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Abstract 
 

Denna uppsats är en studie av hur teckenspråkiga tar del av det dagliga nyhetsflödet. Syftet 

med studien är att undersöka vad teckenspråkiga tycker om det faktiska utbudet av 

nyhetsprogram för teckenspråkiga. Studiens frågeställningar är:  

- Hur uppfylls teckenspråkigas behov av nyheter idag?  
- Tar de teckenspråkiga del av nyheterna från Nyhetstecken?  
- Vilken betydelse har public service för teckenspråkiga?  
- Hur önskar teckenspråkiga att nyhetsutbudet utformades?  
- Tillgodoser nyhetsmedierna teckenspråkigas behov ur ett demokratiperspektiv? 

 
Att kunna ta del av den samhällsinformation som finns är en viktig del i ett demokratiskt 

samhälle. Därför består studiens teoretiska ram av teorin om den offentliga sfären med 

utvalda områden som påverkar den offentliga sfären. Därefter presenteras ett utdrag från 

diskussionerna kring den omdebatterade public service-modellen. Eftersom studien baseras 

på teckenspråkigas egna åsikter och tankar, tillämpas metoden fokusgrupper. För att studien 

ska vara så mångfacetterad som möjligt görs även en intervju med SVT Teckenspråk.  

 

Analysen visar att de teckenspråkiga inte tar del av Nyhetstecken för att de redan tagit del av 

nyheterna. Dessutom är Nyhetstecken inte tillräckligt, de behöver ofta komplettera med andra 

nyheter. Public service är viktig för respondenterna men det finns flera brister i tillgänglighet, 

speciellt teckenspråkskvalitén. De teckenspråkiga skulle börja titta på Nyhetstecken om de 

började sända nyheter om döva. Studien visar att respondenterna ofta stöter på otillgänglighet 

i tillvaron, speciellt nyheter på tv och på webben, då de inte textas fullt ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Teckenspråk, Nyheter, Public service, Nyhetstecken	   
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1. Inledning 
 
 “I Sverige finns det ungefär 8.000 - 10.000 barndomsdöva och 30.000 döva och 
hörselskadade som kommunicerar med svenskt teckenspråk. Språket är en grundläggande 
rättighet för varje individ. Genom språket kan vi få till stånd en kommunikation med 
andra personer och kan utbyta tankar och utveckla en medvetenhet. Dessutom får vi nya 
begrepp om omvärlden och bättre förståelse för olika situationer. 
För att vi döva ska fungera i alla livssituationer fordras att samhället accepterar oss som 
teckenspråkiga samhällsmedborgare. Vårt språk är av central betydelse för vår 
gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Genom den gemensamma 
kommunikationsformen har vi skapat en identitet och en egen kultur.” 

   (Sveriges Dövas Riksförbund, www.sdr.org/teckensprak 28 mars 2014) 

 

Döva och hörselskadade kan inte alltid ta en del av det vardagliga (talade) nyhetsflödet via radio och 

tv, detta många gånger på grund av avsaknad av textning. Därmed kan de inte hänga med aktuella 

debatter på radio och tv på samma villkor och förutsättningar som alla andra människor. Möjligheten 

till delaktighet är en grundpelare till ett demokratiskt samhälle.  

 

Eftersom jag är född hörselskadad och har teckenspråk som mitt första språk har jag alltid haft 

intresse för hur döva och hörselskadade tar del av det dagliga nyhetsflödet. Public services uppdrag 

är att garantera medborgarna ett brett utbud. Idag finns endast två nyhetsprogram på teckenspråk som 

produceras av public service-kanalerna: Nyhetstecken sänds 10 minuter varje dag samt Lilla Aktuellt 

Skola Teckenspråk sänds 15 minuter, en gång i veckan för målgruppen 4-6:e klass. Nyhetstecken, till 

exempel, har haft nästan samma form och innehåll i snart 20 år. Eftersom det inte, vad jag känner 

till, har gjorts större undersökningar av hur de teckenspråkiga ser på nyhetsutbudet på teckenspråk 

idag anser jag att det finns ett behov av en översikt.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad teckenspråkiga tycker om det faktiska utbudet av 

nyhetsprogram för teckenspråkiga idag och se vilka för- och nackdelar det finns enligt målgruppen 

teckenspråkiga. I den här studien hoppas jag på att få fram teckenspråkigas åsikter, tankar och 

funderingar genom fokusgrupper. Klargöra vad som är bra och mindre bra, detta för att kunna 

utveckla teckenspråkigas behov av nyhetsprogram. För att studien ska vara så mångfacetterad som 

möjligt görs även en kvalitativ intervju med Nina Funke, redaktionschefen för SVT Teckenspråk, för 
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att få hennes perspektiv kring teckenspråkiga nyheter. Ambitionen är att uppsatsen därmed ska kunna 

bidra till kunskaper om hur nyhetsutbudet för teckenspråkiga skulle kunna förändras till det bättre. 

1.2 Frågeställningar 

 
Studiens frågeställningar är: 

- Hur uppfylls teckenspråkigas behov av nyheter idag? 

- Tar de teckenspråkiga del av nyheterna från Nyhetstecken? 

- Vilken betydelse har public service för teckenspråkiga? 

- Hur önskar teckenspråkiga att nyhetsutbudet utformades? 

- Tillgodoser nyhetsmedierna teckenspråkigas behov ur ett demokratiperspektiv? 

 

1.3 Material och avgränsning 
Den här studien baseras främst på teckenspråkigas egna åsikter och tankar kring nyhetsutbudet. För 

att få fram relevanta material är intervjuer med teckenspråkiga respondenter ett föredömligt sätt att 

tillämpa. Efter en kortare översikt av olika insamlingsmetoder tog jag beslutet att fokusgrupper 

skulle vara det mest lämpliga sättet. Detta för att de inom gruppen ska få chansen att diskutera med 

varandra och gemensamt komma fram till olika tankar och slutsatser. För vidare deskriptioner, se 

under kapitel 4. 

 

För att få in ytterligare material som skulle ge uppsatsen tyngd görs en intervju med Nina Funke, 

redaktionschefen över SVT Teckenspråk. Detta för att få SVT Teckenspråks perspektiv på deras 

uppdrag och det utbud de producerar.  

 

De 2 fokusgruppsintervjuerna genomfördes 21 april och 22 april i en övernattningslägenhet på 

Karlaplan. Intervjuerna med pensionärerna genomfördes den 22 april, på Dövas Hus. Den kvalitativa 

intervjun med SVT Teckenspråk genomfördes i SVT Falun den 24 april. Totalt intervjuades 15 

personer. 

 

Eftersom jag är bosatt i Stockholm avgränsas materialinsamlingen till teckenspråkiga personer som 

är tillgängliga för fokusgrupper i Stockholm. Studien är en fallstudie vars resultat inte gör anspråk på 

att generaliseras till alla teckenspråkiga i Stockholm eller Sverige.  
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1.4 Disposition 
Kapitel 1 innehåller en introduktion till studiens ämne, syfte, frågeställning samt material och 

avgränsning. 

 

Kapitel 2 tar upp en kort redogörelse av teckenspråkets ställning historiskt sett, detta för att 

underlätta förförståelsen för svenskt teckenspråk. Slutligen presenteras tidigare forskning. 

 

Kapitel 3 tar upp studiens teoretiska ram. Den består av Dahlgrens resonemang om den offentliga 

sfären och områden som påverkar den samt ett utdrag från diskussionerna kring public service-

modellen. 

 

Kapitel 4 beskriver studiens metod fokusgrupp samt varför semistrukturerad intervjuguide används. 

Därefter presenteras hur rekryteringen av respondenter gått till och vilka etiska ställningstaganden 

jag har tagit i studien. Dokumentationen av fokusgruppssessionerna diskuteras kort innan 

beskrivning av analys samt analysmetod.  

 

Kapitel 5 innehåller resultat samt analys av det empiriska materialet. Kapitlet delas in i underrubriker 

efter intervjuguidens frågor.   

 

Kapitel 6 innehåller studiens slutsatser, slutdiskussion samt förslag på framtida forskning. 

2. Bakgrund 
2.1 Teckenspråkets ställning historiskt sett 
 

Om vi inte hade röst och inte tunga och likväl ville åskådliggöra ting för varandra, skulle 
vi då inte försöka, att liksom de döva gör, beteckna dem med händerna, med huvudet och 
med kroppen i övrigt? 

Platons dialog i ”Kratylos”, 400-talet f. Kr. (Danielsson SOU 2006:54, 58)  
 
Teckenspråket har funnits lika länge som det har funnits döva människor, om inte längre. I Sverige 

vet vi inte hur eller när det svenska teckenspråket uppstod, men i världen finns det spår av 

teckenspråk ända bak till 400-talet f. Kr.!  
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Den officiella synen på teckenspråket har länge varit att det inte var ett fullvärdigt språk (Ahlgren 

och Bergman 2006:13f.). Därför har personer med nedsatt hörsel genom historien objektifierats. De 

har inte setts som subjekt, utan som objekt för talträning än som teckenspråkiga individer 

(Danielsson SOU 2006:54, 44).  
 

Under 1400 talet i Europa var syftet med undervisningen att lära döva att kommunicera via tal eller 

skriftspråk. I Frankrike på 1700-talet etablerade den franske prästen Charles-Michel de l’Épée 

undervisning av döva på teckenspråk (Ibid, 58). I Sverige startades dövundervisningen 1808 av Per 

Aron Borg. Starten av dövundervisningen med svenskt teckenspråk betydde inte bara mycket för 

språkets utveckling, döva fick dessutom möjlighet att träffa varandra (Ahlgren och Bergman 

2006:13). Dock stöttade den hörande majoriteten inte teckenspråket som undervisningsspråk. I 

mitten av 1800-talet startades en fejd mellan två läger med olika åsikter. Fejden handlade om 

huruvida undervisningen skulle ske på teckenspråk eller på ”artikulerat tal”, d.v.s. via den orala 

metoden. Utan att rådfråga döva, beslutades det i en internationell kongress i Milano år 1880, med 

hörande lärare, att den orala metoden var det bästa undervisningssättet. Teckenspråk skulle inte 

längre användas som undervisningsspråk för döva. De skulle anpassas till majoritetens krav, de 

skulle med andra ord ”normaliseras”. Under de kommande åren förbjöds barn och ungdomar att 

använda teckenspråk i skolan. Döva barn och ungdomar tvingades istället till att lära sig att höra och 

uppfatta tal genom orala metoder (Danielsson SOU 2006:54, 58f.). 

 

Eftersom döva vantrivdes med den orala metoden som undervisningsmetod, ökades kraven på 

förändring på samhällets syn på teckenspråket under 1970-talet. Döva och hörselskadades egna 

organisationer samt föräldrar till döva och hörselskadade barn drev på att synen på dövhet som en 

defekt och den nedsatta synen på teckenspråk var en personlig kränkning mot alla döva och 

hörselskadade. Flera utredningar och forskningar kring teckenspråkets ställning påbörjades (Ibid, 

61). Den 14:e maj 1981 blev till en viktig dag för teckenspråket. Då erkände riksdagen svenskt 

teckenspråk som dövas första språk. Det var det första stora steget till rätten att använda teckenspråk 

som en mänsklig rättighet. Sverige var då det första landet i världen som officiellt erkände 

teckenspråket som ett språk. Sedan 2009 skyddas även svenskt teckenspråk av språklagen, som 

innebär ett starkare skydd för teckenspråket. Staten, landstingen och kommunerna har då ett särskilt 

ansvar för att skydda och arbeta för teckenspråket (www.sdr.org/teckensprak/ 20 mars 2014).  

 

Idag finns det ungefär 30 000 döva och hörselskadade som använder svenskt teckenspråk för att 

kommunicera (Ibid. 20 mars 2014) Teckenspråk och svenska är två skilda språk, precis som skriven 
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svenska har teckenspråk sin egen grammatik. De båda språken fyller olika funktioner för personer 

som har teckenspråk som sitt första språk. Teckenspråket används för kommunikation med andra 

medan skriven svenska används för skriftlig kommunikation (Danielsson SOU 2006:54, 75). 

 

 Det svenska teckenspråket har idag en relativt stark ställning. Bland annat är staten skyldig att 

erbjuda döva och hörselskadade vardagstolkning. I allt fler skolor erbjuds teckenspråk som ett 

språkämne för hörande elever i bland annat grundskolan och gymnasieskolan. I SVT:s 

sändningstillstånd ska de sända dagliga nyheter på teckenspråk (Ibid, 78). Dock finns det fortfarande 

brister i tillgänglighet och bemötande för de som använder svenskt teckenspråk idag. Döva och 

hörselskadade stöter fortfarande på hinder och problem i samhället, trots de olika skydden. 
 

2.2 Tidigare forskning 
Arkivsökning efter tidigare forskning kring teckenspråkigas behov av nyheter på teckenspråk 

resulterade i en träff. Det har gjorts forskning om teckenspråk och dess ställning samt hur 

funktionsnedsättning framställs i medier men endast ett fåtal studier handlar om teckenspråk i 

samband med tv och medier. Ännu mindre forskning handlar om nyheter i kontext med teckenspråk. 

Därför hoppas jag att min studie kan öppna upp ett intresse för vidare studier och efterforskning.  

2.2.1 Att tala för döva öron 

Johanna Palméns magisteruppsats Att tala för döva öron. Döva och hörselskadade studenter om 

bibliotek, information och kultur (2002) undersöker döva och hörselskadades attityd mot bibliotek, 

information och kultur. Hon är intresserad av hur döva och hörselskadade upplever och tänker om de 

olika nämnda temana. För att få fram material genomfördes djupintervju med fem studenter vid 

högskola och universitet. Ur hennes intervjumall finns det speciellt en fråga som är väsentlig för min 

studie: frågan ”vad tycker du om SVT:s utbud av nyheter och barnprogram på teckenspråk?”. Svaren 

är omfattande och de flesta svaren är negativa. Informanterna svarade bland annat: ”tittar nästan 

aldrig på nyheterna i och med att de sänds sent på eftermiddagen då man har annat för sig”, ”jag ser 

aldrig på nyheter på teckenspråk” och ”dåligt, det är för lite”. Palmén antar att den avgörande 

anledningen är programmets sändningstider som inte verkar passa informanterna. Eftersom 

magisteruppsatsen gjordes år 2002, blir det en intressant fråga att ta reda på i min studie. 

