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Abstract 
The aim of this two years master thesis is to explore the relationship between public libraries and deaf adults. I 
want to know if deaf adults are a prioritized group in Swedish public libraries. Deaf adults use Swedish sign 
language witch is a visual language and differs from Swedish. I discuss the difference in Swedish Sign Language 
and Swedish and the importance of Sign Language literature. I also explore what methods can be used for mak-
ing the library service towards the deaf group more customer centered and service oriented. 

The lack of sign language knowledge among the library personnel can lead to communication barriers. I 
want to illustrate these communication barriers, both psychological and semantic barriers, with Richard Dimble-
by and Graeme Burton´s interpersonal communication theory. The psychological barriers consist of negative 
attitudes and prejudices. In this case these psychological barriers prevent the libraries from further proceedings 
with the marketing of their service, all based on the notion of deaf being uninterested in library service. This, on 
the other hand, leads to deaf people not knowing what public libraries can offer and therefor has become some-
what of an invisible group in the libraries today. 

I performed ten surveys on ten public libraries in Sweden and a more detailed questioner to Teckenhörnan 
in Örebro public library. Thees surveys was done based on the IFLA Guidelines for Service for Deaf People. The 
result of this survey shows that deaf adults are not a prioritized group in public libraries. The lack of knowledge 
among library personnel about deafness, sign language and an understanding of the situation of deaf people is an 
obstacle. It is important to separate deaf from other disabled groups since deaf is more a linguistic minority then 
a disabled group. 
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Inledning 

Att ha ett ”kundfokus” och ett bra bemötande blir allt viktigare i bibliotekssam-

manhang. Som bibliotekarie idag är det viktigt att inte bara ha breda faktakun-

skaper utan också kunskaper som rör själva mötet med användaren. Bibliotekarien 

ska veta vad som krävs för ett gott bemötande och vad man bör göra för att uppnå 

detta. Dock kräver olika användargrupper olika typer av bemötande och hänsyn.  

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken förse invandrare, funktionshindrade och 

minoritetsgrupper med anpassade medier samt litteratur på andra språk än 

svenska. FN:s standardregler från 1993, regel 10 säger bland annat att teater, film 

och litteratur ska göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar samt 

att medlemsländerna bör främja utvecklingen och användningen av anpassade 

medier i förhållande till detta.1 Allt för att kunna ge samtliga användargrupper 

som besöker biblioteken en så bra service som möjligt och ge dem en chans att 

delta i kultur- och samhällslivet på lika villkor. 

Biblioteket har en avsedd hylla för och om barn och unga med funktionshin-

der och olika språkstörningar, en så kallad äppelhylla. Där hittar man allt från in-

formationsmaterial om olika funktionshinder och hjälpmedel till taktila bilder-

böcker, punktskrift, tal- och DAISY-skivor samt bilderböcker med tecken som 

komplement till texten. Där finns även taktila bilderböcker med bilder som doftar 

när man rör dem. Men vad finns det för resurser på biblioteket för vuxna med be-

hov av anpassade medier? Vuxna har ingen avsedd hylla, som äppelhyllan för 

barn, som samlar all information och litteratur på ett och samma ställe. Detta be-

tyder förvisso inte att de anpassade medierna inte existerar på biblioteket. Tvär-

tom. Talboksutlåningen är en betydande del av bibliotekens verksamhet som når 

en stor målgrupp. Det finns även böcker med stor stil och böcker med lättläst text, 

så kallade LL-böcker. Dessa olika typer av medier riktar sig till allt från synsvaga 

och blinda till funktionshindrade som har svårt att läsa och människor med läs- 

och skrivsvårigheter. Dock finns det en grupp som jag inte ser representerad här 

ovan men som finns implicit uttalade i bibliotekslagen och andra styrdokument 

och därför väcks tanken: finns det några medier på biblioteken som riktar sig till 

vuxna döva?  

                                                 
1 Kultur i vård och omsorg, Statens kulturråd, Stockholm, 2003, s. 10, 17. 
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Sedan 1981 har teckenspråket varit dövas officiella språk och har samma sta-

tus som ett minoritetsspråk. Döva skolelever har rätt till teckenspråksundervis-

ning, vilket inte alltid har varit en realitet. Länge dominerade den orala metoden 

som gick ut på att döva skulle lära sig tala svenska eftersom man uppfattade teck-

enspråk som fula gester och åtbörder. Teckenspråkiga döva är tvåspråkiga och den 

skrivna svenskan blir deras andra språk. Här finns det en viss problematik. Tänk 

dig att försöka lära dig ett språk utan att höra hur orden uttalas. Svenskan har pre-

cis som teckenspråket en egen språklig utformning där grammatik, ordföljd och 

satsbildning skiljer sig åt. Detta leder till att många döva upplever en viss osäker-

het och svårighet med den skrivna svenskan och blir lässvaga. Och precis som 

bland hörande så återfinns samma typer av läshinder, till exempel dyslexi, hos 

döva.  

Att läsa, framför allt att ta till sig och samtidigt förstå den skrivna svenskan är 

inte bara viktigt för dövas kunskapsutveckling och deras läsförståelse utan är även 

av yttersta vikt ur ett demokratiskt och samhälleligt perspektiv. Alla människor 

har rätt att få ta del av samhällsinformation på sitt eget språk, precis som det ska 

finnas skönlitteratur, teater och andra kulturevenemang tillgängligt på dövas första 

språk, teckenspråk. Tyvärr är bristen stor på teckenspråkslitteratur och -medier. 

Detta har i sin tur lett till att döva är en ganska osynlig besöksgrupp på folkbiblio-

teken och att det därför på många håll verkar saknas en förankrad service för döva 

på biblioteken. 

Det är här ämnet för min uppsats utkristalliseras. Har biblioteken service rik-

tad mot vuxna döva? Är vuxna döva en prioriterad användargrupp? En del av den 

komplicerade situationen mellan bibliotek och döva beror till stor del på de barriä-

rer som finns, dels på grund av de språkliga olikheterna och dels bottnar det i för-

domar och negativa attityder. Men vad kan man göra för att överbrygga dessa 

barriärer? Det är vad denna uppsats ämnar göra, söka svar på om folkbiblioteken 

har verksamhet, medier och service riktad till vuxna döva, diskutera kring de 

kommunikationsbarriärer som existerar och vad som kan göras för att minimera 

dem. Detta ska jag ta mig an ur ett biblioteksperspektiv genom att intervjua folk-

bibliotekarier runt om i Sverige. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Mitt uppdrag och syfte med denna uppsats är att söka svar på om vuxna döva lån-

tagare är en prioriterad grupp på svenska folkbibliotek idag. IFLA:s internation-

ella styrdokument, IFLA Guidelines for Library Services to Deaf People fokuse-

rar på bemötande av döva som målgrupp och vilka arbetsmetoder som kan använ-

das för att ett tillfredsställande möte ska komma till stånd. Jag kommer utifrån 

dessa riktlinjer använda mig av en enkätundersökning på ett antal folkbibliotek 

runt om i Sverige, samt även teckenhörnan på stadsbiblioteket i Örebro, för att se 

hur det faktiska arbetet på folkbibliotek ser ut. Jag vill även ha svar på vad det 

finns för resurser för att möta och tillgodose de behov denna specifika målgrupp 

kan ha. 

Något som har framkommit under mitt arbete och som spelar stor roll för ett 

gott bemötande är den språkliga aspekten. Döva och hörande talar två olika språk, 

svenskt teckenspråk och svenska, vilket kan leda till kommunikativa barriärer. Jag 

kommer att använda mig av Richard Dimbleby och Graeme Burtons interperso-

nella kommunikationsteori och utifrån deras syn på kommunikationsbarriärer dis-

kutera kring dessa, hur biblioteken kan arbeta och vad bibliotekspersonalen kan 

göra för att barriärerna ska få så liten inverkan på biblioteksservicen som möjligt.  

