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Abstract:  Today many people with disabilities are excluded from 
  cultural activities. The reason for this is that activities and 
  the environment are not adapted to people with disabilities. 
  The aim of this study is to describe the process to make 
  cultural activities accessible and to describe the importance 
  of good communication between cultural suppliers and their 
  customers. Other questions raised are accessibility to cultural 
  activities for people with hearing disabilities, the activities in 
  the marketing process, the interaction between theatre 
  companies and its audience and if the interaction has  
  contributed to the theatre's future development.  
  Qualitative interviews with staff responsible for integration 
  at seven theatres have been performed. The aim of the 
  interviews is to find out how they work to make the  
  theatres more accessible to people with hearing disabilities. 
  Two of the theatres have carried out projects to increase 
  accessibility. As a theoretical tool for analysis, the theory of 
  relationship marketing has been used. The conclusion of the 
  study is that theatres differ in accessibility for persons with 
  deafness or impariment of hearing. The study shows that 
  those theatres who have worked together with people with 
  hearing impairment have been satisfied with this corporation 
  and has resulted in further corporation. The following issues 
  has been discussed: Responsibility for accessibility,  
  translation to sign language, aspects of economy, speciific 
  cultural activities for disabled people, ticket purchase, 
  validation of  services and communication between theatre 
  companies and people with deafness and hearing  
  impairment. The results of the study can also be of use in 
  other cultural areas. 
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1 Inledning 

Det är självklart att alla som vill ta del av kulturutbudet skall kunna göra det. Både 
verksamhet och lokaler är planerade för att fungera för människor. Ändå är det inte all-
tid möjligt för många personer med funktionshinder att besöka en kulturaktivitet och få 
behållning av den.  
 
I mitt yrkesliv som arbetsterapeut, har jag mött personer med olika funktionshinder. 
Min uppgift har varit att genom rehabilitering, eller med hjälpmedel, ge den enskilda 
människan så bra förutsättningar som möjligt att klara sina vardagsaktiviteter. När detta 
inte har varit tillräckligt har förändringar och anpassningar av dessa personers närmiljö 
varit ett sätt att uppnå så hög grad av självständighet som möjligt. Det känns därför na-
turligt för mig, som studerande av biblioteks- och informationsvetenskap, att knyta 
samman min kunskap om funktionshinder med hur kultur skall kunna bli tillgänglig för 
alla. 
 
Handikappkommittén i Västra Götalandregionen arbetar för funktionshindrades delak-
tighet i samhället. En av de frågor som är aktuella, är hur kulturutbudet skall marknads-
föras till personer med funktionshinder. Denna frågeställning är utgångspunkten för min 
magisteruppsats, som kommer att handla om hur man utifrån ett marknadsföringsper-
spektiv kan planera och göra teaterverksamhet tillgänglig för personer med funktions-
hinder. 
 

1.1 Bakgrund 
Inställningen till och lagstiftningen om allas rättighet, att ha tillgång till alla verksamhe-
ter i samhället, har förändrats under de senaste 20 åren. Tidigare var den allmänna in-
ställningen att det var den enskilde personen med funktionshinders problem att hon eller 
han inte hade möjlighet att delta i samhällslivet. Den samhällsvetenskapliga forskning-
ens utgångspunkt idag, är att ett handikapp uppstår när personen med funktionshinder 
hindras från att leva ett vanligt liv, på grund av att miljön eller aktiviteten inte är till-
gänglig. Man talar idag om att handikapp är en form av diskriminering eller socialt för-
tryck, som inte botas genom medicinska insatser, utan genom olika politiska handlingar. 
Numera är regeringens mål att alla verksamheter i Sverige skall vara tillgängliga för alla 
senast år 2010 (Tideman 2000, s. 9).  
 
Sverige anses som ett föregångsland när det gäller handikappolitik. Genom välfärds- 
och fördelningspolitiken har man i Sverige arbetat för att alla skall ha en social och 
ekonomisk trygghet. Däremot diskrimineras en del personer beroende på att de har ett 
funktionshinder, vilket skapar ett utanförskap. Några andra länder, däribland USA, 
Storbritannien, Australien och Sydafrika har stiftat lagar med förbud mot diskriminering 
av funktionshindrade. Av dessa länder har lagen mot diskriminering och otillgänglighet 
slagit igenom mest i USA. Detta betyder dock inte att situationen för funktionshindrade 
är bäst i USA, där man själv får betala hjälpmedel, hemtjänst, personlig assistans och 
hälso- och sjukvård. Independent Livning, vars ideologi är att funktionshindrade själva 
vet bäst vad de behöver och skall ha full kontroll över sina egna liv, bidrog till en ny 
politisk medvetenhet. Denna resulterade 1990 i en lag mot diskriminering av funktions-
hindrade: ”The Americans with Disabilities Act (ADA).” Med stöd av denna lag, kan 
enskilda stämma företag och myndigheter för diskriminering. Genom bötesbelopp som 
ökar för varje gång någon diskrimineras, tvingades bl.a. en teater på Broadway att göra 
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sin verksamhet tillgänglig. Detta fick till följd att flera andra teatrar också gjordes mera 
tillgängliga för personer med funktionshinder (Lindberg 2000, s. 109-113). 
 
Ett av de kulturpolitiska målen riksdagen beslutade om 1974 var att särskild hänsyn 
skulle tas till eftersatta gruppers behov. Kulturinstituten fick ökade ekonomiska anslag 
och det var vanligt med uppsökande verksamhet till eftersatta grupper. Samtidigt som 
FN:s standardregler om allas rätt till delaktighet i kulturlivet kom i början av 1990-talet 
blev det ekonomiska åtstramningar, vilket medförde att det påbörjade arbetet med kultur 
för eftersatta grupper avstannade. 1996 beslutade riksdagen om de kulturpolitiska mål 
som gäller idag. I målen uttrycks att alla skall ha möjlighet att aktivt delta i kulturlivet, 
få kulturupplevelser och ha möjlighet till eget skapande. Hur detta skulle genomföras 
beskrevs inte närmare. Däremot fick Statens Kulturråd 1997 i uppdrag att göra en sam-
lad beskrivning av vad som görs inom kulturområdet för personer med funktionshinder, 
samt att ta fram ett handlingsprogram med konkreta förslag på vad som kan göras inom 
området. Detta presenterades 1998 med en del förslag på hur kulturen skall göras till-
gänglig (Statens Kulturråd 1998, s. 16-20). 
  
Enligt ansvars- och finansieringsprincipen är det den som driver en verksamhet som 
både ansvars- och kostnadsmässigt är ansvarig för att personer med funktionshinder har 
tillgång till verksamheten (Statens Kulturråd 1998, s. 21-22). För att genomföra en fö r-
ändring så att en kulturverksamhet blir tillgänglig krävs planering. Även offentliga 
verksamheter kan planeras utifrån ett marknadsföringstänkande. Marknadsföring har 
fram till idag utvecklats så att det nu är ett sätt att planera ett företags hela verksamhet. 
Målet med marknadsföring är inte längre enbart att sälja så mycket som möjligt vid ett 
tillfälle, utan att skapa bra relationer till sina kunder för att på längre sikt få en bra fö r-
säljning. Om kulturproducenter har bra relationer med personer med funktionshinder 
kan man samarbeta vid planering och utformning av kulturaktiviteter. På detta sätt kan 
tillgängligheten till kultur ökas. 
  

1.2 Problembeskrivning och val av fall 
Statens Kulturråds kartläggning från 1998 visar att personer med funktionshinder är 
mindre delaktiga i kulturlivet, än personer som inte har något funktionshinder. Så ser 
verkligheten ut trots att intentionerna i kultur- och handikappolitiken är att alla skall 
vara delaktiga i samhället och ha tillgång till kulturutbudet. Att man inte har möjlighet 
att ta del av kulturaktiviteter om dessa inte är anpassade kan vara en orsak. Olika kultur-
institutioner har kommit olika långt i arbetet med att anpassa kulturaktiviteterna. 
Det skiljer även på hur väl de olika funktionshindrens behov har tillgodosetts (Statens 
Kulturråd 1998, s. 41-45). Anpassningarna kan se ut på olika sätt. En ombyggnad av 
lokaler så att dessa är tillgängliga för personer som använder rullstol, är en form av an-
passning. En annan form av anpassning är att förändra aktiviteten så att den förmedlas 
på annat sätt t.ex. med teckenspråk (Statens Kulturråd 1998, s. 102-103). I denna studie 
kommer jag att undersöka hur tillgängligheten till teater ser ut för personer med dövhet 
eller hörselskada.  
  

1.3 Avgränsningar 
Människor kan ha olika slags funktionshinder. Beroende på vilket funktionshinder som 
en person har, ser svårigheterna olika ut. För att en person med funktionshinder skall 
kunna ta del av kulturutbudet, krävs att det är tillgängligt. Det krävs också att personen 
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vill och har förmåga göra detta. Denna sista aspekt har jag valt att inte närmare beskriva 
i uppsatsen.  
 
Inom ramen för denna uppsats har jag studerat hur tillgängligheten kan förbättras för 
personer med funktionshindret dövhet eller hörselskada. Som arbetsterapeut har jag 
arbetat med personer med olika slags funktionshinder. Personer med dövhet eller hör-
selskada är den grupp personer med funktionshinder, som jag har träffat minst både i 
yrkeslivet och privat. Därför tycker jag att det är intressant att här få möjlighet att för-
djupa mig i denna grupps levnadsvillkor.  
  
Kulturlivet består av många olika konstarter däribland teater, vilket är det kulturområde 
som har studeras i uppsatsen. Anledningen till att valet föll på teater är att eftersom min 
kunskap inom området är begränsad, är det lättare att ha distans till ämnet.  
 
En avgränsning har också gjorts till att det är svenska förhållanden som studerats. De 
verksamheter som får statliga medel skall följa de kulturpolitiska riktlinjer och mål som 
satts upp av riksdagen. Någon regelrätt uppföljning av hur detta genomförs görs inte i 
denna studie. 
 
I uppsatsen kommer jag att utifrån ett marknadsföringsperspektiv studera sju teaterpro-
ducenters arbete med att göra teater tillgänglig för personer med dövhet eller hörselska-
da. Processen från idén att sätta upp en teaterpjäs till genomförandet av teaterföreställ-
ningen kommer att beskrivas. Särskilt kommer jag att fokusera på hur samverkan mel-
lan teaterproducenterna och teaterkonsumenter med dövhet eller hörselskada ser ut.  
 
Aspekten att alla personer inte använder eller har tillgång till Internet diskuteras inte i 
uppsatsen. 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv beskriva arbetet med att 
öka tillgängligheten till kulturverksamheter och relationers betydelse för detta arbete. 
För att genomföra detta har jag ställt upp följande frågeställningar om kulturproducen-
ternas arbete med att göra verksamheten tillgänglig för personer med funktionshinder: 
 

1. Vilka former av kulturaktiviteter med eller utan anpassning, kan kulturproducen-
ten erbjuda för personer med dövhet eller hörselskada? 

 
2. Vilka marknadsföringsaktiviteter använder kulturproducenterna för personer 

med dövhet eller hörselskada?  
 

3. Hur ser kommunikationen ut i marknadsföringsaktiviteterna?  
 

4. På vilket sätt har de relationer som skapats bidragit till den fortsatta kulturverk-
samheten? 

 

1.5 Val av ämne - ämnesrelevans 
Bibliotekarie och kulturadministratör är två av de yrken som tas upp i beskrivningen av 
samhällsperspektivet inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
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Borås (Högskolan i Borås 2003). Dessa yrken har stor del i att de kulturpolitiska inten-
tionerna förverkligas i samhället. Inom en snar framtid kommer högre handikappolitiska 
krav att ställas på alla verksamheter i samhället. Målet är att alla verksamheter, inklusi-
ve kultur, blir tillgänglig även för personer med funktionshinder. Kunskaper om hur 
man undanröjer de hinder som omöjliggör för människor att ta del av kulturlivet är, till-
sammans med kunskaper i marknadsföring, därför relevanta vid arbete som biblioteka-
rie eller kulturadministratör.  
 
Uppsatsen beskriver hur några teaterproducenter arbetar för att göra verksamheten till-
gänglig, vilket kan tyckas vara utanför ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, 
men jag anser att denna kunskap är överföringsbar till bibliotekarier och kulturadminist-
ratörer. Oavsett vilken kulturform som är aktuell, skall personer som hanterar allmänna 
resurser leva upp till de politiska intentionerna. Många bibliotek, särskilt i mindre 
kommuner, spelar en central roll för att förmedla kulturaktiviteter till kommuninnevå-
narna. Oftast är det då inte bibliotekspersonalen själva som är kulturproducenten, utan 
någon annan t.ex. en teaterproducent sätter upp sin föreställning i bibliotekets lokaler. 
För att denna typ av verksamhet skall vara tillgänglig även för funktionshindrade, behö-
ver bibliotekarien och kulturadministratören kunskap om hur verksamheter kan göras 
tillgängliga.  
 
Denna information finns på Högskolan i Borås hemsida under rubriken ”Information 
om distansutbildningen DV05”: 
 

Vilka intressen, idéer och andra krafter i samhället har format utvecklingen av bibliotek, 
kultur- och informationsverksamhet? Det är exemp el på frågor som vi intresserar oss för 
inom kollegium 1. För att förstå bakomliggande samhällstrukturer och de politiska, eko-
nomiska och sociala sammanhang som t ex dessa områden ingår i måste dessa studeras 
och analyseras, både i ett historiskt och samtida perspektiv.  

 
Undervisningen inom kollegium 1 tar sin utgångspunkt i begrepp och företeelser som 
bibliotek, bildning, kultur, information och media, vilka analyseras inom våra olika kur-
ser. Särskild vikt lägger vi inom kollegiet på de politiska aspekterna vad gäller utveck-
lingen av bibliotek, kultur och information. Förutom det nationella perspektivet beaktas 
även lokala, regionala och transnationella nivåer. 

 
Utgångspunkten för vårt sätt att förstå och studera samhällsförändring i stort och dess re-
lation till t ex den ekonomiska, tekniska, politiska eller kulturella utvecklingen är att se 
det hela som ett komplext samspel mellan delar och helhet (Högskolan i Borås 2003).
   

Utifrån ovanstående information om samhällsperspektivet inom kollegium 1, anser jag 
att denna uppsats är relevant för Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap. 
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2 Disposition 

I uppsatsens första kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsens ämne att ur ett marknads-
föringsperspektiv beskriva hur teater kan göras tillgänglig för personer med dövhet eller 
hörselskada. Även problembeskrivning, syfte och frågeställningar finns i denna del. 
Anledningen till varför ämnet valdes beskrivs också, samt ämnesrelevansen till biblio-
teks- och informationsvetenskap.  
 
Efter kapitlen med disposition, litteraturgenomgång och tidigare forskning följer ett 
kapitel med definitioner av funktionshindren dövhet och hörselskada, samt kommunika-
tion med tecken. De organisationer som arbetar för att förbättra villkoren för personer 
med dövhet eller hörselskada presenteras i samma kapitel. Sist i kapitlet beskrivs olika 
former av teater och anpassningar av teater för personer med dövhet eller hörselskada.  
 
I påföljande kapitel presenteras den svenska handikapp- och kulturpolitiken och förhå l-
landet mellan de två politiska områdena. 
 
Teoriavsnittet med en beskrivning av marknadsföring finns i kapitel sex.  
 
Med de ovan beskrivna kapitlen som bakgrund, redovisas resultatet från min undersök-
ning, med en efterföljande analys, diskussion, och slutsats. Uppsatsen avslutas med en 
sammanfattning. 
 
 



 

6 

3 Litteraturgenomgång 

För att få information till studien har sökningar gjorts inom flera olika ämnesområden: 
marknadsföring, kultur- och handikappolitik, teater, tillgänglighet, samt om funktions-
hindren dövhet och hörselskada. Inom varje enskilt ämnesområde finns mycket publice-
rat, men artiklar och litteratur som behandlar alla ämnesområden inklusive marknadsfö-
ring har jag inte funnit.  
 
Under senare år har några studier om personer med funktionshinder och deras använd-
ning av kultur gjorts, varifrån information hämtats till denna uppsats. Statens Kulturråd 
presenterade rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur år 1998. Där framkom att 
funktionshindrade tog del av kulturlivet i mindre omfattning än vad personer utan funk-
tionshinder gjorde. Två år senare genomförde Statens Kulturråd en uppföljning av hur 
teaterproducenterna arbetade med bl.a. tillgänglighet: Soppa och skådespel åt folket. 
Samma år, 2000, genomförde Lena Marjavaara en inventering: Textade teaterföreställ-
ningar – en inventering av teknik, kunskap och intresse på uppdrag av Riksförbundet för 
hörselskadade barn (DHB) och Statens Kulturråd. För att få mera kunskap om varför 
barn och ungdomar med funktionshinder inte får del av kulturutbudet, har Annika Ot-
tosson på uppdrag av Västra Götalandsregionen gjort studien Speciellt för speciella?. 
Denna studie följdes upp av Annica Svensson i studien Kulturtillgång på egna villkor 
som är en fördjupning i vilka kulturella villkor ungdomar med dövhet eller utvecklings-
störning har. I studien har också undersökts hur kulturproducenter, förmedlare och poli-
tiker såg på dessa ungdomars situation. En magisteruppsats av Johanna Palmén: Att tala 
för döva öron har också skrivits, där hon har undersökt vilken inställning fem ungdomar 
med dövhet har till information, bibliotek. Ovanstående studier kommer att beskrivas i 
följande kapitel. 
 

3.1 Funktionshindrades tillgång till kultur 
Statens Kulturråd har gjort kartläggningen Funktionshindrades tillgång till kultur som 
presenterades 1998. Statens Kulturråd sammanfattar sin kartläggning med att de flesta 
kulturinstitutioner inte bedriver verksamhet som är tillgänglig för alla. Det har fram-
kommit att institutionerna saknar både kunskap och ekonomiska resurser för att göra 
verksamheten tillgänglig för alla. Åtgärder för detta finns inte med i handlingsprogram 
eller måldokument och några av kulturinstitutionerna har inte någon kontakt med han-
dikapporganisationerna. Statens Kulturråd anser att det är orimligt att allmänna medel 
används till kulturproduktion, som inte alla har möjlighet att ta del av.  
 
För scenkonstens del har 34 teatrar svarat på Statens Kulturråds enkät och redovisat hur 
man arbetar för att göra teaterverksamheten tillgänglig för funktionshindrade. Det fram-
kom att många teatrar har hörselslinga på sina hemmascener, men då man turnerar med 
föreställningarna finns inte alltid hörselslinga i de lokaler som arrangören erbjuder. 
Norrbottenteatern har förutom teleslinga, även IR-anläggningar som är mobila. På Öre-
bro länsteater teckentolkas en del föreställningar och man skuggtolkar andra föreställ-
ningar. Teckenspråkstolkning kan flera teatrar erbjuda om man efterfrågar detta, vilket 
inte är så vanligt. En orsak till detta kan vara att denna tjänst inte marknadsförs. Folk-
operan erbjuder möjlighet att förbereda sig inför teaterbesöket via hemsidan på Internet 
där föreställningarnas handling beskrivs. Som förberedelse till teckenspråkstolkning, 
lämnar teatrar ut manus till dövtolkar. Bland de teatrar som besvarade enkäten fram-
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kommer att man planerar att förbättra tillgängligheten till teaterföreställningar med olika 
former av anpassningar (Statens Kulturråd 1998, s. 102-107). 
 