Anledningen måste inte vara densamma idag då play-funktionen utvecklats avsevärt på senare år. 

Med play-funktionen kan vi idag titta på tv-program när vi vill.  
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Vidare återberättar Palmén informanternas svar kring utbudet av textade program, de inte är 

tillfredsställda. Informanterna tyckte bland annat att det var frustrerande att valdebatterna inte 

textades, det innebär att de inte kan hänga med i debatten om olika partier. Informanterna bekräftar 

på så sätt att det finns ett missnöje över hur de, som minoritet, inte kan ta del av nyheter anpassat för 

majoriteten. I diskussionskapitlet konstaterar Palmén att det är aktuellt att det ”hörande” samhället 

görs tillgängligt för döva och hörselskadade. Därför är det viktigt att döva och hörselskadade 

definierar sina behov inom exempelvis tillgång av nyheter (Palmén 2002). I min uppsats avser jag att 

försöka kunna definiera vilka behov det finns idag.  

2.2.2 Funktionsnedsättning i medier 

I ett samhälle som är utformat efter majoritetens villkor, är inte allt helt tillgängligt för personer som 

tillhör en minoritet. Otillgänglighet kan ofta handla om okunskap om vilka behov personer med 

funktionsnedsättning har. Okunskap i sin tur kan bero på många olika saker, bland annat vilka bilder 

och framställningar våra nyhetsmedier ger till läsarna och tittarna. Vidare presenteras två tidigare 

studier kring funktionsnedsättning i medier som ger en förförståelse om hur bilden av personer med 

funktionsnedsättning framställs i media idag. 

 

I Marina Ghersettis, universitetslektor vid Göteborgs universitet, arbetsrapport Bilden av 

funktionshinder. En studie av nyheter i Sveriges Television (2006) undersöktes rapporteringen om 

funktionshinder och personer med funktionshinder i Sveriges Televisions aktuella nyhetsprogram. 

Undersökningen baserades på SVT:s nyhetssändningar under två veckor. Ghersettis undersökning 

visade att mycket få inslag handlade om funktionshinder. Dessutom visade hennes undersökning att 

nyheterna framställde dem som passiva och som representanter för en grupp ”personer med 

handikapp” istället för egna individer. Nyhetsbilderna förmedlar ett ”vi” och ”dom”. Ghersetti menar 

att det behövs en ny och förändrad bild av personer med funktionshinder (Ghersetti, 2006). 

 

I studentuppsatsen Osynliga nyhetsoffer eller som du och jag: framställningen av personer med 

funktionsnedsättning i Rapport och TV4 Nyheterna (2008), studerar Sofie Carlsson och Emma 

Pettersson i vilken utsträckning synligheten av personer med funktionsnedsättning i SVT:s Rapport 

och TV4:s Nyheterna är, under en månad. Med hjälp av kvantitativ innehållsanalys av materialet 

kom de fram till att endast 1,9 procent (Rapport) och 3 procent (Nyheterna) av den totala 

sändningstiden handlade om personer med funktionsnedsättning. De är alltså underrepresenterade i 

nyhetsmedierna. Uppsatsen konstaterar att det inte har skett en förbättring inom området efter 
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Ghersettis arbetsrapport. Något som visar hur situationen idag är för minoriteter i ett 

majoritetssamhälle, detta gäller även för teckenspråkiga. 

3. Teoretisk ram 
 
Den teoretiska ramen består av Peter Dahlgrens resonemang kring den offentliga sfären och 

områden, sociala strukturer och sociokulturella interaktioner, som påverkar den offentliga sfären. 

Detta följs av ett resonemang kring vad demokratisk journalistik innebär samt en diskussion kring 

public service-modellen där olika aspekter kring public service tas fram.  Det är i förhållande till 

dessa teorier som mediernas och journalistikens demokratiska funktion den empiriska 

undersökningen ska förstås. 

 

Dahlgren diskuterar i Television and the public sphere (1995) mediernas roll i ett modernt samhälle. 

Dahlgren menar att medierna har en demokratisk funktion. Att massmedierna påverkar demokratin 

understryker även Bill Kovach och Tom Rosenstiel i The elements of journalism (2001). Dahlgren 

tillämpar Habermas offentlighetsteori the public sphere (den offentliga sfären) och granskar 

mediernas roll i den offentliga sfären. Konceptet den offentliga sfären innebär: ”… social space 

where information, ideas and debate can circulate in society, and where political opinion can be 

formed, became a central, organizing motive” (Dahlgren 1995:ix). Innan vi fortsätter med Dahlgrens 

resonemang, diskuteras konceptet demokrati.  

 

3.1 Konceptet demokrati 
Demokrati är ett väldigt levande koncept som ständigt behöver formas om. Demokrati kan innebära 

olika för olika personer, synen på demokrati är alltså inte helt enhetlig. Konceptet är associationsrikt 

som inkluderar många åsikter kring ett fungerande samhälle, det kan medföra komplikationer. 

Demokrati är inte ett system för vad människor vill, demokrati präglas även av dagens politiska 

system. Detta gör att demokrati blir till ett komplicerat koncept (Dahlgren 1995:2f.). Därför kommer 

jag vidare inte definiera konceptet demokrati, istället fokuserar jag på några av de mest väsentliga 

delarna som påverkar demokratin. Det som är relevant för den här studien.  
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3.2 Den offentliga sfären 
Enligt Habermas är den offentliga sfären en sfär för utbyte av information och åsikter så att en 

allmän åsiktsbildning kan skapas eller formas. Den offentliga sfären uppstår där medborgarna träffas 

och diskuterar dagens agenda, speciellt politiska agendor. Den politiska offentliga sfären är en plats 

där människor, i sin roll som medborgare, har tillgång till det som kallas för ”samhällsdialoger”. 

Medborgarna får tillgång till information ur olika perspektiv, åsikter och rådande angelägenheter. 

Detta är essentiellt för demokratin då medborgarna kan skapa egna åsikter om viktiga agendor och på 

så sätt förbereder sig själva inför politiska beslut som politiska val (Ibid, 7ff.). Här kan en parallell 

dras till Palméns magisteruppsats (Att tala för döva öron). Magisteruppsatsen visade att studenterna 

tyckte att de inte kunde hänga med i politiska debatter på grund av avsaknad av textning i 

debattprogram på tv (Palmén 2002:54). Då denna information blir otillgängligt för dessa studenter 

och kan de inte forma egna åsikter som alla andra. Därför är det väsentligt att alla viktiga 

samhällsprogram på tv ska göras tillgängliga för döva och hörselskadade, speciellt då medier idag 

upptar en stor del av den offentliga sfären. 

3.2.1 Områden som den offentliga sfären berörs av 

Eftersom den offentliga sfären inte kan ses som självständig från alla sociala, politiska och 

ekonomiska områden, enligt Habermas, är det viktigt att se över de områden som har stor påverkan 

på den offentliga sfären. Dahlgren tar upp fyra olika områden som den offentliga sfären berörs av: 

medieinstitutioner, medierepresentationer, sociala strukturer och sociokulturella interaktioner 

(Dahlgren 1995:12). De senare två är av intresse för min studie och diskuteras nedan.  

3.2.2 Sociala strukturer 

Med sociala strukturer syftas strukturer som påverkar vårt samhälle. Med dessa strukturer menas till 

exempel sociala strukturer där klass, kön och etnicitet påverkar relationer mellan grupper och 

individer som i sin tur påverkar det sociala strukturerna. Sociala strukturer kan se olika ut, beroende 

på vilka politiska intressen eller policy en grupp har. Ett problem kring tillämpningen av den 

offentliga sfären som ideologi är att den offentliga sfären påverkas av flera olika sociala strukturer i 

ett modernt samhälle. Dahlgren diskuterar vidare: är det då bättre att ha flera olika modeller av den 

offentliga sfären? Eller kan alla anpassas till en och samma offentliga sfär? Är det ett ouppnåeligt 

mål? Kan faktorer som klass, kön, etnicitet och dess kulturella relationer ignoreras? Är det rimligt att 

argumentera för en offentlig sfär som ”passar alla”, där minoriteter underordnas? (Ibid, 17).  

 

Frågorna som Dahlgren tar upp är frågor som inte har några enkla svar. Det är några av flera 

komponenter kring de sociala strukturerna som finns idag som gör det komplicerat för att den 
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offentliga sfären, som koncept, ska fungera perfekt. Det är viktigt att ha förförståelse att det finns 

flera viktiga komponenter som påverkar den offentliga sfären, som blir till ett komplext koncept att 

eftersträva. 

3.2.3 Sociokulturella interaktioner 

Att media tar en stor plats i den offentliga sfären har vi förstått. Dahlgren menar att det är även 

viktigt att inkludera de sociokulturella interaktionerna. Sociokulturell interaktion sker där 

medborgarna träffar varandra och har diskussioner om olika agendor. På så sätt utvecklas egna 

individer med egna värderingar. Det är en dimension som agerar som en förbindningslänk mellan 

medieinstitutioner och dess publik. Det är här medborgarna diskuterar och tolkar kring 

medieproduktionen. Medieproduktionen skapar diskussioner i den offentliga sfären. Dahlgren slår 

huvudet på spiken: ”Finally, interaction has to do not only with what gets said between people, but 

also the processes of intersubjectivity and identity which arise in this interaction, and which in turn 

shape a sense of belonging and a capacity for participation in society” (Dahlgren 1995:18f.).  

 

Det är alltså en viktig dimension där döva och hörselskadade inte alltid kan interagera, eftersom de 

ofta inte kan ta del av medieproduktionen (exempelvis på grund av avsaknad av textning). 

Utanförskapet medför att de inte alltid känner sig delaktiga och därmed inte kan känna en sorts 

samhörighet med andra i samhället, detta vet jag av egen erfarenhet. 

 

3.3 Demokratisk journalistik 

Enligt Kovach och Rosenstiel har journalistik en viktig demokratisk funktion, journalisterna ska 

leverera nyheter till allmänheten, de arbetar i allmänhetens tjänst (Kovach & Rosenstiel 2001:17). 

SOU undersökningen Pressutredningen från 1994 definierar massmediernas viktigaste uppgift: att 

förse medborgarna med information, att granska de inflytelserika och att låta olika åsikter komma till 

tals (Zsiga 2008:66). Att förse medborgarna med oberoende information är en av grundpelarna i ett 

demokratiskt fungerande samhälle. För att nyheter ska vara oberoende och produceras på ett korrekt 

sätt finns idag public service-medier. Jesper Strömbäck, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, menar att public service bidrar till att stärka den svenska demokratin. 

Detta för att public service möjliggör för människor att fungera som medborgare genom att de 

ständigt blir försedda med oberoende nyheter (Ibid, 76). Därför är public service-producerade 

nyheter en väsentlig del av demokratin, enligt Strömbäck.  
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Kovach och Rosenstiel är inne på liknande spår. De menar att journalistik i ett demokratiskt samhälle 

är så fundamental att de som vill upphäva friheten, först måste upphäva journalistiken (Kovach & 

Rosenstiel 2001:18). Vidare bekräftar Lars Nord och Gunnar Nygren att massmedierna är en viktig 

del av samhället. I deras undersökning medieskugga svarar medborgarna att de får sina kunskaper 

om bl. a. politik genom massmedierna (Nord & Nygren 2002:198). Samtliga är överens om att 

massmedier är en del av samhällets offentliga sfär.  

 

3.4 Public service-modellen 
Som vi har förstått, har olika medieinstitutioner stor påverkan på den offentliga sfären. Det finns 

speciellt några viktiga medieinstitutioner: de som producerar public service-program. 

 

Idag sänds public service-program endast av SR, SVT och UR. Enligt SVT är de ett oberoende 

medieföretag i allmänhetens tjänst (http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/ 25 april 2014). 

Dessa nämnda public service-företag producerar program på uppdrag av Kulturdepartementet. Det är 

från sändningstillståndet som företagen får sina riktlinjer för sina verksamheter från regeringen 

(http://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/ 25 april 2014). SVT:s uppdrag kring språkliga minoriteter 

och teckenspråk år 2013 var följande: 

 
SVT ska beakta språkliga och etniska minoriteters intressen. Tillgängligheten ska förbättras. 
Minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli och romani chib ska inta en särställning. SVT ska ha en 
dialog med de berörda grupperna. SVT ska ta särskild hänsyn till barn och unga som tillhör språkliga 
eller etniska minoritetsgrupper. 
 
SVT:s programverksamhet för döva ska ha minst samma omfattning som under den föregående 
tillståndsperioden. Inriktningen på programverksamheten för döva ska vara att sända främst nyheter, 
information och kulturprogram på teckenspråk. Barn och ungdomar ska särskilt prioriteras. 
 
SVT får tillsammans med SR och UR fördela ansvaret för olika slags insatser för språkliga minoriteter.  
(http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/ 25 april 2014) 

 

Uppdraget följs upp genom att SVT, SR och UR varje år lämnar en public service-redovisning till 

Kulturdepartementet som beskriver hur de har uppfyllt sina uppdrag. Fortfarande idag får public 

service-nyheter inte produceras av privata kommersiella företag. Med expansionen av nya tekniska 

plattformar samt avregleringen av tv-kanaler har det skapats nya diskussioner huruvida de 

traditionella tankesätten fortfarande råder.  
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3.4.1 Problematisering av public service 

Förutom otillgänglighet i den offentliga sfären, finns det även ett antal hinder som försvårar 

journalistikens demokratiska roll i samhället. Den goda teorin fungerar inte alltid väl i praktiken. 