Min förhoppning är att min uppsats kan fylla ut forskningsfältet som rör 

biblioteksservice för vuxna döva låntagare, där få studier har gjorts. Genom att 

lyfta fram de kommunikativa barriärer som finns kan jag visa på vad svenska 

folkbibliotek kan göra för att överbrygga dessa hinder för att på så sätt kunna be-

möta döva låntagare på bästa sätt. 

Frågeställningar 

Här definierar jag mina frågeställningar som denna uppsats bygger på och som jag 

utgår från för att uppnå mitt syfte. 

Är vuxna döva en prioriterad låntagargrupp på svenska folkbibliotek? 

Försöker folkbiblioteken medvetet att nå ut till döva samhällsgrupper och locka 

dem till biblioteken? 
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Hur kan folkbiblioteken arbeta förebyggande för att överkomma de barriärer, både 

semantiska och psykologiska barriärer, som existerar mellan hörande bibliotekarier 

och vuxna döva låntagare? 

Har folkbiblioteken någon utarbetad bemötandepolicy som beskriver hur de ska 

arbeta gentemot döva? 

Avgränsningar, disposition och definitioner 

Avgränsningar 

Uppsatsen syftar alltså till att besvara frågor rörande folkbibliotekens arbete med 

bemötande och kommunikation i sitt dagliga arbete med vuxna döva låntagare. 

Kommunikation via chatt eller e-post kommer alltså inte att avhandlas i någon 

större utsträckning. Jag väljer också bort bemötande mellan kollegor och andra 

instanser som ingår i det dagliga arbetet samt hur forsknings-, universitetsbibliotek och 

sjukhusbibliotek arbetar med detta. 

Jag kommer uteslutande fokusera på teckenspråkiga döva och de medier som 

finns tillgängliga för dem och utesluter således hörselskadade. Där det känns be-

fogat kommer jag dock att använda mig av litteratur eller källor som berör andra 

typer av funktionshinder. Detta beror på att det gjorts för lite forskning kring 

vuxna döva, bemötandefrågor samt anpassad teckenspråkslitteratur. 

Definitioner och förklaringar 

Det kan vara av värde att förklara och definiera vissa termer och begrepp som jag 

kommer att använda mig av i uppsatsen. Begrepp som inte definieras här kommer 

att förklaras löpande i texten. 

Låntagare och användare 

Jag har valt att använda mig av både låntagare och användare för att definiera min mål-

grupp, vuxna döva. Dessa termer kommer att användas synonymt. Anledningen till att 

jag kompletterar ”låntagare” med ”användare” är av den anledningen att inte alla besö-

kare på biblioteken lånar böcker eller andra medier utan använder andra typer av tjäns-

ter som finns tillgängliga. Besökare kunde ha använts men beskriver för mig endast 

en användare av den fysiska lokalen, inte en användare av bibliotekets tjänster och 

upplevs därför inte helt korrekt. 

Döv 

Det finns olika definitioner av att vara döv, bland annat barndomsdöv och vuxendöv. 

En person som föds döv eller i grundskoleåldern blir döv och använder tecken-

språk som sitt första språk kallas barndomsdöv. Vuxendöv är en definition av en 
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person som har svenska som sitt första språk men som blivit döv efter 18 års ål-

der. För att kunna kommunicera med sin omgivning, trots eventuella hörseltek-

niska hjälpmedel, behövs teckenspråk som andra språk.2 

Teckenspråk och teckenspråkig 

Att vara döv innebär att kommunicera med svenskt teckenspråk som är dövas 

första språk. Detta är, som jag redan nämnt, ett visuellt språk som talas med hand-

tecken, rörelser och ansiktsuttryck. Precis som svenskan har teckenspråk egen 

grammatik, regler för satsbildning och tempus. Med teckenspråkig menar jag de 

döva som använder sig uteslutande av svenskt teckenspråk i första hand. Tecken-

språkig är ett samlingsord för min målgrupp, teckenspråkiga vuxna döva. 

Minoritetsspråk 

Det finns fem minoritetsspråk i Sverige: finska, samiska, jiddisch, romani chib 

och tornedalsfinska, meänkieli. Teckenspråk är ännu inte ett minoritetsspråk men 

har fått en liknande ställning, bland annat genom Bästa språket, vilken är en sam-

lad svensk språkpolitisk proposition (2005/06:2), där riksdagen markerade att 

svenskt teckenspråk är likvärdigt med andra språk.3 Den 20 maj 2009 tog riksdagen 

även ställning till regeringens proposition Språk för alla – förslag till språklag (prop. 

2008/09:153), vilken även den förstärkte teckenspråket ställning så att det blev jämför-

ligt med de nationella minoritetsspråken.4 

Funktionsnedsättning och funktionshinder 

Att försöka förklara vad funktionsnedsättning och funktionshinder innebär är ingen 

enkel uppgift. Såväl sociala som miljörelaterade kontexter spelar in i definitionen. 

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning i den psykiska, fysiska eller intellektuella 

funktionsförmågan. Funktionshinder är det som uppstår när personer med funktions-

nedsättning stöter på problem i sin vardagsmiljö.5 

Anpassade medier 

Anpassade medier är ett hjälpmedel för den som har svårigheter att läsa vanlig 

skriven text på grund av ett funktionshinder, till exempel nedsatt synförmåga eller 

dyslexi. Nu för tiden finns det en mängd olika typer av anpassade medier såsom 

punktskrift, böcker med stor stil, lättläst litteratur (LL-böcker), bok och talbok för 

den som vill både läsa och lyssna samtidigt. Talboken är inte en kommersiell pro-

dukt utan kan endast lånas på bibliotek eller laddas ner från Talboks- och punkt-

                                                 
2 Göransson, Sara & Westholm, Göran, Nästan allt om döva, Tolk- och översättarinstitutet, Univ. (TÖI), 

Stockholm, 1995, s. 18. 
3 SOU, (2005/06:2), Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik. 
4 SDR, Handlingsprogram, 2010-2013, Teckenspråk så klart! 
5 handisam.se > Frågor och Svar >Frågor om ord och begrepp, [2010-12-01]. 
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skriftsbiblioteket och är tillgänglig i DAISY-format. Detta är en Cd-romskiva 

vilken kräver en DAISY-spelare eller ett speciellt program på datorn. Det blir 

dock allt vanligare att biblioteken laddar ner böcker på ett minneskort som de se-

dan lånar ut. 

Svartskrift 

Traditionellt tryckta böcker och dokument kallas svartskrift och läses med ögonen 

till skillnad från talboken som läses med öronen, taktila bilderböcker och punkt-

skrift där läsningen sker med hjälp av fingrarna. Den teckenspråkslitteratur som 

finns är visuell, filmad som DVD eller CD-rom och läses således med ögonen. 

Att använda ordet bok kan te sig problematiskt då böcker på teckenspråk inte 

är traditionella böcker och heller inget vedertaget begrepp på svenska enligt Per 

Eriksson och Helena Söderlund i Döva och bibliotek, en kartläggning. Därför 

kommer jag att tala om teckenspråkslitteratur.6 

Örebro – Europas teckenspråkshuvudstad 

Örebro utvaldes 2010 till Europas teckenspråkshuvudstad. Örebro är hem åt 

Europas största tolkcentral och flera dövskolor, bland annat Sveriges enda riks-

gymnasium för döva och hörselskadade ungdomar. Detta har lett till att många 

döva bor i Örebro vilket gör staden till Sveriges dövtätaste stad.7 

Disposition 

Min uppsats delas primärt in i sju huvuddelar. Första delen består av en inledning 

och ett tydliggörande av mitt syfte och mina frågeställningar. Här ingår även defi-

nitioner av begrepp. 

Andra delen är mitt bakgrundskapitel. Detta kapitel ska ge en förförståelse för 

dövas livssituation och teckenspråkets utveckling genom tiderna. Jag kommer 

också att kort diskutera kring döva som personer med ett funktionshinder eller 

tillhörande en språklig minoritet. Jag vill ge en bild av produktion av tecken-

språkslitteratur och en översikt av vissa av de producenter som finns på mark-

naden. Vidare lyfter jag fram relevanta avsnitt av både nationella och internation-

ella lagar och styrdokument som har betydelse för folkbibliotek och deras service 

gentemot personer med funktionshinder. 