3.2 Soppa och skådespel åt folket 
Statens Kulturråd gjorde år 2000 en uppföljning av verksamheterna vid teatrar med re-
gionalt uppdrag samt Folkteatern i Göteborg, Folkteatern i Gävleborg och Stadsteatern i 
Borås. I rapporten som kallades Soppa och skådespel åt folket, framkom att teaterpro-
ducenterna i stort sett uppfyllde de mål som var satta av Statens Kulturråd. Det vill 
säga: målen att sprida teatern geografiskt och att satsa på teater för barn och ungdomar. 
Av ovanstående 18 teatrar som svarade, uppger 10 teatrar att man under år 2000 skall 
arbeta för att även personer med särskilda behov skall kunna ta del av teaterutbudet 
(Statens Kulturråd 2000, passim). 
 

3.3 Textade föreställningar – en inventering av teknik, kunskap 
och intresse 
Statens Kulturråd och Riksförbundet för personer med dövhet eller hörselskada och 
språkstörda barn (DHB) genomförde år 2000 en studie, vars syfte var att få mera kun-
skap om och undersöka möjligheterna till, att öka antalet textade teaterföreställningar. 
10 av 22 länsteatrar (eller motsvarande) besvarade brev med frågor om deras erfarenhe-
ter och kunskap om textsättning av teaterföreställningar. Några teatrar kontaktades ef-
tersom för att det var allmänt känt att dessa redan använde textning vid föreställningar, 
eller hade andra erfarenheter inom området teater för personer med dövhet. Inom stud i-
en tittade man även på olika tekniska lösningar som användes i Sverige och utomlands.  
 
Sammanfattningsvis redovisade teaterproducenterna att textning användes regelbundet 
vid operaföreställningar på originalspråk. I detta sammanhang ansågs det som mer eller 
mindre nödvändigt. Att texta traditionell teater förekom i stort sett bara på Stockholms 
stadsteater och på Riksteatern. På Riksteatern textade Tyst Teater några av sina före-
ställningar som gavs på teckenspråk, för att göra dessa föreställningar tillgängliga även 
för personer som inte kan teckenspråket. På Stockholms stadsteater hade textutrustning-
en för textning nyligen gått sönder och man övervägde inköp av ny teknik. De argument 
som framfördes mot textning av textbaserad teater, var bland annat att det störde sceno-
grafin och krävde stora ekonomiska resurser i form av teknisk utrustning och personal. 
Om ekonomisk täckning gavs, är flera teatrar positiva till att prova textning. 
 
Inventeringen av olika tekniker för textning visade att det finns olika sätt att texta teater. 
Textmaskiner med en textskylt som är placerad ovanför scenen, och som är synlig i hela 
teatersalongen, används bland annat vid Riksteatern, Malmö musikteater och Musiktea-
tern i Värmland. Göteborgsoperan och Finska Nationaloperan m.fl. använder projicering 
av text på en duk. Disneyland har skärmar som fångar upp text som projiceras bakifrån 
och blir synlig endast för dem som har dessa skärmar och på Metropolitan i New York 
använder man skärmar på stolsryggarna framför, där information om föreställningen 
ges. I Norge överväger man att använda taligenkänning, som automatiskt omvandlar tal 
till text (Marjavaara 2000, s. 7-9). 
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3.4 Speciellt för speciella? 
Annika Ottosson, som är samordnare för barn- och ungdomskultur i Västra Götalandre-
gionen, har på uppdrag av sin arbetsgivare gjort en kartläggning om funktionshindrade 
barn och ungdomars kulturvanor. Resultatet presenteras i rapporten med titeln Speciellt 
för speciella?. Syftet var att få en bakgrund till varför barn och ungdomar med funk-
tionshinder inte tar del av kulturutbudet i samma omfattning som barn och ungdomar 
utan funktionshinder. En av de orsaker som de intervjuade lärarna och eleverna fram-
förde, var att det saknades teckenspråkstolkning av teater. Ingen av de intervjuade ele-
verna ansåg att det var svårt att följa textremsor på film och TV. Ottosson anser att ut-
bildning av personalen på kulturinstitutionerna är en väg för att öka kulturutbudet för 
funktionshindrade barn och ungdomar (Ottosson 2002, passim). 
 

3.5 Kulturtillgång på egna villkor 
Svensson på Centrum för kulturforskning vid Växjö universitet har på uppdrag av Enhe-
ten för konst och kulturfrämjare i Västra Götalandregionen, genomfört en förstudie 
kring barn och ungdomar med funktionshinders möjligheter till delaktighet i kulturlivet. 
Djupintervjuer gjordes med 8 ungdomar och 11 aktörer. 3 av ungdomarna hade funk-
tionshindret dövhet och var i åldrarna 18 - 26 år. Aktörerna var kulturproducenter, che-
fer, politiker och kulturförmedlare (personliga assistenter, omsorgspersonal, kontaktper-
soner eller habiliterare). 2 av kulturförmedlarna arbetade kring personer med dövhet.  
 
Ungdomarna med dövhet uppgav att det rådde brist på kultur som var anpassad till de-
ras behov. Eventuell textning kunde vara svår att ta till sig eftersom svenska språket är 
den döves andraspråk. Tyst Teaters föreställningar på teckenspråk är bra, men det blir 
ett smalt utbud. Annan visuell teater som tolkas till teckenspråk anser man också vara 
bra. Av de tre intervjuade ungdomarna med dövhet är en med i en dövförening. 
 
Kulturförmedlarna ansåg att personer med dövhet var ovana att ta del av kulturutbudet, 
eftersom det så sällan fanns något. Man ansåg att behovet av information var stort och 
information om kulturarrangemang till personer med dövhet måste vara tydlig. Internet 
och SMS har öppnat nya vägar till information. De chefer som intervjuades ansåg att 
personer med funktionshinder skulle prioriteras i samhället. I studien framkom att det 
var vanligt att man ansåg att andra hade ansvar för att genomföra detta. Kulturproducen-
ten såg till exempel ingen anledning att anpassa utbudet, eftersom det ansågs passa för 
alla. Kulturchefen ansåg att ekonomiska resurser, attityder och bristande metodkunskap 
hos producenterna påverkar kulturutbudet till funktionshindrade.  
 
Sammanfattningsvis är tillgänglighet och anpassning till de funktionshindrades villkor 
en förutsättning för att unga personer med funktionshinder skall kunna uppnå delaktig-
het i samhället. Tydlig information och att funktionshindrade själva för sin talan är ett 
led i detta. Kulturproducenter och beslutsfattare måste aktivt prioritera de behov som 
funktionshindrade har (Svensson 2003, s. 8-37). 
 

3.6 Att tala för döva öron 
Johanna Palmén intervjuade fem personer med dövhet i Örebro, för sin magisteruppsats 
vid Bibliotekshögskolan i Borås. Syftet med studien var att undersöka vilken inställning 
personer med dövhet har till information, bibliotek och kultur. Där framkom att Internet, 
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TV, dagstidningar och SMS var de vanligaste sätten för de intervjuade personerna att få 
tag på information och att man inte upplever att det är svårt att använda skriven text på 
svenska. Detta tror de intervjuade är en anledning till att de inte är speciellt aktiva i döv-
föreningar eller beroende av den information som föreningarna förmedlar. En annan 
orsak till att inte delta i dövföreningarnas verksamhet, tror informanterna, är att man 
upplever att det nästan bara är äldre personer som är aktiva. Då det gäller teater anser 
informanterna att det blir ett mycket smalt utbud, om personer med dövhet bara har till-
gång till Tyst Teater och TV: s program på teckenspråk (Palmén 2002, s. 41-52). 
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4 Begreppsdefinitioner 

Kapitlet inleds med korta beskrivningar av funktionshindren dövhet och hörselskada. 
Därefter beskrivs olika sätt att kommunicera med tecken. För personer med dövhet 
och/eller hörselskada arbetar flera handikapporganisationer. Dessa har olika inriktningar 
på sitt arbete och huvuddragen i deras arbete beskrivs under respektive förening. Slutli-
gen presenteras i detta kapitel olika former av teater och anpassningar av teater som 
möjliggör för personer med dövhet eller hörselskada att ha tillgång till teater. 
 

4.1 Funktionshindren dövhet och hörselskada 
I Nationalencyklopedin (1991) definieras dövhet som ett funktionshinder som innebär 
att man inte kan höra. För att tala med andra använder personer med dövhet det svenska 
teckenspråket, som uppfattas med synen. Teckenspråket är förstaspråk för personer som 
är döva sedan barndomen. Det svenska språket är andraspråk för personer med dövhet 
och används för att läsa och skriva. De som blivit döva som vuxna har det svenska språ-
ket som modersmål. Enligt Statens Kulturråd fanns det 1998 14 000 personer med döv-
het i Sverige. 10 000 av dessa var barndomsdöva och 4 000 personer var vuxendöva 
(Statens Kulturråd 1998, s. 28). 
 
Personer med dövhet har i flera fall byggt upp en egen identitet och kultur. Malin Åker-
ström beskriver hur teckenspråket är basen i detta. Genom att skapa ett eget samhälle i 
det svenska samhället, kan denna kultur utvecklas. För att kunna ta del av den tecken-
språkiga kulturen, flyttar därför många personer med dövhet till det teckenspråkiga 
samhället, där det finns många andra personer med dövhet i grannskapet och skolor med 
undervisning på teckenspråket. Genom att leva i detta teckenspråkiga samhälle anser 
personer med dövhet att de får en identitet och känner sådan trygghet att det är lättare att 
delta i det övriga samhällslivet (Åkerström 2000, s. 196-197). 
 
Enligt Nationalencyklopedin (1992) är hörselskada nedsatt förmåga att uppfatta ljud. 
Graden av nedsättning kan variera från en lätt hörselnedsättning till total dövhet. Orsa-
ken kan vara ärftlig eller förvärvad. Vid svårigheter att höra tal kan hörselnedsättningen 
vara handikappande, om man inte får hjälp i form av tydligt tal, skrift eller teckenspråk. 
Den som är hörselskadad från födelsen eller barn- eller ungdomsåren har en barndoms-
hörselskada, medan den som blir hörselskadad som vuxen har en vuxenhörselskada. 
Statens Kulturråd uppgav 1998 att 800 000 personer i Sverige har någon form av hör-
selskada. 300 000 personer av dessa är beroende av hörapparat och 50 000 behöver tolk, 
tekniska hjälpmedel eller använda andra sätt för att kunna kommunicera (Statens Kul-
turråd 1998, s. 28). 
 

4.2 Kommunikation med tecken 
Dövas teckenspråk är enligt Nationalencyklopedin (1991) primärt språk för ca 8 000 
döva och gravt hörselskadade i Sverige. 1981 antog riksdagen det svenska teckensprå-
ket som personer med dövhets förstaspråk. I samband med detta infördes undervisning 
på teckenspråk i skolan. Förutom personer med dövhet använder även många personer 
med hörselskada teckenspråket. Vid kontakt mellan personer med dövhet och hörande 
kan en teckenspråkstolk användas. Teckenspråket är inte internationellt, utan varje land 
har sina tecken. Med vissa förenklingar kan personer med dövhet med olika nationalite-
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ter ändå kommunicera med varandra. Teckenspråket skapas med hjälp av en hand eller 
båda händerna. Rörelser av mun, ögonbryn och huvud används också för att skapa teck-
enspråk. Ett tecken kan betyda ett eller flera ord och ibland en hel mening. Genom att 
använda huvud- och blickriktningar, samt ögonbryns- och munrörelser kan meningars 
betydelse påverkas. Teckenspråket har en annan grammatik och meningsuppbyggnad än 
det svenska språket. Som komplement till teckenspråket används handalfabetet när ord 
som saknar tecken skall tecknas. Även namn och främmande ord bokstaveras med 
handalfabetet. Det finns regionala variationer av teckenförrådet i teckenspråket. Som 
exempel kan nämnas att Norrland och Stockholm har olika tecken för tant, apelsin och 
våt.  
 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) påpekar på sin  
hemsida under rubriken ”Om DHB”, att vara beroende av teckenspråk, innebär ett han-
dikapp när den som man skall kommunicera med inte kan teckenspråk. Vidare skriver 
man att teckenspråk kan vara ett stöd för att få en bättre kommunikation för barn med 
hörselskada och för de språkstörda barnen kan teckenspråket vara ett stöd i deras språk-
utveckling. Ibland kan teckenspråk bli de språkstörda barnens språk (Riksförbundet för 
döva… 2004). 
 
Nationalencyklopedin (1995) beskriver även tecknad svenska, som används tillsammans 
med talat språk. Ett tecken betyder ett ord. Många tecken kommer från de dövas tecken-
språk. Tecknad svenska konstruerades i början 1970-talet för att underlätta döva barns 
inlärning av svenska, men detta fungerade inte som man hade hoppats på. I mitten av 
1980-talet slutade man därför att använda det i skolorna. Till skillnad från teckenspråket 
har tecknad svenska ingen egen grammatik.  
 
Enligt Nationalencyklopedin (1995) används tecken som stöd för att underlätta förståel-
sen av tal och innebär att ett ord uttalas samtidigt som det tecknas. 
 
Teckenspråkstolkning innebär enligt Nationalencyklopedin (1995) att en tolk översätter 
talat språk till teckenspråk och vice versa. Möjligheten för personer med dövhet att få 
tillgång till teckenspråkstolkning kom 1994. Denna tjänst skall erbjudas av landstingen, 
så att personer med dövhet skall kunna delta i samhällets aktiviteter. Utbildningar av 
teckenspråkstolkar ges vid folkhögskolor och universitet.  
 

4.3 Handikapporganisationer 
För att tillvarata personer med dövhets intresse finns olika organisationer. Nedan pre-
senteras Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Hörselskadades Riksförbund (HRF) och 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB). 
 
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), har ca 5 000 medlemmar och beskriver sin verk-
samhet under rubrikerna ”Organisation” på hemsidan. Förbundets uppgift är att tillvara-
ta personer med dövhets sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. SDR 
arbetar för dem som är födda med dövhet, eller har fått sitt funktionshinder mycket ti-
digt och vars första språk är teckenspråk. En stor del av arbetet är inriktat på att över-
brygga kommunikationssvå righeterna till de hörandes värld och få tillgång till samhäl-
lets alla delar på samma nivå som hörande har. En aktuell fråga för detta är att tecken-
språket jämställs med ett minoritetsspråk, vilket skulle innebära att teckenspråket får 
mera resurser för utveckling och spridning. Produktion av teckenspråkigt material och 
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dokumentation av tecken pågår i föreningens regi. Att producera tillgängliga webbsidor 
för olika myndigheter och statliga verk, är en av dessa uppgifter. Förbundet ser personer 
med dövhet vars förstaspråk är teckenspråk, som en språklig minoritet och värnar om 
den kulturella gemenskap som personer med dövhet har i samhället. För att öka till-
gången till teater för personer med dövhet arbetar förbundet för att svenskspråkig teater 
skall skuggtolkas och att teckenspråkig teater skall få ökat stöd. Förbundet är huvudman 
för Västanviks folkhögskola, där utbildning kan erbjudas på teckenspråk. På folkhög-
skolan utbildas även teckenspråkstolkar och teckenspråkslärare (Sveriges Dövas Riks-
förbund 2005). 
 
Hörselskadades Riksförbund (HRF) har ca 35 000 medlemmar. Dessa har hörselned-
sättning eller vuxendövhet, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet. Även 
föräldrar och andra anhöriga är medlemmar. HRF:s verksamhet beskrivs på hemsidan 
under rubriken ”Om HRF”, varifrån man väljer ”Organisation”. På central nivå arbetar 
HRF för att påverka regering, riksdag och andra myndigheter, medverka vid utredningar 
och forskning kring funktionshindret hörselnedsättning, samt sprida information i sam-
hället om personer med dövhet eller hörselskada och deras behov. För att få ekonomiska 
medel till påverkansarbetet bedrivs även ett insamlingsarbete. HRF arbetar på regional 
nivå för att påverka landstingspolitiker för att få ett bättre samhälle. En del av detta är 
att få kostnadsfria hjälpmedel utan att behöva köa länge för detta. Länsdistrikten är in-
riktade på intressegrupper för medlemmarna utifrån ålder eller diagnos. En annan del av 
länsdistriktens arbete är att anordna utbildningar för föreningarna som verkar på lokal 
nivå. På lokal nivå finns 213 föreningar, vilket innebär att det finns en förening i nästan 
varje kommun. HRF har stiftelser som främjar de intressen som personer med dövhet 
eller hörselskada har, samt företag som säljer produkter som underlättar vardagen för 
personer med hörselskada eller dövhet (Hörselskadades riksförbund 2005). 
 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB), har två verksam-
hetsområden som beskrivs på hemsidan under rubriken ”Om DHB”. Det ena området är 
att vara en handikapporganisation som arbetar för att samhället skall anpassas så att 
människor som är döva, hörselskadade eller språkstörda, skall få fullständig jämlikhet 
och delaktighet i samhället. Inom det andra verksamhetsområdet inriktas arbetet på 
skol- och fritidsfrågor. Organisatoriskt är förbundet uppdelat på fem regionala distrikt 
och två rikstäckande distrikt. Det ena av de rikstäckande distriktens inriktning är famil-
jer med flerfunktionshindrade barn och det andra distriktets inriktning är familjer med 
barn som går på Hällsboskolan (en skola för språkstörda barn). 
Förbundet betonar vikten av att ha en fungerande kommunikation, där teckenspråket har 
stor betydelse. En del av föreningens arbete är inriktat på att kultur- och fritidsutbudet 
skall bli tillgängligt. Bland annat vill man utbudet av teater och TV-program som textas, 
ges på teckenspråk eller teckentolkas ökas (Riksförbundet för döva… 2004) 
 

4.4 Teater för personer med dövhet eller hörselskada 
Nationalencyklopedins (1995) definition av ordet teater är att det dels kan vara en insti-
tution eller lokal där man uppför dramatiska verk. Dels kan teater också vara en konstart 
där man med tal, gester och rörelser gestaltar en handling i en konstgjord miljö. 
Konstarten kan enligt Statens Kulturråd också kallas scenkonst, som i sin tur kan delas 
in i fyra huvudgrupper som presenteras i Bokslut för scenkonst: textbaserad, musikbase-
rad, rörelsebaserad och en blandform av de tidigare nämnda huvudgrupperna av teater. 
Dessa huvudgrupper delas i sin tur in i olika teaterformer. Textbaserad scenkonst består 
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av originaldramatik, taldramatik som bearbetats och litterära texter som dramatiserats. 
Den musikbaserade scenkonsten delas in i opera, operett, musikal, kabaré, revy och 
konsert. Dans, mim och nycirkus är rörelsebaserad scenkonst (Statens Kulturråd 2003). 
 
För att personer med dövhet eller hörselskada ska kunna ta del av teaterutbudet behövs 
anpassning av teaterföreställningar som innehåller texter. Det finns olika sätt att göra 
detta: teater på teckenspråk, teckenspråkstolkning eller skuggtolkning av teater, textning 
och ljudförstärkning.  
 
Teater kan framföras på teckenspråk. Enligt Tyst Teater på Riksteaterns hemsida teck-
nar skådespelarna då sina repliker på teckenspråk (Riksteatern 2005).  
 
Vid teckenspråkstolkning av teater står en eller flera teckenspråkstolkar framme bredvid 
scenen och översätter skådespelarnas repliker till teckenspråk. Teckenspråkstolkning av 
en teaterföreställning är ett omfattande arbete, som kräver mycket förberedelser, för att 
det skall bli en bra tolkning. Den som genomför teckenspråkstolkningen behöver därför 
få beställningen några veckor innan uppdraget skall genomföras. Teckenspråkstolkarna 
hinner då tillsammans med teatern göra de förberedelser som behövs. Enligt  
Tolkcentralen i Vänersborg kan en person som har önskemål om att få en teaterföre-
ställning teckenspråkstolkad vända sig till tolkcentralen. Eftersom det måste finnas en 
mottagare av Tolkcentralens insatser, har Tolkcentralen inte någon möjlighet att erbjuda 
teckenspråkstolkningar vid alla teaterföreställningar, om man inte vet att någon teater-
besökare med behov av teckenspråkstolkning finns bland teaterbesökarna. En enskild 
teaterinstitution kan beställa och finansiera teckenspråkstolkning och då är det inte nå-
got krav på att det måste finnas en mottagare på plats (Informant 2).  
 