Nord och Nygrens bok medieskugga är resultatet av en undersökning av stockholmarnas läs- och 

tittarvanor. Undersökningen visade att det fanns märkbara skillnader på medborgarnas vanor 

beroende av deras bakgrund, etnicitet och klass. Det finns en grupp medborgare som tar en mycket 

lite del av public service-medier och hamnar då i en medieskugga (Nord & Nygren 2002:27ff.). Att 

medierna rapporterar nyheter och händelser är en självklarhet, men om alla kan ta del av dem är en 

helt annan sak. Även döva och hörselskadade hamnar i medieskugga, men på grund av andra skäl 

som tidigare nämnts (otillgänglighet i den offentliga sfären). Med medieskugga syftar de alltså på 

den grupp som faller utanför det som räknas som ”normal mediekonsumtion” av dagstidning och 

public service i radio och tv (Nord & Nygren 2002:27ff.).  

 

En av Kovach och Rosenstiels definitioner av journalistik och massmedier är att de ska fungera som 

en sorts vakthund och ge en röst åt de som befinner sig i marginalen (Kovach & Rosenstiel 2001:18). 

Denna funktion problematiseras av Nord och Nygrens nämnda medieskugga. De betonar att press, 

radio och tv har idag en avgörande roll för att medborgarna ska hålla sig informerade, därför bör de 

som hamnar i medieskugga tas på allvar (Nord & Nygren 2002:56).  

 

Lars Nord och Marie Grusell argumenterar i Inte för smalt, inte för brett. Spelet om framtidens 

public service att för public service-medierna är det viktigt att ta vara på de grundläggande värdena 

som associeras med public service-tänkandet. De ska erbjuda ett utbud som skiljer sig från de 

kommersiella kanalerna (Nord & Grusell 2012:91). Detta är särskilt viktigt för döva och 

hörselskadade då inga andra tv-kanaler producerar program på teckenspråk, ännu mindre 

teckenspråkiga nyhetsprogram. 

 

Det finns andra intressenter i det svenska samhället som hellre skulle se att den befintliga public 

service-modellen mer eller mindre avskaffades. Några exempel på argument i denna debatt återfinns 

i antologin Varför public service? Redaktör för antologin är Erik Zsiga, pressekreterare åt 

utrikesminister Carl Bildt (M). I antologin medverkar även samhällsdebattörer med starka politiska 

profiler som till exempel medieägaren och journalisten Lars Adaktusson (KD).  

 

I inledningen till Varför public service? fastslås det att tiden med föreställningen om att public 

service är synonymt med ett enda företag – är förbi (Zsiga 2008:19). Detta vidareutvecklar Lars 
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Adaktusson med att poängtera vikten av att diskutera om uppfattningen att public service-

verksamheten ska finansieras av offentligheten och endast ha en aktör på marknaden (Ibid, 84). Ska 

endast ett företag vara berättigat att producera public service-nyheter? Adaktusson menar att om det 

ekonomiska stödet, som medborgarna betalar genom tv-licens, omfördelas till flera tv-kanaler 

kommer nyheter som präglats av public service-modellen att öka, och inte upplösas (Ibid, 86). 

Vidare menar Adaktusson att eftersom medborgarna är beredda att betala för public service, borde 

pengarna gå till att utveckla kvalitativa nyhetsprogram för alla kanaler som producerar public 

service-nyheter, även de kommersiella kanalerna (Ibid, 88).  

 

Adaktusson är inte ensam om sin teori. Lisa Bjurwald är inne på samma spår: att monopol på ”tv i 

allmänhetens tjänst” inte är tidsenligt. Bjurwald anser att om andra kanaler fick producera public 

service-program och konkurrera med SVT, skulle det förbättra public service-programmens kvalitet. 

Även Nord och Grusell är av samma åsikt, de avslutar sin bok med att konstatera att uppfattningen 

att allt public service-utbud måste produceras av public service förefaller förlegad (Nord & Grusell 

2012:101). Vidare problematiserar även Nord och Nygren public service-tänkandet och hur den 

traditionella formen fungerar idag, finns det skäl för att ekonomiskt stödja tv-kanalerna som inte 

längre har den största tv-publiken? (Nord & Nygren 2002:60). 

 

Avsikten med denna studie är inte att argumentera för att avskaffa eller bevara public service-

modellen. Studien ska istället lyfta fram minoriteternas röst, i detta fall teckenspråkigas röst, i denna 

debatt. Eftersom minoriteter ofta, av olika anledningar, inte kan ta del av det offentliga samtalet eller 

den sociokulturella interaktionen på samma sätt som majoriteten, är det essentiellt att belysa deras 

maktlösa situation – och vad man skulle kunna göra åt den. Som minoritet i ett majoritetssamhälle är 

det inte lätt att göra sin röst hörd. Det är viktigt att minoriteterna inte glöms bort, att de inte hamnar i 

marginalen och i medieskugga. 

4. Metod  

4.1 Fokusgrupp som metod 
Att använda fokusgrupp som metod ger studien det djup och den kontext som behövs för mig som 

forskare (Wibeck 2010:149). Det underlättar min förståelse av vad som ligger bakom deltagarnas 

tankar och erfarenheter. Min frågeställning har inte rätt eller fel svar, studien kan inte heller komma 

fram till ett svar som talar för alla representanter i målgruppen. Deltagarna har till och med kanske 

aldrig ägnat en tanke åt min frågeställning och därför inte har en bestämd åsikt kring temat. Därför 
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anser jag att en fokusgruppintervju som metod är mest lämplig då deltagarnas interaktion med andra 

deltagare både omformar och omformulerar deras egna åsikter när de bemöter andra deltagares 

argument (Ibid, 35). Förutom de gruppdynamiska aspekterna, kommer en bredare skala av idéer fram 

i en gruppintervju. Deltagarna kan gemensamt resonera sig fram till åsikter och idéer (Ibid, 51). Det 

är det jag intresserad av i den här studien. 

Att vara teckenspråkig innebär att man delar en speciell kultur. Denna explicita identitet underlättar 

situationen för intervjupersonen om denne får chans att interagera med andra personer som delar 

samma kultur. Det kulturella ingår som en del i den sociala identiteten, med gemensamma 

värderingar och hinder känner sig deltagarna trygga med varandra och det kan underlätta 

diskussionen (Kaijser & Öhlander 1999:13). Därför eftersträvas homogena grupper så mycket som 

möjligt i min fokusgruppintervju (Wibeck 2010:63). I studien syftas det homogena på att alla 

respondenter är teckenspråkiga. Detta innebär att när jag vidare i studien nämner respondenter, är det 

underförstått teckenspråkiga respondenter. Jag är medveten om att det kan vara en nackdel, då det 

finns en risk att vissa ämnen inte tas upp eftersom det känns ”självklart” av deltagarna i 

fokusgruppen (Wibeck 2010:65). Dock anser jag att en homogen grupp ger studien mer fördelar än 

nackdelar i denna studie. Om jag, som moderator, känner att ett visst ämne behandlas ytligt för att 

deltagarna verkar tycka det är onödigt att ta upp, kan jag ställa en följdfråga för att få fram det som är 

”det givna”.  

För att göra studien så mångfacetterad som möjligt, görs även en kvalitativ intervju med SVT 

Teckenspråks redaktionschef. Detta för att få en inblick i deras arbete och för att få en överblick av 

hur deras redaktion fungerar. Relevanta avsnitt från intervjun väljs ut för att jämföras med 

fokusgruppernas tankar och åsikter.  

 

4.2 Semistrukturerad intervjuguide 
För att främja diskussionen och samtalet mellan deltagarna konstrueras en semistrukturerad 

intervjuguide. Jag vill inte riskera att överföra mina föreställningar till gruppmedlemmarna, därför är 

en strukturerad fokusgrupp inte lämplig för studien. En ostrukturerad fokusgruppintervju innebär att 

moderatorn befinner sig utanför deltagarnas diskussion, så att deltagarnas egna intressen kommer 

fram (Wibeck 2010:57). Det finns då ingen klar målsättning angående vad gruppdeltagarna ska 

komma fram till, därför är diskussionen i sig viktig. Dock kommer jag att, vid behov, be deltagarna 

att exemplifiera sina tankar och idéer genom att ställa följdfrågor. Även för att hålla 

gruppdiskussionen inom studiens ramar och eventuellt nämna vissa aspekter som inte tas upp 
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självmant. Därför tillämpas en semistrukturerad intervjuguide. 

I fokusgruppintervjun eftersträvas en neutral moderator-roll, men det finns andra viktiga aspekter att 

ta hänsyn till. Det kan finnas en fördel med att moderatorn kommer från en liknande kulturell 

bakgrund, deltagarna vågar då säga det som de annars inte skulle ha sagt (Wibeck 2010:84). Dock 

kan det också vara en nackdel, vissa deltagare kan känna sig mer bekväma att kritisera med en 

utomstående moderator. Jag är medveten om min roll som moderator, jag är inte anonym för 

deltagarna i den här fokusgruppsintervjun. Detta kan färgas av på deltagarnas svar. Dock bedömer 

jag att temat för fokusgruppintervjun inte berör känsliga saker och därmed borde respondenterna 

känna sig fria att säga vad de vill. 

Fokusgruppsintervjun ska följa intervjuguiden, med eventuella följdfrågor som uppstår under 

diskussionen. Intervjuguiden är till för mig som moderator och är inte menat att visas för deltagarna 

då de ska kunna diskutera fritt efter mina temafrågor. Eftersom det ska vara relativt fritt har jag delat 

in intervjuguiden efter fem olika typer av frågor: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor (Ibid, 73). För intervjuguide, se bilaga.  

I intervjun med SVT Teckenspråk används en annan intervjuguide, med frågor kring deras bakgrund, 

arbetssätt och målsättning. Även den intervjuguiden bifogas.  

 

4.3 Rekrytering 

Rekryteringen av respondenter skedde bland mina bekanta och vänners vänner. Detta för att 

underlätta rekryteringen. Jag planerade att ha fyra respondenter i varje fokusgrupp: en grupp med 

respondenter från Stockholms Dramatiska Högskolas kurs TV på svenskt teckenspråk, en annan 

grupp med slumpmässigt valda respondenter mellan åldern 20-40 och en grupp med respondenter i 

pensionärsåldern. Pensionärerna är viktiga att ha med i studien då de fått en annorlunda uppväxt och 

utbildning jämfört med den senare generationen. Under deras skoltid dominerade oralismen och det 

lades större vikt på att kunna tala än att kunna det svenska språket korrekt. Dock visade det sig bli 

svårt att få till en tid där alla respondenter kunde, speciellt respondenterna från TV på svenskt 

teckenspråk. Detta eftersom tiden för fokusgruppsintervjuerna sammanföll med veckorna kring påsk. 

I brist på tid beslutade jag mig för att genomföra en fokusgrupp med en respondent från TV på 

svenskt teckenspråk, samt två respondenter som jobbar eller har jobbat med media. Detta blev alltså 

inte som tidigare planerat men jag ansåg det vara viktigare att få till fokusgrupper än att strikt följa 

det som planerats. 
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Platsen för de två fokusgrupperna blev en övernattningslägenhet på Karlaplan som jag har tillgång 

till. Detta för att lägenheten är neutralt inrett och är centralt belägen. Det ingav fokusgruppen den 

trygghet som behövdes, då respondenterna kände sig hemma (Wibeck 2010:145). Jag upplevde inga 

konstigheter kring val av plats under fokusgrupperna. 

För att få tag i respondenter i pensionärsåldern besökte jag Stockholms Dövas Förenings 

verksamhetslokal som kallas för Dövas Hus. Pensionärerna träffas i deras verksamhetslokal varje 

tisdag. På plats rekryterade jag fem frivilliga respondenter som skulle ingå i en fokusgrupp 

kommande tisdag. Dock visade det sig följande tisdag att de inte ville intervjuas i en grupp. De ville 

hellre svara var för sig. Lite ställd blev jag av situationen, men beslutade för att gå med på det. Jag 

tog slutsatsen att det var nog bäst att acceptera deras önskemål och genomförde då istället korta 

intervjuer med respondenterna för att få fram deras perspektiv. Intervjun genomfördes med samma 

intervjuguide som användes till fokusgrupperna. Trots omställningen kände jag mig faktiskt ändå 

ganska nöjd efter intervjuerna, då jag kände att jag fick in det material jag behövde. 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 
I en fokusgruppintervju är det viktigt att ha i åtanke att det kan bli ett stort tryck på individen att bete 

sig konformt (Trost 2010:129). Men eftersom studiens tema inte handlar om känsliga frågor, 

bedömer jag risken som låg.  

 

För att respondenterna ska känna sig trygga att säga vad de vill i fokusgrupperna garanteras de full 

anonymitet. Respondenterna tilldelas ett annat namn i den här studien. Detta för att antalet döva och 

hörselskadade i Stockholm är liten, det kan vara lätt att räkna ut vilka respondenterna är. Även i 

transkriberingen byts deras namn ut mot ett annat namn. 

 

4.5 Dokumentation av fokusgruppssessionen 
Eftersom respondenterna är teckenspråkiga är det oundvikligt att använda en videokamera för att 

dokumentera fokusgruppsintervjun. Kameran kan vara ett hinder i en fokusgruppsintervju. 

Deltagarna blir då medvetna om sig själva och sitt uppträdande (Kaijser & Öhlander 1999:120). 

Dock anser vissa att detta ofta överdrivs. Deltagarna brukar oftast inte ändra sitt sociala beteende 

förutom några små saker som att vinka, le eller titta in i kameran i början (Wibeck 2010:92). Därför 

blir det extra viktigt med att ha en lång introduktionsfråga som får deltagarna att bekanta sig med 

situationen, börja diskutera med varandra, så att videokameran så småningom glöms bort.  
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Under de båda fokusgrupperna ställde jag kameran vid sidan om, en bit bort, och efter några minuter 

verkade respondenterna bli insatta i diskussionerna och glömde gradvis bort kameran. Detta förstärks 

speciellt då jag vid transkriberingen märkte att ingen tittade in i kameran någon gång. 

