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Abstrakt 
Den här uppsatsen utforskar döva och hörselnedsattas upplevelse av film. Syftet är att undersöka 

möjligheter i hur man kan öka tillgängligheten av film då man inte längre kan förlita sig på ett 

ljudberättande. Den undersökande delen av uppsatsen består av två delar. Arbetet med 

kandidaten inleddes med en enkätundersökning där målgruppen, döva och personer med 

hörselnedsättning, fick beskriva sin upplevelse av film. Den andra delen av undersökningen 

bestod av att praktiskt testa resultatet av enkätundersökningen i en medieteknisk gestaltning.  

Genom ödmjukhet, inkludering och undertextning kan vår film bli mer tillgänglig för döva och 

hörselnedsatta. 

 

Nyckelord: film, döva, hörselnedsättning, undertext, situerad kunskap, tillgänglighet, diegesi  

 

Abstract  
This bachelor thesis studies the experience of movies for Deaf and hard of hearing. The purpose 

is to study the possibilities of increasing the accessibility of movies, when you no longer can rely 

on the narrative audio. The investigative part of the thesis consists of two parts. The first part 

consists of a survey where the target group, Deaf and hard of hearing where asked to describe 

their experience of movies. The second part of the investigation consists of a practial test of the 

survey results in the form of a media conformation. 

Through being humble and inclusive, and with the use of subtitles we can make our film more 

accessible to the Deaf and the hard of hearing.   

 

Keywords: movies, Deaf, hard of hearing, subtitle, situated knowledge, accessibility, diegetic 

sound 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under tre års tid vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, så har vi båda axlat flera roller och haft 

olika arbetsuppgifter i diverse medieproduktioner. Tidigare har vi agerat utifrån den norm som 

förutsätter att ”ALLA” kan både höra och se. Genom vår syn och hörsel, tillsammans med den 

kunskap vi fått under dessa tre år, förutsätter vi att ljud och bild tillsammans förmedlar en 

berättelse i film. Vår tanke är att i de fall som filmens mottagare är döv eller har en 

hörselnedsättning kan denna person ha svårare att tillgodogöra sig den berättelse som filmen 

förmedlar. Eftersom vi ser på ljud som hälften av berättandet i film hävdar vi att samtida 

undertext är bristfällig för att förmedla ljudberättande rättvist. 

 Vår bild av film och dess innebörd utgår från - och är situerad i - oss som producenter. 

När vi gestaltar skapar vi utifrån den kunskap vi fått genom personliga och individuella 

förutsättningar. För att förklara denna syn på kunskap blir Donna Haraway’s (1988) begrepp 

situerad kunskap relevant. Haraway  hävdar att kunskap är situerad genom våra sinnen, 

exempelvis syn, lukt, känsel, smak och hörsel. Genom att erkänna och tala om kunskap som 

situerad kunskap kan vi problematisera vårt eget samt andra hörande filmskapares arbete. 
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1.2 Frågeställning 
● Hur kan vi, som filmskapare, ändra vår film för att bättre passa en döv eller hörselnedsatt 

målgrupp? 

 

1.3 Syfte  
Syftet är att undersöka upplevelsen av film hos målgruppen döva och personer med 

hörselnedsättning. Undersökningen syftar också till att tillsammans med döva och hörselnedsatta 

granska och ifrågasätta berättande i film. Detta för att öka förståelsen för vår egen 

skapandeprocess. Undersökningen görs inte i försök att hitta det ultimata sättet att berätta med 

film för mottagargruppen döva och hörselnedsatta. Syftet är att undersöka film, med fokus på att 

bättre kunna förmedla en berättelse till döva och hörselnedsatta. 

 

1.4 Arbetsfördelning 
Till en början delade vi upp arbetet i olika områden för en jämnare och effektivare 

arbetsbelastning. Under arbetets gång så har vi överskridit varandras områden och diskussionen 

oss sinsemellan har gjort att det är svårt att urskilja vem som sagt och/eller skrivit vad. De enda 

delar som vi tydligt kan tilldela enbart en författare är i den tidigare forskningen. Jonatan med sin 

expertis inom film ansvarar för 1.5.4 Klippning och Filip som är mer specialiserad inom ljud 

ansvarar för 1.5.3 Ljud.  
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1.5 Tidigare & aktuell forskning 

1.5.1 Teknovetenskaplig förankring 
Vi använder Donna Haraways (1988) begrepp ”situerad kunskap” och ”verkligheter” för att 

beskriva den kunskapssyn som vårt forskningsarbete utgår från. Haraway (1988) skriver att 

situerad kunskap har ett ursprung och ska därför ses som en aktör eller som ett medel, inte som 

en grund eller resurs. Situerad kunskap kan inte underordnas en större sanning som 

ogiltigförklarar den egna slutledningsförmågan i bestämmandet av vad som är ”objektiv 

kunskap”. 

 

“Situated knowledges require that the object of knowledge be pictured as an actor and agent, not 

as a screen or a ground or a resource, never finally as slave to the master that closes off the 

dialectic in his unique agency and his authorship of "objective" knowledge.” (Haraway, 1988 

s.592) 

 

1.5.1.1 Situerad kunskap 
Open University (2011) beskriver situerad kunskap som en användbar term för att belysa att 

kunskap aldrig är ren och okomplicerad. Enklare förklarat så kommer kunskap alltid från en eller 

flera utgångspunkter, på så sätt blir kunskap alltid situerad. Betydelsen av situerad kunskap är att 

det inte finns någon: generell, fullständigt värderingsbefriad, kontextualiseringsbefriad kunskap, 

som är ahistorisk och ”likadan”. Vidare tar Open University (2011) upp att; när situerad kunskap 

är tänkt, använd eller sprids vidare, så görs detta genom sin situering; kunskap är situerad på en 

plats och i en tid. Vad kunskapen betyder på den specifika platsen och tiden skiljer sig. Kunskap 

förändras med social förändring, i bildandet av ny kunskap och den skiljer sig i sin betydelse från 

olika positioner. Open University (2011) menar även att kunskap blir situerat i värderingar, tro 

och kulturskillnader. Men det är inte bara socialpsykologi som är situerad, utan också vardagliga 

saker som vi tar för givet exempelvis syn och hörsel. 
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1.5.1.2 Verkligheter 
För att förklara sitt begrepp ”situerad kunskap” så introducerar Haraway begreppet ”worlds”, i 

detta arbete översatt till ”verkligheter”: 

 

“Throughout the field of meanings constituting science, one of the commonalities concerns the 

status of any object of knowledge and of related claims about the faithfulness of our accounts to 

a "real world”, no matter how mediated for us and no matter how complex and contradictory 

these worlds may be.” (Haraway, 1988, s.591) 

 

Verkligheter tolkas i detta arbete som den problematik som uppstår i ”fastställandet” av kunskap.  

Förklarande; en verklighet är i ständig tillblivelse baserad på situerad kunskap.  

I skapande av exempelvis en film utgår vi från den egna verkligheten, vi skapar med hjälp 

av vår fantasi och kreativitet (situerad kunskap). En film kan alltså inte vara neutral eller påstås 

att inte ha ett ursprung då vi finns i det vi skapar. Hari Kunzru (1997) citerar Donna Haraway 

från deras intervju: “Technology is not neutral. We’re inside what we make, and it’s inside us. 

We’re living in a world of connections - and it matters which ones get made and unmade.”   

 

1.5.2 Film 
Walter Murch(1994) beskriver det vi idag ser som film genom att förklara biofilmens uppkomst. 

Biofilm började som stumfilm. Antoinette Avon(2006) skriver att ur ett historiskt perspektiv så 

har stumfilm mött både hörande och döva mottagare på ett likställt plan, till mottagarnas 

ömsesidiga uppskattning. Uppskattningen kommer inte av stumfilmens innehåll av undertext, 

utan kommer snarare av filmens berättande genom skådespelarnas enkla och beskrivande 

rörelser. Enligt Murch (1994) tog det flera decennier innan ljud blev en naturlig del av en 

biofilm, något som många idag anser vara en självklarhet. 

Att biofilm sent inkluderade ljud, gör enligt Murch(1994) att hur vi tänker kring ljud, inte 

alls har hunnit utvecklas i samma takt som tankarna kring det visuella. Man kan tänka på ljud 

och bild som delat med varsitt eget berättande, men Michel Chion (1994) menar att ljud och bild 

tillsammans skapar en ny helhet.  I film är ljud och bild beroende av varandra, det framstår 

tydligt när man separerar ljud och bild, något som Chion(1994) definierat som masking. 

Chion(1994) beskriver masking som att först separera ljud och bild för att sedan sätta samman 

dem igen, detta ökar förståelsen för deras innebörd och hur de samverkar.  
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1.5.3 Ljud 
George Lucas tycker enligt Larry Blakes (2004) artikel att ljud är halva berättandet i film medan 

Danny Boyle i Dolby/Lab notes (2013) artikel menar att ljudet är 70-80% av en filmupplevelse. 

Trots detta så kommer ljudet enligt Murch(1994) i skymundan. Enligt Lars Johansson (2015) så 

har ljudet i film många funktioner. Ljudet avgör kvalitén på hela filmen, hör vi inte vad som sägs 

eller vad som utspelas så tycker vi ofta att filmen inte fungerar. Ett annat exempel på ljudets 

funktion är att bygga ut filmens verklighet med diegetiska och icke-diegetiska ljud. Enligt 

filmsound.org (u.å.) så har diegetiska ljud en källa som finns med i den verklighet som filmen 

utspelar sig i. Diegetiska ljud kan var on- eller off-screen (visade i bild eller inte visade i bild) så 

länge de passar in i filmens verklighet, exempelvis skådespelarnas röster eller dörrar som stängs. 

Icke-diegetiskt ljud varken syns eller hörs i filmens verklighet utan bara för den som ser på 

filmen. Exempel på icke-diegetiskt ljud är en berättarröst eller stämningsmusik. 

David Sonnenschein (2001) beskriver vad som är skillnaden mellan att höra och att 

lyssna. Att höra är passivt och att lyssna är aktivt. Att höra involverar mottagandet av 

ljudinformation genom öronen. Lyssning däremot förlitar sig på möjligheten att filtrera, selektivt 

fokusera, minnas och att svara på ljud. När ljud har kommit till våra öron så börjar vi uppfatta 

genom olika lysningslägen. 

Vår möjlighet att lyssna är multi-fokuserad, vilket betyder att vi kan plocka upp 

information genom flera olika psykologiska och förnimbara perspektiv. Michel Chion (1994) 

urskiljer tre typer av lyssningslägen: (1)reducerat lyssnande, (2) kausalt lyssnande och 

(3)semantiskt lyssnande. Sonnenschein (2001) väljer att introducera ytterligare ett lyssnings-läge: 

(4)referentiellt lyssnande. 

 

1. Reducerat lyssnande 

I ett reducerat lyssnande är det observation av själva ljudet och inte dess ursprung eller mening 

som är det viktiga. Man lyssnar efter specifika kvalitéer hos ljud exempelvis volym, varaktighet, 

tempo och rytm. 
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2. Kausalt lyssnande 

Kausalt lyssnande används för att kunna lyssna på ett ljud och samla information om dess orsak 

eller ursprung. Detta kan hjälpa i att bilda en uppfattning av vilken typ av objekt eller person som 

skapar ljudet. Ljudets ursprung kan identifieras genom bildberättande med synkroniserade 

visuella intryck. Det betyder inte att ljud bokstavligt talat kommer från ljudkällan, men vi kan 

använda film-logik för att styra publiken. Vanligtvis så behandlar vi ljud (bortsett från tal) som 

kausalt, exempelvis att svara i telefonen när den ringer. Detta är ett lyssnande där vi kan känna 

igen olika kategorier av ljudkällor, om ljudet görs av ett djur, en människa eller en maskin. 

 

3. Semantiskt lyssnande 

Semantiskt lyssnande avser det talade språket och andra kodade system som symboliserar idéer, 

handlingar och saker. Lingvistiken intresserar sig särskilt för det här området och påpekar att 

variationen kan vara stor i verkligt ljud (kön, ålder, dialekt, grammatik, språk) och fortfarande 

betyda samma sak. I kombination med kausalt lyssnande så kan vi förstå så mycket mer om en 

person och ett budskap än bara den lingvistiska meningen. 