Forskningsöversikten är den tredje delen där jag redogör för tidigare forsk-

ning, både nationell och internationell. 

Teori och metodkapitlet är den fjärde delen av min uppsats. Här presenterar 

jag Richard Dimbleby och Graeme Burtons interpersonella kommunikationsteori 

och de barriärer som kan uppstå mellan människor. Jag presenterar utformningen 

                                                 
6 Eriksson, Per & Söderlund, Helena, Döva och bibliotek: en kartläggning, Örebro länsbibliotek, Örebro, 2000, s. 6. 
7 orebro.se > Teckenspråk > Örebro – Europas teckenspråkshuvudstad [2011-03-31]. 
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av min egen undersökning och den enkät jag skickat ut till ett antal folkbibliotek 

runt om i Sverige. I den femte delen redogör jag för resultatet av min enkätunder-

sökning som är baserad på de riktlinjer IFLA gett för biblioteksverksamhet 

gentemot döva. Slutdiskussionen är uppsatsens sjätte del och här diskuterar jag 

kring undersökningens resultat utifrån de barriärer jag påträffat. Slutligen gör jag 

en sammanfattning av min uppsats och avslutar med en käll- och litteraturförteck-

ning. Allra sist återfinns de bilagor som ingår i uppsatsen. 
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Bakgrund 

I följande kapitel vill jag skapa en övergripande förförståelse för teckenspråket 

genom tiderna, dövas livsvärld och identitetsförändringar samt teckenspråkets 

lingvistiska uppbyggnad. Jag kommer dock inte ge mig in i någon längre utlägg-

ning om den lingvistiska uppbyggnaden, detta i sig skulle bli en mindre avhand-

ling. Jag vill snarare skapa en grundförståelse för teckenspråkets och svenskans 

skillnader för att påvisa de svårigheter teckenspråkiga döva kan stöta på när de lär 

sig skriven svenska. 

Jag kommer att förklara hur produktion av teckenspråkslitteratur ser ut och 

samtidigt göra en översiktlig uppräkning av producenter för att visa på den be-

gränsade utgivning som finns. 

Avslutningsvis kommer jag att belysa de relevanta lagar och styrdokument 

som ligger till grund för och styr folkbibliotekens arbete. 

Att leva som döv 

Vad innebär det att vara döv, att leva sitt liv i komplett tystnad? Det mest uppen-

bara är, som sagt, tystnaden och att inte kunna ta del av det som jag som hörande 

ser som en självklarhet, vardagsljud som trafikbrus, fågelkvitter och vindens sus i 

träden. Du uppfattar inte mänskligt tal vilket innebär att du inte är delaktig i var-

dagliga samtal kollegor emellan och att du inte kan tillgodogöra dig informationen 

på morgonmötet. Du hör överhuvudtaget inte nyhetsuppläsaren på radion och du 

har svårt att uppfatta vad nyhetsuppläsaren på TV säger. När du besöker vårdcen-

traler och sjukhus hör du inte vad doktorn säger vid ditt besök. Inte heller hör du 

när väckarklockan ringer, bebisen skriker eller när brandlarmet går i ditt hem. Alla 

dessa situationer kräver visuella och taktila hjälpmedel för att döva ska kunna 

delta i samhällslivet, delta i vardagliga samtal och uppfatta viktig information på 

samma sätt som en hörande.8 Dessa hjälpmedel kan vara tolk vid sjukhusbesök 

eller viktiga möten, blinkande lampor vid brand och vibrationer i sängen när 

väckarklockan och/eller bebisen låter.9 

                                                 
8 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 4. 
9 Göransson, S. & Westholm, G. (1995), Nästan allt om döva, s. 166. 
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Att vara döv innebär att leva i både en språklig och en kulturell minoritets-

grupp. I Sverige finns ca 8000-10 000 barndomsdöva, det vill säga döva vars mo-

dersmål och första språk är teckenspråk och där svenskan räknas som deras andra 

språk, ett inlärt språk. Döva barn lär sig svenska först i skolåldern och för dem är 

detta ett främmande språk med främmande grammatik och satsbildning.10 

Teckenspråket genom tiderna – historisk tillbakablick 

Päivi Fredängs avhandling Teckenspråkiga döva – Identitetsförändringar i det 

svenska samhället inleds med Aristoteles syn på döva som obildbara, detta ef-

tersom de saknade hörsel och att det, enligt honom, i sin tur förhindrade inlärning. 

Teckenspråket ansågs länge som fula åtbörder och gestikulerande utan struktur. 

Denna syn har kommit att sätta sin prägel på den allmänna inställningen till teck-

enspråket. 1880 befästes detta ytterligare genom den internationella kongress som 

dövlärarna höll i Milano. Som undervisningsmetod ansågs teckenspråk odugligt 

samtidigt som man menade att teckenspråket försämrade den fysiska och psykiska 

hälsan.11 Sara Göransson och Göran Westholm som även de gjort en historisk till-

bakablick i sin bok Nästan ALLT OM DÖVA berättar vidare att det beslutades att 

talmetoden, det vill säga, den orala metoden skulle genomsyra undervisningen av 

döva barn. Man ville att döva skulle bli så ”normala” som möjligt, anpassas till 

samhället och detta skulle alltså ske genom att döva lärde sig tala och läsa på läp-

parna. Hindret för den orala metoden var teckenspråket.12 

Fredäng talar om två typer av talmetoder i Sverige, tal- och skrivmetoden 

samt en ren oral talmetod där artikulationen var vägen till kommunikation och 

kontakter med hörande. När det kommer till tal- och skrivmetoden fanns det två 

vägar att gå även där, tal föredrogs i undervisning av de mer begåvade döva bar-

nen medan åtbörder, det vill säga tecken och skrift användes i undervisningen av 

de döva barn som ansågs mindre begåvade. Barnets hörselrester troddes vara en 

direkt indikation på hur pass begåvat barnet var, ju mer hörsel desto större begåv-

ning vilket i sin tur skulle underlätta för barnet att ta till sig det svenska språket.13 

Trots att teckenspråk aldrig varit förbjudet i Sverige straffades de som an-

vände teckenspråk under lektionstid, det hände även att eleverna straffades för 

användning av teckenspråk på sin fritid. Talmetoden ansågs så överlägsen att ex-

perter och skolmyndigheter drev på utvecklingen av tal- och hörselträningen och 

detta skedde fram till 1960-talet då teknikoptimismen med hörapparater tog över 

                                                 
10 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 4 f. 
11 Fredäng, Päivi, Teckenspråkiga döva: identitetsförändringar i det svenska dövsamhället, Gondolin, Diss. 

Uppsala : Univ., 2003,Stehag, 2003, s. 15. 
12 Göransson, S. & Westholm, G. (1995), Nästan allt om döva, s. 18 f. 
13 Fredäng, P. (2003), Teckenspråkiga döva: identitetsförändringar i det svenska dövsamhället, s. 16. 
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och den oralistiska undervisningsmetoden fick ett ytterligare uppsving. Men tal-

metoden var även inom dövsamhället den ”naturliga” och erkända metoden för 

undervisning och ett sätt att inlemma döva i det hörande samhället. Trots detta 

ansåg många döva att de tvingades in i talspråket och att de ignorerades som 

döv.14 

Det skulle dröja så länge som till 1981 innan teckenspråket officiellt erkändes 

som dövas första språk genom ett riksdagsbeslut (prop. 1980/81:100). Trots alla 

dessa motsättningar om olika undervisningsmetoder dröjde det ytterligare två år, 

till 1983, innan förändringar i läroplanen antogs och ett beslut om teckenspråk 

som undervisningsspråk antogs.15 

Svenskt teckenspråk, med sitt visuella och gestuella språk, har precis som ta-

lad svenska grammatiska regler och eget ordförråd. Den stora skillnaden mellan 

svenskan och teckenspråket är dock att det senare inte har något skriftspråk. 