 

4.6 Transkribering 

I den här studien är jag intresserad av innehållet och interaktionsstrukturerna, därför görs en grov 

transkription först och sedan transkriberas de mest intressanta partierna på en mer detaljerad nivå 

(Wibeck 2010:93). Wibeck återberättar Linells tre olika transkriptionsnivåer. I den här studien ska 

transkriptionen ligga på mellan nivå II och III, då noteringar som avbrytningar, pauser och skratt och 

är avsevärda för analysen (Ibid, 95f.). Detta är även ett naturligt val då jag transkriberar från 

teckenspråk och inte tal. I transkriberingen sker alltså inte bara en transkribering utan även en 

översättning från teckenspråk till svenska. I min roll som forskare kan jag därför eventuellt 

omedvetet ha påverkat deltagarnas kommentarer, då det inte är direkt transkriberat från och till 

samma språk. Dock bedömer jag mina kunskaper i svenskt teckenspråk och svenska som mycket 

goda för att min transkription ska upprätthålla reliabilitet. Därför förekommer inte talspråk som ”å”, 

”dej”, ”mej” och så vidare i transkriberingen. Dock tas oavslutade meningar, felstarter och kortare 

pauser med då det är av intresse för studien. På så sätt ligger transkriptionen mellan nivå II och III.  

 

4.7 Analysmetod 
Fokusgrupper generar mycket material och i den här studien har jag valt att tillämpa en beskrivande 

analys. Metoden går ut på att jag presenterar en beskrivning som grundar sig på rådata och visar ett 

mindre illustrativa exempel från fokusgrupperna. Detta för att analysen inte ska bli alltför lång och 

svår att läsa (Wibeck 2010:109). 

Eftersom min forskningsfråga styr både datainsamlingen och valet av analysmetod, är lämpligt att 

göra en innehållsanalys, då det är en analytisk studie (Ibid, 100). Analysen bör vara systematisk, den 

bör följa efter en föreskriven sekventiell process för att underlätta för forskaren att göra en tillförlitlig 

analys (Ibid, 106). Därför kommer ett systematiskt protokoll att tillämpas under analysen. Studiens 

systematiska protokoll blir att först bearbeta transkriptionerna genom att sammanställa varje 

diskussion som delas in i olika ämnesaspekter. Dessa ämnesaspekter får var sin etikett som kan vara 

ett ord eller uttryck. Därefter sammanställs etiketterna för att hitta tendenser i de olika 

fokusgrupperna (Ibid, 101). Det underlättar även för att hitta mönster, kunna göra jämförelser och 
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kunna kontrastera dessa olika teman mot varandra. Därefter blir det lättare att hitta analysingångar 

och slutligen göra en slutsats. 

I studien tas hänsyn till tre olika faktorer. Dessa är utsagornas frekvens, omfattning och intensitet 

(Ibid, 107). Med frekvens menas hur många gånger ett ämne behandlas. Omfattning menas hur 

många personer som pratar om ett visst ämne. Slutligen, intensitet, som kan förmedlas genom 

talhastighet och betoning av vissa ord. Om många pratar samtidigt, är det till exempel ett tecken på 

intensitet i samtalet (Ibid, 108). Det viktiga i analysen är både innehållet samt gruppdynamiken och 

gruppinteraktionerna, vilka teman diskuteras hett? Vilka teman diskuteras svalt? Då intervjun är mer 

en ostrukturerad än en strukturerad intervju är det av intresse att se hur deltagarna diskuterar fram 

olika teman. Dock behöver inte utelämnandet av ett tema betyda att det är ointressant för deltagarna. 

Målet med min analys är att se om det finns gemensamma värderingar, åsikter och erfarenheter 

mellan deltagarna. Vad diskuterar de? Tar de olika fokusgrupperna upp samma saker? Vad 

bekräftades av studien? Vad var nytt och oförutsett? En analys av diskussionerna ska lyfta upp 

förståelsen till en ny nivå (Ibid, 108).  

5. Resultat och analys 
 
För att underlätta läsningen kommer fokusgruppernas intervjuguidefrågor agera som rubriker i 

analysen, där relevanta diskussioner efter frågan presenteras. Under varje rubrik görs en vertikal 

innehållsanalys, jag presenterar och analyserar svaren och diskussionerna från varje fokusgrupp 

(Wibeck 2010:108). Detta för att lättare få en systematisk överblick över fokusgrupperna och 

intervjuerna.  

 

I analysen redovisas de två fokusgrupperna samt intervjun med pensionärerna var för sig. Detta för 

att lättare urskilja skillnader och hitta liknelser mellan de olika diskussionerna i grupperna. Relevanta 

avsnitt från intervjun med SVT Teckenspråk bäddas in i fokusgruppernas samt pensionärernas svar, 

detta för att underlätta läsningen av analysen. I intervjun med SVT Teckenspråk närvarade Nina 

Funke, redaktionschef, Kjell Nydahl, redaktör på Nyhetstecken, Håkan Björklund, projektledare samt 

en teckenspråkstolk. Fokusgrupperna kommer hädanefter nämnas som Fokusgrupp 1, Fokusgrupp 2 

och intervjun med pensionärerna. 
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Förklaring till transkriptionen: 
-  avbrott 
(1 s)  paus, räknas i sekunder 
..  kortare paus. 
()  händelsebeskrivning 
 

5.1 Vad är nyheter? 
Denna fråga är tänkt att fungera som en öppningsfråga där deltagarna värms upp och får en chans att 

diskutera kring temat nyheter innan jag ställer de väsentliga frågorna för min studie. Svaren på 

frågan visar även hur deltagarna resonerar kring nyheter och ger studien en större uppfattning vad 

nyheter innebär för dem. 

5.1.1 Fokusgrupp 1 

 

Anna: Nyheter är något intressant, spännande, lärande. Någonting som hänt i plats, tid och 
rum.. (Karin och Mikael nickar instämmande) som är av intresse för andra. 

Mikael: Nyheter för mig är.. Förmedling av det som har hänt i omvärlden. Av vår, eller jag 
menar inte vår men för de som vill veta vad som händer i omvärlden. Nyheter är ett sätt 
att förmedla det som händer. Typ..- 

Sara: Information. 
Mikael: Ja precis. 
Karin:  Men jag tänkte på, när jag är hemma då tänker jag ”ja vad händer idag” då sätter jag 

på tv:n och där får jag information. Utan nyheter skulle jag känna mig lite 
handlingsförlamad. Jag får inte veta vad som händer. 

 
Fokusgruppen inleder diskussionen med att definiera betydelsen av nyheter, alla respondenter kom 

överens om att det är viktigt att få ta del av nyheter i sin vardag. Vidare diskuterar de kring att 

nyheter kan vara både nyheter som är viktiga för allmänheten och nyheter som fås av nära och kära 

som berör sin egen familj.  

 
Sara:  Jag tänkte också på nyheter, text-tv och såna mediegrejer och sånt, okej. Men det finns 

ju också såna här nyheter som ”Du! Har du hört det där om…” Det är ju en annan 
sorts nyhet. Det är nyheter som delas vid personliga möten.  

 
Sara poängterar att nyheter även fås via personliga möten. Hon har därmed bekräftat att Dahlgrens 

teori om att sociokulturella interaktioner påverkar den offentliga sfären. Hennes personliga möten 

med andra är en viktig del av hennes tillgång till nyheter. Respondenterna återkommer till det gång 

på gång under fokusgruppen, fler exempel tas upp löpande under analysen. 

 

De diskuterar vidare kring nyhetsvärdering, betydelsen av en nyhet, allmänt intresse och 

trovärdighet. Det finns inget märkvärdigt att redovisa förutom det faktum att de inte en enda gång 
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tog upp om otillgänglighet eller att de inte kan ta del av alla nyheter. Det är ett tecken på att de 

diskuterar fritt och inte känner sig tvungna att ta upp otillgängligheten. 

5.1.2 Fokusgrupp 2 

Även respondenterna i fokusgrupp 2 diskuterar kring vad som definieras som nyheter: 
 
Gustav: Nyheter är ju vad som är aktuellt nu. Så det kan ju handla om olika saker, även sporter. 

På professionell nivå som tidningar och så, är det ju större granskningar med källkritik 
och sånt. 

Patrik: Jaa- 
Gustav: Sen finns det ju nyheter som berör min familj, kompisar eller kompisar som gjort slut 

eller så, det är ju också nyheter som vi är nyfikna på. Men det är som du säger, Carlos, 
det är ju mycket kring sitt egenintresse.  

Carlos: Ja vi verkar ha lite olika uppfattningar. För mig är nyheter det som rapporteras i 
pappers eller tidningsform eller internetform. Det du pratar om är mer allmänna 
nyheter kring familj och kompisar. Alltså formen av nyheter är ju olika- 

Gustav: Ja, när jag kommer hem till min fru kan hon ibland säga typ: ”du, jag har en nyhet! 
Vet du vad?” typ (skrattar). 

Carlos: Ja precis, det där har jag inte tänkt på.  
Gustav: Det finns ju olika nivåer. 
 
Detta är ett utomordentligt exempel på varför jag använder fokusgrupp som metod i denna studie. 

Respondenterna delar med sig sina tankar och funderar, så att de får nya insikter och skapar på så sätt 

en större förståelse kring temat. Det Gustav tar upp om sin fru är ännu ett exempel på att sociala 

interaktioner i det privata livet påverkar den offentliga sfären. Fokusgruppen diskuterar vidare kring 

källkritik och att Facebook är en ny nyhetskanal idag. De kommer inte heller in på diskussioner kring 

otillgänglighet. 

5.1.3 Intervjun med pensionärerna 

Respondenterna definierar inte begreppet nyheter lika omfattande som de övriga två fokusgrupperna. 

Detta beror nog på att det inte är en fokusgrupp, utan enskilda intervjuer. Respondenterna ansåg att 

nyheter är viktigt för att få veta vad som händer runt omkring en, i världen och det de behöver få veta 

nyheter varje dag. 

 

5.2 Vad är viktiga nyheter? 
Denna fråga ställdes för att få respondenterna börja diskutera kring innebörden av att få ta del av 

nyheter samt vilka nyheter de anser är viktiga att ta del av. 
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5.2.1 Fokusgrupp 1 

Respondenterna kommer överens om att viktiga nyheter är de som påverkar en själv och ens nära 

och kära. Det som händer i ens hemstad, även om man inte bor där längre har ändå en viktig 

betydelse och man läser mer gärna nyheter från sin hemstad än andra städer. De diskuterar även 

kring lokaltidningar, om de brukar läsa dem. Det visar sig att de inte brukar läsa, förutom en som 

läser lokaltidningen då och då.  

 

Karin tog upp ordet tsunami, det ordet lärde hon sig genom tidningen. De andra höll med. Nyheter är 

ett sätt för dem att öka våra ordförråd och språkkunskaper. Vid otillgänglighet av tillgång av nyheter 

försvåras bland annat chansen att öka språkkunskaperna. Vidare diskuterar de om egenintresse: 

 
Mikael: Jag läser inte tidningar alls. Lite på internet. Bara typ aftonbladet.. SVT.. hmm, DN lite 

då och då. De tre typ. Men om jag ska läsa nyheter på internet, läser jag mer 
nischnyheter. Typ det som handlar om teknik och prylar. Filmer och så. Typ Feber.se 
där är det mycket för killar. Där kollar jag varje dag.  

Karin: Fortfarande? 
Mikael: Ja fortfarande! Det har jag gjort i flera år. 
Anna: Ja då blir det viktigt för dig. För att du har ett egenintresse.  
 
Mikael poängterar en viktig del av nyheter, nyheter som ingår i kategorin nischnyheter. Nyheter är 

alltså inte bara om viktiga saker som händer i samhället utan nyheter kan även handla om teknologi 

eller andra nischområden. Egenintresset påverkar det som personen tycker är intressant. Den 

teckenspråkiga gruppen har egna intressen, egna sociala strukturer, som är viktiga att ta hänsyn till.   

5.2.2 Fokusgrupp 2 

Fokusgrupp 2 bekräftar i stort sett vad fokusgrupp 1 svarade. De diskuterar också kring egenintresse. 

Att kunna få ta del av ens egenintresse har en avsevärd betydelse för respondenterna i båda 

grupperna.  

5.2.3 Intervjun med pensionärerna 

Denna fråga ställdes inte till respondenterna, för att frågan är tänkt som diskussionsfråga för 

fokusgrupperna. 

 

5.3 Hur tar ni del av de dagliga nyheterna?  
Denna övergångsfråga är inledningsfrågan på de svar min studie söker efter. Respondenterna får nu 

en chans att fundera över hur de tar del av nyhetsutbudet idag. 
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5.3.1 Fokusgrupp 1 

Respondenterna svara lite olika på frågan. Karin läser DN varje morgon, text-tv under dagen och 

Aftonbladet på kvällen. Mikael läser bara på webben. Sara läser nyheter i mobilen, om hon har tid 

över läser hon Metro på tunnelbanan. Anna köper tidningen bara om det har hänt någonting stort. 

Några har prenumererat på en tidning, andra har aldrig gjort det. Jag kan dra slutsatsen att det är 

olika för alla och att en generell slutsats över hur de tar del av de dagliga nyheterna inte kan tas. Det 

är inte heller syftet med studien.  

 
Anna och Sara diskuterar om sociala medier: 
 
Anna: Men ibland, också ibland får jag ju veta från en annan person som berättar det direkt 

för mig. Det är ju inte bara genom tekniken som vi får veta nyheter utan också när vi 
träffar andra människor som vi får veta.  