Skuggtolkning är en annan form av teckenspråkstolkning. En eller flera personer följer 
skådespelaren på scenen och tecknar dennes repliker. Detta utvecklades på Örebro läns-
teater i samarbete med en teckenspråkstolkutbildning i samma stad. För att detta skall 
vara genomförbart, kan pjäsen inte vara alltför komplicerad (Statens Kulturråd 1998, s. 
103). 
 
Det finns olika sätt att texta replikerna. Ett sätt är att visa textade repliker på trådlösa 
textapparater, som teaterbesökaren håller i handen. Textapparaten har en display där två 
rader text visas. Ett annat sätt att texta är att använda textmaskiner, som via en display i 
taket ovanför scenen, presenterar texterna i en föreställning (Huldt 2003, s. 16-18).  
 
Teleslingor är ett sätt att förstärka och sända ljud som kan tas emot av hörapparater. 
Ljudet förs som en elektrisk signal från mikrofonen till en kabel som är placerad i rum-
met runt dem som skall lyssna. Via ett elektromagnetiskt fält som hörapparaten fångar 
upp överförs ljudet till hörapparaten och bärarens öra. En annan teknik är att överföra 
ljudet från mikrofonerna till hörapparaterna med infrarött ljus, vilket ger ett mera stör-
ningsfritt ljud än då teleslingor används (Statens Kulturråd 1998, s. 103). 
 
Västra Götalandsregionen har beslutat om riktlinjer för tillgänglighet till scenkonst. För 
personer med dövhet eller hörselskada, anser man att det skall vara standard eller norm 
att anpassade föreställningar ges på fasta, regelbundna tider eller att det är möjligt att 
beställa vid behov. Personer med dövhet eller hörselskada skall ha möjlighet att ta del 
av texten vid teater och personalen bör ha grundläggande kunskap om tillgänglighet och 



 

14 

bemötande av personer med funktionshinder. Det skall även finnas en ansvarig kontakt-
person för detta (Västra Götalandregionen 2002, s. 5-6). 
 
Hörselskadades Riksförbund (HRF) skriver på sin hemsida om tillgänglighet, som finns 
via en länk under rubriken ”Intressepolitik”, att tillgång till text på teatern kan vara ett 
komplement till hörhjälpmedel som förstärker alla medverkandes röster. Bra ljus är be-
tydelsefullt. Det krävs goda ljudförhållanden, vilket innebär att lokalerna bör vara fria 
från buller och inte ha eko-effekter (Hörselskadades Riksförbund 2005).  
 
Lokaler behöver vara utformade och utrustade för att tillgodose personer med funk-
tionshinders olika behov. I denna uppsats har jag valt ut några av Västra Götalandregio-
nens riktlinjer utifrån min förförståelse för funktionshinder. God allmänbelysning är 
betydelsefullt eftersom synen oftast får kompensera hörseln. Bra utformad skyltning och 
visuella signaler på porttelefoner och brandlarm, tillgång till texttelefon och annan tek-
nisk utrustning är också värdefullt (Västra Götalandregionen 2001, passim). 
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5 Handikapp- och kulturpolitik 

FN: s standardregler från 1993 ligger till grund för den handikapp- och kulturpolitik 
som i Sverige har som mål att alla skall få möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet 
senast år 2010. Detta är FN: s regler för kulturområdet:  
 
 Staterna skall se till att människor med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika 
 villkor. 
 

1. Staterna bör se till att människor med funktionsnedsättning har möjlighet att använda 
sin kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella färdigheter. Detta oavsett om de 
bor i en stad eller på landsbygden. De skall få den möjligheten inte bara för sin egen 
skull, utan också för att berika sin omgivning med dans, musik, litteratur, teater, målning 
och skulptur. Särskilt i utvecklingsländerna skall man lägga särskild vikt vid både tradi-
tionella och moderna konstformer såsom dockteater, uppläsning och berättande. 

 
 2. Staterna bör främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till lokaler 
 för kulturutbud som teatrar, museer, biografer och bibliotek. 
 

3. Staterna bör främja utveckling och användning av särskild teknik så att litteratur, film 
och teater görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (Statens Kulturråd 
1998, s. 20).  

  

5.1 Kulturpolitik 
I december 1996 beslutade riksdagen att anta den nya kulturpolitiken enligt Kulturut-
skottets betänkande 1996/97: KrU1 (Riksdagens Protokoll 1996/97:49). I betänkandet 
anges sju mål för kulturpolitiken. De två första målen är: 
  

• Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den  
 
• Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupple-

velser samt till eget skapande (Kulturutskottets betänkande 1996/1997:KrU1).  
 
Det är enligt Statens Kulturråd dessa mål som rör funktionshindrades tillgång till kultur 
(Statens Kulturråd 1998, s. 17). 
 
Varje enskild kulturinstitution har ansvar för att verksamheten är tillgänglig för personer 
med funktionshinder. De institutioner som får statligt bidrag till sin verksamhet, har ett 
större ansvar och därför kan statsbidraget vara en förutsättning för ökad tillgänglighet. 
Statens Kulturråd får extra medel för att öka tillgängligheten till kultur för funktions-
hindrade (Regeringens proposition 1999/2000:79, s. 16, 132). 
 
Statens Kulturråds utgångspunkt är att marknadsföring av kultur måste särskiljas från att 
marknadsanpassa kultur. För att kulturverksamheten skall kunna utvecklas fritt, måste 
den skapas först och därefter kan man ta itu med att marknadsföra produkten. Som ett 
led i marknadsföringen och för att möjliggöra att t.ex. personer med funktionshinder får 
tillgång till kultur, görs den därefter tillgänglig (Statens Kulturråd 1991, s. 24-26). 
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5.2 Handikappolitik 
1997 tillsatte regeringen en rad utredningar för att kartlägga situationen för personer 
med funktionshinder. Utredningarna skulle även lämna förslag på förbättringar. Utifrån 
dessa utredningar lade regeringen 1999 fram propositionen Från patient till medborgare 
– en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Där framgår tydligt att alla medbor-
gare har rätt till full delaktighet och tillgänglighet till hela samhället. För att kunna 
åstadkomma detta skall man ”arbeta för att identifiera och undanröja hinder för full del-
aktighet i samhället för människor med funktionshinder” (Regeringens proposition 
1999/2000:79, s. 10-31).  
 
Särskilda sektorsmyndigheter har utsetts för att följa upp att målen för handikappoliti-
ken nås. Sektorsmyndigheten bör vara samordnande, stödjande och pådrivande, samt 
kan vara behjälpliga med att formulera etappmål för att konkretisera hur respektive in-
stitution skall bli mera tillgänglig. För kulturområdet är det Statens Kulturråd som är 
sektorsmyndighet och har detta ansvar enligt regeringen (Regeringens proposition 
1999/2000:79, s. 35). Riksdagen beslöt att anta propositionen i maj 2000, efter behand-
ling i Socialutskottet. I samband med beslutet gav riksdagen regeringen i uppdrag att 
undersöka möjligheten att vidta åtgärder till dem som inte lever upp mot lagstiftningens 
krav. (Protokoll 1999/2000:120). 
 

5.3 Kultur- och handikappolitiken i praktiken 
Statens Kulturråd har, som redan tidigare nämnts i denna uppsats, ansvar för arbetet 
med att göra kultur tillgänglig inom de verksamheter som Statens Kulturråd ansvarar för 
och ger bidrag till. Som ett led i arbetet med detta har enkäter till kulturinstitutionerna 
visat att det i måldokument och handlingsprogram ofta saknas åtgärder för att öka till-
gängligheten. Kommunikationen med handikapporganisationerna skulle kunna vara 
bättre. Det framkom även att kulturinstitutionerna önskade konkreta önskemål från de 
funktionshindrade om hur man skulle kunna utforma verksamheten. Att bevilja medel 
till olika projekt är ett sätt att göra kultur mer tillgänglig. Statens Kulturråd har satt upp 
fem etappmål för att nå ökad tillgänglighet: 
 

1. Återrapporteringskrav och handlingsplaner. Statens Kulturråd har tagit fram ett 
förslag till underlag som institutionerna kan använda i arbetet för att öka till-
gängligheten. Förslaget kan också användas då handlingsplaner skall tas fram. 
Återrapportering innebär att institutioner som får statliga medel skall rapportera 
en gång per år hur långt man har kommit i arbetet att göra teaterverksamheten 
tillgänglig.  

 
2. Informationsinsatser. Statens Kulturråd skall fortlöpande informera om reger-

ingens handikappolitik och Kulturrådets handlingsprogram till de kulturinstitu-
tioner, arrangerande föreningar och konsulenter som ingår i Statens Kulturråds 
sektorsansvar.  

 
3. Utbildningsinsatser. Utbildning i bemötande och handikapp- och tillgänglighets-

kunskap skall ges till alla konsulenter inom de konstområden som Statens Kul-
turråd har ansvar för. 
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4. Kvantifierbara och mätbara mål. Inom varje konstområde skall Statens Kultur-
råd sätta upp mål inom områdena information, lokaler och verksamheterna för 
att öka tillgängligheten. 

 
5. Handikappråd. Samarbete skall organiseras med Handikapporganisationernas 

samarbetsorgan (HSO) och Synskadades Riksförbund (SRF) (Statens Kulturråd 
2002). 

 
Efterhand har tidsramarna reviderats och det är oklart om handlingsplaner kommer att 
finnas på teatrar före 2006, eftersom man först skall arbeta med biblioteksområdet och 
museiverksamhet, innan man tar itu med teaterverksamhet. Statens Kulturråd har utar-
betat ett förslag på underlag som kulturinstitutioner kan använda för att upprätta hand-
lingsplaner för sitt arbete med tillgänglighet. Detta förslag är gemensamt för bibliotek, 
muséer och teatrar (Informant 1). 
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6 Teori 

För att beskriva teaterproducenternas arbete med att öka tillgängligheten till teaterverk-
samheterna, kommer jag att använda teorier om relationsmarknadsföring.  
Eftersom teaterverksamhet inte är en vara som säljs, utan i stället kan definieras som en 
tjänst, kommer teorier av Christian Grönroos om processer vid tjänsteutveckling att an-
vändas. Grönros är professor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och 
han har beskrivit processerna vid marknadsföring av tjänster, som han anser är annor-
lunda än vid marknadsföring av varor. Inför denna uppsats tillblivande och val av teori, 
läste jag många böcker om marknadsföring. Flera av dessa ingår i Högskolan i Borås 
bestånd av marknadsföringslitteratur. Då många författare refererar till Grönroos artiklar 
och böcker, var det naturligt att använda hans teori.   
 
Teorin ger stöd för att kunna definiera och beskriva de marknadsföringsaktiviteter ut-
över reklam och annonsering som teaterproducenterna använder. Särskilt fokus ligger 
på den samverkan som finns mellan teaterproducent och personer med dövhet eller hö r-
selskada. Teorikapitlet inleds med olika aspekter på marknadsföring i offentliga sam-
manhang. Därefter kommer relationsmarknadsföring och utveckling av tjänster att be-
skrivas utifrån Grönroos teorier. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av marknads-
föringsteorin och hur den kan anknytas till teaterverksamhet.  
 
Lars-Johan Lindqvist, professor vid Svenska Handelshögskolan i Vasa, anser att de fles-
ta verksamheter, både privata och offentliga, borde kunna drivas på marknadsekono-
miska villkor. Detta anser han dock inte vara helt realistiskt, eftersom de privata verk-
samheterna oftast drivs i vinstgivande syfte, medan det offentliga styrs av budgetar, 
lagar och politiskt valda organ. Däremot är det fullt möjligt att använda metoder inom 
marknadsföring inom både privat och offentlig verksamhet. Lindqvist tror till och med 
att den senare skulle kunna fungera bättre med ett marknadsföringstänkande (Lindqvist 
1995, s. 46-47). Evert Gummesson, professor vid Företagsekonomiska institutionen, 
Stockholms Universitet, menar att marknadsföring bedrivs i anpassad form inom icke-
kommersiella verksamheter. Han påpekar också att prissättning och betalning inte finns 
inom samma system som leveransen av tjänsterna (Gummesson 2002, s. 46-47). 
 
Grönroos beskriver den traditionella marknadsföringen som en byteshandel, där man 
byter varor och där det gäller att så snabbt och effektivt som möjligt byta varor mot 
pengar. För att kunna göra detta använder man marknadsföring och reklam för att få 
kunder att köpa en vara. Efter ett avslutat köp anser man att bytet är klart och affären 
därmed avslutad. Målet är att så många kunder som möjligt skall köpa eller konsumera 
så många varor som möjligt och sedan anses hela transaktionen vara avslutad. På sam-
ma sätt som varor marknadsfördes ansåg man att även tjänster kunde marknadsföras 
(Grönroos 2000, s. 10-17). I den traditionella marknadsföringen ses kunden som en en-
skild, självständig person som är fri att göra självständiga val. Dessa val gör kunden 
utifrån det som vi kallar traditionell marknadsföring. Denna kan delas in i tre kategorier: 
reklam, PR-åtgärder och personlig försäljning (Grönroos 2000, s. 59-60). Grönroos be-
skriver vidare att man så småningom började inse att det blev ineffektivt och dyrt med 
enskilda köp. Från att ha haft ett bytesperspektiv har man efterhand övergått till ett rela-
tionsperspektiv där man genom att behålla kontakten med befintliga kunder, kanske 
kunde få dessa att göra nya köp. Därmed gällde det inte längre att enbart få tag i nya 
kunder, utan även att vårda relationerna med befintliga kunder, så att ytterligare transak-
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tioner kan göras. Därifrån kommer benämningen relationsmarknadsföring (Grönroos 
2000, s. 10-17). 
 

6.1 Relationsmarknadsföring 
Gummessons menar att relationer, nätverk och interaktion är centrala faktorer i rela-
tionsmarknadsföring. Med relationer menar han att det finns två parter, medan nätverk 
består av många och komplexa relationer. Interaktion betyder att det finns en dialog i 
relationen (Gummesson 2002, s. 16-17). Enligt Gummesson är hela samhället uppbyggt 
kring relationer, alltifrån kontakter med släkt och bekanta till kontakter med företag och 
organisationer. I relationsmarknadsföring bygger man vidare på relationer och riktar sig 
till en individ eller till en speciell grupp, till skillnad från den traditionella marknadsfö-
ringen som ofta riktar sig till en större mängd kunder (Gummesson 2002, s. 22-23). 
 
Enligt Grönroos är alla relationer och möten med kunder och samarbetspartner viktiga, 
både att etablera en ny kundkontakt och hur kontakten eventuellt avvecklas. Detta gäller 
även med alla andra relationer som är delaktiga i att en transaktion kan genomföras. När 
det gäller tjänster sker produktion och konsumtion samtidigt i ett möte mellan producent 
och konsument, varför det automatiskt uppstår en relation (Grönroos 2000, s. 10-17). 
Det är enligt Grönroos betydelsefullt att så få personer som möjligt är involverade i rela-
tionen med kunden. Kontaktpersonerna kan samordna företagets kontakter med kunden, 
som i sin tur vet vem de ska kontakta vid frågor. Samtidigt innebär detta system att det 
är extra sårbart om det uppstår en konflikt, eller om kontaktpersonen slutar (Grönroos 
2000, s. 72-74). 
 
Relationsmarknadsföring består enligt Grönroos av tre olika delar: interaktiv marknads-
föring, intern marknadsföring och traditionell marknadsföring som beskrivs nedan. 
 

• Interaktiv marknadsföring behandlar alla möten mellan kunden och företaget. 
Det kan vara personal som kunden möter, den fysiska miljön, utrustning m.m. 
Kunden kommer också i kontakt med andra kunder. Hanteringen av detta kallas 
interaktiv marknadsföring. Genom den interaktiva marknadsföringen försöker 
tjänsteföretagen att skapa bra förutsättningar, så att kunden skall uppleva en 
tjänst så positiv som möjligt (Grönroos 2000, s. 52-53). 

 
• Den interna marknadsföringens huvuduppgift är att sälja in företagets affärsidé 

till personalen, för att dessa skall bli engagerade. Vid de flesta tjänster möter 
kunden företagets personal. Det är därför angeläget att personalen som kunden 
möter är kundinriktad. Exempel på interna marknadsföringsaktiviteter är utbild-
ning av personalen och att informera personalen om kommande aktiviteter 
(Grönroos 2000, s. 79-93). 

 
• Den traditionella marknadsföringen inom relationsmarknadsföring består av fyra 

olika kategorier: reklam, PR-åtgärder, personlig försäljning och prissättning. 
Reklam består oftast av opersonlig envägskommunikation genom broschyrer, 
trycksaker och massmedial reklam. Reklamen bidrar till att informera om före-
taget och vilka tjänster företaget erbjuder. Detta är ett sätt att förmedla företagets 
profil. PR-åtgärder kan t ex bestå av informationsträffar eller luncher då det 
finns möjlighet att personligen träffa kunder. Dessa tillfällen används ofta till att 
påverka företagets profil. Vid personlig försäljning har företaget personliga kon-
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takter med enskilda kunder. Syftet är att få kunden att besluta sig för ett köp. 
Prissättning som är den sista kategorin inom traditionell marknadsföring kan på-
verkas av regleringar från samhället eller branschöverenskommelser (Grönroos 
2000, s. 59-60). 

 

6.2 Tjänster 
Utifrån de definitioner som beskrivs i detta kapitel utgår jag från att teaterverksamhet 
kan ses som en tjänst. Anledningen till att denna aspekt beskrivs närmare är att tjänster 
har vissa egenskaper som är betydelsefulla att ha kännedom om, då teater och andra 
kulturverksamheter skall administreras.  
 
Birgitta Arnerup-Cooper och Bo Edvardsson, som är verksamma på högskolan i Lund, 
beskriver en tjänst som en kedja av aktiviteter. Dessa bildar en process som kunden ofta 
medverkar i genom att utföra olika moment i interaktion med tjänsteföretagets medarbe-
tare, andra kunder eller utrustning och apparater. Tjänsten uppstår då kunden är närva-
rande i någon form och ”finns” följaktligen inte förrän den upplevs av kunden (Arne-
rup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 30).  
 
Grönroos menar att en tjänst har fyra egenskaper: för det första är tjänsten abstrakt och 
man kan inte se eller känna på den före man konsumerar den. Det är därför svårt att vär-
dera en tjänst före man köper den. Den andra egenskapen är att den inte kan lagras utan 
är en aktivitet som måste konsumeras direkt. Nästa egenskap är att en tjänst konsumeras 
och produceras samtidigt. Kunden och representanter för det tjänsteproducerande före-
taget kommer här oftast i kontakt med varandra (i vissa fall möter kunden tekniska 
hjälpmedel t.ex. uttagsautomater istället). Den fjärde och sista egenskapen är att kun-
derna medverkar i olika grad i utövandet. I och med detta blir kunden både en konsu-
ment och produktionsresurs (Grönroos 2000, s. 48-49). 
 
Philip Kotler och Alan Andreasen påpekar att det kan finnas variationer i utförandet av 
en tjänst. Dessa variationer kan bero på att det är olika personer som utför en speciell 
tjänst. Även om en och samma person utför en tjänst kan det finnas variationer bl.a. på 
grund av dagsformen hos personen (Kotler & Andreasen 1996, s. 377-378). 
 