Teckenspråk bygger på en serie handrörelser, språkliga symboler, som utförs 

med en eller båda händerna där ett eller flera tecken bildar ord. Händernas rörelse, 

läge eller handform tillsammans med ansiktsuttryck samt ögonrörelser avskiljer 

ord och uttryck från varandra och skapar en förståelse för de olika tecknens inne-

börd. Fredäng skriver vidare att platser, namn och vissa svenska ord ibland be-

nämns med handalfabetets manuella symbol, till exempel ordet ”tack” som sym-

boliseras av bokstavstecknet T som hålls mot hakan.16 

Jag har redan berört att svenskan är det inlärda, andra språket för döva vilket 

barnen får lära sig i skolåldern. När det handlar om att lära döva barn svenska gör 

man detta genom att parallellt arbeta med svenska och teckenspråk. På det viset 

kan man ge barnet en förklaring till de ord och meningar som för barnet är helt 

främmande. Att försöka översätta och förklara ett ord i taget ger föga resultat. 

Därför är det vanligt att ge sig i kast med översättningar av hela meningar eller en 

hel text för att ge barnet textens hela sammanhang och samtidigt visa att samma 

ord, till exempel ”går”, kan ha en annan innebörd i ett annat sammanhang.17 Teck-

enspråk och svenska skiljer sig även i att grammatik och meningsuppbyggnaden 

inte är densamma. Det här försvårar en översättning ord för ord.18 

Döv – språklig minoritet eller funktionshinder? 

Det finns en problematik kring att kategorisera döva som funktionshindrade. Döva 

själva anser sig inte vara personer med funktionshinder. Det är i kontakten med 

                                                 
14 Fredäng, P. (2003), Teckenspråkiga döva: identitetsförändringar i det svenska dövsamhället, s. 16. 
15 Fredäng, P. (2003), Teckenspråkiga döva: identitetsförändringar i det svenska dövsamhället, s. 17. 
16 Fredäng, P. (2003), Teckenspråkiga döva: identitetsförändringar i det svenska dövsamhället, s. 22 ff. 
17 sdrf.se > Vanliga frågor > Döva, [2011-02-22]. 
18 sdrf.se > Vanliga frågor > Döva , [2011-05-08]; sdrf.se > Vanliga frågor > Teckenspråket, [2011-03-31]. 
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hörande som en språklig barriär uppstår, ett funktionshinder, där den döva inte 

kan kommunicera verbalt och den hörande i sin tur inte kan teckenspråk. Alltså 

handlar dövhet mer om en språklig avvikelse än någonting annat. Under 1900-

talet har en förändrad syn på döva och teckenspråk kommit till stånd, från att ha 

varit personer med funktionshinder med ett avvikande språk har nu teckenspråket 

givits en position som är jämförbar med de nationella minoritetsspråken.19 

Fredängs avhandling visar tydligt att det är teckenspråket, mer än det så kal-

lade ”funktionshindret”, som är grundvalen för deras språkliga, kulturella och 

sociala identitet. I ”Dövas liv med teckenspråk”, Fredängs bidrag till regeringens 

översyn Teckenspråk och teckenspråkiga (SOU 2006:29), resonerar hon kring att 

språket har inneboende värderingar, attityder samt är bärare av kulturella före-

ställningar som är gemensamma för gruppen. Språket är därför den känslomässiga 

länken som binder individerna samman, bekräftar personens identitet och tillhö-

righet, dock på olika nivåer beroende på deras egna erfarenheter och relationer till 

omvärlden.20 

Produktion av teckenspråkslitteratur 

I detta avsnitt kommer jag att fokusera på hur produktionen av teckenspråksme-

dier och -litteratur ser ut. Jag kommer även att översiktligt nämna några av de 

producenter som finns på marknaden.  

SDR:s handlingsprogram för 2010-2013, Teckenspråk så klart!, lyfter fram att 

läromedel på teckenspråk är en bristvara och att gamla produktioner förs över till 

nya medier och återanvänds. Dock menar SDR att nya program behöver produce-

ras då efterfrågan och intresset för teckenspråk är stort.21 Bristen på teckenspråks-

litteratur och en undermålig produktion har även Eriksson och Söderlund samt 

uppsatsförfattarna Sofia Hageby och Helena Götesdotter undersökt närmare. 

Den traditionella boken med skrift kan innebära vissa svårigheter för den läs-

svaga döva, delvis eftersom att svenskan lärs in först i skolåldern. Detta är alltså 

anledningen till att en viss lässvaghet kan uppstå. Därför behövs speciell tecken-

språkslitteratur, vilket innebär ”videoinspelningar där man berättar/läser en bok på 

teckenspråk”22 som sedan läses upp med hjälp av datorn eller DVD och TV.23 

För att producera teckenspråkslitteratur krävs extra moment, det är inte bara 

att teckna en bok rakt av utan boken måste först översättas till teckenspråk. Sedan 

                                                 
19 Fredäng, P. (2003), Teckenspråkiga döva, s. 131-140; Sverige. Översyn av teckenspråkets ställning., Teckenspråk 

och teckenspråkiga: kunskaps- och forskningsöversikt : delbetänkande, Fritze, Stockholm, 2006, s. 139. 
20 Fredäng, P. (2003), Teckenspråkiga döva, s. 131-140; Teckenspråk och teckenspråkiga: kunskaps- och 

forskningsöversikt (2006), s. 77. 
21 SDR, Handlingsprogram 2010-2013, Teckenspråk så klart!, s. 1-17.  
22 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 6. 
23 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 6. 
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ska materialet bearbetas och formen; drama, film, studio eller utemiljö, ska be-

stämmas. Inspelningsplats är också av vikt. När detta är gjort kan boken lä-

sas/spelas in på video men även där finns det viktiga beslut att ta som vem som 

ska läsa in boken, kvinna eller man, ung eller äldre. Materialet ska språk- och in-

nehållsgranskas utöver att kvalitén på bild och teknik ska ses över. Böckerna som 

finns idag är översatta från svenska eller utländska böcker, alltså redan utgivna 

böcker.24 

Priset, utöver att det är oerhört tidskrävande att framställa en kapitelbok på 

teckenspråk, kan variera beroende på utformning, video, DVD eller CD, språk-

nivå, omfång, aktörens kompetens och erfarenhet men det är inte ovanligt att pri-

serna ligger runt 200 000 kronor enligt Hagebys undersökning.25 Själv har jag inte 

fördjupat mig i omkostnader och liknande för produktion. 

Av det som produceras idag riktar sig det mesta till barn där produktionen 

mest består av TV-program, det vill säga informationsprogram som ger fakta eller 

underhållning. Överhuvudtaget är en väldigt liten del av teckenspråksproduktion-

en just litteratur på dagens format DVD.  