Sara: Sociala medier, det räcker ju att gå in på Facebook så har någon delat en nyhet från 
Aftonbladet. Det påverkar ju också mig självklart. Mina kompisar tycker att det är 
viktigt och delar nyheten då går jag ju in och läser.  

Anna: Ja absolut (nickar instämmande). 
Sara: Mina kompisar väljer nyhetsvärdering åt mig, liksom. Jag kanske går in och läser och 

så är det något ointressant men ändå, det blir ju så. 
 
Anna och Sara kommer fram till att sociala medier är en viktig kanal där de tar del av nyheter. Att de 

nämner mina kompisar ger kommentaren en personlig prägel och får på så sätt en starkare betydelse, 

eftersom det är ett personligt exempel. För dem har sociala medier alltså en plats i den offentliga 

sfären. Det är där de kan ta del av viktiga agendor för andra. Det behöver inte bara gälla för döva och 

hörselskadade. Men eftersom de senare under fokusgruppsintervjun kommer överens om att de 

missar mycket nyheter och information från radio, funderar jag om inte sociala medier på så sätt blir 

väsentligare för döva och hörselskadade. Detta för att de får tillgång till information som de annars 

inte kan ta del av ute i samhället. För döva och hörselskadade ersätter sociala medier en liten del av 

radions funktion i den offentliga sfären, då de får tillgång till den offentliga debatten.  

 
På följdfrågan om de tar del av nyheter på tv svarar de: 
 
Anna:  Jag tittar aldrig på nyhetsprogram på tv. Jag tittar inte på Aktuellt eller Rapport.  
Sara: Och inte ens Nyhetstecken heller. Aldrig. Men Ola tittar, eller om vi råkar slå på 

rapport klockan halv åtta då tittar vi, men det händer sällan.  
Anna: På helgerna är det ju nyheter klockan 22, så först är det ju film och sen kommer ju 

nyheterna så då blir man ju tvungen att sitta kvar och titta. Och vänta ut nyheterna.  
(alla skrattar) 
 
De flesta av respondenterna verkar inte bruka ta del av nyhetsprogram på tv. En respondent tar del av 

nyheter på text-tv sidan, en annan brukar titta på Rapport ibland, om denne inte har något bättre för 
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sig. Sara nämner Nyhetstecken för första gången under fokusgruppsintervjun, att hon inte brukar titta 

på det. Men det blir ingen respons på det av andra respondenterna. Det tyder på att Nyhetstecken inte 

utgör en stor och viktig del av hur de tar del av nyheter i den här fokusgruppen.  

 

Vidare citateras den del då fokusgruppen för första gången pratar om otillgänglighet. Gruppen 

diskuterar om terrordåden WTC och UtØya: 

 
Karin: Ja. Det var verkligen spännande. Det kändes som om jag satt med där.  
Anna: Var går egentligen gränsen nu. Nyheter på tv, okej. Men nu finns det också på webben. 

De tar ju mycket plats. Webben har på ett sätt tagit över deras arena. Live-tv och live-
rapport och så vidare.  

Mikael: Det är ju bra men ett problem finns. Tillgängligheten, den försämras otroligt mycket.  
Anna: Ja det stämmer ju. 
Mikael: Ofta är det ju livesändningar men- 
Sara: Ingen text. 
Mikael: Precis, ingen text. Så då sitter jag där och förstår ingenting-  
Sara: Det är så irriterande. 
Mikael: Ofta när jag är inne på webben och ser någon spännande länk med livesändning och 

så ser jag att det inte finns någon text. Jaha. Då måste jag skita i det. Det tycker jag är 
tråkigt.  

 
Respondenterna tar upp möjligheterna att livesända på webben men att det samtidigt skapar 

otillgänglighet på webben, när filmklipp inte textas. De uttrycker irritation, missnöje och samtidigt 

besvikelse. Mikael bekräftar att denna otillgänglighet är något som påverkar hans personliga plan då 

han ger detta personliga exempel och inte ger ett allmänt exempel.  

 

Jag ser att respondenterna brottas med två olika viljor: de är positiva till internets snabba utveckling 

med alla dess förmåner, men samtidigt befarar de att det ska bli mer otillgängligt för dem. Att 

utbudet blir större, men samtidigt mer otillgängligt. Denna kluvenhet dyker upp sporadiskt under 

båda fokusgrupperna. 

 
Efter Mikaels kommentar blir det tyst i några sekunder innan Sara resonerar vidare: 
 
Sara: Jag tänkte på frågan hur vi tar del av nyheter idag, jag ser ju ofta på löpsedel.  
Anna: Jaa! 
Sara: När jag går så ser jag ju spontant en massa löpsedlar på vägen. Man suger in 

information till bakhuvudet. När jag är hemma igen och tittar på nyheterna då letar 
man automatiskt efter den nyheten jag såg på löpsedlarna tidigare idag. Det är mycket 
omedvetna intryck som vi får under dagen. 

 
Att löpsedlar är en del av hur de får tillgång till olika nyheter kanske kan tyckas vara självklart. Men 

en intressant aspekt slog mig under intervjun, har löpsedlar en viktigare betydelse för döva och 
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hörselskadade då de inte kan ta del av radion på morgonen? Eftersom döva och hörselskadade inte 

hör fullt ut, är de ofta mycket mer visuella och använder ögonen mer. Hade hörande nämnt löpsedlar 

om det endast var hörande respondenter i fokusgruppen? Löpsedlar kanske inte är lika viktiga för 

hörande, då de kan ta stor del av nyhetsflödet genom radion. Det är en intressant aspekt att fundera 

vidare på. 

 
Mikael tar upp ett exempel om att sociala interaktioner är en viktig del för dem för att kunna ta del 
av nyhetsflödet: 
 
Mikael: Jag, för mig, är det ofta vid lunchen när vi pratar om olika saker och jag inser att jag 

vet alldeles för lite om den saken då går jag och kollar i datorn efter ytterligare 
information. Så att jag kan hänga med i diskussionen. 

 
Mikael arbetar på en arbetsplats med teckenspråkiga arbetskamrater, på så sätt kan han ta del av det 

som sägs på lunchen. Men det finns många andra som inte har teckenspråkiga medarbetare. Då 

missar de det viktiga informationsutbytet som sker på arbetsplatsen, det sociokulturella utbytet.  

5.3.2 Fokusgrupp 2 

Patrik demonstrerar genom att ta upp sin mobil från fickan och menar att den är hans bästa vän. 

Även i den här fokusgruppen är det lite olika för varje respondent. De diskuterar direkt hett om DN 

och Aftonbladet, vilken är mest trovärdig? De verkar inte vara särskilt intresserade att diskutera 

kring hur de tar del av det dagliga nyhetsflödet. De nämner dessutom aldrig något nyhetsprogram på 

tv. På min följdfråga om de brukar ta del av nyheter genom tv skakar alla på huvudet. Gustav menar 

att det kanske beror på att tekniken har förändrat deras syn på tv-tablån, idag kan de bestämma själva 

när de vill titta. Sedan konstaterar Gustav: 

 
Gustav: Kring nyheter, jag tar hellre del av nyheter genom textform än rörliga bilder- 
Patrik: Samma här. 
Gustav: För att i text-form kan jag styra själv. Men annars vet jag faktiskt inte varför jag inte 

kollar på tv.  
Carlos: Precis, sen tror jag också på nått sätt att vi får in mer information i text-form än via 

rörliga bilder eftersom där kortas informationen ner. De berättar ju mer sammanfattat. 
Det ligger ingen djup som i text-formen. 

 
Alla respondenter kommer överens om att de hellre tar del av nyheter i textform därför att de verkar 

känna att de får mer utav nyheterna som de läser i text-form. Jag ställer följdfrågan om de brukar titta 

på Nyhetstecken för att se om de räknar in Nyhetstecken som rörliga bilder: 

 
Carlos: Nyhetstecken tittar jag i princip aldrig på. Jag har ju redan.. Jag vet inte men jag tror 

att det handlar om att Nyhetstecken är på kvällen. Vi har ju redan fått ta del av dagens 
nyheter genom mobilen och internet. Och det räcker ju, jag känner mig medveten över 
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vad som har rapporterats idag. Om jag sen tittar på tv blir det ju inte samma sak, det 
blir ju inget nytt.  

 
De resonerar klart och tydligt varför de inte tittar på Nyhetstecken. Nyhetstecken tar alltså inte upp 

nya nyheter utan samma nyheter som respondenterna redan har tagit del av, i från tidningar eller 

webben. Därför tittar de inte på Nyhetstecken. Nyhetstecken uppfyller alltså ingen större funktion för 

respondenterna. De känner inget behov att titta på Nyhetstecken för att kunna ta en del av 

nyhetsflödet. Dock är det viktigt att här komma ihåg att respondenterna i den här gruppen inte heller 

tittar på andra nyhetsprogram.  

 

Även den här fokusgruppen tar upp den viktiga interaktionen som sker vid lunchtid, de anser att 

interaktionen vid lunchtid är ett socialt sätt att få in nyheter. Det tyder ytterligare på att interaktionen 

som sker vid lunchtid är viktig för respondenterna. Sociala interaktioner vid lunchtid möjliggör en 

chans för respondenterna att interagera med andra som medborgarna och dela med sig nyheter och 

erfarenheter som i sin tur påverkar den offentliga sfären. Detta bekräftar Dahlgrens teori att de 

sociala interaktionerna har en stor betydelse för den offentliga sfären.  

5.3.3 Intervjun med pensionärerna 

Det framträder tydligt att de flesta av dem tittar på nyhetsprogrammen på morgonen som textas. De 

flesta menar att den största informationskällan är nyhetsprogram på tv med textning. Kalle svarar att 

han läser mest på text-tv sidan, utan den skulle han ha känt sig vilsen. Nyheterna på text-tv sidan 

verkar vara viktigare för pensionärerna än för respondenterna i de två fokusgrupperna.  

 

På frågan om de brukar titta på Nyhetstecken svarar respondenterna lite olika. Av de fem 

respondenterna är det bara en som brukar titta, men inte ens han är nöjd. Siri nämner en klar 

anledning att hon inte brukar titta på Nyhetstecken för nyheternas skull: 

 
Siri: Jo, det brukar jag, mest för att det är roligt och titta på teckenspråket. Det är ju samma 

nyheter som jag redan sett eller läst. Men det är roligt att titta på hur de tecknar. När 
programledarna är nya tecknar de på ett litet stelt sätt, då är det lite svårt att förstå 
men nu har det gått några år och programledarna har utvecklats mycket. Det tycker 
jag är intressant att se. Men det är det enda anledningen, jag tittar inte på 
Nyhetstecken för nyheternas skull.  

 
Siri tittar alltså inte på Nyhetstecken för att ta del av nyhetsrapporteringen. Jens påpekar att 

Nyhetstecken tar upp nyheter som han redan känner till och är därför inte viktig att titta på.Olov 

menar att han är mer intresserad av att titta på Nyhetstecken om de rapporterar nyheter om döva. 

Kalle berättar att han inte tittar på Nyhetstecken för att det sänds på fel tid. När jag påpekar för Kalle 
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att SVT har en play-funktion som gör att han kan titta när han vill, svarar han att han vet om det men 

att han ändå inte tittar på Nyhetstecken. Mest beror det på att programledarna inte har bra 

teckenspråk, enligt Kalle. Slutligen, Boris, är den enda som svarar att han brukar titta på 

Nyhetstecken varje dag. Boris tycker att Nyhetstecken är bra för döva, då det är ett visuellt program. 

Men programmet behöver vara längre. Tio minuter varje dag räcker inte. 

 

De flesta av dem brukar alltså inte heller titta på Nyhetstecken för att ta del av nyhetsutbudet. De tar 

del av andra nyhetsprogram på tv med textning. Kjell Nydahl berättar att Nyhetsteckens 

genomsnittliga tittarskara är ungefär 50 000 personer varje dag, på webben får de 2600 unika 

besökare varje vecka. De vet inte hur många av dessa tittare är teckenspråkiga. Dock visar analysen 

att respondenterna inte tillhör tittarskaran. 

  

5.4 Finns det någon skillnad mellan hur döva och hörande tar del av nyhetsutbudet? 
Den här frågan ska uppmärksamma respondenterna på om det finns en skillnad i hur de kan ta del av 

nyhetsutbudet jämfört med hörande. Om de stöter de på otillgänglighet, i så fall i vilka situationer 

stöter de på otillgänglighet. 

5.4.1. Fokusgrupp 1 

Svaret kommer direkt, utan funderingar eller tveksamheter: 
 
Sara: Självklart. Det är en stor skillnad. På jobbet har jag en kollega som kan höra. Kollegan 

har radion på hela tiden. Jag hör ju radion prata men inte vad den säger. Och då 
händer det ofta att kollegan sitter och arbetar, plötsligt säger kollegan till mig ”nu har 
det hänt något”! Det är snabbheten, att få veta det här och nu, hörande får det mycket 
snabbare. Så kollegan berättar det för mig och det är mycket sällan som jag är inne på 
Aftonbladet, får veta något nytt och är först med nyheten till kollegan. Kollegan vet 
alltid det redan. Radion. Det är något som vi. Ja.. Vi inte får ta del av.  

Anna: Jag håller med om det där med radio. Det är ju också rent allmänt, ute i samhället då 
det pratas. Vi kan ju inte tjuvlyssna och få del av vad det pratas om. ”Djungelradion” 
så att säga, som vi missar. 