 

4. Referentiellt lyssnande 

Referentiellt lyssnande utgörs av en medvetenhet om eller påverkad av ljudets kontext. Detta 

kopplar inte bara ljudet till dess källa utan huvudsakligen till dess känslomässiga och dramatiska 

mening. Referentiellt lyssnande kan beskrivas som en instinktiv eller universal uppfattning som 

är lika för alla människor (exempelvis en gråtande bebis). Referentiellt lyssnande kan också vara 

kulturspecifikt till ett bestämt samhälle eller tidsperiod (exempelvis en häst och vagn på 

kullersten). 

 

1.5.3.1 Tydligt ljud 
Att bygga en bra ljudbild är enligt Walter Murch (2005) svårt och det gäller att ljudet är tydligt 

och uppfattas första gången en publik ser/hör på filmen. Som ljuddesigner ställs du inför flera val 

och Murch(2005) har byggt olika teorier och begrepp vilket gör ljuddesignerns arbete enklare. 

Ett exempel på en av Murchs (2005) teorier är the law of two-and-a-half. Denna teori innebär i 

korta drag att lyssnare inte kan fokusera och särskilja mer än 2,5 ljud i taget. Att inte fylla 

ljudbilden och att vara tydlig i sin ljudläggning är viktigt för att publiken inte ska uppfatta 
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filmljudet som en “ljudgröt”. Men det är inte bara viktigt att ljudläggningen i en film är tydlig 

och lätt att särskilja, det är också viktigt att använda ljudet för att berätta något.  

Enligt Lars Johansson (2013) så används explicita ljud för att berätta om karaktärer, 

objekt och händelser på ett sätt som nödvändigtvis inte framgår i bilden. Explicita ljud kan till 

exempel visa om man är god eller ond. Ett exempel på detta är Darth Vaders entré i filmen Star 

Wars Episode IV - A New Hope (1977) där de illavarslande blåsinstrumenten ger en viss känsla 

för karaktären.  Ljudet kan också, enligt Johansson (2015), användas som en övergång i 

filmklippning (se 1.5.4.1 Klippningspraktik - Soundcut). För att filmen ska bli trovärdig, enligt 

Johansson (2015), ska objekt, rörelser eller händelser låta. Åtminstone måste lite ljud finnas. 

Exempelvis om en dörr öppnas kommer åhöraren ha incitament att tro att dörren fortfarande är 

öppe så länge det inte förmedlas visuellt eller audiellt att den stängs. Enligt Johansson (2015) så 

kan man också använda ljud i berättandet av fysiska och/eller dramatiska övergångar. Ett 

klassiskt exempel är hur atmosfären med hjälp av ljud förändras i filmen Narnia - häxan och 

lejonet (2005) då barnen går genom garderoben. Ljud kan alltså användas för att visa och/eller 

förstärka en känslomässig övergång eller vändpunkt. 

 

1.5.4 Klippning 
Boken Film Editing av Gael Chandler (2009) är en bok om klippning i film. Klippning har i 

uppgift att föra berättelsen vidare, bygga upp berättelsen, dela idéer, ändra tittarens syn på saker 

och ge takt och flöde till en film. Enligt Chandler (2009) kan klippning göra några eller alla dessa 

saker i ett enda klipp. Några av de olika klipptekniker som Chandler (2009) tar upp är; 

 

Reaction cut är en klippteknik där klippning sker från en händelse (se Bild 1) till en karaktärs 

reaktion på händelsen (se Bild 2). Genom att visa en annan människas reaktion, kan klipparen 

förmedla vilken reaktion publiken ska anpassa sig till. (se Bild 3), illustrerar här en fortsättning 

av konversationen, som ett exempel på en fortsättning av reaktionsklippet.  

 
 

 

 

 

 
Bild 1 

 
Bild 2 

 
Bild 3 
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Insert and cutaway är en teknik som klipper in ett filmklipp mellan två andra filmklipp. 

Funktionen med detta är att ge tittaren viktig information, etablera en plats eller att skapa flyt i 

klippningen. Exempelvis, en översikts vy av en plats visas (se Bild 4), en skylt klipps in för att ge 

kontext till platsen (se Bild 5) och sedan fortsätter scenen på platsen (se bild 6). 

 

 

 

 

 

Sound cut är användningen av ljud som initiering av en klippning. Exempelvis; tittaren får se en 

händelse och börjar höra ett ljud, som ännu inte har representation i bilden(se bild 7). 

Klippningen gör ett byte till den händelse som orsakade ljudet i föregående bit film (se bild 8). 

För att därefter fortsätta i samma filmklipp eller övergå i ett nytt filmklipp (se bild 9), som 

fortsätter berättelsen. 

 

 

 

 

 

 

Split screen är en teknik där två eller flera 

olika filmklipp visas i bildrutan (se bild 10). 

Tekniken kan ge tittaren flera perspektiv på 

samma händelse. Det kan också användas för 

att ge tittaren mer information i ett enda 

filmklipp.  

 

1.5.5 Textning i film enligt Jan Ivarsson 
Jan Ivarsson (2004) skriver att försök att visa biofilmer på tv gjordes tidigt. Att använda den 

undertext som användes på bio orsakade flera problem. Texten som var läsbar på bio var väldigt 

svår att läsa på den mycket mindre och sämre tv-skärmen. En av svårigheterna med att läsa var 

hastigheten som en publik kan läsa undertexter på en tv i jämförelse med på bio. Den stora 

Bild 6 
 

Bild 4 
 

Bild 5 
 

Bild 10 
 

Bild 8 
 

Bild 9 
 

Bild 7 
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orsaken till att texten var svår att läsa är att bilden på tv har en mindre kontrastomgång än en 

bioduk. Därför behövdes en metod där man kunde lägga nya undertexter ovanpå otextad tv, 

filmkopior eller videoband. Flera tekniker utvecklades för att producera undertext för tv men de 

var både svåra att hantera, tidskrävande och dyra. På 1970-talet uppfanns två system, det första 

baserat på användningen av Text-tv. Signaler gömdes i bild-data och detta processades av tv-

mottagaren med en enkel textgenererator och texten lades ovanpå tv-bilden när en specifik Text-

tv sida var vald. Det andra systemet är mindre sofistikerat och mycket billigare än det första 

systemet. Istället för att tv-mottagaren genererar texten så görs detta hos sändaren, undertextaren 

synkar när texten ska visas, texten genereras elektroniskt och läggs på den sända bilden. Detta 

andra sätt lämpar sig för live-sändningar och används än idag. Med teknikens framfart så kom 

också undertextprogram som fungerade på PC vilket gjorde att undertextarens jobb blev enklare. 

Nu kan undertextaren välja placeringen av textningen då denna process inte längre görs i realtid. 

Arbetet kan utföras där datorn är exempelvis hemma eller på kontoret (inte i ett kontrollrum). 

 Idag finns det en uppsjö av undertextningsformat gällande privat bruk. Bland dessa finns 

enligt Wikipedia (SubStation Alpha, 2016) .ssa som är ett filformat för undertextning som 

används på PC. Filformatet .ssa tillåter en mer avancerad undertext än många andra filformat. 

.ssa kan användas både för hardsubbing och softsubbing. Hardsub är när texten bäddas in i 

filmfilen, så att texten alltid visas. Softsubbing är när texten följer med filmen i en separat fil. 

Detta tillåter tittaren att ladda in undertextfiler i filmens visningsprogram och därifrån blir 

undertexten valbar. 

 

1.5.6 Exempel på undertextning 
Sveriges Television, SVT (u.å.) skriver på sin hemsida under rubriken ”Om SVT” att deras tv-

utbud ska vara till för alla. Som en del tv-för-alla finns tillgänglighetstjänster om vilka SVT 

(u.å.) skriver om under samma rubrik. SVT skriver att cirka 70 % av deras programutbud har 

möjlighet till undertexter som kan aktiveras via text-tv. På text-tv, sida 699 (SVT1) beskriver 

SVT den standard som de har satt upp för hur undertext ska se ut och fungera. Ljusblå text 

visar vad en person säger, oftast huvudpersonen. I nyhetsprogram kan det vara reporterns tal som 

är textat i ljusblått. Gul text används för resuméer, berättare, tal ur radio, tv, högtalare etc. 

Grön text används till sånger. Ljudskyltar TELEFONEN RINGER har vit bakgrund med blå 

text och informerar tittaren om ljud som är viktiga för handlingen.  
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Teori Teori Teori 1 Teori 2 

Verklighet 

Från teori 
dras 
slutsatser 

Från enskilda 
fall formuleras 
en teori 

Från enskilda 
fall formuleras 
en preliminär 
teori Denna teori 

testas på nya 
fall 

Teorin 
utvecklas 

 

2. Metoder & tillvägagångssätt  
 

2.1 Val av undersökningsmetoder  
Bell & Waters (2016 s.131) menar att metodval egentligen inte handlar om hur man ska göra 

saker utan istället vad är det jag behöver få reda på & varför? Hur man ska göra kommer ur 

undersökningens syfte och frågornas uppbyggnad. Enligt Patel & Davidsson (2011) så arbetar 

forskare med att skapa teorier som imiterar verkligheten. Teorierna bygger på data och 

information om den verklighet som studeras. Patel & Davidsson (2011) kallar detta kort för 

“empiri”. Forskarens uppgift består av hur man ska relatera teori och verklighet vilket är det 

centrala problemet inom filosofin, metavetenskapen och allt vetenskapligt arbete. Patel & 

Davidsson (2011) introducerar tre begrepp: deduktion, induktion och abduktion (se Figur 1) 

vilket ger forskare sätt att jobba på för att relatera teori och empiri. 

  

“En forskare som arbetar deduktivt kan man sägas följa bevisandets väg. ...En forskare som 

arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandets väg. ...Abduktion är ett tredje sätt att relatera 

teori och empiri i vetenskapligt arbete och kan sägas innebära en kombination av induktion och 

deduktion… första steg(et) kännetecknas av att vara induktivt… i detta andra steg arbetar 

forskaren deduktivt.”(Patel & Davidsson, 2011, s. 23 och s.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1 
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Utifrån Patel & Davidsson (2011) är en abduktiv teoribildning det smidigaste verktyget för vår 

forskningsmetod; att undersöka frågeställningen “Hur kan vi, som filmskapare, ändra vår film 

för att bättre passa en döv eller hörselnedsatt målgrupp?”. I detta forskningsarbete använder vi 

en kvalitativ undersökningsmetod för att öka vår förståelse för målgruppen döva och 

hörselnedsatta. 

 

“... beteckningarna “kvantitativt” och “kvalitativt” syftar på hur man väljer att generera, 

bearbeta och analysera den information man har samlat in. Med kvantitativt inriktad forskning 

menar man sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamling och statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder... Med kvalitativt inriktad forskning menar man forskning där 

datainsamlingen fokuserar på “mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial.” Patel & Davidsson (2011 s.13) 

 

 Vi gör inte denna forskning för att hitta den “ultimata lösningen” på vår frågeställning, utan 

istället för att vår forskning ska kunna ligga till grund för framtida forskning (för vidare läsning, 

se 3.5 Förslag till fortsatt forskning). Till en början ville vi genomföra kvalitativa intervjuer 

genom samtal då vi är intresserade av den individuella verklighet som uppstår mellan en döv 

eller hörselnedsatt mottagare och film. 

Vi väljer att följa Staffan Larsson (1986 s.9) som skriver att ”God forskning 

karaktäriseras av att metoden väljs så att den blir ett smidigt verktyg för att få kunskap om det 

problem man har valt”.  

 

“Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta reda på hur 

människor upplever sin värld. Deras mål är snarare insikt än statistisk analys. De tvivlar på 

existensen av “sociala fakta” och ifrågasätter användningen av “naturvetenskaplig” inställning 

när man har med människor att göra.” (Bell & Waters, 2016, s.20) 

 

Att göra kvalitativa intervjuer genom samtal visade sig svårare än vad vi trodde. Ingen av oss är 

teckenspråkskunniga. Behovet av en teckenspråkstolk för att genomföra intervjuer med 

teckenspråkiga personer gjorde att saker som tid och plats inte kunde kringgås genom ett enkelt 

telefonsamtal eller Skype. Vi valde att använda oss av en kvalitativ enkätundersökning. Vi kunde 

ha intervjuat personer med hörselnedsättning som inte använder teckenspråk. Problemet var att 

vi inte ville att de personligt utförda intervjuerna skulle tolkas som mer betydande än svaren som 
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vi fick in från enkäterna. Därför valde vi att alla skulle svara på lika villkor, i samma form; en 

kvalitativ enkät.  