Producenter 

Information och annat teckenspråksmaterial produceras av bland andra Sveriges 

Television, (tidigare Dövas TV), Utbildningsradion (UR), Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) samt Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Det finns 

även några mindre producenter som Teckenhatten och Ellas förlag vilka jag inte 

kommer att gå in närmare på eftersom de producerar material för alternativ och 

kompletterande kommunikation (A.K.K) som främst riktar sig till barn.26 

Dövas TV, en del av SVT sedan 2000, tillhörde tidigare Sveriges Dövas Riks-

förbund där de hade en egen självständig styrelse som utsågs av regeringen samt 

SDR. Dövas TV har varit den största producenten av teckenspråksmedier. De 

producerade nyhets-, kultur- och faktaprogram men också barn- och ungdomspro-

gram. Mycket av det som har producerat gjordes på 1990-talet och dessa program 

finns presenterade i en katalog som TPB katalogiserat, vilken man kan beställa 

ifrån. Dock har beställning och inköp endast varit möjligt från Dövas TV. 27 

UR har producerat teckenspråksprogram för vuxna döva sedan 1980. Video-

böcker för barn, det vill säga översatta, bearbetade och inspelade barnböcker på 

teckenspråk finns också tillgängligt. Även UR ger ut en årlig katalog där samtliga 

program finns för beställning. Enligt Eriksson och Söderlund finns upphovsrätts-

                                                 
24 Minnesanteckningar från konferensen ”Läsning och litteratur för döva”, 2002, tillgänglig via Svensk Bibli-

oteksförening> Konferensarkiv [2011-05-09]. 
25 Hageby, Sofia (2007), ”’Men dom kan ju i alla fall läsa’ – Litteratur på teckenspråk”, Borås : Högskolan i 

Borås. Institutionen för Bibliotekshögskolan, s. 26. 
26 hattenforlag.se.>Om hatten förlag [2011-05-03]; ellasforlag.com [2011-05-03]. 
27 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 8 f. 
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liga markörer för vem som får använda sig av programmen och om biblioteken 

har rätt att låna ut dem till låntagare. Dock är programmen från UR för döva sam-

lade under rubriken ”teckenspråksprogram” och samtliga av dessa är tillgängliga 

för utlån på biblioteken. En del av teckenspråksprogrammen från UR är inlagda i 

folkbibliotekens databas BURK samt i TPB:s databas Handikat, där de är sök-

bara.28 

Eriksson och Söderlund talar om ytterligare en producent, Statens institut för 

handikappfrågor i skolan (SIH).29 Denna verksamhet har tagits över av Specialpe-

dagogiska skolmyndigheten (SPSM) och startades 1 juli 2008 (även SISUS och 

Specialskolemyndighetens verksamhet har tagits över och ingår nu i SPSM).30 

Dåvarande SIH var en läromedelsproducent som producerade såväl eget material 

som anpassat och bearbetat material från andra förlag, allt från videoproduktioner, 

svartskriftsböcker, datorprogram samt material på CD-rom.31 

Sveriges Dövas Riksförbund gav förr främst ut språkmaterial på teckenspråk i 

form av böcker, videor, CD-rom och DVD vilket till stor del riktade sig till hö-

rande som ville lära sig teckenspråk. Numer gör man material till alla som vill lära 

sig mer om teckenspråk, döv som hörande. En liten del vänder sig till barn men 

den stora produktionen är riktad till vuxna. Katalogen från SDR finns tillgänglig 

som länk på deras hemsida men finns även som en tryckt materialförteckning. 32  

Målet för teckenspråksverksamheten som SDR bedriver är att stärka tecken-

språkets ställning genom att bevaka, granska och vårda teckenspråket, det vill 

säga fungera som en form av språkråd.33 

Mål, lagar och styrdokument 

Eftersom döva räknas till gruppen funktionshindrade kommer jag i det här avsnit-

tet att fokusera på ett urval av nationella och internationella styrdokument som 

ligger till grund för folkbibliotekens arbete och som har relevans för personer med 

funktionshinder. Vissa av dessa dokument betonar vikten av att alla samhällets 

medborgare ska kunna ta del av samhällets utbud och är därför intressanta. Jag 

kommer alltså lyfta fram relevanta delar av styrdokumenten och lagarna för att 

uppnå det sagda syftet för min uppsats. 

                                                 
28 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 8 f. 
29 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 9. 
30 spsm.se > sisus [2011-03-28]. 
31 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 9. 
32 sdrf.se > Material [2011-03-27]; Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 9. 
33 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 9. 
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Nationella styrdokument 

Bibliotekslagen 

Bibliotekslagen (1996:1596) ska säkerställa att varje kommuninvånare har ett 

folkbibliotek, rätt till kostnadsfria lån och att folkbiblioteken samarbetar sinsemel-

lan. § 8 anger särskilt att folkbiblioteken ska tillhandahålla litteratur i anpassad 

form för de personer som behöver det: 

[f]olk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt in-
vandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska 
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.34 

Oberoende av om man väljer att se döva som en språklig minoritet på grund av 

det svenska teckenspråket eller som personer med funktionshinder så säger § 8 att 

biblioteken är skyldiga att erbjuda teckenspråkslitteratur. 

Upphovsrättslagen 

Med upphovsrätt menas att upphovsmannen till ett visst verk har ensamrätt att 

bestämma över sitt verk och hur det ska användas. Detta gäller författare, konstnä-

rer, kompositörer och andra kreatörer. Upphovsmännen kan ge tillåtelse eller 

hindra att deras verk används i olika sammanhang.35 

En beskrivning i skrift eller tal är ett litterärt verk. Det kan handla om teater 

eller skönlitterär framställning, romaner och dikter. Det kan också handla om ve-

tenskapliga handböcker och skrifter.36 

Undantag finns, inskränkningar i hur upphovsskyddade verk får användas och 

distribueras av biblioteken. Upphovsrättslagen (1960:729), § 17 är en sådan lag 

som reglerar hur upphovsskyddat material får framställas till personer med funkt-

ionshinder och lyder: 

[v]ar och en får på annat sätt än genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offent-
liggjorda litterära och musikaliska verk samt av offentliggjorda alster av bildkonst, som per-
soner med funktionshinder behöver för att kunna ta del av verken. Exemplaren får 
också spridas till dessa personer.37 

Denna paragraf har tidigare endast reglerat framställningen av talböcker och 

punktskriftsböcker till synskadade vilket uteslöt andra grupper av funktionshind-

rade. Sedan 1 juli 2005 är reglerna kring framställandet av exemplar för personer 

med funktionshinder utvidgade. Syftet med detta är att alla personer med funkt-

                                                 
34 SFS (1996:1596), Bibliotekslagen > Riksdagens hemsida [2011-01-18]. 
35 Broms, Susanna, Biblioteken och juridiken, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 92. 
36 Broms, S. (2005), Biblioteken och juridiken, s. 93. 
37 SFS (1960:729), Upphovsrättslagen > Riksdagens hemsida [2011-04-17]. 
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ionshinder ska ha samma möjligheter att tillskansa sig upphovsrättsskyddade verk 

i samma utsträckning. Vidare betyder detta att personer med andra typer av funkt-

ionshinder, till exempel döva, måste kunna ta del av verk på ett sätt som är an-

passat efter deras behov.38 Detta visar 17 § 3 st. som beskriver att bibliotek och 

organisationer får 

framställa sådana exemplar av verk som sänds ut i ljudradio eller television och av filmverk 
som döva eller hörselskadade behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra 
exemplar av verken till dessa personer.39 

Som jag nämnt ovan sker framställning och spridning av teckenspråksproduktion 

trots allt i liten utsträckning. En av anledningarna enligt Eriksson och Söderlund 

är att lagen tidigare har jämställt teckenspråksmaterial med film. Teckenspråk är 

rörligt och visuellt och måste spelas in på video/DVD och därför har man tagit 

hänsyn till mediet istället för att se till innehållet.40 

Synen på teckenspråksmaterial som film istället för litteratur är en aning för-

legad men grundar sig på den syn man hade på teckenspråket under 1960-talet då 

teckenspråk ännu inte var erkänt som språk. De tekniska möjligheterna med vi-

deo/DVD och bärbara datorer vi har idag var inte ens tänkbara.41 

Men som stycket (17 § 3 st.) ovan visar har förändringar och tillägg gjorts och 

möjliggör nu framställning av teckenspråkslitteratur. Teckenspråkslitteratur, trots 

sin diffusa form (videogram, teckenspråksvideo, dövvideo, teckenspråksprogram, 

filmer på teckenspråk och så vidare) bör likställas med talboken.42 

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 

1949 utarbetades det första folkbiblioteksmanifestet vilket var ett samarbete mel-

lan Unesco och IFLA. Den första revisionen gjordes 1972 och 1994 antogs den 

tredje versionen som idag är översatt till mer än 20 språk.43 

Manifestet har haft stor betydelse för utvecklingen av folkbiblioteken och har 

tolv fastställda punkter som uttrycker folkbibliotekens huvuduppgifter, bland an-

nat att verka för läskunnighet, kultur, utbildning och information, 

”[f]olkbiblioteken är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nat-

ionalitet, språk eller samhällsklass”44 och ska vidare erbjuda särskilda tjänster för 

dem som ”av någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis 

                                                 
38 Broms, S. (2005), Biblioteken och juridiken, s. 128 f. 
39 SFS (1960:729), Upphovsrättslagen > Riksdagens hemsida [2011-04-17]. 
40 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 25. 
41 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning. s. 25. 
42 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 26. 
43 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest [Elektronisk resurs], Svenska unescorådet, [Stockholm], 

2006, s. 7.  
44 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, s. 9. 
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språkliga minoriteter, personer med olika handikapp […].45 Precis som i biblio-

tekslagen omnämns både språkliga minoriteter och personer med funktionshinder 

i Unescos folkbiblioteksmanifest. 