 

Sara tar upp radio som exempel på skillnad. Det är just snabbheten som gör att hon känner att hon 

inte kan vara likställd med sin kollega. Radions snabbhet och utsträckning blir alltså en 

otillgänglighet för döva och hörselskadade. Anna adderar även ”djungelradion”, det är ytterligare ett 

exempel på att respondenterna känner att de inte kan ta del av det som diskuteras i den offentliga 

sfären.  
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Ett förslag kommer upp om att appar med notis-funktioner kan förbättra snabbheten. Då har de chans 

att få nyheter lika snabbt som de andra. Men då börjar de diskutera om generationsfrågan: 

 
Anna: Men det är ju också en generationsfråga. Vi får ju tvåspråkig undervisning så vi kan ju 

också läsa svenska, vi kan ju ta del av nyheter på svenska, på våra villkor. Men den 
äldre generationen kanske inte kan på samma sätt- 

Sara: Eller invandrare. 
Anna: Ja precis, invandrare. Då finns det självklart ett behov av Nyhetstecken. För att kunna 

ha ett alternativ till att förstå nyheter på teckenspråk. Så, på våra villkor, jo, ja, men 
det beror på vilka VI är. Vart vi utgår ifrån.  

 
Nu börjar respondenterna tänka utanför sina personliga ramar. De anser sig själva vara tvåspråkiga 

och då inte ha lika stor behov av Nyhetstecken. Men de betonar att det är viktigt att inte glömma den 

grupp som behöver Nyhetstecken, alltså de äldre döva (som inte fått tvåspråkig undervisning på 

samma sätt) och döva invandrare. Detta gav mig en ny aspekt som jag inte tänkt på tidigare. Döva 

invandrare kommer alltid ha ett behov av teckenspråkiga nyheter. Vår generation har ett annat behov 

av Nyhetstecken, men samtidigt kvarstår döva invandrares behov av nyheter på teckenspråk som ska 

återspegla nyhetsflödet. Detta bekräftar Mikael när han resonerar vidare och tillkännager denna 

kluvenhet.  

 

Anna tar upp en intressant aspekt, vad är skillnaden mellan Nyhetstecken och Oddasat? Oddasat 

sänder nyheter om den samiska världen på samiska. Mikael berättar att de är så för att de två 

programmen har olika programuppdrag, Oddasat ska sända samiska nyheter för samerna medan 

Nyhetstecken ska återspegla nyhetsflödet. De börjar diskutera hett kring om verkligen alla samer kan 

svenska innan Sara funderar:  

 
Sara: Men varför inte, jag skulle ha satt mig framför tv:n och titta på Nyhetstecken om det 

handlade om döva från hela världen. Nu tittar jag ju aldrig på Nyhetstecken, men då är 
ju frågan hur vi ska få allmänna nyheter på teckenspråk. En lösning kan ju vara att 
sätta in en döv som tecknar i tv-rutan, på program som Rapport och Aktuellt typ. Sen 
de 10 minuter vi har används till nyheter om dövrörelsen och från dövvärlden. Det 
skulle ha varit jävligt toppen. 

 

De andra respondenterna håller med. Deras resonemang leder alltså fram till att de skulle börja titta 

på Nyhetstecken om de började ta upp nyheter om döva. Detta skulle kunna vara en lösning, då det är 

ett behov de anser att de har.  

 

I intervjun med SVT Teckenspråk poängterar de att de alltid hellre väljer nyheter om döva framför 

andra nyheter. Men dessa nyheter sänds då främst på webben och inte på nyhetsprogrammet i tv. 



	  
	   	   	  

27	  

	  

Nina Funke säger att Nyhetsteckens mål är att få publiken att skicka in mer nyhetstips som är viktiga 

för teckenspråkiga individer. Det tyder på att de är medvetna om publikens efterfrågan kring nyheter 

om döva. 

5.4.2 Fokusgrupp 2 

Radion är även det första som kommer upp i den här fokusgruppen. Med radion syftar de här inte 

lika mycket på snabbheten, utan att hörande kan lyssna på radion överallt och ta del av nyhetsflödet 

hela tiden, till och med samtidigt som de kör. Det är något som respondenterna inte kan göra.  

 

Gustav tar direkt upp språkkunskaperna, precis som i den första fokusgruppen, och poängterar att 

Nyhetstecken är en viktig nyhetskälla för de som känner sig osäkra på svenskan. De kan då ta del av 

teckenspråkiga nyheter genom Nyhetstecken. Vidare problematiserar Gustav kring att Nyhetstecken 

är det enda teckenspråkiga nyhetsprogram som finns idag. Han menar att de som bara får 

information från Nyhetstecken, missar nyhetstexter som finns i tidningar som har politiska 

värderingar som ledarartikel, debattartikel och så vidare. Det är ytterligare en aspekt att tänka på. De 

som känner sig osäkra på svenska och bara kan ta del av teckenspråkiga nyheter, missar information 

med politiska värderingar. De kan inte ta del av information om politiska värderingar i den offentliga 

sfären och därmed inte heller skapa egna politiska värderingar. Gustav problematiserar vidare: 

 
Gustav: Men jag tänkte, döva får ju mycket mindre information på teckenspråk. Om jag är döv, 

och är dålig på svenska och behöver information på teckenspråk kan jag i princip bara 
få nyheter från Nyhetstecken. En hörande svensk har otroligt stor utbud som Rapport, 
Aktuellt och så vidare. Invandrare som kommer hit har ofta andra kanaler från deras 
hemland som de får in via parabolen som de kan titta på. Så de kan få mycket 
nyhetsinformation på deras eget språk. Men döva får mycket lite information på sitt 
språk, teckenspråk. Där är vi döva långt efter. Nyhetstecken är självklart bra, men det 
räcker inte. Vi vill ju komma upp till samma nivå som hörande. (3 s) Dessutom, döva 
invandrare, de får det ju ännu värre. De försöker ju så klart lära sig svensk 
teckenspråk men det är ju svårt för dem.  

 

Gustav tänker, även han, utanför de personliga ramarna när de börjar begrunda situationen för döva 

invandrare. Situationen skiljer sig märkbart mellan döva invandrare och hörande invandrare. Döva 

invandrare får det svårare att utveckla svenskt teckenspråk. 

5.4.3 Intervjun med pensionärerna 

Även här nämner nästan alla respondenter radion. Alla poängterar snabbheten, att det är där 

skillnaden ligger. Siri berättar att de andra alltid är före henne, att hon alltid måste vänta på 

tidningen. Kalle berättar dessutom om sin pappa, som alltid satte på radion när han klev upp på 
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morgonen. Det är en vardagsrutin som Kalle inte kan ta del av, men han sätter på text-tv sidan och 

läser där istället. Boris exemplifierar direktsända program, att de oftast inte textas. 

 

Till skillnad från fokusgrupperna tar respondenterna inte upp otillgänglighet på internet. Det 

framträder tydligt att de inte använder internet lika mycket som fokusgrupperna, utan tv och 

tidningar är de medium som de tar del av. 

 

Fokusgruppernas samt pensionärernas svar visar att de måste ta del av nyheter på ett aktivt sätt. De 

kan alltså inte få information på ett passivt sätt. Hörande kan till exempelvis laga mat samtidigt som 

de lyssnar på radion.  

 

5.5 Vad tänker ni kring textning och teckenspråkstolkade program? 
Den här frågan är tänkt att få respondenterna att resonera kring dagens utbud, hur de ser på 

textningen och teckenspråkstolkade program. Teckenspråkstolkade program finns på public service 

kanalerna samt TV4s webb-plattform. Deras svar blir en översikt av vad de tycker kring det.  

5.5.1 Fokusgrupp 1 

Respondenterna är överens om att de hellre tittar på program med textning. Sara börjar med att 

diskutera teckenspråkskvalitén: 

 
Sara: Kring teckenspråks kvalité. Vi vill ju mycket, men vi måste bevaka 

teckenspråkskvalitén också. Typ TV4 har ju nu teckenspråkstolkning, de tolkar 
Gladiatorerna, det okända och så vidare. Men är det bra teckenspråk? Det är frågan. 
Är vi verkligen nöjda med det som är? Vem ska bevaka teckenspråket? TV4s chefer, 
är det de som bevakar? Kan de teckenspråk? Kan de bedöma om tolkarna är bra? 
Hur vet de det? Köper de in tjänsterna och så är de nöjda? Eller? Vem är det 
egentligen som bevakar? Så det är ju lite så också, vi behöver någon som bevakar 
kvalitén men vi behöver samtidigt fler sådana satsningar. 

 
Sara tar upp en viktig aspekt: vem ska bevaka teckenspråket som används vid teckenspråkstolkning? 

De andra hakar inte på utan de fortsätter att diskutera teckenspråkstolkning.  

 

Karin tittar på teckenspråkstolkning bara om den är bra, men oftast är den lite konstig och 

förvirrande. Anna berättar att hennes hörande barn brukar titta på Gladiatorerna, och att de kan allas 

persontecken tack vare teckenspråkstolkningen. Så på det sättet tycker hon att det är bra. Sara 

betonar att hon tycker att det är jobbigt att titta på nyheter på teckenspråk, hon klarar inte av det, utan 

läser hellre nyheter i textform.  
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Att respondenterna känner sig kluvna kring utbudet förstärks av resonemanget nedan:  
 
Sara: Ja precis, hur ska vi, typ, sätta ner foten och säga ”stopp, det här är dåligt!” Det blir 

lite kluvet, det känns som att vi ska vara tacksamma över att vi ens får program på 
teckenspråk. Då vågar vi inte säga ifrån riktigt hårt.  

Mikael: Ja, de erbjuder teckenspråk och vi.. Det finns ju ingen konkurrens. Det känn som.. Det 
är lustigt att se hur, när TV4 satsade stort på teckenspråkstolkning, satsade därefter 
även SVT stort på teckenspråkstolkning. Det är lite lustigt, då 
teckenspråksredaktionerna länge har kämpat över att få in mer pengar och resurser till 
att göra fler program. Var kommer de här pengarna helt plötsligt?  

Anna: Ja precis, de fick konkurrens helt plötsligt, då blev de tvungna att satsa.  
Mikael: Ja det är ju intressant, men då kanske vi döva måste tänka i nya banor. Vi kanske ska 

börja ställa krav på de kommersiella kanalerna? Då kanske det skapar en konkurrens 
som lyfter kvalitén på allt.  

 
Sara sätter ord på den kluvna känslan som respondenterna gång på gång verkar känna. 

Respondenterna funderar på om konkurrens skulle kunna vara en lösning. Det är en aspekt som är 

intressant att lyftas fram.  

5.5.2 Fokusgrupp 2 

Respondenterna börjar direkt diskutera hett TV4:s och SVT:s teckenspråkstolkning. Patrik tycker att 

det är synd att det bara är TV4 som satsar stort på teckenspråkstolkning. Men han funderar vidare, 

kommer teckenspråkstolkning ersätta Nyhetstecken framöver? Det blir en kort tystnad innan Gustav 

tar till orda igen och fortsätter: 

 
Gustav: Och sen det här med teckenspråkstolkning via datorn. Jag vet inte, jag har i alla fall 

aldrig hört någon annan titta på den. Så jag vet inte om den satsningen är.. Bra, det vet 
jag inte. 

Patrik: Har du sett teckenspråkstolkningen av Melodifestivalen?  
Gustav: Jaa- 
Patrik: Det är ju en typ av, vad heter det- 
Gustav: Men det där tycker jag är okej för att de gör ju någonting eget. Vad jag menar är att en 

ren teckenspråkstolkning är ju bara förmedling av information från vad som händer i 
program som Uppdrag granskning eller Gladiatorerna eller vad det är. Det där med 
Melodifestivalen är mer en egen tolkning, de två döva tjejerna de ”översätter” inte 
bara utan de gör en härlig egen tolkning och uttrycker sångerna på ett speciellt sätt. 
Det tycker jag är häftigt. TV4 har ju bara en ”vanlig” teckenspråkstolkning, det tycker 
jag är helt ointressant. Men om det är en döv som teckenspråkstolkar och använder 
olika personliga uttryck, då skulle jag bli mer fascinerad. 

 
Gustav sätter ord på varför respondenterna inte verkar tycka om teckenspråkstolkningen. Det blir 

inte samma sak som när döva aktörer teckenspråkstolkar. Detta diskuterades även i fokusgrupp 1. De 

diskuterar vidare kring vari skillnaderna egentligen ligger: 
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Carlos: Men själva teckenspråket. Jag menar, det finns ju hörande som kan teckna bra och så. 
Men att leva in i språket, liksom, att uttrycka olika signaler av information, det är ju 
helt annat. De små detaljerna som skiljer sig, som hörande inte kan uttrycka. Det fattas 
någonting. 

Gustav: Men det är ju samma sak med Nyhetstecken, där syns det ju tydligt om det är en döv 
programledare eller om det är en hörande programledare. Döva är mer.. Alltså det går 
inte att beskriva, kvalitén är annorlunda på något sätt. Det är en känsla bara. 

 
Respondenterna kom med en intressant aspekt. Det är viktigt att tänka på att när det handlar om 

teckenspråkskvalitén handlar det inte bara om hur väl och bra de tecknar, det är flera andra aspekter 

som spelar in som också påverkar. Carlos föreslår att det kan bero på att det är en skillnad mellan det 

språk som är ens första språk och det språk man lär sig senare. Det är sitt första språk som man 

känner sig hundra procent hemma i. Det är där den lilla detaljen ligger. Det är en intressant aspekt 

som nog spelar en stor roll. Därför är det viktigt att lyfta frågan vem som bevakar teckenspråket. 

 

I intervjun med SVT Teckenspråk betonar de att språket är det viktigaste, alla programledare måste 

ha bra teckenspråk. De teckenspråkiga medarbetarna har en viktig roll i programledarrekryteringen 

kring teckenspråkskvalité då de får se över kandidaternas teckenspråk. Dock nämner de inget om 

tolkarnas teckenspråkskvalité, de som gör teckenspråkstolkning av olika program. 