Undersökningsdeltagarna fick svara så långt eller så kort de ville i skriven svenska. Valet 

att använda skriven svenska presenterade fortfarande ett språkligt problem; då svenska enligt 

Skolverket (2011) är ett andraspråk för döva. Dock är detta ett språkligt problem, av tillräckligt 

små proportioner, så vi kan ignorera det.  

 

2.2 Genomförande av enkätundersökning  
I denna del kommer vi att beskriva hur vi har gått till väga och de olika stegen i tankeprocessen 

kring vår enkätundersökning. Vi har även reflekterat kring forskningsetiska principer i 

utformningen av enkäten samt hur denna spreds. Vår studie är utformad för människor med 

känslor och tankar, inte till objekt som vi ska observera. Vi har även reflekterat över hur 

resultatet bearbetats och analyserats. 

     

2.2.1 Val av intervjupersoner  
Vi har i vårt urval av undersökningsdeltagare utgått från vår huvudsakliga forskningsfråga: “Hur 

kan vi, som filmskapare, ändra vår film för att bättre passa en döv eller hörselnedsatt 

målgrupp?”. För att svara på denna fråga behöver två huvudsakliga parametrar uppfyllas:  

1. Undersökningsdeltagaren är döv eller har en hörselnedsättning och 2. Undersöknings- 

deltagaren har upplevt minst en film. Till en början stötte vi på stora problem med att nå ut till 

den målgrupp som var av intresse. Efter korrespondens med olika (för arbetet relevanta) 

föreningar, utan någon framgång, ändrade vi metod för att distribuera enkäten. Vi publicerade 

vår enkät, utan godkännande från moderatorer, på olika hemsidor med forum för döva.  Detta 

fick en omedelbar verkan och 56 personer svarade på enkäten. För att nå ut till målgruppen döva 

och personer med hörselnedsättningar som tittar på film och tv, gjorde vi två saker: vi var tydligt 

med att enkäten gällde upplevelsen av film och vi lade ut enkäten i Facebook forum för döva 

personer eller i Facebook grupper som tillhörde organisationer med inriktning på social 

samverkan för döva och hörselnedsatta. Facebook-grupperna var till exempel: Hörselskadades 

Riksförbund, Malmö Dövas Förening (Svenske), Stockholms Dövas Förening, Sveriges Dövas 

Förening, med flera.  
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2.2.2 Utformande av enkät 
I enlighet med Gillhams (2008) förslag på utformande av en intervju började vi med att skriva en 

lista med alla frågor som vi ville ha svar på. Vi skrev ihop frågor som liknade varandra och 

sorterade frågorna i en ordning där en fråga ledde till en annan. Sedan sorterade vi bort de frågor 

vi kunde få besvarade genom tidigare forskning(se föregående kapitel) och de frågor som inte 

kunde följas upp på ett produktivt sätt. Eftersom att vi båda i detta stadie inte kände oss 

tillräckligt insatta i ämnet så skickade vi vidare vår enkät för revidering till en teckenspråkstolk. 

Vi fick hjälp med korrekta formuleringar och lämpliga fackuttryck samt hjälp med förtydligande 

av frågeställningar. Efter detta bad vi fyra personer att läsa frågeställningarna för att se om de 

förstod frågornas formuleringar och om de tyckte att de knöt an till arbetets 

huvudfrågeställningar.  De frågor som återstod blev vår intervjuguide som senare låg till grund 

för vår “öppna enkät-intervju”(se bilaga 1).  

 

2.3 Bearbetning av data 
Det är viktigt att påpeka att som individer och forskare har tolkat data. Följaktningsvis kan alltså 

inte datan anses vara fakta som gäller i andra sammanhang än i detta arbete. Patel & Davidsson 

(2011 s.105) anser att kvalitativa studier handlar om att: “… upptäcka företeelser, att tolka och 

förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur.”.  

Eftersom att vi inte har valt att ha öppna frågor på vår enkät så får vi enligt Patel & 

Davidsson (2011) titta på validiteten i hela vår forskningsprocess snarare än den enskilda 

enkäten. Reabiliteten i vår enkätundersökning utgår från en triangulering av insamlad data.  

Eftersom att vår enkät har tillåtit öppna svar har vi valt att tolka meningen i varje svar för att på 

så sätt leta efter återkommande teman eller saker som undersökningsgruppen belyser.  Det 

började med att vi läste igenom alla inkomna svar för att sedan skriva en summering av dem (se 

bilaga 2). I behandlingen av de inkommande svaren valde vi att göra något av följande:  

 

1. Göra en markering bakom tidigare summering om det nya svaret hade samma 

resonemang. 

2. Pröva om det gick att utveckla en tidigare summering med liknande resonemang.  

3. Ställa upp svaret som ett nytt resonemang.  

Resultat relevanta för besvarandet av vår frågeställning presenteras i kapitlet 3.1 Resultat.  
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2.4 Forskningsetiska överväganden och val 
I undersökningen rör vi oss i ett område som vi inte kan tillskriva vårt eget. I och med detta har 

vi genom hela arbetet försökt vara noggranna att inte ta oss tolkningsföreträde. Vi påminner om 

att vi inte är ute efter den "ultimata lösningen". Vi vill att vår forskning ska vara en möjlig grund 

på vilken andra kan bygga vidare på. 

Vår mening är inte att på något sätt missrepresentera eller påstå oss tala för döva och 

personer med hörselnedsättning, vi är trots allt hörande som undersöker film för döva och 

personer med hörselnedsättning. Vi och Lucy Suchman (2000) tycker inte att det går att avsäga 

oss ansvar för vårt arbete och dess effekter. I och med att vår kunskap är relativ och begränsad 

(av det faktum att vi är hörande) ökar vårt ansvar. Eftersom vår kunskap är situerad (en del av en 

större sanning) blir vi personligen ansvariga. Det arbete vi gör kommer att skapa någon form av 

kunskap. Om kunskapen som kommer ur vår forskning är godtycklig eller inte ligger i den 

kollektiva förståelsen av att vår forskning och dess resultat är situerade i oss som forskare. 

Vi har försökt att genomföra vårt arbete på ett schysst sätt med goda avsikter, där vi efter 

bästa förmåga har försökt att undvika att förnärma eller kränka grupper och individer. I 

genomförandet av vår enkätundersökning valde vi att utgå ifrån Vetenskapsrådets (1990) 

rekommendationer för Forskningsetiska principer (se bilaga 3). Enkätundersökningen 

genomfördes i formen av ett Google-formulär. I inledningen till enkätundersökningen 

förtydligade vi för undersökningsdeltagarna, i enlighet med informationskravet, i vilket syfte vi 

genomförde undersökningen och att deltagandet var frivilligt. Eftersom vi tydligt beskrev vårt 

syfte och att deltagandet var frivilligt (enl. Regel 1) så kan det individuella samtycket i enlighet 

samtyckeskravet anses ha lämnats när enkäten skickades tillbaka till oss ifylld. Eftersom 

enkätundersökningen var anonym och ingen publicerad information kan knytas till en enskild 

individ, uppfyller enkätundersökningen konfidentialitetskravet. Vi anser oss uppfylla 

nyttjandekravet då vi inte på något sätt kommer att använda informationen i ett icke-

vetenskapligt syfte. Efter att betyget godkännt har uppnåtts, kommer allt material att tas bort.  

 

2.5 Gestaltning 
Gestaltningen har varit en del av undersökningen och har därmed utvecklats i takt med att vår 

undersökning har utvecklats. I bakgrunden skriver vi: 
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“Vår tanke är att i de fall som filmens mottagare är döv eller har en hörselnedsättning 

kan denna person ha svårare att tillgodogöra sig den berättelse som filmen förmedlar. Eftersom 

vi ser på ljud som hälften av berättandet i film, känns det som att dagens undertext borde vara 

ett tämligen dåligt substitut för detta ljudberättande.” 

 

Detta är, genom enkätundersökningens resultat, bevisats vara ett felaktig antagande. I kapitlet 3.1 

I kapitlet 3.1 Resultat framgår det i svaren från enkäten att de som svarat (hörselnedsatta och 

döva) föredrar undertext framför till exempel produktioner med hörande som spelar döva. 

Från enkätundersökningens resultat (se 3.1 Resultat - enkätundersökning) tillsammans 

med vår arbetsprocess, har vi identifierat tre huvudsakliga problem med att vi gör en ny 

produktion för vår undersökning: 

 

1. Tolkningsföreträde. Vi kan inte ta tolkningsföreträde på vad som gör en bra 

teckenspråkig film. Vi kan inte vara upphovsmän eller producenter utan bara vara en del 

av den process som krävs för att skapa en teckenspråkig film. Det är i vår mening inte 

lämpligt. 

2. Tid. Eftersom att teckenspråkiga filmer inte är lika vanliga som filmer med tal, så finns 

det inget ramverk eller genvägar man kan ta. För att utveckla teckenspråkig film som 

medie behövs tid och mycket experimenterande av personer som är teckenspråkiga. 

3. Pengar - Att göra film kostar pengar. 

 

För att utforma vår gestaltning, utgår vi ifrån vår frågeställning. Enkätundersökningens svar har 

skapat en utveckling av frågeställningen och vår gestaltning; till användningen av undertext 

istället för teckenspråk. Vi kan ändra vår film genom att använda oss av undertext, för att 

komplettera ljud och bildberättandet. Därmed har vi valt att utforma gestaltningen så den gör två 

saker: 

 

1. Den tillåter oss att experimentera med hur undertext kan användas bäst för att 

berätta. 

2. Den ger oss en djupare reflektion och förståelse av vårt skapande. 

 

Vi har redan planerat, skapat och reflekterat kring våra tidigare medietekniska produktioner. 

Genom att lägga till undertext kan vi undersöka vårt skapande och hur skapandeprocessen kan 
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ändras och göra film tillgänglig till fler människor. Gestaltningen är alltså undertextningen av 

våra tidigare produktioner det nya berättande som skapas av undertexten. Gestaltningen är inte 

skapandet av de tidigare produktionerna. Det intressanta för oss är frågan; vad händer med film 

när vi lägger till ett undertextberättande? 

 

2.5.1 Programvara  
Vi använder undertextningsprogrammet Aeigisub. Enligt Wikipedia (Aegisub, 2016) är Aeigisub 

ett open-source program som används för att skapa och redigera undertext på en PC. Wikipedias 

artikel (Aegisub, 2016) sammanfattar programmets funktioner: “In fansubbing terms, Aegisub is 

used for translating, timing, editing, typesetting, quality checking, karaoke timing and karaoke 

effecting.” 

 
 

 

Programmet tillåter användare att lägga till undertexter och synka dessa till en film (se Bild 11). 

Detta görs genom att skriva en undertext och sedan bestämma när texten ska börja visas och när 

den ska försvinna. I Aegisub kan man byta font, teckenstorlek, färg, bakgrundsfärg och placering 

på undertexten. En egen iakttagelse från arbetsprocessen är att Aegisub rödmarkerar ett block 

med undertext då programmet inte tycker att blocket visas under tillräckligt lång tid. Tiden som 

programmet anser att blocket bör visas verkar vara beräknat utifrån mängden text i blocket, samt 

Bild 11 
 



Filip Tärnskär 
Jonatan Helgason 

 

22 
 

huruvida blocket är uppdelat i en eller två rader. Aegisub skapar och sparar allt arbete i en .aas 

fil, vilken kan importeras direkt in i mediaspelaren. 

 

2.5.2 Undertextformat 
Vi använder oss av .ssa (SubStation Alpha), för att generera undertext. Detta filformat använder 

sig av en specifik uppställning av text för att bilda kod. Koden kan sedan läsas av en 

mediaspelare, vilken omvandlar den kodade informationen till undertext. Vi har använt oss av 

programmet VLC för att testa och använda den undertext vi skapat. Valet av .ssa kommer av att 

filformatet tillåter ändring av font, fontstorlek, färg, och så vidare.  

 

2.5.3 Gestaltningsmetod 
Först gick vi metodiskt igenom alla svar från enkätundersökningen, enligt ovan nämnd process 

(se 2.3 Bearbetning av data). Svaren gav oss riktlinjer och synpunkter på undertextning. Exempel 

på svar är: 

● Undertexta all dialog och alla ljud. 