Internationella styrdokument 

IFLA Guidelines for Library Services for Deaf People  

Som jag tidigare nämnt har IFLA, (International Federation of Library Associat-

ions and Institutions), som är en internationell biblioteksorganisation, utkommit 

med en rad riktlinjer för folkbibliotek att följa, dels för att underlätta arbetet och 

dels för att arbetet med döva ska förbättras. Riktlinjerna innehåller fem avsnitt; 

personal, kommunikation, samlingar, service samt PR och marknadsföring. Av-

snittet om personal och kommunikation är det mest angelägna i relation till syftet 

för min uppsats och behandlar i förlängningen hur döva ska bemötas på ett bra 

sätt. För att kunna skapa en bra, varaktig och trovärdig relation med dövsamhället 

pekar riktlinjerna på att det är värdefullt att ha välutbildad personal där det bör 

finns någon som har det övergripande ansvaret för döva och någon som behärskar 

teckenspråk. Detta för att få en inblick i vad döva önskar av biblioteken men 

framför allt för att bli accepterad av dövsamhället. Personalresurserna ska spegla 

storleken på biblioteken samt antalet döva som ska ta del av den service biblio-

teken tillhandahåller. Vidare anger IFLA en sista punkt under avsnittet om perso-

nal som handlar om att skapa ett nationellt nätverk som ska ge stöd, råd och hjälp 

till bibliotekspersonal som möter döva i sitt dagliga arbete och som även ska 

verka för att de nationella riktlinjerna upprätthålls.46 

Att döva sällan eller aldrig utnyttjar biblioteken bör inte vara en anledning att 

inte marknadsföra sin service till denna grupp, vilket avsnittet om PR och mark-

nadsföring tar upp. John Michael Day menar att det ligger i bibliotekens eget in-

tresse att nå ut till dövsamhället. Biblioteken behöver intensivt marknadsföra sin 

service och verkligen anstränga sig för att nå ut till lässvaga döva.47 

FN:s standardregler 

FN:s standardregler är till för att tillförsäkra att personer med funktionshinder har 

full delaktighet och är jämlika i samhället. Det är ett internationellt dokument som 

innehåller 22 preciserade regler och är grunden för den svenska handikappoliti-

                                                 
45 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, s. 9. 
46 Day, John, Michael (1992), ”Guidelines for Library Service for Deaf People: Development and Interpreta-

tion”, s. 31-36, IFLA Journal, Vol 18, Nr 1, ; IFLA Guidelines for Deaf People, 2nd Edition, (2000), s. 12 ff. 
47 Day, J.M. (1992), ”Guidelines for Library Service for Deaf People: Development and Interpretation”, s. 31-

36; IFLA Guidelines for Deaf People, 2nd Edition, (2000), s. 22. 
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ken, vilka regeringen, kommuner, myndigheter, organisationer och olika företag 

ställer sig bakom. Det är deras jobb att se till att FN:s standardregler realiseras.48 

I regel 10, som handlar om kultur, står det att ”staterna bör främja utveckling 

och användning av särskild teknik så att litteratur, film och teater görs tillgänglig 

för personer med funktionsnedsättning”.49 Vidare står det i regel 13 som handlar 

om kunskap och forskning att ”staterna bör vidta åtgärder för att sprida informat-

ion och kunskap om funktionsnedsättningar på alla politiska och administrativa 

nivåer, centralt, regionalt och lokalt.”50 

                                                 
48 Handisam.se > För dig på myndighet > Din myndighets ansvar > Internationella dokument > FN:s standardregler 

[2011-05-01]. 
49 FN:s standardregel, pdf-version, s. 24. Tillgänglig via Handisams webbplats. 
50 FN:s standardregel, pdf-version, s. 27. Tillgänglig via Handisams webbplats. 
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Forskningsöversikt och litteraturgenomgång 

Syftet med denna forskningsöversikt, samt forskning som presenteras under andra 

rubriker i min uppsats, är att belysa folkbibliotekens relation till vuxna döva, ut-

bud av teckenspråkig litteratur och hur biblioteken arbetar med bemötande gente-

mot döva låntagare. När det kommer till bemötande av döva på folkbiblioteken, 

hur bibliotekarierna arbetar och förhåller sig till denna målgrupp har det även där 

varit svårt att finna relevant forskning. Jag kommer därför att använda mig av texter 

som rör personer med funktionshinder och bemötande, till exempel Lindqvists nia – nio 

vägar att utveckla bemötande av personer med funktionshinder, en utredning som ingår 

i en serie från Statens offentliga utredningar.51 Utredningen är användbar utifrån flera 

aspekter eftersom den behandlar attityder och vilka effekter dessa har på människors 

agerande. 

Trots att det faller utanför uppsatsens ämne har jag tagit del av artiklar som 

rör personer med hörselnedsättningar och barn med Cochlea-implantat,52 deras 

olika tekniska hjälpmedel och hur biblioteken kan förbättra sin service gentemot 

denna grupp. Anledningen till att dessa texter har varit av värde beror på att en 

liten del har berört dövas behov av anpassad litteratur och medier. 

Jag har stött på ett visst motstånd och känt av en begränsning i min eftersök-

ning av tidigare vetenskaplig forskning, både internationell och nationell. Mycket 

av forskningen rör barns behov av anpassad litteratur och deras läsutveckling, inte 

lässvaga vuxna döva som är min målgrupp. Mycket av det som är skrivet tidigare 

har hunnit bli inaktuellt och känns, framförallt när det kommer till den tekniska 

biten, förlegat och omodernt. Det har även varit svårt att finna internationell 

forskningen kring bemötande. Mycket beror på svårigheten med en direkt engelsk 

översättning samt att begreppet fortfarande är så nytt. Mycket av den nuvarande 

och aktuella forskningen handlar om olika yrkesgrupper, till exempel socialarbe-

tare eller sjuksköterskor, och är tvärvetenskaplig. 

Därför gör jag inte anspråk på att redogörelsen nedan är fullständig men jag 

anser att de val jag har gjort har baserats på relevans och med uppsatsens syfte för 

ögonen. 

                                                 
51 Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder, Lindqvists nia: nio vägar att utveckla bemö-

tandet av personer med funktionshinder : slutbetänkande, Fakta info direkt, Stockholm, 1999. 
52 Cochlea-implantat är ett hörhjälpmedel för hörselskadade eller döva barn och vuxna som gör att de kan 

uppfatta ljud genom elektrisk stimulering av hörselnerven. 
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Döva och biblioteksservice 

År 2000 utkom, med hjälp av projektmedel från Statens kulturråd, en kartläggning 

av Sveriges bibliotek och deras service riktad till döva låntagare vilken Per Eriks-

son och Helena Söderlund utförde. Målet var att undersöka vilka specifika behov 

döva låntagare har i form av service och medier och hur biblioteken möter dessa. 

Man ville även söka svar på huruvida döva låntagare använder sig av bibliotekens 

faktiska tjänster.53 

Ett ansvarsbibliotek för döva och hörselskadade vid Länsbiblioteket i Örebro 

var länge aktuellt. Ansvarsbiblioteket skulle ha samma form som Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket (TPB), agera som nationellt ansvarsorgan för att samla allt 

material som rör teckenspråk och döva, såsom teckenspråksmaterial, svenskt 

material anpassat för döva, kurser i teckenspråk, informationsmaterial om döva 

och forskningsrapporter från universiteten. 