5.5.3 Intervjun med pensionärerna 

Flera respondenter har antingen aldrig hört talas om det eller aldrig tittat på ett teckenspråkstolkat 

program. Olov tittar på program med textning eftersom han är van vid det, en gammal vana kallar 

han det för. Så har han gjort hela livet. Kalle tycker textade program är bättre, speciellt för att han 

kan få kunskaper i svenska. Boris nämner en intressant aspekt kring teckenspråkstolkning: 

 
Boris: Hmm. (2 s) Jag vet inte, men textningen är ju bra. Bra. Men ibland kommer det upp ord 

som jag inte vet vad det betyder. Men när jag tittar på teckenspråk då känns det 
ljuvligt, jag identifierar mig med den personen. Hörande har ju sina likheter, och så 
känner jag samma fast med en teckenspråkig i rutan. Det är min.. Min profil, känner 
jag. Det är viktigt, känner jag. 

 
Boris känner en sorts tillhörighet med personen om den är teckenspråkig. Det är en intressant aspekt 

som de andra fokusgrupperna inte har nämnt. Det förstärker hans identitet om han får titta på 

teckenspråk på tv. Han känner sig då som en del av samhället. 
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5.6 Vad tänker ni på när jag säger ”public service”? 

Den här frågan är tänkt att få respondenterna att börja resonera kring betydelsen av public service, är 

den nödvändig tycker de? Känner de att de får fördelar med funktionen public service? 

5.6.1 Fokusgrupp 1 

På frågan svarar Mikael direkt ”i allmänhetens tjänst”, de andra håller med och börjar diskutera kring 

begreppet public service, att det upplevs som mer kommersiellt nu än tidigare. Mikael förklarar 

vidare: 

 
Mikael: Jag tycker att de inte tänker så, public service, de säger det men egentligen stämmer 

det inte. För att, det är bara att titta på hur de fördelar resurserna till exempel. De 
satsar flera miljoner på underhållning, men hur mycket satsar de på andra saker, 
viktiga saker. Som tillgänglighet och.. De satsar ju inte så mycket pengar där. Det är ju 
ett bra exempel tycker jag. (3 s) Tekniken finns ju egentligen för textning av program, 
som känner igen rösten och skapar en text-översättning av sig självt.  

Sara: Ja det finns ju. 
Mikael: Ja det finns, så det är ju bara att satsa pengar på det för att utveckla tillgängligheten. 

Men det gör de inte.  
Anna: De tycker väl att det kostar för mycket pengar. 
Mikael: Men de satsar miljoner på underhållningsprogram? Det är ju lite.. De kan ju satsa lite 

mindre på underhållningsprogram i ett år- 
Sara: Ja precis, det är ju bara engångssumma. Och sen är det ”klart” typ. Så det är ju lite 

konstigt prioriterat. Så det, tittarsiffror. Public service, jo, men får de välja mellan 1 
tittare och 100 000 tittare så är ju valet självklart. 

 
Respondenterna känner visserligen ett behov av public service men att de inte prioriterar 

tillgänglighet som de borde göra. De börjar diskutera program för döva. Att när program för döva 

ändå måste anpassas för hörande förloras ”känslan” av identitet i programmet. Varför ska program 

för döva anpassas till hörande, att de också ska förstå och hänga med, när de redan har så mycket 

annat att välja på menar Mikael. Respondenterna diskuterar hett hur hörande skulle tycka om 

Nyhetstecken började sända nyheter om döva, de tror till och med att det skulle bli mer intressant för 

hörande, än Nyhetsteckens innehåll idag. Detta eftersom Nyhetstecken då skulle innehålla nyheter 

som hörande inte kan ta del någon annanstans. Båda sidorna ”vinner” på det. 

 
På följdfrågan om de tycker att public service är viktigt svarar de ja: 
 
Mikael: På att det är viktigt. Självklart, absolut. Det är också ett sätt för döva som minoritet, att 

vi kan ställa ett krav. Det är ju public service-kanal, de har en skyldighet. Så jag tycker 
att det är jättebra att det finns.  

Sara: Ja, om vi tänker att ettan och tvåan tas bort. Då blir ju risken att vi måste betala för 
Viasat, och bli utsatta för en massa reklam.  
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Mikael: Och det textas inte heller. 
Sara: Precis, ingen text heller. Det blir svårare att lobba för tillgängligheten.  
Mikael: SVT styrs ju av sändningstillståndet. I tillståndet finns det ju olika krav.  
Karin: Jo, men det är ändå krav på deras villkor. Inte på våra villkor. 
Mikael: Precis, det är fortfarande inte perfekt.  
Sara: Men det är ju bättre än ingenting.  
 
Med public service anser respondenterna att de kan ställa mer krav på program som produceras, det 

är även lite tillgängligare än de kommersiella kanalerna. Just därför är det viktigt. Även här ser vi en 

antydan till att de kanske borde vara nöjda med det de får idag, eftersom det är ”bättre än ingenting”. 

Denna kluvenhet påträffas hos många respondenter i de här fokusgrupperna.  

 

Fokusgruppen börjar diskutera tv-licensen, de är kluvna till att betala den eftersom de inte kan ta del 

av allt som erbjuds. Främst radion, men inte heller program som inte textas. Här avbryter 

respondenterna gärna varandra, ett tecken på att det diskuteras hett kring ämnet. De diskuterar vidare 

om huruvida inte Sveriges Radio kunde starta en kanal för teckenspråkiga med program på 

teckenspråk, de tycker att det skulle vara toppen. Då kan de sätta på ”radion” när de vill och titta på 

nyheter och program om döva, på teckenspråk. Det tolkas som att de då känner sig mer delaktiga i 

samhället, då de också kan ta del av radioprogram. De vill hellre betala hela tv-licensen och få 

tillgång till hela utbudet. De vill hellre att samhället ska anpassas, än att betala halva tv-licensen och 

godta att de får tillgång till ett mindre utbud. 

5.6.2 Fokusgrupp 2 

Carlos spontana svar på frågan är att han inte betalar tv-licens, på grund av otillgänglighet. Patrik 

menar att han gärna betalar för tv-licensen, under förutsättning att de börjar texta alla program som 

sänds. Gustav resonerar vidare: 

 
Gustav: Men, jag menar då att göra egna program av döva för döva, det är ju bara SVT som 

satsar på det. Varför beror väl på den döva marknaden, den är liten, det är svårt att 
konkurrera med hörande program. Vi döva är tio tusen motsvarande hörande som är 
nio miljoner. Så därför är public service viktigt, utan den skulle det inte finnas program 
för döva. 

  
Det är svårt att producera program med minoriteten som målgrupp, det är lätt att konkurreras ut av 

majoriteten. Därför är det viktigt med public service som främjar minoritetenas intressen.  

 

Carlos tar vidare upp utlandet, att i USA textades alla program överallt. Därför ställer han ett större 

krav på att alla tv program ska vara tillgängligt. Återigen diskuterar respondenterna kring 

bristningarna av textning på tv, de syftar främst på livetextningen. Respondenterna har en tendens att 
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jämföra med andra länder, främst USA. De vet att tekniken finns, men att public service-bolagen i 

Sverige inte satsat på det. De blir på så sätt ännu mer medvetna om bristerna till full tillgänglighet i 

Sverige. 

5.6.3 Intervjun med pensionärerna 

För pensionärerna är tankarna kring otillgänglighet inte så framträdande, de förknippar public service 

med kanaler utan reklam, som de tycker är skönt. Dock väljer Jens public service-kanalerna framför 

andra nyhetsprogram på andra kanaler för textningens skull. Boris är den enda som betonar 

betydelsen med public service: 

 
Boris: Ja, public service betyder att de måste tänka på folket. Då måste man tänka på andra, 

inte bara på vad hörande kan ta del av, utan också även döva. Att vi också får ta del av 
samma utbud. I Sverige utvecklas det ju snabbt, nu har de ju slagit ihop alla text-tv 
textning till 199. Det är bra, men jag upptäckte att en kanal, jag tror att det var kanal 8 
som inte textades. Då blev jag förvånad, vi är ju i Sverige. Hur ska jag göra? Ska jag 
ringa upp till kanal 8 och be dem texta? Det bryr de sig inte om.  

 
Det finns fördelar med public service, men Boris tänker på de andra kanalerna, de textas inte. Vems 

ansvar är det då att lobba för textningen på de kommersiella kanalerna? 

 

Håkan Björklund, projektledare på SVT Teckenspråk, förklarar att tittarna kan påverka public 

service genom att vända sig till döva och hörselskadades intresseorganisationer. Det är 

intresseorganisationerna som påverkar Kulturdepartementet som i sin tur, efter dialog med 

intresseorganisationerna, utformar sändningstillståndet. Denna påverkansmöjlighet är något som 

måste ytterligare lyftas fram för den teckenspråkiga publiken. 

 

5.7 Hur ser er drömvärld ut när det gäller utbud av nyheter? 
Den här frågan ska få respondenterna att tänka bortom alla gränser och tänka bort all otillgänglighet 

som finns idag. För att ge studien en förståelse för hur en perfekt värld ser ut för dem. 

5.7.1 Fokusgrupp 1 

Respondenterna nämner nyheter om döva som den viktigaste komponenten i en perfekt värld, det är 

något som de saknar idag. Vidare förklarar Sara: 

 
Sara: Jag håller med. Jag tror att det skulle stärka min egen självkänsla som döv. Jag 

menar för hörande får de ju ta del av det som sägs på offentliga platser genom ljud, 
men det kan inte jag. Istället tar jag del via tv:n som rapporterar om olika händelser 
på teckenspråk eller via textning, fullt tillgängligt, då kan jag hänga med. Döva är ju 
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precis samma som hörande, men vi missar ju mycket. Så där tror jag vi skulle kunna 
lyftas upp och känna oss som en del av samhället.    

 
Sara känner alltså att hon idag inte kan ta del av det som diskuteras på offentliga platser, med andra 

ord den offentliga sfären. Det är ytterligare ett personligt exempel som direkt visar att döva och 

hörselskadade idag inte kan ta del av den offentliga sfären, på grund av otillgänglighet.  

 
De diskuterar vidare kring en perfekt värld: 
 
Sara: En perfekt värld för mig skulle vara att till exempel promenera till tunnelbanan, och 

se på de där uppsatta tv-skärmar som nu finns på tunnelbanestationerna och där 
berättar de olika saker på teckenspråk. Som jag tittar lite snabbt på innan jag kliver 
in i tunnelbanan. Att själv kunna få välja vilka utbud jag vill ta del av, det är en 
drömvärld för mig. Om alla reklam på tunnelbanan till exempel var på teckenspråk, 
skulle jag bli van att ta del av all reklam och nyheter på teckenspråk. Då tror jag att 
jag skulle sätta mig framför nyhetstecken och titta. Detta eftersom jag då blir van att 
få nyheter och information på teckenspråk. Det är jag inte van vid idag. Idag är jag 
mer påverkad av svenskan och det textade.  

 
Här tas det upp två intressanta aspekter. Den första är att möjligheten till att själv få välja vilket 

utbud man vill ta del av är en drömvärld. Den andra intressanta aspekten är att anledningen till att 

respondenterna hellre tittar på textade nyhetsprogram är för att de inte är vana att ta del av nyheter på 

teckenspråk. Det har aldrig varit en del av deras vardag. Detta är en intressant aspekt där en egen 

undersökning behövs för att få veta om det gäller även för andra döva och hörselskadade. 

 

I Annas perfekta värld kommer mobilen mer till användning, där skulle det komma upp olika 

nyhetsinslag och man har då möjlighet att välja på vilket språk nyhetsinslaget ska spelas upp, 

teckenspråk finns då som ett av alternativen. Mikaels drömvärld innebär att döva blir en naturlig del i 

allt. Döva kan vara programledare i olika allmänna underhållningsprogram. Så att döva blir en 

naturlig del av samhället.  

5.7.2 Fokusgrupp 2 

Gruppens första spontana tanke är att de skulle vilja ha längre program kring nyheter på teckenspråk, 

med mer fördjupningar i olika nyheter. Patrik tar upp programmet Perspektiv, ett samhällsprogram 

på teckenspråk, han saknar programmets fördjupningar i olika ämnen.  

 

Gustav är även han inne på att han känner sig mer bekväm med nyheter i text-form. Kanske av 

samma anledning som Sara nämnde tidigare. Om Nyhetstecken skulle sända nyheter som Gustav inte 
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kunde ta del av någon annanstans, skulle han börja titta på programmet. Det är liknande svar som 

från den andra fokusgruppen samt pensionärernas svar.  

 

Patrik föreslår att man kunde utveckla en webbtv-kanal som är lätt att bygga upp och starta. Gustav 

spånar vidare, han föreställer sig en redaktion med nästan bara döva medarbetare, förutom några 

hörande som tar hand om ljudet. Programledarna är duktiga och har bra teckenspråk. Inslagen är 

spännande med ny information som ger oss nya kunskaper. Även webben används och där sänds 

aktuella nyheter och livesändningar. Det är en perfekt värld för Gustav. Patrik spånar vidare om att 

de även skulle ha utrikeskorrespondenter, men att det kanske då blir svårt på grund av resursfrågan. 

Carlos lyfter fram en annan viktig sak, att det idag känns som att det enda kravet är att de kan 

teckenspråk. Han får en känsla att de ska nöja sig med det och inte klaga. 

 

Likt den andra fokusgruppen, diskuterar de kring teckenspråkskvalitén. Att det är viktigt att även 

tänka på teckenspråkskvalitén och inte bara nöja sig med att det är på teckenspråk. Gustav diskuterar 

om program som måste anpassas till hörande: 

 
Gustav: Ja det där med att nyheter som anpassas till en ”generell” publik, då missar man ju 

nästan alla. Om vi räknar medelvärdet av vår kroppslängd av oss tre blir medelvärdet 
ju en längd ingen av oss har, det är ju bara ett teoretisk siffervärde. Därför är det 
viktigt att ha en konkret målgrupp och inte anpassa allt för mycket.  

 

Gustav poängterar problemet med att anpassa program så att den passar så många som möjligt. Till 

slut passar det ingen alls.  

 

Nina Funke, redaktionschef på SVT Teckenspråk berättar något som stärker Gustavs kommentar. 