● Var noggrann med att visa vem som säger vad och visa det via färgkodning. 

● Fler ljudbeskrivningar i undertext. 

● Delar av berättelsen eller skämt kan bli otydlig eller kan inte uppfattas om 

undertextningen är undermålig. 

Enkätundersökningens svar gav gestaltningen sin utformning: undertextning av våra 

tidigare producerade filmer och animationer. När vi valde från våra tidigare alster letade vi efter 

situationer som var relevanta i relation till enkätundersökningens svar. Undertextningsprocessen 

började med att filmen importerades i Aegisub. Metodiskt arbetade vi oss igenom filmklippen 

och utrönade vilka ljud som skulle prioriteras och hur de till fördel skulle återges i text.  

För att få en ökad förståelse för hur textning bidrar till filmens berättande så utgår 

gestaltningen från SVTs riktlinjer för undertext. Vi började arbetsprocessen med SVTs 

undertextstandard i ett försök att möta de svar vi fått från enkätundersökningen, (se 3.2.1 

Undertextmall). Löpandes under gestaltningsprocessen reflekterade vi kring vårt arbete med 

textningen. Introspektion och ökad förståelse för vårt eget arbete födde både behovet och 

intresset för att vidareutveckla SVTs undertextstandard. Motivationen kom från två källor: * Att 

kunna utföra de förbättringar som föreslogs av svaren från enkätundersökningen. * Vår egen 

situerade kunskap om dramaturgi samt bild- och ljudberättande. 
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3. Resultat & diskussion 
 

3.1 Resultat - enkätundersökningen 
Vi väljer att sammanfatta resultatet av enkätundersökningen, för att resultatet ska vara 

överskådligt (se bilaga 2).  Vi väljer att nedan presentera de trender och övriga tankar som vi 

anser vara relevanta och intressanta för vår undersökning. 

 

3.1.1 Undertext i film 
Det framkommer i enkätundersökningen att döva och personer med hörselnedsättning tycker att 

film är svårtillgängligt. Men att enbart använda sig av teckenspråk löser inte problemet, då det 

inte är en självklarhet att personer med hörselnedsättning kan teckenspråk. Det framkommer 

istället att undertext är den bästa metoden för att göra vår film mer tillgänglig.  

Undertext tillsammans med bildberättandet hjälper de svarande att bättre kunna följa med 

vad som sägs i filmen. Det är viktigt att en tittare, likt det kausala lyssnandet, kan avgöra vem 

som säger vad från textningen. Förs en dialog mellan två personer och filmen klipper till att visa 

någonting annat än skådespelarna som för dialogen så försvinner den visuella anknytningen till 

undertexten. Är texten färgkodad eller om textaren använder sig av olika typsnitt för olika 

karaktärer så underlättar det för tittaren att avgöra vem som säger vad. Är undertexten dessutom 

ljudbeskrivande, exempelvis “Dörren stängs tyst” (off-screen) så blir händelseförloppet i filmen 

mer tillgängligt för de som förlitar sig på undertexterna. Det är inte bara det kausala lyssnandet 

som är utmanande att återge i text utan också det semantiska lyssnadet där det kan vara 

komplicerat att i textform återge, exempelvis skämt eller situationer som är baserade på tonfall. 

Att i undertext återge det ljud som behandlas av det referentiella lyssnadet  kan också vara svårt. 

Ett exempel på detta omnämns i enkätsvaren som att man saknar stämningsmusik(explicita ljud) 

som är till för att dramatiskt förstärka upplevelsen. 

Undertext är för många en nödvändighet för att förstå filmen/ tvn över huvudtaget och det 

finns en önskan om att undertext ska göras mer utförligt i både film och i live-sammanhang. Om 

undertextningen i en film inte är välgjord så ser många undertexter som ett komplement till 

bildberättandet för att förstå filmen snarare än ett substitut för ljud. Viktigt att notera är att 

betydelsen av ljudberättande är situerad i mottagaren. Det vi vill kalla för ljudberättande har 

istället alltid varit ett textberättande och inte “undertext som substitut för ljudberättandet”.  
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Många av de svarande föredrar undertext då det är en vana och för att det är mycket enklare med 

undertext om man tittar på film med någon som inte kan teckenspråk. Men det är inte bara en 

vana utan undertext är mycket enklare att förhålla sig till än teckenspråkstolkning. Ett 

teckenspråkstolkat program kan bli visuellt tröttsamt efter en längre tid då teckenspråkstolken 

blir ytterligare en visuell fokuspunkt. Följaktningsvis är teckenspråkstolkningen också en 

tolkning vilket innebär att historien i vissa fall kan förvrängas och att teckenspråkstolkningen blir 

en egen gestaltning. Men teckenspråkstolkning anses vara mycket bättre än undertext i live-

sammanhang då undertextning inte hinner med eller är dåligt formulerad. 

 

3.1.2 Teckenspråk i film 
I de fall som en filmproducent väljer att använda sig av teckenspråk i film, så är det viktigt att 

inkludera teckenspråkiga döva och hörselnedsatta. Att som hörande ensamt bestämma hur döva 

och hörselnedsatta ska framställas i film, och på så sätt ta tolkningsföreträde, anses som 

kränkande. Det händer att hörande får roller som ska porträttera döva eller teckenspråkiga och då 

försvinner ofta kvaliteten på teckenspråket. Det saknas även naturliga inslag av dövkultur och 

känslan av att vara döv, känslan som inte får döva att framstå som handikappade eller 

begränsade. Det kan vara svårt för en hörande att förstå hur det känns för en döv eller 

hörselnedsatt person att det används “...hörande människor till att gestalta döva karaktären med 

ett språk som de bara har lärt sig som hastigast.” (se Bilaga 2 s. 57). Trots detta finns en stor 

efterfrågan på teckenspråkig film. Det anses också att det inte har gjorts tillräckligt många 

teckenspråkiga filmer för att bygga en filmkultur där man kan utforska vilka möjligheter det 

finns i utformningen av en film. 

 

3.1.3 Film för personer med hörselnedsättning 
För en person med hörselnedsättning kan ljudet bidra till stämningen i filmen och ge ett större 

djup men det är vanligt att det blir en “ljudgröt”. Därför används undertext som ett komplement. 

Ljud som ger starka intryck på en hörande, ger nödvändigtvis inte samma upplevelse för 

en döv eller person med hörselnedsättning. För personer med hörselnedsättning innebär inte 

starkare volym att man hör bättre. Ljudet måste istället vara tydligare i sitt berättande; vilket ljud 

är det viktiga? Om en karaktär talar och musiken i bakgrunden är starkare än vad talet är så kan 

det vara svårt att avgöra vad karaktären säger.  
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3.2 Resultat av gestaltning 
Vår gestaltning är ett experimenterande och undersökande med undertextning av våra tidigare 

medietekniska produktioner. Syftet är att skapa förståelse om hur vi kan öka tillgängligheten av 

våra filmer för en döv eller hörselnedsatt målgrupp. Vi valde att till en början utgå från SVTs 

(u.å.) mall för undertextning, men tidigt i arbetet valde vi att göra en utvärdering av mallen. 

Enkätundersökningens svar att allt som sägs ska textas och att det ibland är svårt att förstå vem 

som säger vad då bildberättandet är upplagt för en hörande publik, fick oss att inse att vi behövde 

vidareutveckla SVTs mall. För att lättare kunna identifiera vem som säger vad behövdes antalet 

färger, för karaktärer, ökas från en färg. I enkätsvaren fanns även en efterfrågan på mer 

ljudbeskrivande undertext. SVT har två olika kategorier för att beskriva ljud (Se 1.5.6 Exempel 

på undertextning), men ingen för ett ljudbeskrivande av punkteffekter. Vi hävdar att det är 

bristfälligt och valde att dela upp de ljuden i två kategorier.  

 

3.2.1 Undertextmall  
Gul text  representerar: 

1. Diegetisk eller icke-diegetisk berättarröst eller resumerande tal som förtydligat med 

citattecken.  

Exempelvis “Det var en gång för länge sedan…”    

eller  “Välkomna till dagens avsnitt av…” 

 

2. Diegetiskt tal eller ljud ur radio, tv eller högtalare förtydligas med asterisker. 

Exempelvis *Polisen söker nu efter…*    

eller  *Jazz-musik spelas i bakgrunden* 

 

Typsnitt:  Arial.  Textfärg: gul.   Bakgrundskontrast: svart.  

  

Grön text representerar: 

1. Icke-diegetisk musik.  

Låttiteln presenteras med åttondelsnot på vardera sida. 

   Exempelvis ♪ Imse vimse spindel spelas ♪  
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Vid behov kan en tolkning av musikens betydelse presenteras med parantes. 

Exempelvis (Musiken är spänningsfylld)  

  

2. Musik som både är diegetisk och icke-diegetisk som i det svenska musikprogrammet “allsång 

på Skansen” där musiken spelas och sjungs på plats för att filmas och skickas ut till tv-tittare 

runtom i Sverige. 

 Låttext presenteras utan förtydligande. 

  Exempelvis Blinka lilla stjärna där  

 

Typsnitt:  Arial.  Textfärg: grön.  Bakgrundskontrast: svart.  

 

RÖD TEXT  används för att beskriva ljudeffekter med ljudhärmande ord. Detta används för att 

visa på eller att indikera att något låter.  

Exempelvis SKRAMMEL 

 

Typsnitt:  Arial.  Textfärg: röd.   Bakgrundskontrast: svart.  

 

Blå text beskriver vad som orsakar ljud eller som en förklaring till de ljudhärmande orden som 

används.  

Exempelvis TELEFONEN RINGER  

Eller SKÅLEN TRILLADE I BACKEN 

Typsnitt:  Arial.  Textfärg: Blå.   Bakgrundskontrast: vit. 

 

 

Karaktärernas dialog 

 

Turkos text representerar: huvudkaraktär eller reporter. 

Typsnitt:  Arial.  Textfärg: turkos. Bakgrundskontrast: svart.  

 

Vit text representerar tal från en andra karaktär i scener med fler än en karaktär. 

Typsnitt:  Arial.  Textfärg: vit.   Bakgrundskontrast: svart.  
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Lila text representerar tal från en tredje karaktär i scen med fler karaktärer än 2 eller fler. 

Typsnitt:  Arial.   Textfärg: lila.    Bakgrundskontrast: svart.  

 

I början av en scen med fler karaktärer än två så ska man utöver färg förtydliga vem det är som 

talar, genom namn eller titel. Exempelvis: 

---Block 1--- 

Martin: Hej!  

 Malin: Hej Pappa. 

 

---Block 2---- 

 Malins pojkvän: Vill du ha kaffe? Jag har precis satt på en kanna.  

- Jag tror att pappa föredrar nått starkare!? 

 

---Block 3----------- 

- Nej det är bra tack. 

- Är det säkert? 

 

-----Block 4--------- 

Marcus: Morfar! 

Martin: Nämen! Hej lilla gubben!  

---------------------- 

 

Symboler och tecken  

“ ”  = Berättarröst    

*   = Diegetisk ljudkälla annat än dialog 

Kursiv = används då karaktären eller ljudkällan är diegetisk men off-screen. 

 ♪  = visar på låtförfattare och låttitel 

() = Används för att göra förtydligande av föregående text 

---   = avbruten undertext/ i en dialog som blir någon avbruten 

⸮   = speglar ironi i dialog och placeras på båda sidor av det som är ironiskt. 

…  = det kommer en fortsättning av denna undertext. 

…  = här fortsätter undertexten 

.  = visar på avslutad undertext. 
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- = indikerar påbörjat tal 

Namn: = används för att beskriva namn eller titel på karaktär   

  

3.2.2 Arbete med gestaltning 
Vi är båda två nybörjare till att undertexta film och att arbeta i Aegisub. Detta skapade 

tidskrävande arbete för att lära sig programvaran. Utan tidigare erfarenhet av varken 

undertextning eller programvaran Aegisub så upplevde vi svårigheter i arbetsflödet. Vi kunde till 

exempel inte drivas av intuition i bestämmandet av hur länge ett block med undertext skulle vara 

i bild. 