6.2.1 Utformning av vad kunden får 
Tjänsteidén beskriver vad kunden får och skapas utifrån de behov som målgruppen, dvs. 
kunden har. Om utgångspunkten inte är kundernas behov styrs lätt produktionen mera 
av ekonomiska resurser än av konsumenternas önskemål och behov. Förutom tjänste-
idén behöver man beskriva om kunden behöver andra tjänster för att kunna konsumera 
en tjänst. Ibland kan ytterligare tjänster behövas för att tjäntseidén skall kännas attraktiv 
(Grönroos 2000, s. 56-67).  
 
6.2.2 Utformning av kundens upplevelse 
När man vet vad kunden kommer att få, är det dags att planera för hur kunden kommer 
att uppleva en tjänst. De aspekter som här beaktas är tillgänglighet, interaktion och 
kundmedverkan. 
 
För att göra en tjänst tillgänglig skapar man ett system som utifrån kundernas behov och 
önskemål, vilket möjliggör för kunderna att konsumera en tjänst. Exempel på viktiga 
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faktorer i detta system är personalen och deras kunskaper, vilka tider som tjänsten er-
bjuds, ort, samt lokalernas utformning interiört och exteriört.  
 
Interaktioner är samspelet mellan kunden och företaget, och den sker främst på tre olika 
sätt: interaktion med kontaktpersonal, företagets rutiner och fysisk-tekniska resurser, 
och mellan kunder. Vid interaktion med kontaktpersonal har personalens bemötande 
stor betydelse för detta. Bra kontakt mellan kund och företag kan rätta till fel eller miss-
tag som begåtts tidigare i relationen. Kundens interaktion med rutiner kan vara hur kun-
den upplever företagets arbetsrutiner, dokument och det materiella som kunden möter, 
såsom lokaler, möbler osv. Den tredje interaktionen är den som uppstår mellan kunder. 
Även denna kan planeras utifrån om man bedömer att kommunikation mellan kunderna 
är positiv eller negativ för företaget. Att undvika köbildning och att se till att det är trev-
liga gäster på en restaurang är exempel på interaktion mellan kunder.  
 
Den sista aspekten för kundens upplevelse av en tjänst är kundmedverkan, som är den 
del som kunden själv utför. Exempel på detta kan vara att kunden själv tar sin mat på en 
självservering eller ger direktiv till personalen (Grönroos 2000, s. 112-113).  
 

6.3 Marknadsföringsprocessen 
Grönroos beskriver att tjänsteföretagets marknadsföring (planering och genomförande 
av tjänst) och kundrelation består av tre olika skeden. Dessa skeden är initialskede, köp-
process och konsumtionsprocess. I modellen nedan illustreras dessa skeden. Efter mo-
dellen beskrivs aktiviteterna och kommunikationen i de olika marknadsförings-
funktionerna och vilka olika analyser som görs. 
 
      
  Skede Marknads- Marknads- Behovsanalys   
   föringsmål föringsfunktion    
            
            
  1. Initialskede Väcka intresse för Traditionell marknads- Analys av    
   företaget och dess föringsfunktion potentionella   
   tjänsteutbud  marknadssegment   
            
            
  2. Köpprocess Åstadkomma Traditionell marknads- Behovsprecisering   
   förstagångs- föringsfunktion komp- under köpprocessen   
   försäljning letterad med interaktiv    
    marknadsföringsfunktion    
            
            
  3. Konsumtions- Skapa återförsäljning Interaktiv marknads- Kvalitetskontroll och   
  Processen och långsiktiga kund- föringsfunktion analys av nya behov   
   kontakter  under konsumtions-   
     processen   
            
      
Trestegsmodellen för en långsiktig konkurrensmedelsstrategi för tjänster.    
(Grönroos 2000, s. 61)    
 
I initialskedet utformas tjänsteidén och företaget försöker väcka intresse hos kunden 
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med traditionell marknadsföring såsom reklam, annonser, broschyrer PR-aktiviteter och  
personlig försäljning m.m. Kommunikation med kunderna är ensidig från företaget, men  
kan resultera i att nya kunder hör av sig och är intresserade av tjänsten som erbjuds.  
Traditionella marknadsundersökningar används för att analysera vilka tänkbara kunder  
som kan finnas. De kunder som inte alls är intresserade av det som företaget erbjuder tar  
inte alls kontakt med företaget eller försvinner.  
 
I nästa skede, köpprocessen, analyseras om kunden som verkar intresserad har några  
specifika behov. Företag och kund börjar ha mera samspel och interaktiva kontakter  
med varandra. Den interaktiva marknadsföringens syfte under köpprocessen är att  
utifrån kundens specifika behov skapa en lösning, ett nytt tjänsteerbjudande, som gör att  
kunden accepterar ett köp (Grönroos 2000, s. 60-65). Vid detta arbete kan man utgå från 
checklistor med tips om hur man förbättra tillgängligheten. Grönroos åsikt om sådana  
listor, är att de kan vara ett stöd, men att resultatet inte blir så bra om man endast utgår  
från dem, eftersom de oftast inte är helt fullständiga. Istället betonar han vikten att ha en  
teori eller referensram för att utveckla och förbättra tjänster (Grönroos 2000, s. 104). Då 
man utvecklar eller förändrar ett tjänsteerbjudande i detta skede för att kunden skall  
uppleva ett köp positivt, är det de tre faktorer som tidigare nämnts som beaktas: 
tillgänglighet, interaktioner och kundmedverkan. Grönroos menar att om man förändrar  
någon av ovanstående faktorer, påverkar detta även de andra faktorerna (Grönroos  
2000, s. 113). Till exempel medför en förändring av tillgängligheten i form av att ny  
teknik införs, att interaktionen mellan kund och personal påverkas. Den nya  
tekniken kan också medföra att speciella krav ställs på att kunden skall medverka, vilket  
också kan behöva förberedas. När det nya tjänsteerbjudandet är klart kanske ny  
traditionell marknadsföring behövs för att väcka intresse hos flera kunder. Företaget  
ger kunden löften om tjänsten, som kunden kan acceptera eller så avbryts kontakten för  
denna gång. Köpprocessen avslutas med att kunden köper tjänsten. De kunder som är 
kvar har nu förväntningar på hur tjänsten skall utföras. 
 
Det sista skedet, konsumtionsprocessen består av produktion och konsumtion av 
tjänsten samtidigt. I detta skede görs också kvalitetskontroll och analys av nya behov. 
Företaget och kunden samspelar och det är den interaktiva marknadsföringen som är  
aktuell då kunden nu möter företagets fysiskt tekniska resurser bl.a. i form av  
tillgängliga lokaler och bra teknik, personalen och andra kunder. Under  
konsumtionsprocessen upplever kunden hur företaget uppfyller de löften som det har  
givit om tjänsten. Om kundens förväntningar har infriats är det sannolikt så att kunden  
är nöjd med den upplevda kvaliteten på tjänsten och det blir en bestående relation och  
kunden återkommer kanske för att göra ett nytt köp i ett nytt initialskede. Upplever  
kunden inte att förväntningarna har infriats är det stor risk att missnöje uppstår från  
kundens sida och relationen avbryts och kunden återkommer inte.  
 
Under ovanstående beskrivna skeden, har kunden fått en uppfattning om företaget.  
Om detta tilltalar kunden, finns troligen möjlighet till nya köp, men då kan  
intresseskedet och köpprocessen bli mycket korta eller till och med hoppas över. 
Under hela marknadsföringsprocessen får all personal information och kunskap om den  
aktuella tjänsten, genom den interna marknadsföringen. På detta sätt arbetar företaget  
för att ge bra kundservice (Grönroos 2000, s. 60-65).  
 
Den upplevda kvaliteten på en tjänst kan utgå från om de förväntningar uppfylls,  
som en kund har på en tjänst, anser Arnerup-Cooper och Edvardsson. Ju högre 
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förväntningar en kund har, desto svårare är det att uppfylla dessa. Om förväntningarna  
inte uppfylls tycker kunden att kvaliteten är dålig. Detta kan styras av den som  
tillhandahåller tjänster, genom att försöka skapa realistiska förväntningar på tjänsten  
(Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 134). Levitt menar att det är ett dilemma för  
offentlig verksamhet, att kunden sällan är medveten om när servicen fungerar. Det är  
först när något inte fungerar, som kunden märker detta. Det kan därför finnas anledning  
att då och då uppmärksamma och påminna kunden om att de är nöjda (enl. Buttle 1981, 
s. 184).  
 

6.4 Sammanfattning och anknytning till teaterverksamhet 
Enligt Statens Kulturråd produceras kulturen först fritt, och därefter anpassas den, så att 
den är tillgänglig för personer med funktionshinder (Statens Kulturråd 1991, s. 24-26).  
 
I teorin ovan beskrivs marknadsföringsprocessen med de olika moment som företaget 
genomför för att kunna erbjuda en tjänst till kunderna. I studien kommer jag att beskriva 
några teaterproducenters arbete för att göra teater tillgänglig för personer med dövhet 
eller hörselskada. Företaget motsvaras av teaterproducenten och kunden motsvaras i sin 
tur av teaterbesökaren.  
 
Utgångspunkten i studien är att teaterproduktion är att producera en tjänst, som består 
av någon form av scenkonst som beskrivits tidigare i uppsatsen. Det kan vara textbase-
rad, rörelsebaserad, musikbaserad scenkonst eller scenkonst som består av inslag från 
två eller flera av de olika scenkonsterna. För att den aktuella scenkonsten skall bli till-
gänglig för personer med dövhet eller hörselskada, kan någon form av anpassning be-
hövas. I teatersammanhang kan det vara teckenspråkstolkning, textning med textapparat 
eller textning med textmaskin.  
 
Hur upplevelsen av ett teaterbesök blir, beror på flera olika faktorer. En faktor är att 
scenkonsten skall vara tillgänglig dvs. att besökaren har möjlighet att ta del av det som 
teaterföreställningen förmedlar. Geografisk placering, lokalens utformning, möjligheten 
att köpa biljetter osv. påverkar också upplevelsen av tjänsten. En annan faktor är teater-
besökarens interaktion med de rutiner som finns på teatern, personalens kunskap och 
bemötande, samt kontakterna med de andra teaterbesökarna. Den sista faktorn är kun-
dens medverkan som innebär att teaterbesökaren själv skall utföra något för att kunna ta 
del av scenkonsten.  
 
En teaterproduktion skapas och marknadsförs under marknadsföringsprocessens olika 
skeden: initialskedet, köpprocessen och konsumtionsprocessen. Först skapas den sce-
niska konsten i initialskedet och teatern försöker väcka intresse hos tänkbara teaterbesö-
kare. I köpprocessen tar man reda på om teaterbesökaren har speciella behov och en 
anpassning kanske behöver göras där någon av faktorerna tillgänglighet, interaktion och 
kundmedverkan utvecklas. Utifrån vad man erbjuder innebär detta som regel att de 
andra faktorerna påverkas och anpassningar kan behöva göras även på dessa. När man 
har ett nytt tjänsteerbjudande som teaterbesökaren kan acceptera kanske biljettköpet 
genomförs. I det sista skedet, konsumtionsprocessen, genomförs teaterföreställningen 
och teaterbesökarna tar samtidigt del av denna. Under hela konsumtionsprocessen har 
teatern och teaterbesökaren interaktiv kontakt med varandra. Denna kontakt gäller allt 
som besökaren möter såsom teaterns personal, lokaler, teknisk utrustning m.m. I sam-
band med konsumtionsprocessen kan teaterns personal göra uppföljning och ta reda på 
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om teaterbesökaren förefaller vara nöjd eller inte. Om teaterbesökaren är missnöjd för-
söker man finna orsaken till detta. 
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7 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel redovisas och diskuteras hur datainsamling, strukturering och analysen av 
materialet har genomförts i studien. Vilka teatrar som har valts ut och varför just dessa 
valdes för att kunna besvara frågeställningarna redovisas också. 
 

7.1 Metod 
Inför insamlandet av fakta studerades litteratur och gjordes sökningar på Internet och i 
databaser. Syftet var att få en förförståelse för ämnet. Det som samlades in var informa-
tion om funktionshindren dövhet eller hörselskada, kommunikation med tecken, hand i-
kapporganisationer, teaterverksamhet för personer med dövhet eller hörselskada och 
handikapp- och kulturpolitik. Även studier av marknadsföringsteorier gjordes. 
För att besvara frågorna i uppsatsen har intervjuer gjorts med personer som på olika sätt 
är ansvariga för tillgängligheten för personer med funktionshinder vid sju teatrar. Inter-
vjumaterialet strukturerades sedan utifrån Grönroos marknadsföringsteori och därefter 
gjordes en hermeneutisk analys där vissa mönster framkom, som sedan diskuterades.  
  
De teatrar som deltog i studien var Tyst Teater, Stockholms stadsteater, Göteborgs 
Stadsteater, Pantomimteatern, Bohusläns Teater, Älvsborgsteatern och Länsteatern på 
Gotland. Två av teatrarna, Stockholms- och Göteborgs Stadsteatrar, utmärker sig genom 
att ha genomfört projekt för att på lång sikt förbättra tillgängligheten. Personerna på 
dessa teatrar har intervjuats vid personliga möten. Ansvariga vid de övriga fem teatrarna 
har intervjuats via telefon. Den ursprungliga planeringen var att göra intervjuer med 
ytterligare en teater som hade genomfört projekt, men det visade sig, att den teater som 
tidigare arbetat med att förbättra tillgängligheten till teater för personer med dövhet eller 
hörselskada, hade slutat med detta.  
 
Vid intervjuerna har jag utgått från frågor som i praktiken fungerat som stolpar under 
intervjuerna, för att komma ihåg vad jag önskade information om. Utifrån de svar som 
jag fick, ställdes de andra frågorna beroende på vad som har kändes naturligt att gå vi-
dare med. Frågorna till Stockholms stadsteater och Göteborgs Stadsteater är formulera-
de utifrån den förkunskap om teatrarna, som jag hade fått genom bl.a. litteraturstudier. 
  
Enligt Jan Trost är telefonintervjuer ett tänkbart alternativ, då man är ute efter uppgifter 
som är faktabetonade och som inte kräver djupgående svar. Trost anser att intervjuer är 
ett sätt att utifrån beskrivningar se, tolka och förstå olika handlingsmönster (Trost 1997, 
s. 16-22). Frågorna som ställdes var öppna och svaren skrevs ned och sammanställdes 
efteråt. Förutom svaren vid intervjuerna, har information från respektive teaters hemsida 
använts.  
 
Antalet teatrar som undersökts, grundar sig på Steinar Kvales teori att man intervjuar så 
många som man behöver, för att få den kunskap man söker (Kvale 1997, s. 97). Barney 
G. Glaser och Anselm L. Strauss påpekar att man också kan uppleva en ”mättnad”, då 
man under insamlingsarbetet får likartade svar (enl. Wallén 1996 s. 92). Erfarenheten 
under arbetet med uppsatsen var, att jag efter intervjuer av sju teatrar upplevde en sådan 
”mättnad”. Svaren började bli förutsägbart lika de svar som jag fått vid tidigare inter-
vjuer. Det hade dock varit önskvärt om tillfälle givits att intervjua flera teatrar som ge-
nomfört något projekt för ökad tillgänglighet nyligen, för att få ett bättre material ur 
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validitetssynpunkt. Vid tiden för intervjuerna hade jag inte kännedom om någon teater-
producent som genomfört något projekt, utöver de redan nämnda.  
 
Mogens Kjaer Jensen påpekar att tillförlitligheten vid intervjuer kan diskuteras, efter-
som intervjuerna alltid genomförs på olika sätt (Kjaer Jensen 1995, s. 63-64). I denna 
studie blir detta ännu mera påtagligt på grund av att två intervjuer skedde vid personliga 
möten och övriga intervjuer genomfördes via telefonkontakt.  
 
De uppgifter som jag har fått fram vid intervjuerna och från hemsidorna har strukture-
rats utifrån teorin kring relationsmarknadsföring. På detta sätt har olika begrepp kunnat 
redas ut och sättas in i marknadsföringssammanhang.  
 
Enligt Ulla Sjöström kan man studera innebörder och intentioner av mänskliga hand-
lingar, förhållanden och sammanhang. Vid materialinsamlandet är det viktigare att få ett 
bra material, än att insamlandet har skett under så likartade former som möjligt. 
Det kan också vara så att man börjar samla in material genom att intervjua några perso-
ner och att man, under tiden som insamlandet pågår, kommer på vilka andra personer 
som skall intervjuas. Det insamlade materialet analyseras sedan bl.a. utifrån vilket 
sammanhang intervjun skedde och den egna förförståelsen. Undersökningens syfte kan 
uppnås genom att man finner vissa mönster i materialet som kan generaliseras till en 
grupp eller att man kan genom ökad insikt bättre kan förstå en annan människa. De 
tolkningar som sedan fås fram skall därefter prövas, tills man finner den mest rimliga 
tolkningen och därefter redovisas resultaten. Genom att använda Sjöströms teorier om 
att göra en hermeneutisk tolkning och bearbetning av materialet, har olika iakttagelser 
som bildar mönster identifierats i materialet. Dessa mönster har jag sedan resonerat om i 
diskussionskapitlet (Sjöström 1994, s. 84-92). 
 
Enligt Pål Repstad finns en risk att forskaren lägger in sina egna värderingar vid kvalita-
tiva metoder. Detta kan även vara en fördel, eftersom det ger forskaren ett bra utgångs-
läge (Repstad 1999, s. 104). Båda aspekter har haft stor betydelse i arbetet med denna 
studie, eftersom mina arbetsuppgifter som arbetsterapeut stämmer väl överens med han-
dikapp- och kulturpolitikens intentioner, vilket även medfört att det har varit svårt att ha 
distans till materialet under studiens genomförande.  
 

7.2 Urval 
Den främsta anledningen till att nedanstående teatrar valts ut, är att de på något sätt ut-
tryckt att tillgängligheten är hög för personer med funktionshinder, speciellt för perso-
ner med dövhet eller hörselskada eller att teatrarna arbetar med att öka tillgängligheten 
till teaterverksamheten. Genom att få ta del av teatrarnas erfarenheter, har jag beskrivit 
arbetet med att öka tillgängligheten till kulturverksamheter och rela tioners betydelse för 
detta. De medverkande teatrarna har inte valts utifrån teatrarnas storlek, ort eller genrer. 
Studien omfattar inte information från teatrar som inte uttryckt att de arbetar med till-
gänglighetsfrågor.  
 
Tyst Teater som är en del av Riksteatern valdes för att det enligt deras hemsida, är den 
enda teater i Sverige som är specialiserade på att framföra sina föreställningar på teck-
enspråk. 
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Stockholms stadsteater har sedan några år deltagit i utvecklingen av teknik för att möj-
liggöra att personer med dövhet kan följa det som sägs på scenen via text på en display. 
Information om detta projekt har jag också fått via teaterns hemsida på Internet och av 
Statens Kulturråd.  
 
Statens Kulturråd informerade om att Göteborgs Stadsteater nyligen har påbörjat ett 
arbete för att göra teatern tillgänglig. Förutom att teatern skall bli mera tillgänglig är 
syftet att utforma en modell för hur anpassning av teater skall kunna göras (Informant 
1).  
 
Önskemål fanns om att intervjua Länsteatern i Örebro. Orsaken till detta var att jag 
genom mitt arbete som arbetsterapeut fått kunskap om att det i Örebro med omnejd bor 
många personer med dövhet. Eftersom det finns så många personer med dövhet i trak-
ten, trodde jag att länsteatern där låg väl till beträffande tillgänglighet för personer med 
dövhet. I rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur finns information om att man 
på denna teater skuggtolkar föreställningar (Statens Kulturråd 1998, s. 103). Det hade 
därför varit intressant att få veta mera om detta arbete. Vid kontakt med teatern, fram-
kom det emellertid att man inte arbetade med frågan för närvarande. Orsaken uppgavs 
vara resursbrist. Länsteatern i Örebro hänvisade mig istället vidare till Pantomimtea-
tern, som producerar teater som man ansåg borde vara tillgänglig för personer med döv-
het eller hörselskada. 
 