Hon och Kjell Nydahl, redaktör på Nyhetstecken berättar att ett nyhetsinslag till en hörande publik 

eller till en döv publik ser olika ut, även om innehållet är samma. Det som skiljer sig är 

berättartekniken, inslagen måste klippas på olika sätt. Det är en annan förklaring till varför 

nyhetsprogram för teckenspråk är viktiga.  

5.7.3 Intervjun med pensionärerna 

För pensionärerna var det svårare att svara på frågan, detta kanske för att de inte hade någon grupp 

att diskutera med och därmed komma på olika förslag. Det blir då svårare för dem att svara på rak 

arm.  
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Olov vet inte vad full tillgänglighet skulle innebära för honom. Kalle tycker att det var en svår fråga, 

och berättar att det är bättre nu än förut i alla fall. Men han accepterar inte att de ska betala tv-

licensen när de inte kan ta del av radion. Boris signalerade att han vill ha mer nyheter om döva. Han 

saknar inslag där reportrarna åker och träffar aktiva döva idrottare vid stora evenemang som 

Deaflympic till exempel. Så i en perfekt värld skulle det finnas mer nyheter om döva. 

6. Slutsats 
 

6.1 Hur uppfylls teckenspråkigas behov av nyheter idag? 
Analysen av det insamlade empiriska materialet visar att respondenternas behov av nyheter uppfylls 

av tidningar på internet, text-tv, textade nyhetsprogram samt genom sociala medier som Facebook. 

Döva och hörselskadade måste ta till sig nyheter på ett aktivt sätt medan hörande kan få 

nyhetsinformation passivt, ofta samtidigt som de gör något annat. 

 

6.2 Tar de teckenspråkiga del av nyheter från Nyhetstecken? 
Studien visar att Nyhetstecken inte utgör en stor del av hur respondenterna tar del av nyheter i sin 

vardag. De som tittar på Nyhetstecken tittar av andra anledningar som till exempel för att ta del av 

teckenspråket, inte för att ta del av nyheterna. Från analysen kan denna slutsats dras: det finns två 

olika grupper som inte tittar på Nyhetstecken av två olika anledningar. Den ena gruppen känner att de 

redan har tagit del av nyhetsflödet genom tidningar och på webben. Den andra gruppen tycker att 

Nyhetstecken inte räcker till och tittar då hellre på nyhetsprogram som textas. De känner att de får 

mer information där. Men de är överens om att Nyhetstecken är en oerhörd viktig källa för de som 

känner sig osäkra på sin svenska samt för döva invandrare. Detta eftersom Nyhetstecken är det enda 

nyhetsprogram på deras eget språk som de kan ta del av.  

 

I den här studien ser vi att, trots de goda ambitionerna hos Nyhetstecken, att de inte lyckas fånga upp 

målgruppens intresse. På så sätt uppfyller Nyhetstecken inte kraven som ställs i sändningstillståndet. 

Detta är en allvarlig aspekt som yrkar på att Nyhetstecken måste ha en större dialog med 

intresseorganisationerna. Intresseorganisationerna måste upprätta en bättre dialog med sina 

medlemmar om nyhetsutbudet för teckenspråkiga. 
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Båda fokusgrupperna antyder att Nyhetstecken är betydligt viktigare för äldre, men efter intervjuerna 

med pensionärerna visar det sig att deras bild inte stämmer. Pensionärerna känner sig inte heller 

tillfredsställda med Nyhetstecken. En intressant aspekt till varför teckenspråkiga hellre tittade på 

textade nyhetsprogram, som kom fram i analysen, är för att de inte är vana att ta del av nyheter på 

teckenspråk. Det har aldrig varit en naturlig del av deras vardag. Detta är en intressant aspekt som 

kräver vidare studier.  

6.3 Vilken betydelse har public service för teckenspråkiga? 

Respondenterna är eniga om att public service är viktigt för dem, då kan de ställa krav på de program 

som produceras. Precis som Nord och Grusell argumenterat, public service ska erbjuda ett utbud som 

skiljer sig från de kommersiella kanalerna. De har ett behov av public service men de anser samtidigt 

att public service bolagen inte prioriterar tillgänglighet som de borde göra. Respondenterna jämför 

gärna med andra länder, där tv-programmen är mer tillgängliga genom att de alltid textas. Detta gör 

dem mer medvetna om bristerna till full tillgänglighet i Sverige. Otillgängligheten medför att de inte 

kan ta del av den offentliga sfären på samma sätt som andra medborgarna. 

 

I likhet med Bjurwald, funderar respondenterna om konkurrens från andra kanaler skulle vara en 

lösning. Konkurrens kan förbättra public service-programmens kvalité. Dock är respondenterna 

överens om att det blir svårt att producera program med en minoritet som målgrupp, det är lätt bli 

utkonkurrerad av majoriteten. Därför tycker de att det är viktigt med public service som främjar 

minoriteternas intressen.  

 

Adaktussons tidigare argument om tv-licens, att medborgarna är beredda att betala för public service, 

kan diskuteras då majoriteten av respondenterna är tveksamma till att betala tv-licensen. Analysen 

visar att respondenterna hellre vill betala hela tv-licensen och få tillgång till hela utbudet. De vill 

alltså att utbudet ska anpassas så att alla kan ta del av det, hellre än att betala halva tv-licensen och 

därmed godta att de får tillgång till halva utbudet.  

 

Respondenterna är alltså eniga om att public service är viktig, sett ur minoriteternas perspektiv. Men 

de anser samtidigt att public service programmen har flera brister, både i tillgänglighet och kvalitén i 

program för teckenspråkiga, speciellt teckenspråkskvalitén. De är långt ifrån tillfredsställda. Trots att 

SVT Teckenspråk ska, som skrivet i sändningstillståndet, beakta språkliga och etniska minoriteters 

intressen.  
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6.4 Hur önskar teckenspråkiga att nyhetsutbudet utformades? 
De resonerade fram till att de skulle börja titta på Nyhetstecken på tv om de började rapportera 

nyheter om döva. På så sätt skulle det rapporteras nyheter som de inte kan få någon annanstans. 

Detta skulle även göra Nyhetstecken till ett intressant nyhetsprogram för hörande.  

 

De önskar även att alla livesändningar på tv och internet skall textas fullt ut. Så att de kan ta del av 

all information, på samma villkor som alla andra. 

 

6.5 Tillgodoser nyhetsmedierna teckenspråkigas behov ur ett demokratiperspektiv? 
Alla respondenter stöter på otillgänglighet i sina vardagliga liv, detta gäller även nyhetsutbudet. En 

stor del som de känner att de missar är radion med dess snabbhet att nå ut till alla människor i 

samhället. De poängterar även att de missar de sociala interaktionerna som informationsutbytet vid 

lunchen på en hörande arbetsplats. Det är ett tydligt exempel på där döva och hörselskadade inte kan 

ta del av den offentliga sfären på grund av otillgänglighet. 

 

Nord och Nygren betonar att bland annat radio har en avgörande roll för att medborgarna ska hålla 

sig informerade. Analysen visar att respondenterna ersätter en liten del av radions funktion i den 

offentliga sfären med sociala medier, då de får tillgång till den offentliga debatten där. Även 

löpsedlar kan ha en viktigare betydelse för döva och hörselskadade då de inte kan ta del av radion på 

morgonen.  

 

Genomgående i analysen ger respondenterna ofta sken av kluvenhet, de tvekar över att kritisera 

textningen eller bristen på bra teckenspråkskvalité eftersom de samtidigt känner att de borde vara 

tacksamma över de textade program och program på teckenspråk de får. Det kan bero på att de stöter 

på otillgänglighet i flera olika situationer i sin vardag och inte bara kring nyhetsutbudet. De olika 

situationerna medför att de börjar ”vänja” sig vid otillgängligheten och är istället glad över det lilla 

som är tillgängligt för dem. Att de tillhör en minoritet som har egna sociala behov gör det svårare för 

dem att säga ifrån, de känner att de bör vara tacksamma över det de får.   
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6.6 Slutdiskussion  
För att återgå till Dahlgrens funderingar kring den offentliga sfären: kan alla anpassas till en och 

samma offentliga sfär? Är det rimligt att argumentera för en offentlig sfär som ”passar alla”, där 

minoriteter underordnas? Studiens resultat visar att teckenspråkiga minoriteter behov ofta 

underordnas genom att de inte kan ta del av den offentliga sfären på grund av otillgänglighet. Därför, 

kan vi utifrån det, dra en slutsats att en offentlig sfär som ”passar alla” är ett svårt mål. Målet kan 

bara nås i ett samhälle som är fullt tillgängligt för alla minoriteter, oavsett språk eller 

funktionsnedsättning. 

 

Public service förbättrar tillgängligheten till en stor del, genom att texta nästan alla program kan 

döva och hörselskadade ta del av det som diskuteras i den offentliga sfären. Public service har idag 

en viktig funktion för tillgänglighet. Men vad händer om de kommersiella kanalerna börjar erbjuda 

public service-nyheter? En konsekvens kan vara att public service-nyheterna når ut till en större 

publik. En annan tänkbar konsekvens är att kanalerna då börjar konkurrera med varandra, på så sätt 

förbättras programkvalitén. Det skulle kunna vara ett alternativ till hur nyhetsprogram på 

teckenspråk kan utökas, utvecklas och förbättras. Dock är det viktigt att förebygga en situation där de 

kommersiella kanalerna börjar producera public service-program men inte producerar teckenspråkiga 

nyhetsprogram. Det är viktigt att någon, förslagsvis intresseorganisationerna, övervakar public 

service samt lobbar för en utveckling till förmån av den teckenspråkiga minoriteten. 

6.7 Framtida forskning 
Slutsatsen, att respondenterna hellre tittar på textade nyhetsprogram för att de inte är vana att ta del 

av nyheter på teckenspråk, är ett intressant ämne för framtida forskning. Ett andra förslag är en 

utredning om Nyhetstecken, där målgruppen får komma till tals. Detta för att målgruppen märkbart 

inte tittar på programmet. En utredning om hur programmet Nyhetstecken kan förändras och 

förbättras behövs. Ett tredje förslag är en studie om mediernas roller, bland annat sociala medier, för 

minoriteter i ett demokratiskt samhälle. Har sociala medier en större betydelse för minoriteter? För 

vidare forskning kan en liknande studie, som den här studien, göras. Då med fler respondenter samt 

respondenter från andra städer i Sverige. Detta för att ge studien ett större djup. 
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Bilagor 
Bilaga 1, Fokusgrupp: intervjuguide 

Öppningsfrågor: 
-‐ Hur var er helg? 

 
Introduktionsfrågor: 

-‐ Vad är nyheter? 
-‐ Vad är viktiga nyheter? 
-‐ Följdfråga: Vilka typer av nyheter föredrar ni?  

 
Övergångsfrågor: 

-‐ Hur tar ni del av de dagliga nyheterna?  
-‐ Följdfråga: Vilka nyhetsprogram finns det?  
-‐ Finns det någon skillnad mellan hur döva och hörande tar del av nyhetsutbudet? 
-‐ Vad tänker ni kring textning och teckenspråkstolkade program? 

 
Nyckelfrågor: 

-‐ Vad tänker ni på när ni jag säger ”public service”? 
-‐ Följdfråga: Är public service viktigt? 
-‐ Följdfråga: Hur ofta tittar ni på SVT och UR?  
-‐ Hur ser er drömvärld ut när det gäller utbud av nyheter? 

 
Avslutande frågor: 

-‐ Är det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 2, Intervjun med SVT: intervjuguide. 
Bakgrund 

-‐ När startades SVT Teckenspråk? 
-‐ Hur länge har du varit chef för SVT Teckenspråk?  
-‐ Hur trivs du? 
-‐ Hur mycket kan du påverka utbudet av teckenspråkiga program? 

 
Organisation 

-‐ Hur många anställda har SVT Teckenspråk? Hur många hörande/döva? 
-‐ Vad är viktiga egenskaper hos era anställda? 
-‐ Hur kommunicerar ni med varandra på redaktionen? (Arbetsmiljö) 
-‐ Hur mycket kan era programledare påverka i olika situationer? (Ex rekrytering av vikarie- 

eller anställningstjänst) 
-‐ SVT Teckenspråk ligger på samma avdelning som Gävle-Dalarna nyhetsavdelning – 

samarbetar ni med varandra?  
 
Utbud 

-‐ Hur många nyhetsprogram producerar ni för teckenspråkiga? 
-‐ Är du nöjd dagens utbud? (Hur ska det ändras?) 
-‐ Vilka uppdrag har Nyhetstecken? 

o Vilka är Nyhetsteckens målgrupp? 
o Når ni ut till dem? (Antal tittare?) 

-‐ Hur ser ni över teckenspråks-kvalitén hos programledarna? 
o Vem bedömer? 
o Om några tittare skickar in klagomål, vid vilken punkt gör ni en åtgärd? 

-‐ Vilka program har varit populära den senaste tiden? 
 
Teknik 

-‐ Jobbar ni för textning i alla public service-program? 
o Som du vet fungerar inte direkttextningen helt utmärkt idag. Vad gör SVT 

Teckenspråk för att det ska förbättras? 
-‐ Hur ser du på utvecklingen av teckenspråkstolk via SVT Webbplattform?  

o Vad tror du tittarna tycker om det? 
-‐ Känner ni av någon konkurrens från de kommersiella kanalerna? 

 
Feedback 

-‐ Hur gör ni för att få reda på feedbacken av tittarpubliken? 
o Hur interagerar ni med tittarna? 
o Har ni bra kontakt tycker du? 
o Tror du att tittarna nöjda med ert utbud? (Varför?) 

-‐ Har ni några samarbeten med andra? 
 

Framtid 
-‐ Vad har du för vision med SVT Teckenspråk? 
-‐ Hur ser utbudet av nyheter för teckenspråkiga framöver? 
-‐ Har ni några speciella satsningar som mål? 
-‐ Hur ska SVT Teckenspråk utvecklas? 

	  