Denna utmaning blandades med andra, mer praktiska utmaningar. Till exempel så måste 

filmens utformning tas i beräkning samt kravet på att texta allt som karaktärerna säger. Den svåra 

avvägningen blir mellan att skriva ut allt tal och att samtidigt ge tittaren tillräckligt med tid för 

att läsa all text. Tid i bild blev den konstanta frågan i arbetet. Mängden tid som tittaren behöver 

för att läsa all text måste avvägas med bildberättandet och klippningen. Eftersom vi inte vill 

tvinga tittaren till att bara läsa undertexter, men även hinna uppleva filmens bildliga innehåll. 

Något vi märkte var att om klippningen är snabb, så kommer tittarens koncentration att ligga på 

filmens visuella innehåll och blocket behöver vara kvar längre i bild. Samtidigt vill vi försöka ge 

en representation av konversationens takt. Det som inte får hända är att blocken med undertext 

kräver för mycket tid och blocken dröjer kvar så att filmen och replikerna hinner före texten. 

Tittaren får inte bli förvirrad av block med text som inte hör till replikernas skådespeleri, det 

kommer att motverka syftet med undertext; tillgänglighet och förbättrad upplevelse för döva och 

hörselnedsatta. 

En liknelse som vi upptäckte hjälpte vårt arbete: det finns klara samband mellan 

undertextning och att klippa film. Skillnaden från film är längden på de tidshoppen som krävs. I 

en filmklippning kan några bildrutor göra skillnad från en bra synkronisering och en dålig. Detta 

kan bero på både rörelser i bilden och på synkronisering enligt filmens tempo. Följaktningsvis 

gäller det samma för undertext. Marginalerna från vad som gör en bra synkroniserad undertext 

ligger i tiondels sekunder istället för till exempel 24 bildrutor per sekund. Undertexten är även 

beroende av och följer filmens rörelser och tempo, som vi tog upp tidigare; är det mycket rörelse 

i bild eller en snabb klippning kan undertexten kräva längre tid i bild för att kunna läsas eller för 

att ge tid till filmens visuella innehåll. 
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En problematik som vi upptäckte är att vår användning av små delar av tidigare 

produktioner inte kan ge oss ett helhetsperspektiv av vad undertexten gör för filmens berättande i 

en större skala. När vi arbetar med undertexten kan vi se hur texten ökar våra möjligheter 

använda nya sätt att berätta i film, men bara på en liten skala. Från att ha sett undertextens 

påverkan på dessa mindre delar av en film, skulle vi kunna dra gissningar om hur en 

undertextning skulle påverka hela filmens berättande.  

En viktig tanke som slog oss under vårt arbete är hur vi kan förändra filmens berättelse 

och innehåll genom vår undertextning. Filmens ljudspår innehåller många olika ljud, till 

exempel; musik, punkteffekter, brus och störljud. Från dessa måste vi göra ett urval av vilka ljud 

vi ska låta förmedlas. Det känns för oss självklart att valet av ljud vi förmedlar i undertext 

kommer ha en avgörande effekt på filmens dramaturgiska upplägg och innehåll. Vi har alltså, 

genom valet av undertext, möjlighet att förändra den verklighet filmen kommer att skapa för 

tittaren.  

“Technology is not neutral. We’re inside what we make, and it’s inside us. We’re living 

in a world of connections - and it matters which ones get made and unmade.” Hari Kunzru 

(1997) och Donna Haraway. Det är mycket viktigt för undertextaren att förstå och aktivt vara 

medveten om makten denne har. 

 

3.3 Diskussion 
Under hela undersökningen har arbetet gått ut på att besvara vår frågeställning: 

● Hur kan vi, som filmskapare, ändra vår film för att bättre passa en döv eller 

hörselnedsatt målgrupp? 

För att lättare och mer pedagogiskt kunna förklara det svar vi kommit fram till känner vi att en 

uppdelning av frågan är nödvändig. Frågeställningen inleds med: “Hur kan vi, som filmskapare… 

“. Alltså måste vi fråga oss själva, vilka är vi som filmskapare? Därefter frågar vi om att ändra 

vår film för målgrupp döva och hörselnedsatta. I bakgrunden förklarade vi att ingen av oss är döv 

eller har en hörselnedsättning, således kan vi inte utgå från oss själva för att besvara frågan. För 

att ta reda på hur målgruppen upplever film har vi använt oss av en enkätundersökning; så del två 

till att besvara frågeställningen är: Hur upplever döva och hörselnedsatta film enligt vår 

enkätundersökning? 
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 När vi fått reda på målgruppens upplevelser, tankar och åsikter kan vi fokusera på delen 

“vår film”. Därmed är nästa del av frågeställningen: Vad är vår film? Slutligen kan vi fokusera 

på frågeställningens sista del: Hur kan film ändras för att passa målgruppen? Totalt får vi fyra 

punkter att besvara för att tillsammans besvara vår frågeställning: 

● Vilka är vi som filmskapare? 

● Hur upplever döva och hörselnedsatta film enligt vår enkätundersökning? 

● Vad är vår film? 

● Hur kan film ändras för att passa målgruppen döva & hörselnedsatta? 

 

3.3.1 Vilka är vi som filmskapare? 
Vi ser all kunskap som situerad, därför har vi under hela arbetet utgått från oss själva. Vår 

situering har format arbetet men har också tillåtit reflektion och ifrågasättande av våra egna 

verkligheter. Vi anser att det finns en inbyggd problematik i att vi formar vårt eget arbete, av två 

anledningar. Det första problemet är att resultatet av undersökningen inte nödvändigtvis är 

relevant i en annan verklighet än vår egen. Det andra problemet bor i att vi som människor 

medvetet eller omedvetet inte gärna erkänner vår situering. Vi har försökt att motverka den 

nämnda problematiken genom att ta del av verkligheter som har en djupare förståelse för vår 

frågeställning. Vi har också genom ständig reflektion förstått och accepterat att, oavsett vårt 

tillvägagångssätt, så finns vi kvar i det arbete som vi formulerat.   

Arbetsprocessen har varit mödosam då vi har varit tvungna att ta etiska ställningstaganden som 

motarbetade det vi trodde(ville) att undersökningen skulle resultera i. Eftersom att vi finns i det 

arbete som vi själva skapar, så är vi också fullt ansvariga för det. Vi kan alltså inte bortse från 

den information som vi har tagit del av. Vårt arbete hade varit långt mycket enklare om vi 

begränsat oss till att - endast vara - filmskapare och på så sätt tillåtit vår ursprungliga tanke på 

resultatets utformning bli självuppfyllande. Vi valde istället att följa den stig som målades upp av 

enkätundersökningens svar. Men vi har valt att inte stå vid sidan av i processen, utan istället att 

aktivt delta med vår situerade kunskap. Vi har genom vår situering tolkat resultatet av 

enkätundersökningen. Vi har genom vår situering bestämt vad som är relevant för vårt arbete. 

Kort sagt så finns vi med i alla delar av undersökningen som filmskapare, som forskare och som 

människor.  
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3.3.2 Hur upplever döva och hörselnedsatta film enligt vår enkätundersökning? 
Eftersom att vi inte genomförde en testundersökning av enkäten på målgruppen så kunde vi inte 

förutse hur respondenterna skulle uppfatta våra frågor. Vi fick en stor bredd i besvarandet av 

våra frågor. Vi anser inte att detta påverkar reabiliteten nämnvärt då det finns återkommande 

resonemang som går att följa bland svaren. När enkätundersökningen var gjord, visade det sig att 

inte alla frågor och svar var relevanta för att besvara vår frågeställning. Denna irrelevans kom av 

att vår kunskap inom området ökade i och med enkätundersökningens resultat. Vi tycker det är 

intressant hur en del av forskningen kan skapa sin egen irrelevans. Om detta visar på vår egen 

okunskap i området eller undersökningsgruppens spontanitet kommer vi aldrig att veta.  

  Enkätsvaren visade följande efterfrågan från döva och hörselnedsatta: 

● Undertexta all dialog och alla ljud. 

● Var noggrann med att visa vem som säger vad, använd färgkodning. 

● Mer ljudbeskrivningar i undertext. 

● Delar av berättelsen eller skämt kan bli otydlig eller kan inte uppfattas om 

undertextningen är dåligt gjord. 

Viktigt att påpeka är att denna efterfrågan inte utesluter att döva och hörselnedsatta vill ha film 

med teckenspråk istället för tal och undertext. I nästkommande del, “3.3.3 Vad är vår film”, 

förklarar vi detta. Vi kan inte ta oss på att tolka och agera på de enkätsvar som leder till oetiskt 

agerande av oss. 

 

3.3.3 Vad är vår film? 
Vad vi menat med “vår film” är något som varit föränderligt under hela arbetets process. 

Förändringen kommer av att vi valt att använda vår gestaltning som en undersökande del i vårt 

arbete. När vår undersökning har fått nya infallsvinklar eller ny information har gestaltningens 

utformning ändrats med arbetet.  

 Vid arbetets början följde vi tesen; döva och hörselnedsatta vill inte ha undertext. Vår 

tanke var istället att delvis byta ut undertexter med en teckenspråkig huvudkaraktär. Vi ville 

också byta ut undertexten eller komplettera den, med ett taktilt berättande med vibrationer, 

fläktar och så vidare, som var monterade i en fåtölj.  

 Efter enkätundersökningen insåg vi hur fel vår tes var. Döva och hörselnedsatta ville ha 

undertext. Vad döva och hörselnedsatta inte ville ha var (icke insatta) hörande producenter som 

gjorde en teckenspråkig film. Av svaren insåg vi hur hårfin gränsen var mellan att vi som 
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hörande skapare: bygger en fåtölj med taktilt berättande eller handikappanpassar berättandet. Vi 

trodde att vi var öppensinnade och hade genomtänkta idéer när vi egentligen var begränsade av 

vår situering.  

 Vi fick tänka om helt gällande gestaltningen. Enkätsvaren visade oss hur skadlig 

missrepresentation och stereotypisering av teckenspråkiga döva och hörselnedsatta är för 

dövkulturen. Döva är en kulturell minoritetsgrupp och vill inte att detta ska missrepresenteras av 

att hörande agerar döva eller talar teckenspråk i film. Dessa svar kom även från personer med 

hörselnedsättning, som identifierar sig med den kulturella gruppen döva. Enkätsvaren pekade på 

att en hörande absolut inte kan ge en full bild eller representation av döva. 

 Vi utvecklade en ny gestaltning, med ett nytt manus som inte innehöll varken 

teckenspråk, döva eller personer med hörselnedsättning. Vår tanke var att utgå från den kultur 

och det arbete vi kände till och kan. Därefter skulle vi klippa, ljudlägga och undertexta filmen 

enligt enkätsvarens efterfrågan. Denna gestaltning avbröts snart då vi fann att vår utgångspunkt 

var etiskt tvivelaktig. För hur kan vi som hörande skapare göra en produktion för döva & 

hörselnedsatta, utan att ta med döva & hörselnedsatta i skapandeprocessen? Vi summerade denna 

problematik i två punkter: 

● Vi kan inte ta tolkningsföreträde på vad som gör en bra teckenspråkig film. Vi kan inte 

var upphovsmän eller producenter utan bara vara en del av den process som krävs för att 

skapa en teckenspråkig film. Det är i vår mening inte lämpligt. 

● Tid. Eftersom att teckenspråkiga filmer inte är lika utvecklade som “vanlig” film så finns 

det inget ramverk eller genvägar man kan ta. För att utveckla teckenspråkig film som 

medie behövs tid och mycket experimenterande. 

 

Vi skulle kunna lägga till en tredje punkt; Att göra film kostar pengar. Kravet på pengar är 

förklarande till varför vi inte kunde göra ett experimenterade med film för döva & 

hörselnedsatta. Vårt val att följa vad vi ansåg etiskt försvarbart ledde till valet av vår nuvarande 

produktion. Därför använder vi klipp av tidigare medieteknisk produktioner istället för att skapa 

en ny. 

 Vi kan inte tänka på film som en definitiv uppdelning av ljud och bild. Istället blir detta 

en ny uppställning; bild, ljud och undertext. I denna uppställning måste undertext tilldelas 

samma ansvar och skyldighet som ljud. Detta gäller när film skapas ur ett hörande perspektiv 

med målgruppen döva och hörselnedsatta. Skulle döva och hörselnedsatta skapa film för döva 

och hörselnedsatta så skulle de troligen använda sig av en annan uppställning. 
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3.3.4 Hur kan film ändras för att passa målgruppen döva och hörselnedsatta? 