Kulturutskottet avslog en ansökan om ett ansvarsbibliotek i Örebro 1997. An-

ledningen till avslaget var den då pågående utredningen om funktionshindrades 

tillgång till kultur från Statens kulturråd. Rapporten Funktionshindra-

des tillgång till kultur blev dock en besvikelse då tillgången av kultur för döva 

endast behandlades på några få sidor och ansvarsbiblioteket inte alls nämndes i 

förslaget. Utöver detta konstaterades att Dövas TV förändrat sin produktion med 

mer aktuella program och att detta i sin tur minskar behovet av att låna och låna 

ut, spara och köpa videomaterial54 

Det var alltså i bakvattnet av denna utredning som Eriksson och Söderlund 

påbörjade sin kartläggning av den nuvarande servicen för döva på folkbibliotek 

runt om i landet. De valde fem folkbibliotek, vilka befinner sig på de orter där det 

finns dövskolor. Alla fem bibliotek deltog i undersökningen och i de flesta fall var 

det barnbibliotekarien som intervjuades. Detta gjordes per telefon.55 Tilläggas bör 

att det inte bara var en kartläggning av bibliotek och hur bibliotekarierna möter de 

döva låntagarnas behov utan att även intervjuer med enskilda vuxna döva utför-

des. Personal inom dövskoleväsendet och personer inom dövföreningar samt 

andra organisationer intervjuades även de.56 

Vad denna kartläggning visar är att det inte finns någon förankrad service rik-

tad till döva låntagare i egentlig mening. Många av de tillfrågade bibliotekarierna 

upplever att intresset från döva varit väldigt svalt när de varit i kontakt med länets 

dövföreningar för att informera om sin verksamhet.57 

                                                 
53 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 12. 
54 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 1 f. 
55 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 11. 
56 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 16. 
57 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 12. 
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Ett annat problematiskt område är kontakten mellan den döva och biblioteka-

rien, där kommunikationen känns som ett hinder. Material, teckenspråkslitteratur 

eller liknande för döva är även det en bidragande orsak till osäkerheten som upp-

står. Det är även svårt att hitta svensk litteratur som lockar den döva publiken och 

det är en utmaning i sig menar bibliotekarierna.58  

Det upplevs som besvärligt att få en helhetssyn på utgivningen av tecken-

språkslitteratur samtidigt som man ska bedöma kvaliteten, vad som är inaktuellt 

och bör gallras. Detta trots att personalen på länsbiblioteken kontinuerligt försöker 

få en överblick av utgivningen av teckenvideo. Hur man väljer att göra verkar 

dock skilja sig åt från län till län.59  

Ett exempel på en lösning för att nå de döva låntagarna har varit att överlåta 

en del av stadsbibliotekets anslag till dövföreningen för att de i bibliotekets ställe 

ska kunna köpa in material på teckenspråk. Detta genomfördes också i en av Sve-

riges kommuner. Detta innebär dock att materialet befinner sig i dövföreningens 

lokaler och samtidigt är katalogiserat i bibliotekets katalog och är sökbart därifrån 

men inte tillgängligt på plats. Som ett naturligt led i detta behöver aldrig de döva 

kommuninvånarna besöka biblioteket samtidigt som de hörande aldrig får ta del 

av materialet för döva såsom teckenspråkslitteratur eller andra medier.60 

Men vilken service vill döva ha från biblioteket? Enligt Eriksson och Söder-

lund är det viktigaste motivet kommunikation och språk, då det finns en osäkerhet 

i kontakten med den hörande bibliotekspersonalen. Man vill inte framstå som 

dum, ställa fel frågor och avslöja sig som okunnig när det kommer till litteratur 

och böcker. Att inte kunna uttrycka sig skriftligt är den största svårigheten av dem 

alla. Bibliotekarierna i sin tur har bristande eller inga kunskaper i teckenspråk, 

vilket försvårar kommunikationen ytterligare.61 

Skillnaderna på språkkunskaper är stora inom dövsamhället. Det finns de som 

perfekt behärskar både teckenspråk och svenska medan andra har svårigheter med 

båda dessa språk. Att kunna tala svenska eller läsa på läpparna är det endast ett 

fåtal som kan. Sedan tillkommer det ytterligare svårigheter om den döves ur-

sprungsspråk är ett annat än svenskan redan från början, då måste även denna 

språkbarriär överbryggas. Funktionshindrade döva är en annan grupp att ta extra 

hänsyn till.62  

Att tänka på i kontakten med döva låntagare på bibliotek är bibehållen ögon-

kontakt under samtalets gång. Detta kan kännas ovant och obehagligt för hörande 

men är oerhört viktigt för döva. Vidare är papper och penna vid informationsdis-

                                                 
58 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 13. 
59 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 13. 
60 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 13. 
61 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 17. 
62 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 17. 
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karna en enkel men viktig del i kommunikationen mellan hörande och döv på 

biblioteket.63 

Magisteruppsatsen Varför finns det inga Äppelhyllor för vuxna? Tecken-

språksböcker för vuxna från 2008 skriven av Helena Götesdotter handlar om bris-

ten på teckenspråkslitteratur på svenska för vuxna döva. Hon frågar sig hur det 

kan komma sig att det är sådan avsevärd skillnad mellan funktionshindrades till-

gång till anpassade medier, trots att styrdokumenten säger att det ska finnas till-

gängligt för alla grupper i behov av anpassade medier.  

Götesdotter delar upp sin uppsats i två delar, den första delen består av en ge-

nomgång av tillgången på teckenspråkslitteratur vilket sker med hjälp av deskrip-

tiva och analytiska metoder. Den andra delen är en textstudie och en argumentat-

ionsanalys över lagar, styrdokument och handlingsplaner.64 

Vad Götesdotter kommer fram till är att biblioteken, trots lagar, styrdokument 

och handlingsplaners intentioner att alla ska ha rätt till anpassade medier, inte 

lyckats förverkliga detta gällande teckenspråkslitteratur för döva. Till stor del be-

ror detta på att det inte är en vinstgivande verksamhet att producera dessa medier 

men också på dövsamhällets dåliga relation till biblioteken. 

Det är en ond cirkel, om ingen frågar efter anpassad teckenspråkslitteratur på 

biblioteken framställs den inte vilket i sin tur leder till att efterfrågan blir mindre. 

Men, poängterar Götesdotter, det är inte bara lagstiftningen som bör ändras och 

biblioteken som behöver se över sitt arbete, det är viktigt att även dövkulturen tar 

ansvar och ser värdet med ett samarbete med biblioteken.65 

En annan relevant magisteruppsats är ”Men dom kan ju i alla fall läsa” – Lit-

teratur på teckenspråk av Sofia Hageby från 2007. Fokus för hennes undersök-

ning är bristen på teckenspråkslitteratur samt ett försök att visa betydelsen av var-

för denna bör produceras i större omfattning än vad som görs. Hagebys studie 

ligger nära mitt eget undersökningsområde och hon har, precis som jag, tagit av-

stamp i IFLA:s riktlinjer för arbetet med bemötande av döva låntagare. Jag har 

dock valt att utforma mina frågeställningar mer kring bemötande och arbetsme-

toder som rör min döva målgrupp medan Hageby fokuserar mer på själva bestån-

det och hur detta är klassificerat och katalogiserat. Hennes målgrupp består inte 

bara av döva utan också hörselskadade, vilket gör hennes frågeställningar sär-

skiljda från mina. Utöver detta har även Hageby valt att intervjua dövskolebiblio-

tekarier, vilket ger hennes uppsats en helt annan vinkling än min egen. En annan 

beröringspunkt är den som handlar om attityder och bemötande, där våra forsk-

ningskapitel i mycket tangerar varandra.66 

                                                 
63 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 17. 
64 Götesdotter, Helena (2008), Varför finns det inga äppelhyllor för vuxna? Teckenspråksböcker för vuxna, 