Bohusläns Teater och Älvsborgsteatern valdes för att teatrarna i sina redovisningar för 
verksamheten år 2002, uppgivit att de har god tillgänglighet för funktionshindrade, eller 
har planer på olika anpassningar för funktionshindrade. Dessa teatrar finns dessutom i 
Västra Götalandsregionen som har utformat riktlinjer för hur scenkonst kan göras till-
gänglig.  
 
Länsteatern på Gotland valdes utifrån att det på Internet fanns information om att man 
där för några år sedan, prövade att texta en föreställning med textmaskin. 
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8 Presentation av materialet 

Studiens syfte är att beskriva kulturproducenters arbete med att göra kultur tillgänglig 
för funktionshindrade. En avgränsning har gjorts så att studien fokuserar på teaterpro-
ducenternas arbete gentemot personer med dövhet eller hörselskada. Förutom från in-
tervjuerna, har kompletterande uppgifter om biljettköp och tillgänglighet hämtats från 
respektive teaters hemsida. I de fall information om tillgänglighet saknades på hemsi-
dorna, skulle jag vid intervjuerna ha kunnat ta reda på varför det var så. Detta har inte 
gjorts på grund av att studier av hemsidorna gjordes först efter att intervjuerna genom-
förts.  
 
Från handikapporganisationernas hemsidor har inhämtats uppgifter om information om 
anpassade föreställningar och eventuella länkar till teatrarna. De sju teatrarna beskrivs 
utifrån följande aspekter: 
 
Tjänsteerbjudande  
 

• Formen av scenkonst 
• Eventuella anpassningar för att göra scenkonsten tillgänglig 
• Aspekter som påverkar teaterbesökarnas upplevelse av teaterbesöket 

 
Marknadsföring och kommunikation 
 

• Aktiviteter och kommunikationen under tjänsteproduktionen  
 
Utveckling av tjänsteerbjudandet 
 

• Identifiering av förbättringsbehov 
• Utveckling av resurser  
 

8.1 Tyst T eater 
Tjänsteerbjudande  
Tyst Teater är en del av Riksteatern. Teatern vänder sig till personer som kommunicerar 
på teckenspråk. Till största delen turnerar Tyst Teater med sina föreställningar till andra 
platser i Sverige, men några föreställningar ges också i lokalerna på Riksteatern i Stock-
holm. Teatern som produceras på Tyst Teater, är enligt Statens Kulturråds definition en 
blandform av teater med text- och rörelsebaserad scenkonst. Tyst Teaters uttryckssätt är 
teckenspråk eller pantomim. Ibland används även tal, textmaskin eller en osynlig skåde-
spelare som läser replikerna, så att även personer som inte kan teckenspråk skall kunna 
ta del av det tecknade innehållet. Teaterns utbud bestäms av teaterchefen. Hur ensemb-
len ser ut och vad man tror är säljbart är faktorer som påverkar vid val av utbud.  
 
Förutom skådespelarna, kan även flera ur den övriga personalen som teaterbesökaren 
möter på teatern teckenspråk. All personal erbjuds att få teckenspråksundervisning. Det 
finns möjlighet att låna texttelefon på teaterns kontor vid behov. Tidigare fanns texttele-
fon i foajén, men eftersom nästan alla teaterbesökare idag har tillgång till mobiltelefoner 
och kan använda textmeddelande för att kommunicera, har denna texttelefon tagits bort.  
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Marknadsföring och kommunikation 
För att sprida information om kommande föreställningar och om verksamheten använ-
der Tyst Teater Internet, tidningar och tryckt informationsmaterial. Det senare lämnas 
även till de arrangörer som har köpt en föreställning och som i sin tur skall locka teater-
besökare. I mån av tid deltar Tyst Teater på utbudsdagar då man visar prov på sin reper-
toar för arrangörer. Från Sveriges Dövas Riksförbunds och Riksförbundet för döva, hö r-
selskadade och språkstörda barns hemsidor finns länkar till Tyst Teater. 
 
Till Tyst Teaters föreställningar kan biljetter köpas i Riksteaterns biljettkassa. Det går 
även att boka biljetter via telefon, fax eller e-post. Biljetter till en del föreställningar kan 
köpas on- line på Riksteaterns hemsida, där även information om andra inköpsställen 
finns. 
 
I och med att föreställningarna säljs till arrangörer som i sin tur säljer till teaterbesökar-
na, upplever teatern att det kan vara svårt att veta om besökarna är nöjda. En undersök-
ning gjordes för några år sedan av några studenter som praktiserade på teatern. Syftet 
med studien var att undersöka teaterbesökarnas syn på Tyst Teaters arbete. Denna studie 
visade att dessa var mycket nöjda. 
 
Utveckling av tjänsteerbjudande  
Tyst Teater har regelbunden kontakt med Sveriges dövas riksförbund och Föreningen 
döva och hörselskadade barn. Mera sporadisk är kontakten med Hörselskadades Riks-
förbund. Syftet med dessa kontakter är att diskutera hur teaterns verksamhet kan förbätt-
ras (Informant 3). 
 

8.2 Stockholms stadsteater 
Tjänsteerbjudande  
Stockholms stadsteater producerar textbaserad scenkonst.  
 
För att personer med dövhet eller hörselskada skall kunna ta del av replikerna vid teater-
föreställningarna, använder Stockholms stadsteater en textapparat. En person på teatern 
har ansvar för detta. Några av de föreställningar som ges på Stora Scenen textas. Detta 
beror på att repertoaren där är mera attraktiv för en flera teaterbesökare. Det finns även 
tillgång till hörselteknisk utrustning i form av hörselslingor vid föreställningarna. 
 
Entré, foajé, biljettkassa, kafé osv. har inte anpassats på något speciellt sätt för att vara 
mera tillgängliga för personer med dövhet eller hörselskada.  
 
Marknadsföring och kommunikation 
På Stockholms stadsteaters hemsida ges information om vilka föreställningar som är 
textade och hur detta går till. På Hörselskadades Riksförbunds hemsida kan man få in-
formation om textade teaterföreställningar och i samband med att denna information 
lämnas, har kulturproducenten och representanter för personer med dövhet och hörsel-
skada kontakt med varandra. På Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda 
barns (DHB) hemsida finns en länk till Stockholms stadsteater. 
 
På Stockholms stadsteaters hemsida rekommenderar man att teaterbesökaren beställer 
biljetter via e-post till kundtjänst. På hemsidan finns en länk till e-post för att få infor-
mation om vilka föreställningar som textas. Biljetter kan bokas direkt på hemsidan. 
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Vid de textade föreställningarna brukar 10-15 personer använda textapparater. Under 
pauserna brukar den person som ansvarar för textningen, träffa de personer som använ-
der textapparat och får på så vis feedback på arbetet med textning av teaterföreställning-
ar. 
 
All personal informeras inför textade föreställningar. För skådespelarna är detta viktigt 
så att de är medvetna om varför några av teaterbesökarna inte tittar på scenen hela tiden. 
 
Utveckling av tjänsteerbjudandet 
Stockholms stadsteater har deltagit i ett projekt för att utveckla textning av textbaserad 
scenkonst. För Stockholms stadsteaters del startade detta projekt i samband med att man 
besvarade en förfrågan från Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn 
(DHB) om vilka erfarenheter av, och kunskaper om, textsättning i samband med teater-
föreställningar stadsteatern hade. Stockholms stadsteater redovisade att man hade goda 
erfarenheter av textning av teater i samband med utländska gästspel på teatern. Syftet 
med den textningen hade varit att alla skulle kunna förstå handlingen. Den apparatur 
som man hade haft, hade dock gått sönder i samband med en turné och man eftersökte 
en ny lösning för detta. Man framförde också funderingar på att använda en skärm på 
stolsryggen framför, eller på ett nytt system med textskylt ovanför scenen.  
 
Efter studien inbjöd Statens Kulturråd till ett möte för att diskutera hur tillgången till 
teater skulle kunna ökas, med hjälp av textning, för personer med dövhet eller hörsel-
skada. På mötet som var i oktober 2001 träffades representanter för Hörselskadades 
Riksförbund (HRF) och Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn 
(DHB), Stockholms stadsteater, samt två representanter från Statens Kulturråd. Man 
kom fram till att Stockholms stadsteater skulle komma med ett förslag på nästa möte 
sex veckor senare. Tre krav ställdes på den tekniska lösningen: allt skulle textas, man 
skulle kunna sitta på alla platser i teatersalongen och kunna beställa biljetter som vem 
som helst till textade föreställningar. På Stockholms stadsteater bildades en arbetsgrupp 
bestående av en styr- och reglertekniker, en publikvärd och en projektledare. Med hjälp 
av medel från Statens Kulturråd togs fyra prototyper och ett dataprogram fram. Vintern 
2001 och våren 2002 testades prototyperna vid åtta tillfällen av fyra personer från de 
deltagande handikapporganisationerna. Under denna period hade Stockholms stadsteater 
och testpersonerna mycket kontakt med varandra. Frågor som diskuterades var bl.a. om 
man skulle ha olika färg för varje person som talade, vilket valdes bort av kostnadsskäl 
efter godkännande från testpersonerna. En annan lösning som man diskuterade var att 
skriva in initialen på den nya talaren, men gemensamt kom man fram till att använda ett 
bindestreck i början av varje persons replik.  
 
Vid utvärderingen framkom att försöket varit mycket lyckat. Ett beslut togs för att köpa 
in 50 textapparater och mjukvara. Den tekniska anläggningen betalades av Stockholms 
Kommun, som ett led i sitt arbete för ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Stock-
holm stadsteaters bidrar med lönekostnaden för involverad personal på Stockho lms 
stadsteater. Diskussionerna pågår fortfarande bl.a. med frågan om personer med dövhet 
eller hörselskada skall ha förtur till textade föreställningar och hur ironi och anspelning-
ar skall textas (Informant 4). 
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8.3 Göteborgs Stadsteater 
Tjänsteerbjudande  
På Göteborgs stadsteater produceras textbaserad scenkonst. Göteborgs Stadsteater har 
två olika tekniska system för att förbättra tillgängligheten till teaterföreställningarna. Ett 
system fångar via mikrofoner på scenen upp ljud och repliker och förstärker alla ljud, 
som sedan når ut till besökarna via hörlurar. Dessa hörlurar kan man få låna vid ingång-
en till teatersalongen. Det andra systemet sänder via teleslingor för att eller hörselskada 
skulle kunna höra bättre via sina hörapparater.  
 
Personal i receptionen, biljettkassan, samt teatervärdar och vaktmästare, som brukar 
möta teaterbesökarna skall ha kunskap och information som rör tillgängligheten. 
 
Marknadsföring och kommunikation 
Information om tillgängligheten som beskrivs ovan lämnas på hemsida på Internet.  
 
På Göteborgs Stadsteaters hemsida finns ett formulär för biljettbokning. Där finns också 
information om att man kan beställa biljett via Ticnet, som säljer via Internet. Man kan 
också köpa biljetter på 15 platser i Västra Götaland. 
  
Utveckling av tjänsteerbjudandet 
Målet för Göteborgs Stadsteater är att alla medborgare skall kunna ta del av teater. Vid 
föreställningar som kräver speciella arrangemang, för att alla skall kunna ta del av des-
sa, bör anpassningar kunna göras vid några utvalda föreställningar. För att förbättra till-
gängligheten har Göteborgs Stadsteater medel beviljats från Statens Kulturråd, Västra 
Götalandsregionen (landstinget) och Göteborgs kommun. Förutom anpassningar vid 
själva teaterföreställningarna kommer man då bl.a. att se över övriga lokaler såsom foa-
jé, garderob och toaletter. De åtgärder som behövs skall sedan via en tillgänglighets-
plan, kopplas till teaterns investeringsplan, där det skall skrivas in vad och när något 
skall åtgärdas. En person vid teatern har ansvar för detta projekt för ökad tillgänglighet. 
 
Göteborgs Stadsteater har haft, och kommer att ha, referensgrupper i projektform. Syftet 
är att referensgrupperna skall utvärdera vilka behov funktionshindrade har för att få till-
gång till teater på ett bra sätt. Förutom representanter från Göteborgs Stadsteater kom-
mer grupperna att bestå av både personer med funktionshinder som är medlemmar i 
handikapporganisationer och av personer med funktionshinder som är intresserade av 
kultur, men som inte är medlemmar i handikapporganisationer.  
 
I samband med att en del ombyggnadsarbeten gjordes på Göteborgs Stadsteater för någ-
ra år sedan, ersatte man samtidigt ut en del gammal teknik mot ny teknik. Man ville 
därefter försäkra sig om att tekniken fungerade på ett tillfredsställande sätt. För att göra 
detta önskade man att några personer som var kunniga i detta gjorde ett test. Kontakt 
togs därför med personal på Kannebäcksskolan i Göteborg, som är en skola för elever 
med dövhet eller hörselskada. Några av skolans personal besökte ett antal olika före-
ställningar på Göteborgs Stadsteater. Anledningen till att man besökte olika föreställ-
ningar var att det råder olika förutsättningar beroende på hur föreställningen ser ut. Vid 
utvärderingen av dessa besök kunde de konstatera att tekniken fungerade utmärkt. Det 
fanns dock några kritiska punkter. Exempel på detta var att hörlurarnas batterier inte 
alltid var tillräckligt uppladdade, svårigheter ur konstnärlig synvinkel att placera sända-
re, teaterbesökaren klarade inte av att hantera tekniken och utlämnandet var ett kritiskt 
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moment, då fel information kunde ges till teaterbesökaren. En orsak kunde vara att per-
sonalen inte har tillräckliga kunskaper om funktionshinder.  
 
En del av det som kom fram vid kontakten med de funktionshindrade i Göteborgs 
Stadsteaters ”test”, har man redan åtgärdat. Bland annat att se till att hörlurarna batterier 
är uppladdade, samt att förbättra personalens medvetenhet vid utlämnandet av tekniken. 
Övriga åtgärder, såsom ytterligare utbildning av personalen om olika funktionshinder 
och bemötande, ingår i stadsteaterns långsiktiga verksamhetsplanering och kommer att 
åtgärdas efterhand (Informant 5).  
 

8.4 Pantomimteatern 
Tjänsteerbjudande  
Pantomimteatern har sin hemmascen på Teater Påfågeln i Stockholm, när man inte tur-
nerar i Sverige eller utomlands. Till skillnad från de övriga teatrarna är Pantomimteatern 
en fri teatergrupp. Teatern har ett fåtal medarbetare och all personal hjälps åt att ha kon-
takt med tänkbara teaterbesökare.  
 
Pantomimen är icke-verbal och uttrycksmedlet är kroppens rörelser i kombination med 
mim. Innehållet består oftast av välbekanta teman som är lätta för teaterbesökaren att 
uppleva och känna, utan att behöva sätta ord på det. På detta sätt blir besökarna 
medskapande med hjälp av sin egen fantasi. Musik, scenografi, ljus och masker förstär-
ker ytterligare uttrycken. Då teatern var nystartad fick Pantomimteatern ofta förfråg-
ningar om man kunde producera ”vanliga, kända pjäser” på teckenspråk. Vid några till-
fällen gjorde man det, men numera arbetar Pantomimteatern uteslutande med egna 
konstnärliga idéer. 
 
På hemmascenen har man inga speciella anpassningar för att lokalerna skall passa per-
soner med dövhet. Textapparater eller textmaskiner används aldrig.  
 
Föreställningarna riktar sig ofta till förskolor och skolor och teaterformen passar alla 
åldrar på teaterbesökarna. Pantomimteatern påtalar särskilt att föreställningarna kan 
passa elever som kommunicerar med teckenspråk, elever i särskolan och elever som inte 
har så väl utvecklat verbalt språk. Pantomim är också en teaterform som kan passa per-
soner med invandrarbakgrund som inte kan svenska så bra. 
 
Personalen har ingen medicinsk kunskap om olika funktionshinder, men har genom åren 
fått en allmän erfarenhet av att möta personer med funktionshinder. Man anser att det är 
både för- och nackdelar med att ha begränsad kunskap om funktionshinder, vilket speci-
ellt framkommer då man har olika rörelse- och mimövningar med besökarna. Teaterper-
sonalen brukar då locka barn med funktionshinder att vara med i en aktivitet. Om man 
har mera kunskap om funktionshinder kanske man förutsätter att det är omöjligt för bar-
net att delta i den typen av aktivitet, vilket det inte alltid behöver vara. Pantomimteatern 
betonar att det vid alla övningar alltid är viktigt att barnen känner att de lyckas.  
 
Marknadsföring och kommunikation 
Pantomimteatern informerar om föreställningarna som ges på hemmascenen via hemsi-
dan och annonser i Stockholmstidningarna. Man sänder även information via brev, fax 
och ringer till kulturombuden på skolorna. Särskilda utskick, som nästan alltid resulterar 
i besök, görs till särskolor samt till skolor som har elever med dövhet eller hörselskada. 



 

33 

Internationella skolor är en annan kundgrupp som också får information om verksamhe-
ten. Även bidragsgivarna får information om föreställningarna. Andra sätt som används 
för att informera om verksamheten är att delta vid utbudsdagar på olika platser i landet, 
där man visar upp smakprov på sin verksamhet och då når arrangörerna direkt. På för-
frågan kan intresserade få information i form av video och Pantomimteatern överväger 
om information på CD-romskiva kan vara ett bra sätt att informera om verksamheten på. 
 
Pantomimteatern har på hemsidans startsida information om telefonnummer, faxnum-
mer och e-postadress. I samband med biljettbokning försöker personalen få information 
om besökarna i gruppen och kan planera så att olika grupper stör varandra så lite som 
möjligt. Ett exempel på detta är att man försöker undvika att boka förskolebarn med 
andra barn eller ungdomar som man av erfarenhet vet kan ha svårt att vara tysta under 
föreställningarna. 
 
På hemsidan finns information om att personer som saknar verbalt språk har möjlighet 
att ta till sig teaterföreställningarna. 
 
I samband med teaterföreställningarna tar skådespelarna emot teaterbesökarna i foajén 
eller i salongen och visar dem till bra platser, så att upplevelsen av teaterbesöket skall 
bli så bra som möjligt. Efter föreställningarna brukar skådespelarna träffa teaterbesö-
karna bl.a. för att dela ut kort. De besökare som vill, brukar då kunna ställa frågor direkt 
till skådespelarna. En av skådespelarna är kunnig i teckenspråk och kan besvara frågor 
som ställs på teckenspråk. Ofta finns även teckenspråkskunniga lärare, som kan tolka 
till och från teckenspråket med vid dessa tillfällen. 
 
Utveckling av tjänsteerbjudandet 
Något speciellt utvecklingsarbete som rör tillgängligheten för personer med dövhet eller 
hörselskada pågår inte på Pantomimteatern (Informant 6). 
 

8.5 Bohusläns Teater 
Tjänsteerbjudande  
Bohusläns Teater är en del av Västsvenska Teater och Dans AB. Teatern har en fast 
scen i Uddevalla, men turnerar även mycket i Västra Götaland. Produktionen består av 
textbaserad scenkonst och riktar sig till ungdomar och vuxna.  
 
För att personer med hörselskada skall kunna ta del av föreställningarna finns ett system 
att förstärka ljud med IR-sändning. Det är nödvändigt att systemet är trådlöst eftersom 
scenen och/eller salongen ofta förändras. Vid turnéer är det arrangören på platsen för 
spelningen, som är ansvarig för att lokalen är tillgänglig. 
 