Svaren på denna fråga kommer ur enkätsvaren, vår gestaltning och vår situerade kunskap. 

Resultatet är en mall för undertext(se 3.2.1 undertextmall). Mallen kan användas för att göra en 

produktion, gjord ur ett hörande-perspektiv, mer tillgänglighet för döva och hörselnedsatta. 

Att undertexta allt som sägs, kan hjälpa döva och hörselnedsatta på två sätt. Fritt val av 

mängden intagen information och förebygga dissonans mellan bild och text. Skulle ord eller hela 

meningar avstås eller ändras kan en dissonans uppstå mellan bilden och undertexten. Detta 

påverkar främst hörselnedsatta och personer som kan läsa läppar. Gällande skämt i undertext har 

vi experimenterat med att använda tecken, som förklaring till texten. Exempelvis kan ⸮ 

användas för att spegla ironi i dialog. Svårighet att förstå vem som talar kan lösas genom att 

färgkoda undertexten. Problematiken blir vanan av att förstå och läsa undertext enligt vår mall. 

Mallen är inte beprövad över en längre period eller på ett större antal människor. Även om vi tror 

att kontinuerligt användande kan få en tittare att vänja sig vid mallen, så hade det varit intressant 

att undersöka om skämt levereras på ett naturligt sätt, med tecken och färgkodning, till en van 

mallanvändare? 

  Eftersom vi testade Aegisub innan vi var helt färdiga med klippning av våra produktioner 

fick vi en känsla för hur viktigt det är att tillägna tid till arbete med undertext. Vi anser att 

undertextning borde ha samma status som ljudläggning och det skulle inte vara svårt att 

inkludera undertextning som en naturlig del i filmens postproduktion. Vi tycker att i 

postproduktionsprocessen så ska ljudläggaren och undertextaren tidigt få en grovklippning av 

filmen. Utifrån grovklippningen kan ljudläggaren och undertextaren arbeta tillsammans. Genom 

att arbeta tillsammans kan de även utbyta information så att undertextaren är uppdaterad på hur 

ljudläggningen utvecklas och ligger därmed i fas med arbetet. När ljudläggare och undertextare 

får den slutliga klippningen så har de redan förberett delar av den slutgiltiga klippningen. På 

detta sätt så kan kvalitén på undertext öka. 

 

  Under gestaltningen kunde vi se hur klippningen påverkar kravet på undertext. Mycket av 

undertextningen hade inte behövt färgkodning om till exempel klipptekniker som reaction cut 

inte hade använts. Genom att undvika klippning i högt tempo vid dialoger underlättas 

undertextens berättande. Kritik mot bildberättande som är anpassat för hörande finnas i olika 

enkätsvar: 
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“Undertext underlättar om man förstår vem som pratar (inte skåpet) (5)” (Bilaga 2) 

och 

“När en film utgår från att man är hörande och inte visar på vem som säger vad och hur de 

säger så känner jag att jag missar viktiga saker i filmen. (visa med färg) (10)” (Bilaga 2) 

 

Vi vill resonera att filmens klippare måste vara noggrann med att anpassa klippningen till den 

målgrupp som filmen har. Användningen av sound-cut och reactions-cut kan kanske förvirra en 

döv och hörselnedsatt publik och därmed motverka sin funktion att utveckla filmens berättande. I 

motsatts till detta vill vi argumentera för att gestaltningens resultat uppmanar till andra 

klipptekniker. Tekniker som Insert- and cut away eller split screen kan vara passa målgruppen 

döva och hörselnedsatta. Dessa förklarar och bidrar till filmens berättande om de används rätt. Vi 

tror till exempel att en splitsceen med överdrivet skådespel skulle kunna förmedla sarkasm på ett 

förståeligt sätt i ett skämt. 

I tidigare forskning tar vi upp Avon(2006) som skriver att ur ett historiskt perspektiv så 

har stumfilm mött både hörande och döva mottagare på ett likställt plan, till mottagarnas 

ömsesidiga uppskattning. Undertext är inte ett likställt plan. Undertext är istället den mest 

praktiska bryggan för att få våra produktioner, som är skapade ur ett hörandeperspektiv, att vara 

tillgängliga för döva och hörselnedsatta. 

När det kommer till ljudmixningen är det viktigaste vi kommit fram till; valmöjligheter. 

Vi tycker att där ska finnas ett flertal olika ljudläggningar och undertextningar att välja mellan i 

filmer. Tittaren ska kunna göra mer än bara justera volymen. För hörselnedsatta är det viktigt att 

ljudbilden inte är mättad, som till en hörande tittare. Det är viktigt att sortera ljudbilden och visa 

det som är viktigt för berättandet. Prioritet ska till exempel ligga på att låta dialogen förmedlas 

klart och tydligt. Stark volym innebär inte att tittaren hör bättre. När det kommer till döva ser 

detta annorlunda ut. Att vara döv innebär inte att man inte kan uppfatta ljud. Alltså kan inte bara 

en ljudläggning göras för att passa döva. Enkätundersökningen tillåter oss bara att avläsa en åsikt 

relaterad till ljudläggning för döva: 

“Vissa filmer är bättre att se på bio då jag kan känna ljuden. (17)” (Bilaga 2) 

Med detta sagt måste ljudläggarens och enkätrespondenternas situering tas i beräkning. Vi får 

inte reda på om respondenterna kan uppfatta ljud eller inte. Vad vi får reda på är deras upplevelse 

av vibrationer. Vi vill därmed ställa frågan om det är här, vid ljudläggningen, teorin slutar och 

praktiken tar vid: 
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“Technology is not neutral. We’re inside what we make, and it’s inside us. We’re living 

in a world of connections - and it matters which ones get made and unmade.” 

Hari Kunzru (1997), citerar Donna Haraway. 

 

3.4 Slutsatser  
I rollen av filmskapare kan vi ändra vår film genom ödmjukhet. Ändring kräver inte mer än att vi 

aktivt väljer att gå utanför vårt eget perspektiv. Av etiska skäl vill vi ta med olika personer i vår 

arbetsprocess och då personer som är representativa för den grupp vi ska porträttera. Vi som 

hörande producenter ska undertexta för att inkludera så många som mjöligt. Genom att vara 

noggranna med vårt ljud och bildberättande kan vi underlätta för personer som är döva eller har 

en hörselnedsättning. Slutligen ska allt vara valbart; tillåt tittaren att själv kunna välja vilken 

ljudläggning eller undertextning den vill ha. 

 

3.5 Förslag till fortsatt forskning 
Studiens resultat ger ett flertal nya och intressanta undersökningar. Naturligtvis skulle vi vara 

intresserade av vidare forskning om berättande i film med teckenspråkiga aktörer även om det är 

vår åsikt att detta bäst görs av döva eller hörselnedsatta forskare. De direkta frågor vi funnit, som 

kan undersökas av hörande forskare, är: 

● Kan färg och form användas i undertexter för att skapa en motsvarighet till kausalt 

lyssnande? 

● Hur kan vår undertextmall användas och utvecklas? Fungerar vår mall för de som 

exempelvis är röd-grön färgblinda?  
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Ordlista 
Döv - ska inte förväxlas med den medicinska termen dövhet som syftar till förlust av hörsel.  

Ordet används för att beskriva den språkliga och kulturella grupp som använder sig av 

teckenspråk. 

 

Hörselnedsättning - alla typer av hörselnedsättning, vare sig om man behöver hörselapparat 

eller inte. 

 

Teckenspråk - används i huvudsak i den språkliga kommunikationen mellan döva. Språket 

består av handgestikulering och ansiktsuttryck istället för en auditiv kommunikation. 

 

Hörande - är den grupp som inte anses tillhöra den språkliga och kulturella gruppen döva. 

 

Stumfilm - Film som inte använder sig av synkroniserat ljud utan istället i huvudsak använder 

sig av bildberättande. Stumfilm förlitar sig på mellantexter istället för undertexter. 

Mellantexterna är inlagda mellan filmsekvenserna för att förklara vad som ska hända eller vad 

som hände. Livemusik och ljud förekom, men var inte praxis. 

 

Validitet - mäter vi det vi ville mäta i vår undersökning? Är det därmed relevant?  

 

Reliabilitet - är mätningen tillförlitlig? Har vårt tillvägagångssätt vart korrekt?  

 

Teckenspråkstolk - En hörande som är teckenspråkstalande och är utbildad i att tolka mellan en 

teckenspråkig och hörande. 
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Teknisk Bilaga 
 

Aegisub 
Gratis undertextningsprogram som skriver .ssa filer. 

Adobe Premier CC 
Videoredigeringsprogram 

Dator 
Stationära och bärbara datorer, med olika operativsystem och diverse tillbehör. 

Google formulär 
Onlinetjänst för att skapa enkätundersökningar vi internet. 

Google Docs 
Onlinetjänst som tillhandahåller textredigering med multipla redigerare. 

Microsoft Word  
Textredigeringsprogram  
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Bilagor 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
Vad tycker du om Teckenspråkiga aktörer? (55/56 svarande) 

1. Det finns en risk att döva och hörselnedsatta framställs på ett stereotypt sätt (3) 

2. Det finns för lite filmer med teckenspråkiga aktörer (21) 

3. Det visar på en mångfald i samhället som ofta glöms bort (6) 

4. Bra, sålänge en produktion med teckenspråkiga aktörer görs tillsammans med 

teckenspråkiga och döva så att ”de hörande” inte tar företrädesrätt på process, manus 

o.s.v. (1) 

5. Det beror på skådespelaren, är skådespelaren duktig och kan upprätta en koppling till 

tittaren så är detta bra, det beror alltså helt på skådespelarens skicklighet. (11) 

6. Hörande ska INTE agera som döva (8) 

7. Om det finns ett syfte med att ha med teckenspråk (3) 

8. Ser gärna både text och teckenspråk tillsammans i film. (5) 

9. Ingen har hittills lyckats att göra det på ett behagligt och professionellt sätt (1) 

10. Bra, men har inte sett en svensk film med teckenspråkiga aktörer (1) 

11. Hörselnedsatta vill ha ljud då det skulle bli ”tomt” utan ljud, även fast de inte kan utskilja 

ljuden. (1) 

12. Kan ej teckenspråk (6) 

13. Har inget större behov av teckenspråkiga aktörer (1) 

14. I skräckfilmer så föredrar jag textning (2) 

 

Beskriv din relation till film (53/56 svarande) 

1. Ser på film ibland (4) 

2. Jag tycker om film om den har bra textning (4) 

3. Tittar gärna på film, men helst hemma (2) 

4. Hörselnedsatta upplever ljudet på bio som för starkt, detta i kombination med att 

skådespelarna inte artikulerar gör att bioupplevelsen inte blir vad den borde vara.(1) 

5. Tyvärr så är textningen i film ofta bristfällig då textningen återger ungefär vad som sägs i 

film och inte exakt vilket gör att en dissonans uppstår mellan vad som händer i bild och 

vad som påstås hända eller sägas enligt texten. (6) 
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6. Ljudbeskrivande textning ger filmen ytterligare en dimension (ex. dörren stängs 

försiktigt) (3) 

7. Filmer är kulturellt och inlärningsmässigt viktiga, det är dessutom ett underbart medie 

(19) 

8. Jag tittat mest på TV-serier (6) 

9. Det beror helt på vad jag tittar på (1) 

10. Jag tittar på film då det är avkopplande (5) 

11. Filmer som är baserade på böcker är bra för då kan man läsa boken innan och på så sätt få 

en djupare förståelse. (1) 

12. Ser på film på inrådan av andra (1) 

13. Är inte jätteintresserad av film -  det är inget jag diskuterar med vänner (2) 

14. Om filmen är gjord av döva för döva så blir filmens kvalité bättre enligt mig (1) 

15. Jag tittar inte på film så mycket men om det finns teckenspråk eller om en av 

karaktärerna är döva så tittar jag gärna. (1) 

16. Film är roligt, men jag föredrar böcker. (1) 

17. Det finns för få filmer med svenskt teckenspråk (1) 

18. Föredrar internationellt teckenspråk (ASL-American Sign Language) i film. (1) 

19. För mig är film en social grej (1) 

20. Har börjat att gå på bio då svenska biografer har börjat att texta sina visningar.(1) 

21. Jag föredrar teckenspråkstolkad film (1) 

22. Jag saknar de gamla matiné-filmerna (1) 

 

Vad gör en bra film enligt dig? (49/56 svarande) 

1. Storyn måste hela tiden drivas framåt och inte stanna av, ett raskt tempo i klippningarna 

och handlingen, dock med mindre temposkiftningar. filmen får inte bli långtråkig. (13) 

2. En tydlig handling och berättelse. (33) 

3. Att berättelsen har ett tydligt syfte och en poäng. (11) 

4. Ett välskrivet manus. (13) 

5. Intressanta karaktärer. (4) 

6. Att textningen är bra. (6)  

7. Att rätt skådespelare till rollen används ”sminka inte en vit man och låtsas att han är en 

indian”. (4) 
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8. Filmen måste hänga ihop och vara trovärdig utifrån de premisser som filmskaparen har 

satt upp för berättandet. (6) 

9. Bra skådespelare (13) 

10. Att filmen väcker och visar på känslor och/eller inspirerar. (4) 

11. Karaktärsutveckligen. (4) 

12. Hörselnedsatta vill ha en behaglig ljudnivå på tal och ljudeffekter (3) 

13. Stadigt (icke ryckigt) och bra kameraarbete (5) 

14. Nyskapande. (7) 

15. Att man kan känna ljudet även om man inte hör. (1) 

16. Bildspråk. (2) 

17. Ljussättning/färgkorrigering (1) 

18. Filmen får inte vara förutsägbar. (5) 

19. En tydlig inledning eller delgivande av bakgrundsinformation om karaktärerna och den 

värld som de befinner sig i. (4) 

20. Bra special-effekter. (3) 

21. Genomtänka skämt - där poängen är lika tydlig för alla oavsett hörselnedsättning eller 

inte.(1) 

22. Filmen ska vara lärdomsrik (3) 

23. Det ska inte vara för många karaktärer, då det blir jobbigt att hänga med på 

karaktärutvecklingen och vad som gärder i det stora hela. (1) 

24. ?? (2) 

25. verklighetsbaserad (1) 

26. Gärna icke heteronormativt eller normativt på andra sätt. (1) 

 

Hur ofta tittar du på film? (55/56 svarande) 

Minst 1 gång om dagen  14,5%  (8) 

Minst 1 gång i veckan  58,2%  (32) 

Ungefär 1 gång i månaden  18,2%  (10) 

Någon gång då och då  9,1%  (5) 

Det har hänt    0%  (0) 
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Hur ofta tittar du på program/ serier på TV/ Streaming-tjänster? (53/56 svarande) 

Minst 1 gång om dagen 54,7% (29) 

Minst 1 gång i veckan  35,8% (19) 

Ungefär 1 gång i månaden 3,8% (2) 

Någon gång då och då  5,7% (3) 

Det har hänt   0% (0) 

 

Varför tittar/ tittar du inte på film? (49/56 svarande) 

1. Jag har inte tiden till att titta på film så det är beroende av vad som finns att göra. (8) 

2. Det ger mig en upplevelse och får mig att tänka. (6) 

3. Jag föredrar Tv-Serier framför film (4) 

4. Jag ser på film för att slappna av. (13) 

5. Jag ser på film för att fly in i en annan värld. (8) 

6. Det är underhållning/ ett tidsfördriv/ ett intresse  (12) 

7. Tittar inte på film om den är dåligt textad eller inte är textad alls.(8) 

8. Jag uppskattar det visuella mediet då mina tankar är visuella.(1) 

9. Tittar inte så mycket p.g.a. otillgänglighet, filmerna sänds för sent på kvällen och finns 

inte på streamingtjänsterna MED text p.g.a. film-rättigheterna. (1) 

10. Jag tittar inte för det finns inga filmer som jag tycker verkar vara intressanta. (3) 

11. Det är en social grej, där man kan umgås utan att behöva kommunicera. (2) 

12. Film är en intressant konstform. (1) 

13. Att se på film är snabbare än att läsa en bok. (1) 

14. Jag ser inte på film för att jag många gånger inte fattar storyn. (1) 

15. Jag lär mig något nytt. (3) 

16. Det är den enda underhållning som jag har tillgång till. (1) 

17. För att svensk film är dåligt ljudlagd. (1) 

 

Vad tycker du om undertext i film och TV som ett substitut till ljud? (54/56 svarande) 

1. Undertext underlättar om man förstår vem som pratar (inte skåpet) (5) 

2. Undertext gör att jag kan hänga med bättre av vad som händer i filmen. (20) 

3. Undertext kan göras bättre i både film och i live-sammanhang. Bra textning behöver tid 

och bra löner för att det i slutändan ska bli bra. (8) 

4. Undertext är ett måste, utan undertextning så stänger jag av. (12)  
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5. Undertext för hörselnedsatta med ljudbeskrivningar hjälper filmupplevelsen. (9) 

6. I dagsläget utnyttjas inte undertext på det sätt som det skulle kunna göras genom att ex. 

byta typsnitt, tilldela karaktärer och händelser olika färger o.s.v. (1) 

7. Jag ser heller undertext som ett komplement än ett substitut om undertexten inte fyller sin 

funktion. Ljud har aldrig existerat för mig som är döv och kan således inte ses som ett 

substitut. (4) 

8. Undertext för hörselnedsatta kan i förlängningen bli jobbigt. (1) 

9. Hörselnedsatt - jag har inte på ljudet när jag tittar på TV då undertexten räcker (2) 

10. Undertext är bättre än teckenspråkstolkat då det stör visuellt. (1) 

11. Det är härligt att svenska biografer har börjat texta sina visningar. (1) 

12. Undertexter är bra, men det vore bättre om alla aktörer kunde teckenspråk. (1) 

13. Att kunna välja om man vill eller inte vill ha textning är viktigt. (3) 

 

Har du någon gång känt att du missar något viktigt i en film p.g.a. att du inte hör? Om så 

är fallet, vad? (54/56 svarande) 

 

1. Om undertextningen inte är ljudbeskrivande så kan ”plot-holes” uppstå och således kan 

spänningen försvinna. (27) 

2. När en film utgår från att man är hörande och inte visar på vem som säger vad och hur de 

säger så känner jag att jag missar viktiga saker i filmen. (visa med färg) (10) 

3. Jag missar ofta skämten av olika anledningar (ex. text eller skämt baserade på tonfall 

osv.) (5) 

4. Svensk film har generellt sätt dåligt ljud och dålig textning. (12) 

5. Ja, jag väljer engelsk undertext då deras ljudbeskrivning är bättre än den svenska. (6) 

6. Jag saknar stämningsmusik i ex. skräckfilmer som verkar för att förstärka upplevelsen. 

(8) 

7. Sammanhanget i vad som händer i filmen/TV kan bli fel då textningen ofta är 

bristfällig/långsam. (6) 

8. Ja, speciellt när det inte finns undertext.(9) 

9. Ibland kan filmer ha omvänd effekt och ge för mycket intryck på en och samma gång, då 

stänger jag av. (1) 

10. Det händer hela tiden, kan dock inte specificera vad (6) 
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11. Jag känner att jag missar av filmen om karaktären ex. viskar och att musiken blir för 

stark. (4) 

12. Ja, men jag kan istället visuellt uppfatta vad som kommer att hända, långt innan en 

hörande. (1) 

13. Ja, men trots det så kan textning för hörselskade med ljudbeskrivning förstöra 

helhetsupplevelsen. Det är viktigt att man kan välja om man vill ha undertext och vilken 

typ (3) 

14. Ja, men kan få ihop sammanhanget, det tar lite extratid men jag förstår i slutändan. (1) 

15. Ja vissa metaforer kan inte översättas så att det blir begripligt från svenska-teckenspråk. 

(Värre blir det om det ska översättas från engelska-svenska-teckenspråk). (1) 

 

Vilken form av underhållning/media tycker du bäst om? (48/56 svarande) 

1. Böcker, mediet ändrar sig inte p.g.a. läsarens förutsättningar och det är en bra 

verklighetsflykt. (5) 

2. Dokumentärer - för att man lär sig något. (6) 

3. Visuella medier (ex. TV, film & bio) (16) 

4. Teckenspråksgestaltad musik, för det är roligt och kan vara vackert. (3) 

5. Jag hade önskat att radioprogram/poddar var textade eller teckenspråkstolkade. (2) 

6. ”Är all-ätare. Önskar att bio var billigare - det är mycket ljudupplevelse och vi får inte 

del av den. Snart skall handikappersättningen tas bort, då får vi inte rabatterade biljetter 

som nu. 20-30 kronors avdrag är för lite tycker jag.” (3) 

7. TV-serier, då det är lagom långa avsnitt och den är som en uppdelad film. Man kan leva 

sig in i en annan värld. (13) 

8. Det beror på vilket humör jag är på. (1) 

9. Textad film, gärna amerikanska filmer då de har bättre textning. (2) 

10. Serietidningar. (1) 

11. TV-spel, gärna storydrivet då det blir som en interaktiv film. (3) 

12. Textade diskussions- och faktaprogram (aktualiteter) (2) 

13. Radio/klassisk musik på låg volym (tinnitus) (2) 

14. Musik och pappersböcker för de tar inte samma kognitiva energi som TV/film. (1) 

15. Ljudböcker (hörapparat) (3) 

16. Stand-up komedi, men har svårt att uppfatta allt. (1) 
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17. Allt som anses konstigt; fiktion, äventyr, fantasy, deckare, sci-fi o.s.v. det får fantasin att 

flöda. (3) 

18. Konserter. (1) 

19. Teater då jag gillar helhetsupplevelsen, trots att jag inte uppfattar allt som händer. (2) 

20. Sociala medier som ett kontaktnätverk. (1) 

21. Sci-fi och fantasy som utnyttjar dagens teknik på ett bra sätt, samtidigt är storyn det 

viktigaste. (3) 

22. Tycker inte om film p.g.a. dålig textning. (1) 

 

Teckenspråkstolkning eller undertext? (54/56 svarande) 

1. Undertext - kan inte teckenspråk. (6) 

2. Gillar båda, det är beroende på vad det är. (1) 

3. Teckenspråkig film kan vara bra för att utveckla teckenspråkskunskapen hos dem som 

inte är barndomsdöva. (4) 

4. Om man ser film tillsammans med hörande personer är undertext bättre. Men det finns en 

poäng med båda. (4) 

5. Teckenspråkstolkning då tolken förtydligar vem som talar genom att titta åt höger om 

personen till höger talar och till vänster om personen till vänster talat. (1) 

6. Undertext då det är en vana. (13) 

7. Teckenspråkstolkning. (2) 

8. Undertext då teckenspråkstolk tar fokus och kan bli visuellt tröttsamt efter en längre tid. 

(18) 

9. Att i en film eller TV-program endast teckenspråkstolka kan göra att fokus blir på tolken 

istället för på vad som händer i rutan. (22) 

10. Teckenspråkstolk kan vara missvisande och förvränga historien och blir i sin tur en 

fristående gestaltning. (det är en tolkning) Undertexter är neutrala (17) 

11. Om aktören är döv och använder sig av teckenspråk så är det bra om aktören inte är döv 

så är det undertext som gäller. (6) 

12. Undertext till film och teckenspråkstolkning till live-shower då textningen inte hinner 

med. (13) 

13. Utbudet av teckenspråkiga filmer borde öka för att hjälpa bygga den teckenspråkiga 

kulturen. (3) 

14. Teckenspråkstolkning är ett relativt nytt fenomen och därmed inte särskilt utvecklat. (2) 
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15. Teckenspråkiga filmer vore kul för döva ur ett kulturellt perspektiv liksom brittiska 

deckare är kul för britter. (1) 

 

Har du varit på bio? (55/56 svarande) 

Ja 96,4%  (53) 

Nej 3,6% (2) 

 

Hur känns det att gå på bio i jämförelse med att titta på film hemma? (53/56 svarande) 

1. Bio har en större skärm och bättre bildkvalité än hemma. (12) 

2. Vissa filmer är bättre att se på bio då jag kan känna ljuden. (17) 

3. Film är bättre hemma, man kan pausa, kissa och hämta kaffe. (6) 

4. Bio är bra om filmen är textad. (6) 

5. Bio är en härlig/”större”/lite extra lyxig upplevelse, än att titta hemma. Atmosfären gör 

att fokus ligger på filmen och inte ex. telefonen vilket gör det mer avslappnat än hemma. 