Om personer med dövhet efterfrågar teckenspråkstolkning, kan Bohusläns Teater ordna 
detta. Man har inte varit med om att någon enskild person begärt detta och teatern anser 
inte att det är möjligt att ha en teckenspråkstolk i beredskap vid varje föreställning, om 
någon person med detta behov skulle komma. 
 
Marknadsföring och kommunikation 
Enligt teaterns hemsida kan biljetter köpas i biljettkassa och bokas via e-post eller fax. 
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Om det vid föreställningar är arrangemang utöver det vanliga, måste ensemblen få veta 
detta i förväg, för att vara beredda på att det till exempel kan vara annorlunda ljussätt-
ning. Detta är aktuellt vid teckenspråkstolkning. 
 
Utveckling av tjänsteerbjudandet 
Vid en mässa, där hjälpmedel för personer med dövhet eller hörselskada visades, läm-
nade teatern ut manus, så att detta skrevs in i en dator och sedan kunde en person följa 
med i föreställningens text med hjälp av datorn (Informant 7). 
 

8.6 Älvsborgsteatern 
Tjänsteerbjudande  
Älvsborgsteatern är en del av Västsvenska Teater och Dans AB och utgår från Borås. 
Eftersom man har ett regionalt uppdrag att producera föreställningar till hela Västra 
Götaland, turnerar man på andra orter i Västra Götaland och har inte någon egen hem-
mascen. Teatern har specialiserat sig på att producera dansföreställningar framför allt 
för barn. Scenkonsten som produceras är en blandform av rörelse och musik. Dansföre-
ställningarna är oftast helt icke-verbala, förutom att det i inledningen brukar ges en kort 
muntlig presentation. Syftet med denna är att teaterbesökaren lättare skall komma in i 
handlingen och kunna följa händelseförloppet. 
 
Älvsborgsteatern framhåller att det är arrangören som köper dansföreställningen som 
har ansvaret för på vilket sätt lokalerna är tillgängliga för personer med funktionshinder. 
Teaterns erfarenhet är att utrustning i form av hörselslingor oftast saknas.  
 
Teaterns personal har genom åren fått kunskap om olika funktionshinder, som är värde-
full för att kunna ge ett bra bemötande vid möte med funktionshindrade barn. 
 
Teaterproducenten anser att det skulle kunna vara möjligt att göra dansföreställningarna 
tillgängliga för personer med dövhet eller hörselskada, men eftersom det inte har efter-
frågats, har detta inte gjorts. Om frågan dyker upp och om man vet att behov finns till 
en viss föreställning kan man tänka sig att försöka ordna så att föreställningen blir till-
gänglig. Ekonomiskt anser man sig inte ha utrymme för att vara tillgängliga för perso-
ner med dövhet eller hörselskada vid alla föreställningar.  
 
Marknadsföring och kommunikation 
Biljetter kan köpas i biljettkassa, samt bokas via e-post eller fax. 
 
Det har stor betydelse för ensemblen att få veta i förväg om barnen som kommer till 
föreställningarna har något funktionshinder, som medför att man kan förvänta sig speci-
ella reaktioner under föreställningarna. Exempel på detta kan vara att en del barn med 
utvecklingsstörning kan reagera högljutt på något som händer på scenen. Andra barn 
kan bli oroliga om det blir mörkt eller om det är starka ljudeffekter. Ibland kan detta 
avhjälpas genom att barnen får komma in i salongen före föreställningen och vänja sig 
vid rummet. Lärare till andra skolbarn kan förbereda sina elever på att barn med annor-
lunda beteende kommer att besöka teatern samtidigt och eventuella rullstolsbrukare kan 
få platser som är bra utifrån hur scenbilden ser ut. 
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Utveckling av tjänsteerbjudandet 
På Älvsborgsteatern pågår inte något  speciellt utvecklingsarbete som rör tillgänglighe-
ten för personer med dövhet eller hörselskada (Informant 8). 
 

8.7 Länsteatern på Gotland 
Tjänsteerbjudande  
Länsteatern på Gotland producerar textbaserad teater.  
 
För tillfället gör man inga anpassningar för att ge personer med dövhet möjlighet att ta 
del av teaterutbudet. Hörselslinga finns för dem som kan använda detta. En del produk-
tioner spelas endast på hemmascenen i Visby, medan andra produktioner turnerar runt 
på Gotland och spelar på bygdegårdar och i skolor. 
 
Marknadsföring och kommunikation 
Hörselskadades Riksförbund har en tidning, som regelbundet följer upp det som produ-
ceras vid Länsteatern på Gotland och därigenom har man regelbunden kontakt med var-
andra. 
 
Enligt hemsidan kan Länsteatern på Gotland nås via telefon, fax och e-post. Beroende 
på vilken föreställning det gäller kan biljetter också köpas på spelorterna eller via stu-
dieförbundet Vuxenskolan. 
 
Utveckling av tjänsteerbjudandet 
Vid ett tillfälle, år 2000, gjorde man ett försök att erbjuda teater även till personer med 
dövhet. Då hyrde man en textmaskin, som skulle visa texterna på en stor ljusramp ovan-
för scenen. Det visade sig dock att textmaskinen inte fungerade som den skulle, varför 
man fick skriva in texten på en dator och sedan använda en stor dataskärm, som besö-
karna med dövhet och eller hörselskada fick läsa på. Efter detta ”gick luften ur” dem 
som arbetar på Länsteatern på Gotland och eftersom ingen person med dövhet eller hör-
selskada har efterfrågat teater i anpassad form, har man inte gjort något nytt försök. Tea-
tern har en önskan om att köpa en textmaskin, men brist på pengar hindrar detta. Vid de 
produktioner då teaterföreställningar ges i anpassad form, brukar Gotlands kommun 
stödja detta ekonomiskt (Informant 9). 
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9 Analys och diskussion 

Syftet med studien är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv beskriva arbetet med att 
öka tillgängligheten till kulturverksamheter och relationers betydelse för detta arbete.  
 
För att beskriva teaterproducenternas marknadsföring gentemot personer med dövhet 
eller hörselskada finns fyra frågeställningar som besvaras nedan. Efter varje besvarad 
fråga följer resonemang om några teman inom frågeområdet. 
 
Utifrån de avgränsningar som har gjorts, beskriver svaren de förhållanden som gäller för 
teaterproducenternas verksamhet för personer med dövhet eller hörselskada. De allra 
flesta förhållanden som beskrivs anser jag vara möjliga att översätta till andra kultur-
verksamheter. Då marknadsföring beskrivs i allmänna ordalag används begreppen före-
tag och kund. Dessa begrepp motsvaras av teaterproducent och teaterbesökare vid redo-
visningen av det insamlade materialet. Där förhållandena som diskuteras, har överförts 
till andra kulturformer används begreppen kulturproducent och kulturanvändare.  
 
1. Vilka former av kulturaktiviteter med eller utan anpassning, kan kulturproducenten 
erbjuda för personer med funktionshinder?  
 
Stockholms stadsteater, Göteborgs Stadsteater, Bohusläns Teater och Länsteatern på 
Gotland producerar textbaserad scenkonst. För personer med hörselskada har dessa teat-
rar större tillgänglighet om man har hörapparat och kan använda de teleslingor som teat-
rarna har. Det kan dock vara problematiskt då teaterproducenterna turnerar med vissa 
föreställningar och lokalerna inte är utrustade med hörselslingor, eftersom det är den 
lokala kulturarrangörens ansvar att lokalerna är tillgängliga. Stadsteatrarna i Stockholm 
och Göteborg har även ett ljudsystem som förstärker talet. Den som behöver får då låna 
hörlurar för att lyssna i. På Stockholms stadsteater textas vissa föreställningar med text-
apparat. Det finns ett antal handhållna apparater med textdisplay som man kan låna för 
att följa texten. Teatrarna uppger vid intervjuerna att man hjälper till med teckenspråks-
tolkning om det efterfrågas. Ingen teater informerar om detta på sin hemsida. 
 
Rörelsebaserad scenkonst produceras på Pantomimteatern, vars föreställningar är icke-
verbala och tillgängliga för personer med dövhet eller hörselskada. Däremot kan de för-
lora ljudeffekterna i form av ljud eller musik, som är avsedda att förstärka handlingen.  

 
Tyst Teater erbjuder teater på teckenspråk, vilket kan sägas vara en blandform av scen-
konst som består av textbaserad och rörelsebaserad scenkonst. Tillgängligheten till tea-
tern är stor för personer som kan teckenspråk. Vid vissa tillfällen används textmaskin 
eller en ”spökröst” som talar replikerna, så att personer som inte kan teckenspråk skall 
kunna förstå föreställningen. Då översättning med ”spökröst” används är föreställningen 
inte tillgänglig för personer med dövhet som inte kan teckenspråk. Älvsborgsteaterns 
verksamhet är icke-verbal, men före själva dansföreställningen introduceras föreställ-
ningen muntligt och denna introduktion kan vid efterfrågan göras tillgänglig för perso-
ner med dövhet eller hörselskada.    
 
Ansvar för tillgänglighet 
Kulturproducenterna är ansvariga för att kulturen blir tillgänglig enligt ansvars- och 
finansieringsprincipen. Vid turnéer med teaterproduktionerna anser teaterproducenterna 
i studien att det är omöjligt för dem att ha full kontroll över hur tillgängligheten är till 
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teaterföreställningarna. Enligt teaterproducenterna i studien är det kulturarrangörerna 
som är ansvariga för att lokalerna är tillgängliga, där turnerande teatrar framträder. Som 
kulturarrangör, måste man därför vara insatt i vilket ansvar man har och vilket ansvar 
som vilar på andra t.ex. lokalansvarig eller kulturproducent.  
 
Teckenspråkstolkning är något som man har möjlighet att få enligt Hälso- och sjuk-
vårdslagen, vilken mera är en handikappolitisk fråga, medan kultur erbjuds utifrån kul-
turpolitiska intentioner. Detta faktum att resurserna finns under olika huvudmän är inte 
lyckat, eftersom jag anser att ansvarsfrågan då blir oklar.  
 
Tillgänglighet till teaterverksamhet  
Sammanfattningsvis är det högst olika grad av tillgänglighet till teaterföreställningarna. 
Som framgår av redovisningen för urval av undersökta teatrar, uppgav flera teaterpro-
ducenter att de hade god tillgänglighet för funktionshindrade. Underförstått menas i 
dessa fall att det går att ta sig in i lokalerna även om man har ett rörelsehinder, eftersom 
lokalerna har utrustats med rullstolsramper, dörröppnare och hissar. Verksamheten är 
även ofta tillgänglig för personer med hörselskada, då det är vanligt med någon form av 
hörselslinga.  
 
Varför vissa anpassningar är gjorda och inte andra kan man reflektera vidare på. Vid en 
närmare analys har jag funnit att anpassningar i form av rullstolsramper, dörröppnare, 
hissar och hörselslingor är produkter. Produkter köps in vid ett tillfälle och kräver inte 
mänskligt handhavande. Hörselslingor är ett undantag eftersom den fordrar en liten del 
av mänsklig hantering för att den skall fungera. Teknik såsom textmaskiner och textap-
parater kräver förberedelse i form av inmatning av texten. Under föreställningarna be-
hövs också en person för att synkronisera textens frammatning med händelseförloppet 
på scenen. Ett kritiskt moment som framkommit i studien är om hjälpmedlen fungerar 
under föreställningarna. För att försäkra sig om detta behöver något slags återkopplings-
system finnas, vilket sällan finns idag. Då skulle ansvarig kulturarrangör under pågåen-
de kulturaktivitet kunna försäkra sig om att kunden har möjlighet att ta del av verksam-
heten på det sätt som förväntas.  
 
Enligt ovanstående resonemang är det vanligast med produkter eller anpassningar som 
kräver liten mänsklig insats. I framtiden tror jag att teknikutvecklingen som vi ser i 
samhället, kan bidra till bättre tillgänglighet till kulturverksamheter. På något sätt kan-
ske det går att konstruera en teknisk produkt som skulle kräva minimal mänsklig insats. 
För denna framtidsvision har textmaskin och textapparaten spelat stor roll, dels genom 
att ge erfarenhet av hur och vad man skall texta och dels genom att visa på möjligheter 
för teaterproducenter. 
 
Alla teatrar i studien har inte information om tillgänglighet på sin hemsida. Eftersom 
ingen får utestängas för att den har ett funktionshinder, så skall det ju egentligen inte 
behövas någon information om tillgänglighet. Studien har dock visat att alla teatrar inte 
har verksamhet som alltid är tillgänglig för personer med dövhet eller hörselskada och 
än så länge behövs därför information om tillgänglighet på bl.a. teatrarnas hemsidor. 
 
Teckenspråkstolkning  
Några teaterproducenter uppger att man ordnar teckenspråkstolkningar om detta efter-
frågas. Liknande inställning menar Västra Götalandregionen är acceptabel nivå på an-
passningar för personer med dövhet. Flera av teaterproducenterna har på min fråga upp-
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givit att man vid behov kan erbjuda teckentolkning av teaterföreställningar, men att det-
ta inte har efterfrågats. Därför tror man på teatrarna att behovet av teckenspråktolkning 
inte är särskilt stort. Ingen av teaterproducenterna i studien uppger på sin hemsida att 
det finns möjlighet att få teckenspråkstolkning. Eftersom det på teatrarnas hemsidor 
saknas information om att det är möjligt att få teckenspråkstolkning, kan jag tänka mig 
att det känns svårt att begära teckenspråkstolkning. Om det överhuvudtaget skall vara så 
att man skall begära detta istället för att det erbjuds vid vissa tillfällen, så anser jag att 
det måste vara mera inbjudande att begära detta stöd. Statens Kulturråd påpekade 1998 
att det ofta saknades information om möjlighet att få teckenspråkstolkning (Statens Kul-
turråd 1998, s. 103) och detta har uppenbarligen inte åtgärdats. Enligt en tolkcentral 
finns möjlighet att få teckentolkning av teater, men att man måste veta att det finns nå-
gon närvarande vid teaterföreställningen då man teckenspråkstolkar, eftersom man inte 
har resurser att tolka om ingen som har behoven är närvarande. Det är heller inte särskilt 
vanligt att teaterföreställningar teckenspråkstolkas. Att tolka en teaterföreställning mås-
te förberedas, varför det inte går att göra spontanbesök på teatern, om man har behov av 
teckenspråkstolkning. Om man har upparbetade rutiner för att ordna teckenspråkstolk-
ning, har jag inte fått kla rt för mig i studien, vilket jag nu i efterhand ser som en brist i 
studien. Kulturarrangörens del i planeringen av teckenspråkstolkning måste också klar-
göras, i de fall då teaterproducentens hemmascen finns långt borta. 
 
Det är inte heller självklart att personer som är döva helst ser att teater skall tecken-
språkstolkas. I Palméns studie ”Att tala för döva öron” framkom att man inte upplevde 
svårigheter i att läsa skriven svenska. Inte heller ansåg eleverna i Ottossons studie att 
det var svårt att följa textremsor på TV eller film. Däremot menade ungdomarna med 
dövhet i Svenssons studie, att skriven svenska är deras andraspråk och därför inte så lätt 
att läsa och förstå. Det är inte heller självklart att personer med dövhet anser att teater 
skall framföras på teckenspråk, vilket också framkom i Palméns magisteruppsats, där 
informanterna såg en risk i att det blev ett mycket begränsat utbud.  
 
En annan aspekt är vilken betydelse det har om det bor många invånare med dövhet och 
som är teckenspråksanvändare i teatrarnas närhet. Vid intervjun med Bohusläns Teater 
framkom ett antagande om att det inte bor så många personer med dövhet nära teatern, 
eftersom ingen hört av sig om behov av teckenspråkstolkning. Detta skulle vara en an-
ledning till att man inte hade varit särskilt aktiva i frågan. Om alla resonerade på liknan-
de sätt borde det tillgången till teater för personer med dövhet vara stor i Örebro, där det 
bor flest personer med dövhet i landet. Där har länsteatern tidigare genomfört skugg-
tolkningar av teaterföreställningar i samarbete med Tolkutbildningen. Denna verksam-
het har upphört på grund av resursbrist. Det verkar därför som om det inte har någon 
större betydelse för tillgängligheten, om det bor många med ett visst funktionshinder i 
en teaters närhet. Som kulturarrangörer har bibliotekarier ett kommunalt uppdrag att ge 
kommuninvånarna tillgång till kultur. God kännedom om lokalbefolkningen, så att man 
kan tillgodose dessas särskilda behov i samband med att kulturproducenter gästar 
kommunen borde ha hög prio ritet.  
 
Ekonomiska aspekter 
Enligt Gummessons relationsteori har kulturinstitutioner en speciell ställning eftersom 
betalare och användare inte är samma person eller system. Alla teaterproducenter i stu-
dien får bidrag från Statens Kulturråd, men endast en teater, Pantomimteatern erbjuder 
teaterverksamhet som alltid är tillgänglig för personer med dövhet eller hörselskada. 
Trots att det i kulturpolitiken slås fast att alla skall ha tillgäng till kulturutbudet och tea-
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terproducenter får ekonomiska bidrag för att producera teater för alla, så görs inte detta. 
Det finns inget sanktioneringssystem kring denna fråga i dagsläget. Eftersom regeringen 
fick i uppdrag att utreda möjligheter till sanktioneringar om inte tillgänglighetskraven 
efterlevs, kan det vara möjligt att det blir aktuellt med något sanktioneringssystem efter 
2010 då hela samhället skall vara tillgängligt för alla. 
 
Det är inte heller säkert att det är så kostnadskrävande som man befarar att göra kultur 
tillgänglig. Lars Lindberg beskriver hur man i delstaten North Carolina i USA, räknade 
ut att det skulle kosta 15 miljarder dollar att göra universiteten och högskolorna i delsta-
ten tillgängliga för personer med funktionshinder. I efterhand räknade man ut att kost-
naderna i verkligheten hade blivit 15 miljoner dollar (Lindberg 2000, s. 118).  
 
2. Vilka marknadsföringsaktiviteter använder kulturproducenterna för personer med 
dövhet eller hörselskada?  
 
Svaren från teaterproducenterna redovisas utifrån de tre skeden som beskrivs i teoriav-
snittet: initialskedet, köpprocessen och konsumtionsprocessen. Några av aktiviteterna 
diskuteras djupare, vilket redovisas efter dessa aktiviteter. 
 
Teaterproducenterna är eniga om att det är konstnären som skapar scenkonsten i initial-
skedet och sedan får anpassningar göras vid behov. De faktorer som påverkar vilken 
scenkonst som produceras är teaterproducentens intresse, ekonomi, tillgång till skåde-
spelare, lokaler och tänkbara teaterbesökare.  
 
För att skapa intresse och för att blivande teaterbesökare skall få kännedom om verk-
samheten, använder teaterproducenterna traditionella marknadsföringsmetoder såsom 
annonser, trycksaker broschyrer m.m. i köpprocessen. Tyst Teater, Pantomimteatern, 
Stockholms stadsteater och Länsteatern på Gotland har regelbunden kontakt med perso-
ner med dövhet eller hörselskada och informerar om kommande föreställningar. Tyst 
Teater, Pantomimteatern och Älvsborgsteatern brukar delta på utbudsdagar, som anord-
nas för att kulturproducenter skall få tillfälle att informera om sin verksamhet för kul-
turarrangörer, som köper in föreställningar. Ofta gäller detta barn- och ungdomsföre-
ställningar. Att sända brev, e-post och personliga möten är andra sätt som teaterprodu-
centerna använder för att locka teaterbesökare.  
 