(18) 

6. Bio är bättre om den har en fungerande T-slinga, det ger ett bättre ljud än hemma. Är 

dessutom textningen bra så är film bäst på bio annars är film bättre hemma då man kan 

bestämma ljudnivån. (10)  

7. ”jobbigt. Betalar dyra pengar och så fattar du bara hälften. Dåligt ljud, ingen teleslinga 

och störande omgivning…..” 

8. Frågan är svår att förstå/frågan är för öppen. (1) 

9. Gillar inte den höga volymen då jag är hörselnedsatt. (3) 

10. Ljudet är bättre på bio (2) 

11. Bio känns mer socialt än film hemma. (1) 

12. Bio och film hemma är två olika saker som inte går att jämföra. (4) 

13. 3D-filmer ser jag helst på bio.(1) 

14. Tittar bara storfilmer på bio ex. Star Wars - the force awakens, annars väntar jag på DVD 

släppet. (1) 
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När du tittar på Tv eller film har du ljudet på? Om så är fallet, beskriv gärna känslan och 

varför? (53/56 svarande) 

1. Nej (20) 

2. Nej, om jag inte tittar med anhöriga som är hörande, men det kan vara ansträngande. (9) 

3. Nej, jag använder ljudbeskrivande undertext istället.(1) 

4. Ibland, ljudet kan bidra till att stämningen i filmen och ge ett större djup. (4) 

5. Ibland, slår av och på ljudet då det kan störa andra p.g.a. den höga volymen. (3) 

6. Ja, jag är inte döv (4) 

7. Ja, men det viktigaste är inte ljudläggningen utan att man kan höra vad som sägs. (1) 

8. Ja, om det är mycket musik för då kan jag känna den. (3) 

9. Ja, men det kan lätt bli en ”ljudgröt” tittar därför alltid med undertextning. (2) 

10. Nej, inte om jag inte har en subwoofer. (3) 

11. Ja som komplement till texten för att förstå vem som säger vad. (1) 

12. Ja, det ger en bättre helhetsupplevelse. 

13. Ja, men inte så starkt. (1) 

14. Ja, om det inte är skräckfilm då stänger jag av ljudet för att det är för avslöjande. (1) 

15. Ja, men måste ha väldigt hög volym.(1) 

16. Ja, svagt ljud då jag använder T-slinga. (1) 

17. Nej, använder undertexter då TV och film är skådespelar och filmat från en hörande-

norm. (1) 

18. Nej, Om det är en film med musik så använder jag Tele-slinga. (1) 

19. TV utan ljud är OK men film utan ljud är inte lika bra. (1) 

20. Ja, om det är en musikal-film där filmen består till 50-90% av ljud, annars så är det en 

jämvikt mellan det visuella och ljudmässiga och då behövs inte alltid ljudet. (1) 

 

Har du några idéer på hur man kan förbättra filmupplevelsen för döva personer och 

personer med hörselnedsättning? (51/56 svarande) 

1. Mer visuella intryck, där det visuella berättandet är viktigt (8) 

2. Textning på svenska. (5) 

3. Var tydlig med vad som händer och sägs (ex. filma inte ett skåp när folk pratar) (10) 

4. Försök att förmedla ljud på nya sätt genom ex. vibrationer och övriga känselintryck. (7) 

5. Texta ljudförklaringar i undertexten eller kommentarer/pratbubblor (ljudbeskrivande) på 

annat ställe än undertext. (21) 
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6. Filmer generellt ska ha en jämnare ljudläggning där dialogen eller det som för historien 

framåt ska ligga i fokus. (10) 

7. Experimentera med undertextning(ex. olika färger, typsnitt osv. för karaktärer och 

händelser) Hur kan man få med ljud som inte är ord? (3) ”Våga vara innovativ i 

undertextningen. Tänk nytt, hur kan man få med ljud som inte är ord? Titta tex på 

RFSU:s Villdu?-filmer, de som är textade för hörselnedsatta, och se hur de har gjort med 

ljuden som inte är ord.” 

8. ”Speciella visiningar som har anpassad ljud med mer bas så vi döva kan känna av 

"ljudet" mer. Vet inte om det funkar för hörande, då risken finns att basen "tar över" 

själva originalljudet. Vet inte om det känns lite dumt med specialvisningar... Samt 

undersökningar på undertexter som man kan leka med (som jag tidigare nämnde). Och 

bättra på undertexter... granska mer noga på kvalitet av översättningen. Ibland är det ren 

misshandel med dålig svenska i undertexterna. Och 100% undertexter i ALLA visningar. 

Även barnfilmer med svenskt tal. Då det finns döva föräldrar som har hörande barn. 

Dessa döva föräldrar drabbas då de inte kan sitta och njuta av handlingen med sina 

hörande barn. Jag känner många döva föräldrar som "tvingas" gå på bio med svenskt tal 

(och utan undertext) bara för att barnen vill se filmen med svenskt tal.” 

9. Mer bra textning som är exakt och inte ungefärlig. (20) 

10. Utbilda filmskaparna i hur det är att vara döv, ljudkänslig eller ljuskänslig. Och öka 

medvetenheten om döva och hörselnedsatta. (2) 

11. Gör det möjligt med teckenspråkstolkning på DVD - speciellt material riktat till barn. (5) 

12. Se till att talet är tydligare och långsammare. (1) 

13. Gör filmer ur en döv persons perspektiv och dennes upplevelser. Inkludera döva och 

hörselnedsatta i innehåll och skapandet av en film för att experimentera med vad som är 

möjligt.(4) 

14. Gör mer filmer som är helt på teckenspråk (svenska & engelska med sv. alt. eng. 

undertext) (11) 

15.  Experimentera, blanda döva och hörande skådespelare i en vanlig historia, försköna inte 

världen - visa verkligheten.(1) 

16. Förstärk basen på bio alt sätt bashögtalare i biostolarna så att man kan känna vibrationer. 

(3) 

17. Skapa musik genom visuella effekter. (ex. ljud som blinkar, visuella mönster, basljud 

som man kan känna osv.) (1) 
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18. Textning på ALLA filmer och teckenspråkstolkning i live-sammanhang ex. 

melodifestivalen/ teater. Teckenspråkstolka mer av alla genres för att öka utbudet. (3) 

19. Det räcker med undertext. (3) 

20.  T-slingan måste fungera. (1) 

21. Inga idéer. (1) 

22. Något sätt så att man kan få vibrationer när man tittar på film hemma utan att störa 

grannarna. (1) 

23.  Mer filmer gjorda av döva personer till döva personer, mer utrymme till att 

experimentera. 

 

Är det något du tycker vi missat som kan vara viktigt för oss att veta om film för döva och 

personer med hörselnedsättning? (39/56 svarande) 

1. Youtube är enkelt att använda och applicera text på sina videoklipp (HRF har förslag på 

hur man gör detta på ett bra sätt). (1) 

2. Öka tillgängligheten för att kunna välja teckenspråkstolkning och/eller textad svenska i 

film och TV. (3) 

3. Ljud ser ger starka intryck på en hörande ger inte nödvändigtvis samma upplevelse för en 

döv. 

4. ”Ibland händer det att textning är dålig.  Översätter inte allt som sägs  film. Vilket kan 

leda till frustration hos mig. Så hellre bra undertext som översätter allt eller inget alls. 

Än Översätter vissa å hoppas över vissa då blir man MER irriterad pga man vill veta vad 

som sägs. Vad blev svaret på det föregående? Typ.” 

5. När man inte hör så blir bilden mycket viktigare. (1) 

6.  Undertexten måste synas, vit text mot ljus bakgrund gör att det blir svårt och 

ansträngande att läsa. (1) 

7. Det är viktigt att våga använda teckenspråkiga skådespelare och att anpassa filmens 

visuella intryck för en döv och hörselnedsatt publik och på så sätt kanske gå utanför 

ramen(normen) för vad filmskapande anses vara idag. (1) 

8. Döva är individer precis som övriga befolkningen med åsikter och tankar om vad som 

fungerar/inte fungerar i en filmupplevelse. Döva kan ha starka åsikter om hur teckenspråk 

och teckenspråkiga presenteras i film. Om filmen görs med teckenspråk kolla med flera 

teckenspråkiga hur de upplever detta, vänta inte för länge med att involvera eller ta 

feedback från teckenspråkiga.(1) 
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9. Öka medvetenheten hos filmskaparna och allmänheten att döva och hörselnedsatta i de 

flesta fall behöver undertext för att förstå helheten. (1) 

10. ””Representation matters”. Använd skådespelare som har en hörselnedsättning eller är 

döva. Lycka till!:) Måla inte en vit man och låtsas att han är brun. Något vi kan ha 

missat:”Kanske hur det känns att hörande människor till att gestalta döva karaktären 

med ett språk som de bara har lärt sig som hastigast.” …”Döva blir ofta 

missrepresenterade i film och och framställs stereotypt i media.”  ”Betonar vikten av att 

ha döva skådespelare till döva roller. Många gånger får hörande rollerna där de ska 

vara döva eller teckenspråkiga och då försvinner ofta kvaliteten på teckenspråket och det 

saknas även dövkultur och känslan av att vara döv, den riktiga känslan som inte alls får 

döva att framstå som handikappade eller begränsade.” ”Hörande personer som spelar 

döva i filmer. (Se "Hush" som går på Netflix nu) Det är big NO-NO. Det är som man 

gjorde i förr tiden. Målade vita personer svarta för de skulle spela svarta personer i 

filmer.”(11) 

11. Tal och musik ska vara samma volym och om det talas ska det vara i fokus då det är det 

viktiga just då som driver historien framåt. Högre volym gör inte att man automatiskt hör 

bättre utan ljuden måste vara tydligare.(3) 

12. Karaktärernas kroppsspråk och ansikte måste synas om detta är viktigt för dialogen, att 

man exempelvis ser vem som säger vad. (1) 

13.  Kortare filmer ex. på sociala medier och i trailers saknar oftast text. ”Play-tjänsterna” har 

dålig eller ingen textning alls. Teater och i andra live-sammanhang så saknas undertext 

och teckenspråkstolkning. ( Mycket underhållning blir otillgänglig). (1) 

14.  Ljuset i en film både på och utanför skärmen kan trötta ut ögat. (1) 

15. Generellt sätt föredrar döva, amerikanska filmer och liknar sig mer med den kulturella 

identiteten då det råder en stor otillgänglighet i dagens svenska filmkultur. Textning av 

biofilm är ett exempel på otillgängligheten då det inte börjades textas förens nyligen. 

Döva har pga otillgängligheten generellt sätt inte fått ta del av den svenska filmhistorien 

pga. otillgänglighet. 

16. ”En film för döv för mig är mkt kroppsspråk spänning delaktighet inte alltför mycket prat 

i filmen, fanns film där folk satt runt en matbord o pratades genom hela filmen urtråkig! 

Utan ska bytas scener o ge en upplevelse spänning. Svår att förklara vad man menar men 

hoppas ni förstår vad jag menar, att man få liksom uttryck av ljus o mörker i olika 

känslor man får liksom.” 
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17. Vet ej. (11)  

18. T-slingorna måste fungera på de ställen de finns installerade. (1) 

19. Barnfilm/barnprogram är dåligt anpassade för både barn och vuxna, döva och 

hörselnedsatta vill kunna se film under samma premisser som alla andra. (1) 

20. ”Gör gärna studiebesök på ASL films i USA såsom besök Gallaudet universitet som har 

motsvarande utbildning som ni går och få inspiration till hur ni kan förbättra för svenska 

publiken ;) ”  
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Bilaga 3 
Vetenskapsrådets (1990) etiska principer - de fyra huvudkraven 

hämtat från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

      

1. Informations- kravet  

(1).“Regel 1 - Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om 

att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta.”  

 

2. Samtyckeskravet  

(2). “Regel 2 -Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares sam- 

tycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnads- havare ( t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).”  

    

(3). “Regel 3 - De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, 

hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta 

medför negativa följder för dem.”  

   

(4). “Regel 4 - I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltag- 

arna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte 

föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltag- are eller uppgiftslämnare.”  

 

3. Konfidentialitetskravet       

“Regel 5 - All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter 

om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

sådana uppgifter.”  

 

“Regel 6 - Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrap- porteras 

på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utom- stående. I synnerhet gäller 

detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsl- iga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.”  
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4. Nyttjandekravet 

“Regel 7 - Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.”  

     

“Regel 8 - Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller 

åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt 

medgivande av den berörda.”  

 

 

 

 

 