Alla teaterproducenter har hemsidor där man informerar om sin verksamhet. Några in-
formerar om tillgänglighet på hemsidan. Pantomimteatern nämner i sin beskrivning om 
teatern på hemsidan, att föreställningarna även passar för dem som saknar verbalt språk. 
Stockholms stadsteater har information om tillgänglighet under rubriken ”Om stadstea-
tern” och därefter under rubriken ”handikappinformation”. Där lämnas även information 
om handhavande av textapparaterna. Under liknande rubriker lämnar Göteborgs Stads-
teater information som gäller rullstolsburna, samt personer med syn- eller hörselskada. 
Länsteatern på Gotland, Bohusläns Teater och Älvsborgsteatern har ingen information 
om tillgänglighet på sina hemsidor.  
Då teaterproducenterna uppmärksammats på att personer med dövhet och eller hörsel-
skada är intresserade av att ta del av utbudet, har detta ofta lett till att en föreställning 
har anpassats med teckenspråkstolkning eller textning. Tyst Teater och Stockholms 
stadsteater har identifierat personer med dövhet och hörselskada som tänkbara teaterbe-
sökare och erbjuder några anpassade teaterföreställningar av de flesta produktioner. 
Göteborgs Stadsteater har identifierat behovet av anpassad teater och har gjort anpass-
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ning för personer med hörselnedsättning som med hjälpmedel kan tillgodogöra sig talat 
språk. Länsteatern på Gotland gjorde ett försök med textad teater för några år sedan som 
riktade sig till personer som har svårigheter att höra replikerna och man har regelbunden 
kontakt med Hörselskadades Riksförbund. Bohusläns teater och Älvsborgsteatern får 
sällan förfrågan om anpassade föreställningar. Ingen teaterproducent söker själva aktivt 
upp personer med dövhet för att erbjuda teckenspråkstolkade teaterföreställningar.  
 
Teaterproducenterna uppger att personalen får information om det händer något speci-
ellt på teatern. Den vanligaste informationen är att skådespelarna får information i för-
väg om de kan förvänta sig något speciellt under föreställningen. Även övrig personal 
behöver information och utbildning för att kunna ge ett bra bemötande.  

 
I köpprocessen har teaterproducenterna olika sätt att ta reda på teaterbesökarnas behov. 
Någon teater har regelbundna träffar med personer med dövhet eller hörselskada. Andra 
teatrar träffar teaterbesökarna i samband med teaterbesök och får då information om 
olika behov.  
 
Utifrån de behov man får fram, skapas ett nytt tjänsteerbjudande. Utvecklingsprojekten 
på Stockholms stadsteater och Göteborgs Stadsteater, som beskrivs närmare i föregåen-
de kapitel, bekräftar Grönroos teori att förändring av en faktor oftast medför att andra 
faktorer påverkas. På Stockholms stadsteater, där man införde textapparater som är en 
förändring av faktorn tillgänglighet, medförde detta krav på teaterbesökarnas medver-
kan (hålla textapparaterna) och interaktionen med andra teaterbesökare påverkades 
(skulle andra i publiken störas?). Vid Göteborgs Stadsteater införde man ny teknik vil-
ket är en tillgänglighetsfaktor. Denna förändring visade sig ha betydelse för faktorerna 
kundmedverkan (hantering av hörlurar) och interaktion mellan teaterbesökare och per-
sonal (information om tekniken).  
  
Efter att ett nytt tjänsteerbjudande har skapats kan hemsidan på Internet, annonser, bro-
schyrer och andra trycksaker behöva ses över, så att informationen är aktuell. I detta 
svar beaktas de teatrar som genomfört ett projekt som medfört att verksamheten väsent-
ligt förändras. Stockholms stadsteater har efter projektet med textapparaterna infört in-
formation om vilka föreställningar som textas på sin hemsida. På Göteborg Stadsteaters 
hemsida finns information om det nya ljudförstärkande systemet. Ingen av teaterprodu-
centerna uppger att de har speciella broschyrer som informerar om tillgängligheten. 
 
Det är få teaterproducenter som arbetar med personlig försäljning. Pantomim teatern gör 
utskick i form av brev till skolor för personer med dövhet, eller hörselskada och barn 
med utvecklingsstörning. Ibland följs dessa brev upp med telefonsamtal och e-post. 
Stockholms stadsteater sänder information om vilka föreställningar som textas till han-
dikapporganisationen Hörselskadades Riksförbund, som sedan i sin har med denna in-
formation på sin hemsida. 
 
Förutom att köpa biljetter i teaterproducenternas biljettkassor, erbjuder teaterproducen-
terna flera olika möjligheter såsom fax, e-post eller bokning via Internet för att boka och 
köpa biljetter. På alla teaterproducenters hemsidor finns information om detta. 
 
Konsumtionsskedet är den del av marknadsföringsprocessen då tjänsten dvs. teaterföre-
ställningen genomförs. Stockholms stadsteater och Göteborgs Stadsteater, som använ-
der teknisk utrustning som teaterbesökarna skall hantera, har beskrivit vikten av att ap-



 

41 

paraterna är väl fungerande med uppladdade batterier. Textapparaten, som används på 
Stockholms stadsteater har en display, som man har undersökt om ljuset från den är 
störande för den som sitter bredvid, men man har enbart mött positiva reaktioner. Att 
använda textmaskin med textrad ovanför scenen anser några teaterproducenter kan vara 
störande för övriga teaterbesökare och man undviker därför att använda dessa. 
 
En teaterföreställning är som tidigare beskrivits en tjänst där produktion och konsum-
tion sammanfaller. Skådespelarna har viss kontakt med teaterbesökarna under föreställ-
ningen. Ibland är samspelet inte det förväntade och då textapparater används tittar an-
vändaren ofta ned på texten. Detsamma gäller vid teckenspråkstolkning då blicken rik-
tas mot den som tecknar. Vid dessa tillfällen har skådespelarna behov av att få informa-
tion i förväg om detta.  
 
Teaterbesökarens medverkan krävs i samband med användning av textapparaterna på 
Stockholms stadsteater. Hörselslingor med IR-sändare kräver också visst handhavande 
av brukaren.  
 
På Stockholms stadsteater och Göteborgs Stadsteater gjordes kvalitetsuppföljningar vid 
de träffar man hade medan projekten pågick. På Stockholms stadsteater görs detta även i 
samband med de föreställningar då textmaskinerna används. Den som är ansvarig för 
textningen träffar då användarna i samband med att textmaskinerna lämnas ut och sam-
las in, samt i pausen. Tyst Teater uppgav att det var svårt att veta vad teaterbesökarna 
tycker om deras produktion, eftersom teatern ofta turnerar och det då är kulturarrangö-
ren som sköter kringarrangemangen. Man har därför gjort en studie om teaterbesökarnas 
nöjdhet av föreställningarna. Även Pantomimteatern uppger att man turnerar mycket, 
men att skådespelarna träffar teaterbesökarna både före och efter föreställningarna. Vid 
dessa möten har man möjlighet att få information om besökarnas åsikter. 
 
Kultur för personer med funktionshinder 
Att teaterproducenterna är eniga om, att det är konstnären som skapar scenkonsten och 
därefter anpassar den för personer med funktionshinder, innebär i praktiken att det inte 
är aktuellt med någon speciell kultur för funktionshindrade. Det finns en dövkultur i  
Sverige som Sveriges Dövas Riksförbund är förespråkare för. Representanter från 
föreningen träffar Tyst Teater, men enligt teatern är det teaterchefen som avgör utbudet  
och det är inte möjligt att ”beställa” särskild scenkonst. Däremot har intresset för  
föreställningarna viss betydelse, eftersom teaterproducenterna måste sälja biljetter för 
att få intäkter.  
 
Förändring av tjänsteerbjudandet 
Grönroos anser att man förutom en checklista behöver ha en teori att arbeta utifrån. Han  
menar att när man förändrar en av aspekterna tillgänglighet, interaktion eller  
medverkan, så medför denna förändring att man behöver justera de andra aspekterna.  
Kunskap om att förändring av en faktor påverkar andra faktorer bör kunna användas vid  
planering av många verksamheter. På så sätt kan kulturproducenter med hjälp av  
kulturanvändarna förutsäga hur förändringar kommer att fungera. Detta anser jag också 
har framkommit i uppsatsen där jag har beskrivit Stockholms stadsteaters  
utvecklingsarbete med textapparater och Göteborgs Stadsteaters arbete med ny  
ljudförstärkande teknik. Om dessa teaterproducenter enbart hade genomfört förändring-
arna utifrån sin egen kunskap, hade man troligen missat att se över andra aspekter som 
påverkas och resultatet hade kunnat bli ett antal missnöjda teaterbesökare. 
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Biljettköp 
Möjlighet till biljettköp är kanske den aktivitet på teatrarna som erbjuder flest valmöj-
ligheter av hur det kan göras. Detta har troligen naturliga orsaker eftersom det i kontak-
terna med teaterproducenterna framkommit att man har små ekonomiska ramar att arbe-
ta inom. Därför är det angeläget att teaterbesökarna lätt skall kunna köpa teaterbiljetter. 
 
För personer med dövhet eller hörselskada har nya kommunikationssätt såsom Internet 
och e-post ökat möjligheterna att köpa biljetter utan mellanhänder. Ingen teater uppger 
mobiltelefoner med möjlighet att kommunicera via SMS som en möjlighet att boka bil-
jetter.  
 
Kvalitetsuppföljning 
Angående uppföljning går det att urskilja olika sätt att genomföra detta på. Tyst Teater  
och Pantomimteatern har, trots likartade förutsättningar, olika inställningar till  
möjligheten att genomföra kvalitetskontroller i samband med föreställningar. 
Pantomimteatern beskrev att skådespelarna träffade teaterbesökarna både före och efter  
föreställningarna oavsett var man uppförde teaterföreställningen man på Tyst  
Teater uppgav svårigheter att ta reda på vad teaterbesökarna ansåg om  
teaterverksamheten i samband med turnéer.. Frågor som dyker upp här, är om  
skillnaden beror på att den ena teatern är en institutionsteater medan den andra teatern är  
en fri teater. En annan aspekt kan vara arbetsfördelningen på teatern dvs. om det är viss  
personal som har hand om uppföljningen av verksamheten. 
 
3. Hur ser kommunikationen ut i marknadsföringsaktiviteterna? 
 
Som beskrivs i teoriavsnittet består kommunikationen i initialskedet nästan uteslutande 
av enkelriktad kommunikation från företaget dvs. teaterproducenterna. Det som görs här 
består till största delen av traditionell marknadsföring. Genom den traditionella mark-
nadsföringen informerar verksamheterna om sitt utbud. Detta sker bl.a. genom reklam, 
annonser, broschyrer och Internet.  
 
I köpprocessen är kommunikationen både enkelriktad och interaktiv. Både Stockholms 
stadsteater och Göteborgs Stadsteater som har utvecklat sitt tjänsteerbjudande genom 
samarbete med personer med dövhet eller hörselskada, anser att kontakter med dem det 
berör är nödvändiga för ett bra resultat. Genom samarbete med personer med dövhet 
eller hörselskada har teaterproducenterna kunnat erbjuda bättre fungerande teknik till de 
besökare som har behov av textapparat eller hörhjälpmedel.  
 
I konsumtionsprocessen då teaterföreställningen skall genomföras är kommunikationen 
nästan enbart interaktiv eftersom det ligger i teaterproduktionens natur att det behövs 
teaterbesökare för att genomföra en teaterföreställning. Möten mellan teaterproducent 
och teaterbesökare sker från det att besökaren kommer in genom entrédörrarna till det 
att hon eller han lämnar teatern efter att ha sett teaterföreställningen.  
 
Förändringar av kommunikationen 
Biljettköp är en aktivitet som mer och mer håller på att gå förlorad som ett tillfälle till 
kontakt mellan teaterproducent och teaterbesökare. Anledningen till detta är möjligheten 
att boka biljetter via Internet och fax m.m. 
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Kommunikation med personer med dövhet eller hörselskada 
Utifrån de definitioner och beskrivningar som jag har gjort i uppsatsen, krävs det an-
tingen teckenspråkstolkning eller skriven text, vid kommunikation med personer med 
dövhet eller hörselskada. Detta kan vara en komplicerande faktor, då det inte bara är att 
lyfta luren för att ringa och fråga om något som t.ex. har med tillgänglighet att göra. 
Ingen av teaterproducenterna tar upp detta som ett hinder vid kontakterna. 
 
Kontaktpersoner 
Statens Kulturråd har som ett förslag till åtgärd för att öka tillgängligheten, att en kon-
taktperson utses vid kulturinstitutionerna. Grönroos påtalar för- och nackdelar med att 
det är en kontaktperson som har ansvaret för kontakterna med en kund. Han menar att 
det är en risk att man förlorar en kund om kontaktpersonen slutar eller om det uppstår 
en konflikt. På Stockholms stadsteater är det en person som har hand om textning med 
textapparaterna. Några av de andra teaterproducenterna i studien uppgav att man hjälp-
tes åt med kontakterna med teaterbesökarna och på några av teatrarna uppgavs att man 
inte hade någon regelbunden kontakt med personer med dövhet eller hörselskada. Frå-
gan om det skall finnas en kontaktperson, är inte lätt att besvara. För att minska sårbar-
heten, om kontaktpersonen slutar, är det sannolikt så att det är minst lika betydelsefullt 
att ha en plan för vilka kontakter som kulturproducent skall ha med  kulturanvändarna, 
som att en kontaktperson utses.  
 
4. På vilket sätt har de relationer som skapats bidragit till den fortsatta kulturverksam-
heten? 
 
I arbetet med att göra teaterverksamheten tillgänglig för personer med dövhet eller hör-
selskada, har bra relationer skapats enligt teatrarna. Då har det också varit naturligt att 
hjälpa teaterproducenterna att sprida information om verksamheten t.ex. genom annon-
sering på olika handikapporganisationers hemsidor. Vid de teatrar som genomfört ut-
vecklingsarbete tillsammans med personer med dövhet eller hörselskada har den fortsat-
ta verksamheten påverkats på olika sätt. 
 
Fortsatt traditionell marknadsföring 
Några av teaterproducenterna får hjälp med att sprida information om verksamheten. 
Detta sker genom att handikapporganisationer lämnar information om teatrarna på sina 
hemsidor. Tyst Teater träffar representanter för Sveriges dövas riksförbund. På Stock-
holms stadsteater, har fortsatt kontakt med handikapporganisationerna efter det genom-
förda projektet med textapparaterna. På Länsteatern på Gotland, där man genomförde 
ett försök med textmaskin har man regelbunden kontakt med en förening för hörselska-
dade. Det förefaller också så att där personer med dövhet eller hörselskada har en eta-
blerad kontakt med en teaterproducent är steget kortare till förnyad kontakt och diskus-
sion angående tillgänglighetsfrågor. Det är också möjligt att samverkan kan leda till en 
relation som är något mera än en arbetsrelation och vänner vill man ogärna utestänga.  
 
Framtida samverkan 
För Stockholm Stadsteaters del har den kommunikation som man hade under projektet 
medfört nya önskemål om förbättring av tillgängligheten i form av hörselslingor med 
IR-överföring för att underlätta för personer med hörselskada att följa replikerna med 
hjälp av textapparaterna. På Göteborgs Stadsteater har det projekt som man genomfört 
varit en del i ett långsiktigt utvecklingsarbete, där målet är att alla medborgare skall 
kunna ta del av teaterns utbud. Man kommer att bilda referensgrupper där funktions-
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hindrade personer ingår förutom personal från Göteborgs Stadsteater. De synpunkter 
som kommer fram i detta samarbete skall sedan skrivas in i teaterns investeringsplan 
och sedan verkställas efterhand. 
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10 Slutsats 

Min utgångspunkt till uppsatsen var en fråga om hur kultur skall marknadsföras till per-
soner med funktionshinder, som man ställde sig på Handikappkommittén i Västra Göta-
landregionen. Anledningen var att man sökte en förklaring till varför personer med 
funktionshinder tar del av kulturutbudet i mindre omfattning, än vad personer som inte 
har ett funktionshinder gör. Man beskrev även att några kulturarrangörer inbjudit handi-
kapporganisationer till en diskussion om vilka behov som personer med funktioner har, 
men att ingen kom. En annan fråga var om personer med funktionshinder vill och skall 
ha en egen kultur. Tidigt i studien framstod det för mig att personer med funktionshin-
der oftast inte vill ha ett särskilt kulturutbud. Ett undantag är att personer med dövhet, 
för vilka teckenspråket är förstaspråk, arbetar för att utveckla en egen dövkultur. Denna 
kultur har inte ägnats någon särskild uppmärksamhet i uppsatsen. Att konstnären skapar 
konsten råder enighet om bland teaterproducenterna i studien. Ingen av teaterproducen-
terna i studien anser att man ska skapa särskild konst till personer med funktionshinder. 
Däremot kan kulturverksamheterna behöva anpassas för att vara tillgänglig för personer 
med funktionshinder. 
 
Tjänsteidén skapas av kulturproducenten som ur konstnärlig synpunkt är ensam ansva-
rig för detta. Motsvarande arbetsuppgift kan jag se hos kulturarrangören som fördelar 
och samordnar kulturmedlen. Kulturadministratören eller bibliotekarien är den som har 
överblick över kulturutbudet och kännedom om vilka behov som skall tillfredsställas. 
Utifrån denna jämförelse anser jag att det som beskrivs i denna studie är överföringsbart 
till andra kulturverksamheter än teater. De tankar om arbetet för att göra kultur tillgäng-
lig för personer med dövhet eller hörselskada, som beskrivs i denna studie, är också 
möjliga att använda för att göra andra kulturformer tillgängliga för personer med andra 
funktionshinder, utifrån de behov som olika funktionshinder medför.  
 
Utifrån min studie anser jag att det inte behöver vara särskilt svårt eller krångligt att 
tillgodose de behov som personer med dövhet eller hörselskada har. De teaterproducen-
ter som har genomfört något för att öka tillgängligt betonar istället de positiva erfaren-
heterna de fått i detta arbete. Om kulturproducenterna tillsammans med kulturanvändar-
na som har ett funktionshinder, diskuterar behov och lösningsmöjligheter, skulle man 
troligen kunna lösa de problem som finns. På detta sätt skulle kulturproducenterna ock-
så få tillgång till den kunskap, erfarenhet och kontaktnät som kulturanvändarna med 
funktionshinder har. Studien har visat att man vid samverkan har fått fram synpunkter 
och erfarenheter, som är svåra eller omöjliga att förutsäga eller komma fram till för per-
soner som inte har något funktionshinder. Genom att ta tillvara de synpunkter som 
kommit fram och genomföra anpassningarna utifrån synpunkterna, har man lyckats att 
skapa funktionella lösningar, som ger teaterbesökarna med dövhet eller hörselskada 
positiva teaterupplevelser. 
 
Eftersom alla teatrar redan har hemsidor är detta också ett utmärkt forum att sprida in-
formation om tillgängligheten på teatrarna, vilket idag inte alltid sker. En sådan sak som 
bättre information är ett steg på vägen mot ett kulturliv som är tillgängligt för alla. Det 
finns dock en nackdel med att mer och mer av kommunikationen flyttas till Internet och 
det är att den interaktiva kommunikationen mellan teaterpersonal och teaterbesökare, 
troligen kommer att minska. I och med detta går naturliga tillfällen till kommunikation 
och möjligheter att ta reda på kulturanvändarnas behov förlorade.  
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Utifrån relationsmarknadsföringsteorin om att kultur är en tjänst och att speciella villkor 
gäller vid utveckling av tjänster, har jag bättre kunnat förstå hur olika faktorer påverkar 
processen vid utveckling av teaterverksamhet. Teorin gav mig redskap för att strukture-
ra de faktorer som förefaller påverka hur kultur blir tillgänglig för personer med funk-
tionshinder. I och med detta fick jag en del av förklaringen till att det inte enbart beror 
på ”dålig marknadsföring” (reklam, broschyrer, annonsering m.m.) att personer med 
funktionshinder tar del av kulturutbudet i mindre omfattning än vad personer utan funk-
tionshinder gör. Relationsmarknadsföring bygger ju på att det i alla affärssammanhang 
finns minst två parter och att dessa på något sätt har kontakt med varandra och då byg-
ger upp en relation. På så sätt får man bieffekter, som kan vara användbara i utveckling-
en av en verksamhet. Till exempel kan kulturanvändare med funktionshinder bidra med 
kunskap om vilka behov de har och hur tjänsten som de efterfrågar kan genomföras. 
Som framkommit i uppsatsen kan en bra relation till kulturanvändarna bidra till både 
strukturerad hjälp med traditionell marknadsföring i form av information om teaterpro-
ducentens tjänster på sina hemsidor.  
 
Bland teaterproducenterna i studien är det bara Stockholms stadsteater som har uttryckt 
att det varit en person som varit mera involverad och ansvarig i utvecklingsarbetet än 
annan personal på teatern. Grönroos skriver att det är både för- och nackdelar med att ha 
en kontaktperson som är ansvarig för en tjänst eller för relationen med en kund. Förde-
len kan vara att det är större möjlighet att skapa en bra relation och ha bra kännedom om 
kundens behov och önskemål. Kunden vet också vem hon eller han skall vända sig till 
vid frågor. En nackdel är att om kontaktpersonen slutar, kanske den aktuella verksamhe-
ten också upphör. Att skapa rutiner och fördela ansvaret för olika uppgifter bör därför 
vara naturligt. 
 
Alla skall ha tillgång till kultur enligt FN:s standardregler. Att så inte är fallet, kunde 
konstateras i Statens Kulturråds rapport Funktionshindrades tillgång till kultur. En 
mycket skarpare formulering kom i regeringens proposition Från patient till medborga-
re där det fastslogs att det är kulturproducenternas ansvar att göra kultur tillgänglig och 
att målet är att alla skall kunna ta del av samhällets begivenheter år 2010. Vid intervju-
erna med teaterproducenterna har framkommit att de är väl medvetna om detta. Det 
kommer även fram en oro för att det kommer att bli svårt att få de ekonomiska resurser-
na att räcka till att både producera teater och samtidigt göra den tillgänglig. Statens Kul-
turråd försöker ge kulturinstitutionerna stöd i arbetet med att göra teatrarnas verksamhet 
tillgänglig för personer med funktionshinder. Ett sätt är att ge ekonomiskt stöd till pro-
jekt för ökad tillgänglighet och genom att hjälpa till att göra handlingsplaner för detta. 
Än har man inte hunnit till teatrarna, men så sent som hösten 2004 var förhoppningen 
den att teatrarna skall ha gjort handlingsplaner under år 2005, alltså under innevarande 
år. Förhoppningsvis kommer då arbetet igång ordentligt med att göra all teaterverksam-
het tillgänglig för personer med dövhet eller hörselskada. Ett arbete teaterproducenterna 
har krav på sig skall vara klart 2010, enligt den nationella handlingsplanen för hand i-
kappolitiken. 
 
Studien visar en tendens till att teaterproducenterna är avvaktande och tar inga initiativ 
till att öka tillgängligheten så att scenkonsten är tillgänglig för alla, trots att det är de 
som har ansvaret. I studien Textade teaterföreställningar – en inventering av teknik, 
kunskap och intresse har framkommit att trots att det finns teknik används inte denna 
alltid för att texta teater, därför att teaterproducenterna ansåg att textning på textmaski-
ner störde scenografin. Vid dessa kollisioner mellan teaterproducenternas estetiska syn-
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punkter och möjligheten för personer med dövhet eller hörselskada att ta del av teater-
utbudet, har de senare dragit det kortaste strået.  
 
Genom studien har flera teman identifierats och diskuterats. Tre aspekter vill jag lyfta 
fram som jag anser vara betydelsefulla i det praktiska arbetet med att göra kulturverk-
samhet tillgänglig för personer med funktionshinder:  
 

• Efter samarbetet med handikapporganisationer har flera teatrar som producerar 
teater som är tillgänglig för personer med dövhet eller hörselskada fått hjälp med 
den traditionella marknadsföringen. Detta har skett i form av information om te-
aterföreställningar och länkar till teatrarna på handikapporganisationernas hem-
sidor. 

 
• Genom att samverka med personer med dövhet eller hörselskada kan kulturpro-

ducenten få tillgång till kunskap som kräver erfarenhet av att ha dövhet eller 
hörselskada.  

 
• Grönroos påstående att om en faktor som rör hur kunden upplever en tjänst fö r-

ändras, så påverkar det även andra faktorer. Genom att vara medveten om detta 
har kulturproducenten möjlighet att förutspå att andra faktorer påverkas. På så 
sätt kan negativa upplevelser hos kulturanvändarna undvikas.  

 
Under arbetet med studien har jag fått några tankar kring vad framtida studier inom om-
rådet skulle kunna innehålla. Kulturproducenterna får anvisningar om vad kulturverk-
samheterna skall inriktas på, utifrån de inriktningar inom kulturpolitiken som riksdagen 
beslutar om. Till min förvåning upptäckte jag, när jag läste Soppa och skådespel åt fol-
ket som Statens Kulturråd gav ut 2000 att teatrarna skrev att de hade uppfyllt målen som 
var ställda (Statens Kulturråd 2000, passim). Det här stämde ju inte alls eftersom till-
gängligheten inte är tillräckligt bra. Vid närmare granskning visade det sig att de mål 
som teatrarna hade uppfyllt var att verksamheten skulle nå barn- och ungdomar, samt 
vara utspridd geografiskt. Det är alltså många olika behov som behöver tillfredsställas 
och det skulle därför vara intressant att följa vilka mål som ställs upp och hur arbetet 
med att uppfylla målen bedrivs. I en sådan studie skulle det kunna ingå att se hur ten-
denser och förändringar i omvärlden påverkar de direktiv som ges till kulturproducen-
terna och vad som påverkar vad som blir genomfört, både i ett kort och långt perspektiv.  
 
Ett annat förslag på framtida forskning är att studera marknadsföring av teater från per-
soner med dövhets eller hörselskadades perspektiv. Till exempel skulle jämförelser 
kunna göras av upplevelsen att ta del av teater som anpassats för personer med dövhet 
eller hörselskada vid ett speciellt tillfälle och att ta del av teater som är tillgänglig för 
alla.   
 



 

48 

11 Sammanfattning  

Enligt Statens Kulturråds kartläggning Funktionshindrades tillgång till kultur tar perso-
ner med funktionshinder del av kulturutbudet i mindre omfattning än personer som inte 
har något funktionshinder. Regeringen lade fram en proposition Från patient till med-
borgare, vars innebörd är att senast år 2010 skall alla medborgare i Sverige ha tillgång 
till alla samhällets begivenheter. Detta gäller även kultur. Enligt ansvars- och finansie-
ringsprincipen är det kulturproducentens ansvar att kultur är tillgänglig även för perso-
ner med funktionshinder.  
 
Syftet med studien är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv beskriva tillgängligheten 
till teater för personer med dövhet eller hörselskada och hur relationer påverkar detta 
arbete.  
 
De frågeställningar som besvarats i uppsatsen är:  
 

1. Vilka former av kulturaktiviteter med eller utan anpassning, kan kulturproducen-
ten erbjuda för personer med dövhet eller hörselskada? 

 
2. Vilka marknadsföringsaktiviteter använder kulturproducenterna för personer 

med dövhet eller hörselskada?  
 

3. Hur ser kommunikationen ut i marknadsföringsaktiviteterna? 
 

4. På vilket sätt har de relationer som skapats bidragit till den fortsatta kulturverk-
samheten? 

 
Studien har avgränsats till att gälla marknadsföring av teaterverksamhet och hur till-
gänglighet kan ökas för personer med dövhet eller hörselskada, samt svenska förhållan-
den. Den tidigare forskning och litteratur inom området som använts är studier om hur 
personer med dövhet eller hörselskada använder och upplever teaterverksamheter. 
Forskning eller litteratur som även innefattar marknadsföring av teater till personer med 
dövhet eller hörselskada saknas. 
 
Grönroos teori om relationsmarknadsföring har använts vid beskrivningen av teaterpro-
ducenternas arbete för ökad tillgänglighet. Utgångspunkten har varit att teater är en 
tjänst, vilket innebär att teaterverksamhet har vissa egenskaper som att teaterproduktion 
och teaterkonsumtion sker samtidigt och att teaterproducent och teaterbesökare möts i 
samband med att teaterföreställningen framförs. Då en tjänst produceras har företag och 
kund kontakt med varandra i olika hög grad. På planeringsstadiet, initialskedet, är kon-
takterna oftast enkelriktade från företaget till kunden. I nästa skede, köpprocessen, då 
kunden skall avgöra om det är intressant att köpa tjänsten har företaget och kunden mera 
kontakt. Företaget kan i detta skede ta reda på om kunden har några specifika behov och 
försöka tillgodose dessa. Om kunden tycker att företaget har något som verkar intressant 
köper kunden tjänsten. Slutligen skall tjänsten, i detta fall teatern genomföras och detta 
skede är konsumtionsskedet. Här möts företaget och kunden både före, under och efter 
teaterföreställningen.  
 
För att besvara frågorna har sju teatrar studerats närmare genom personliga intervjuer 
med personal vid de två teatrar som utmärkt sig genom att ha genomfört projekt för att 
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öka tillgängligheten för personer med dövhet eller hörselskada. Telefonintervjuer har 
genomförts med de övriga fem teatrarna. Studier av teatrarnas hemsidor har komplette-
rat intervjuerna. Teatrarna valdes ut därför att de på olika sätt har informerat om att de 
har verksamhet som är tillgänglig för personer med dövhet eller hörselskada. Teaterpro-
ducenternas verksamheter, marknadsföringsaktiviteter och samarbete med personer med 
dövhet eller hörselskada, för att öka tillgängligheten till teater, har beskrivits ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Därefter har informationen bearbetats och resonemang av 
några teman har förts.  
 
Studien har visat att tillgängligheten till teater varierar för personer med dövhet eller 
hörselskada och att det i de flesta fall finns behov av olika anpassningar. Tyst Teater, 
vars föreställningar framförs på teckenspråk är tillgänglig för personer som är döva och 
som kan teckenspråk. De övriga teaterproducenterna i studien, vars tjänsteidé är att 
framföra teater med talade repliker får på olika sätt anpassa teaterföreställningarna, er-
bjuda en bitjänst, för att göra föreställningarna tillgängliga för personer med dövhet 
eller hörselskada. På Pantomimteatern kan man tillgodogöra sig teaterföreställningen 
även om man inte kan höra, eftersom man arbetar icke-verbalt och uttrycker sig med 
hjälp av kroppsspråket och mimiken.  
 
Stadsteatrarna i Stockholm och Göteborg, som har genomfört projekt för att på längre 
sikt öka tillgängligheten för personer med dövhet eller hörselskada. Vid dessa projekt 
har ansvariga på teatern träffat en grupp personer med erfarenhet och kunskap av funk-
tionshindren dövhet och hörselskada. Utifrån det som man kommit fram till vid de träf-
far och försök som projektgrupperna genomfört, har sedan verksamhetens tillgänglighet 
förbättrats med hjälp av teknik. Samarbetet har också medfört att negativa faktorer upp-
täckts, minskats och/eller eliminerats, så att personer med dövhet eller hörselskada fått 
ökad tillgänglighet.  
 
I samband med att varje fråga har besvarats har några teman diskuterats: 
  
I den första frågan efterfrågades vilka former av kulturaktivitet som erbjuds med eller 
utan anpassning och följande teman diskuterades: Ansvar för tillgänglighet diskuteras 
utifrån att det är olika huvudmän som har ansvar för att tillgodose personer med dövhets 
behov av teckenspråkstolkning och behov av tillgängligt kulturutbud. I temat tillgäng-
lighet till teaterverksamheter finns ett utförligare resonemang om att de anpassningar 
som är av mera teknisk art oftare genomförs än de anpassningar som kräver personalin-
satser. De fem teatrar som erbjuder ett textbaserat utbud säger att det finns möjlighet att 
få teckenspråkstolkning, men man informerar inte om denna möjlighet. Inte heller före-
faller det ha någon betydelse att det finns många som har behov av teckenspråkstolk-
ning inom ett geografiskt område. Vilket som finns störst behov av, teckenspråkstolk-
ning eller textning, diskuteras också. Ekonomiska aspekter diskuteras utifrån att kultur-
producenter får statsbidrag till verksamheter som inte är tillgängliga för alla. 
 
Fråga två rörde vilka marknadsföringsaktiviteter som teaterproducenterna använder och 
de teman som diskuterades var dessa: Det förekommer funderingar på om det finns be-
hov av särskild kultur för personer med funktionshinder. I studien har framkommit att 
personer med funktionshinder inte vill ha någon ”egen” kultur. Ett undantag finns efter-
som personer med dövhet anser att det finns behov av särskild kultur för att personer 
med dövhet skall kunna utveckla en egen identitet. I temat förändring av tjänsteerbju-
dandet, förs ett resonemang kring användning av checklistor då man förändrar en verk-
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samhet. Enligt relationsmarknadsföringsteorin och studien påverkar en förändring av en 
faktor andra faktorer. Till exempel kan införandet av ny teknik medföra att kulturan-
vändarens medverkan behövs i genomförandet, ökat behov av information från persona-
len och att andra användare påverkas. Genom att ha kunskap om dessa samband har 
kulturproducenterna möjlighet att i förväg identifiera kritiska faktorer och åtgärda dessa, 
så att kulturanvändarnas upplevelser av kulturaktiviteten blir positiva. Gemensamt för 
alla teatrar i studien är att informationen och tillgängligheten kring biljettköp är mycket 
bra. En anledning till detta är att teaterproducenterna har begränsade ekonomiska resur-
ser. Den nya informationsteknologin i form av Internet och e-post är några sätt att 
kommunicera på, där personer med dövhet eller hörselskada vunnit ökad delaktighet. 
Kvalitetsuppföljning är ett sätt för teaterproducenterna att få information om vad besö-
karna anser om verksamheten. Trots likartade förutsättningar upplever teaterproducen-
terna olika svårigheter vid genomförande av detta. 
 
Kommunikationen i marknadsföringsaktiviteterna togs upp i fråga tre och en av svårig-
heterna som funktionshindren dövhet eller hörselskada medför, är att det är svårt att 
uppfatta tal. Ingen av teaterproducenterna uppger att svårigheter vid kommunikation 
med personer med dövhet eller hörselskada, skulle vara en anledning till att man inte 
samverkar i tillgänglighetsarbetet. För- och nackdelar med att det är en kontaktperson 
som har ansvar för kontakterna mellan teatrarna och teaterbesökarna har diskuterats. Det 
kan vara mycket att vinna på att någon är engagerad, men samtidigt ökar sårbarheten 
om denna person slutar.  
 
I anslutning till fråga fyra diskuterades teman utifrån vad relationer bidragit till i den 
fortsatta verksamheten. Samarbete med handikapporganisationerna har resulterat i att 
teaterproducenterna får hjälp i form av traditionell marknadsföring enligt studien. Den-
na marknadsföring kan bestå av information om teaterföreställningar eller länkar till 
teatrarna på handikapporganisationernas hemsidor. Det sista temat som diskuterats är 
framtida samverkan. En teaterproducent beskriver hur samverkan resulterat i att man får 
tips på förbättringar som kan göras för att öka tillgängligheten. På en annan teater plane-
rar man återkommande samarbete med personer med funktionshinder i arbetet för att 
öka tillgängligheten till teaterverksamhet. 
 
Bland slutsatserna som dras, har studien visat att samarbete med kunderna, i detta fall 
teaterbesökarna, medfört att teaterproducenterna fått goda råd i tillgänglighetsarbetet. 
Teaterproducenterna får även hjälp med den traditionella marknadsföringen genom att 
en handikapporganisation sprider information om teaterföreställningarna. Till sist be-
hövs kunskap om att förändring av en faktor som påverkar kulturanvändarens uppleve l-
se, medför att andra faktorer förändras och kan behöva ses över, så att kulturanvändarna 
inte påverkas negativt av andra faktorer som tillkommit i förändringsarbetet.  
 
Förslag till framtida forskning är att studera vilka inriktningar och mål som kulturpro-
ducenterna får i uppdrag att arbeta med och hur detta arbete påverkas på kort och lång 
sikt av tendenser och förändringar i samhället. Ett annat förslag är att jämföra hur per-
soner med dövhet eller hörselskada upplever att kunna ta del av teater som är anpassad 
vid speciella tillfällen med att ta del av teater som är tillgänglig för alla. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjumanual - Stockholms stadsteater  
 
Frågor till Stockholms stadsteater 
 
Hur kom man på idén med textapparat? 
 
Samarbetspartner? 
 
Vilka kontakter hade man? 
 
Hur beskrevs behoven hos personer med dövhet eller hörselskada? 
 
Hur fungerar interaktionen (handhavandet) mellan brukarna (personer med dövhet eller 
hörselskada) och textapparaten? 
 
Interaktionen mellan personal och teaterbesökare med dövhet eller hörselskada? 
 
Interaktionen mellan teaterbesökare som använder textapparat och andra besökare? 
 
Intern marknadsföring – hur arbetar med denna? 
 
Tillgänglighet? Belysning 
  Skyltning 
  Texttelefon 
  Annan teknisk utrustning 
  Optisk signal i hiss 
  Textmaskin 
Prissättning? 
 
Traditionell marknadsföring?  
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Bilaga 2. Intervjumanual - Göteborgs Stadsteater  
 

• En sammanfattning av hela ”projektet” att förbättra för hörselskadade. (Svaret 
kommer antagligen att innehålla delar av det som efterfrågas i övriga frågor). 

 
• Bakgrunden/idén till ”projektet”. 

 
• Vilka av Stadsteaterns personal som var delaktiga. 

 
• Vilka representanter för hörselskadade hade ni kontakt med? 

 
• När, var och hur ni hade kontakt. 

 
• Vilka specifika behov hos de hörselskadade personerna framkom? 

 
• En mycket kort beskrivning av tekniken. 

 
• Hur hanteras tekniken av Stadsteaterns personal? 

 
• Hur hanteras tekniken av brukarna dvs. de hörselskadade personerna? 

 
• Kontakter/möte mellan hörselskadade och övrig publik?  

 
• Kontakter/möte mellan hörselskadade och Stadsteaterns personal. 

 
• Vilken kunskap har Stadsteaterns personal om funktionshindret hörselnedsätt-

ning? 
 

• Har någon speciell anpassning gjorts för hörselskadade i foajé, garderob, toale t-
ter osv.? 

 
• Hur informeras om/marknadsförs hörselslingan? 

 
• Har Stadsteatern fått någon feedback på hur hörselslingan fungerar? 
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Bilaga 3. Intervjumanual - telefonintervjuer  
 
Beskrivning av tjänsteerbjudandet. 
 
Anpassning för personer med dövhet eller hörselskada? 
 
Förslag på åtgärder för att teaterverksamheten skall bli tillgänglig för personer med 
dövhet eller hörselskada? 
 
Kontakt med handikapporganisationer eller personer med dövhet eller hörselskada? 
 
Tillgänglighet?  

Tekniska resurser 
 Personalens kunskap  
 Geografisk placering 
 
Personer med dövhet eller hörselskadas interaktioner med?   

Personal  
Miljö 
Andra teaterbesökare 

 
Prissättning  Medel – anslag? 
 
Traditionell marknadsföring? 
 
Intern marknadsföring? 
 
Aktiviteter under marknadsföringsprocess?  

Initialskede  
Köpprocess  
Konsumtionsprocess (inklusive utvärdering av upplevelse) 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 