Borås : Högskolan i Borås. Institutionen för Bibliotekshögskolan, s. 1 ff. 
65 Götesdotter, H. (2008), Varför finns det inga äppelhyllor för vuxna? Teckenspråksböcker för vuxna, s. 61. 
66 Hageby, S. (2007), ”Men dom kan ju i alla fall läsa” – Litteratur på teckenspråk, s. 2 f. 
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Precis som Götesdotter är Hagebys slutsats att utbudet av teckenspråkslittera-

tur är dåligt trots att både nationella och internationella styrdokument säger något 

annat. Någon utbildning i bemötande av döva förekommer inte och det lilla utbu-

det av teckenspråkslitteratur nämns inte alls. Det finns dock en positiv inställning 

bland bibliotekspersonal gentemot teckenspråkslitteratur och det framkom i 

undersökningen att de efter bästa förmåga försöker locka döva till biblioteken och 

få dem att känna sig välkomna. Med detta vill Hageby påvisa att ytterligare ut-

bildning krävs för att på ett bättre sätt kunna möta döva låntagare på biblioteken, 

en positiv attityd räcker inte för att uppfylla den kulturpolitiska ambitionen; att 

erbjuda alla medborgare fri tillgång till litteratur. Hon konstaterar: 

[o]m den kollektiva attityden på alla nivåer inom biblioteksorganisationen vore helt positiv 
till döva, skulle bibliotekarierna ha kunskap om döva och förstå deras behov av litteratur på 
teckenspråk och aktivt verka för det.67 

”Deaf people and libraries – should there be special considerations? Part 1: traditional 

services” och ”Part 2: material and technological developments” är en artikelserie som 

behandlar de brittiska bibliotekens syn på döva, bemötande och ökad förståelse genom 

utbildning av personal. ”Part 1” tar också upp hur anpassat material underlättar för döva 

låntagare och vad detta material är. Den tekniska utvecklingen som det handlar om i 

”Part 2” och beskrivs som ny känns inte heller aktuell idag. Artikeln är från 1996 

och det som var nydanande då har för länge sedan ersatts av någonting nyare och 

mer modernt. Det är inte ovanligt att äga en egen bärbar dator och nu för tiden har 

varenda människa, däribland döva, mobiltelefoner med videofunktion och SMS-

tjänster. 

Något mycket intressant i ”Part 1” var hur en omklassificering av böcker med 

innehåll av lättläst art, ”high-content/low-skill books”68, kan vara av intresse för 

lässvaga döva vilket ett bibliotek i Bolton erfor. Att klassificera om dessa böcker 

till att rikta sig till personer med lässvårigheter (”learning difficulties”) istället för 

litteratur riktad till människor med mentalt handikapp (”mental handicap”) under-

lättar inte bara för döva låntagare att hitta fram till anpassad litteratur, det ger en 

mer rättvis bild av problematiken då döva inte är mentalt handikappade utan läs-

svaga.69 John Michael Day tar även han upp detta i en artikel som knyter an till 

IFLA:s riktlinjer. Biblioteken bör ha relevant lättläst litteratur som riktar sig till 

döva i sina samlingar, eftersom en stor del av den döva målgruppen är lässvag. 

Day menar att det är viktigt att biblioteken aktivt deltar i uppbyggandet av den 

lättlästa samlingen och att dessa ska vara skrivna på ett sätt som är direkt och lätt 

                                                 
67 Hageby, S. (2007), ”Men dom kan ju i alla fall läsa” – Litteratur på teckenspråk, s. 43. 
68 Jeal, Yvette; Roper, Vincent de Paul & Ansell, Elaine 1996, ”Deaf people and libraries – should there be 

special considerations? Part1: traditional services”, New Library World, Vol 97, Nr 1, s. 17. 
69 Jeal, Y. m.fl. (1996), ”Deaf people and libraries – should there be special considerations? Part1: traditional services”, 

s. 17. 
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att förstå, samtidigt som den innehåller bilder där det är nödvändigt. En annan 

vinst med denna litteratur är att den är intressant även för andra språkliga minori-

teter.70 

Inledningsvis beskriver Day i sin artikel hur det på senare år blivit mer och 

mer fokus på funktionsnedsatta gruppers rättigheter i bibliotekssammanhang, där-

ibland döva, och bibliotekens skyldigheter gentemot dessa grupper. Det var under 

en konferens, ”The 1988 Sydney Conference on Library Services to Deaf People” 

som Day fick upp ögonen för biblioteksservice riktad mot döva. Resultatet av 

konferensen och ett samarbete med Alice Hagemeyer, en döv bibliotekarie och 

ansvarig för servicen till dövsamhället i Washington, mynnade ut i ett antal in-

formella rekommendationer för service riktad till döva. Dessa togs väl emot av 

konferensens deltagare och det framkom att det fanns ett behov på biblioteken av 

formella riktlinjer för hur man skulle förbättra sin service till denna grupp.71 

I ”Inclusive library services for deaf people: an overview from the social mo-

del perspective” av Sarah Playforth åskådliggör hon de barriärer och problem som 

kan påträffas i folkbibliotekens service och miljö. Men Playforth visar också på 

vad som kan göras för att förbättra dessa två områden och poängterar att det är 

oerhört viktigt att inte biblioteken utesluter döva och deras behov av service från 

biblioteken utan tar deras behov på allvar. Det är i samband med de förändringar 

som skett på utbildningsfronten på senare år som informationsbehovet bland döv-

samhällets unga har ökat.72 

Som förbättringsområden nämns bland annat miljön, till exempel skyltningen som 

skulle fungera bättre med visuell information utöver den textade så att även döva kan 

tillgodogöra sig denna. Informationsdiskarna behöver bättre belysning och en neutral 

bakgrund för att den döva låntagaren och bibliotekarien lättare ska kunna kommunicera 

med varandra (oavsett om det handlar om teckenspråkig kommunikation, textad sådan 

eller genom avläsning av läpparna). En väl fungerande bibliotekslokal med dessa fy-

siska förbättringar har dock ringa betydelse om inte negativa attityder utrotas och bibli-

otekspersonalen vet hur de ska bemöta sina döva låntagare på bästa sätt menar Play-

forth.73 

För att ge ett bra bemötande tar Playforth upp det andra förbättringsområdet 

som handlar om bibliotekens service. Här hänger ett gott bemötande på att biblio-

tekspersonalen behärskar teckenspråk, kanske inte fullt ut men ändå kan göra sig för-

stådd någorlunda bra och att bibliotekens verksamhet såsom föreläsningar och andra 

                                                 
70 Day, J. M. (1992), ”Guidelines for Library Service for Deaf People: Development and Interpretation”,  s. 31-36. 
71 Day, J. M. (1992), ”Guidelines for Library Service for Deaf People: Development and Interpretation”,  s. 31-36. 
72 Playforth, Sarah 2004, ”Inclusive library services for deaf people: an overview from the social model per-

spective”, Health Information and Libraries Journal, 21 (2 supple), s. 54-57. 
73 Playforth, S. (2004), ”Inclusive library services for deaf people: an overview from the social model perspective”, s. 

54-57. 
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arrangemang är tillgängliga för döva genom tolk. Men det främsta förbättringsområdet 

måste ändå vara ett större utbud av teckenspråkslitteratur i olika format.74 

Bemötande av personer med funktionshinder 

Dimitris Michailakis är forskare vid Sociologiska institutionen vid Uppsala uni-

versitet och har gjort en kunskaps- och forskningsöversikt i betänkandet När åsik-

ter blir handling. Denna kunskaps- och forskningsöversikt behandlar bemötande 

av personer med funktionshinder på viktiga sociala arenor och vad detta har för 

betydelse för dessa personers livskvalitet.75 

I likhet med många av de texter, betänkanden, artiklar och forskningsöversik-

ter som jag har tagit del av inför skrivandet av denna masteruppsats, handlar När 

åsikter blir handling i liten utsträckning om bemötande av döva. Dövas villkor 

nämns kort i samband med avhandlandet av attityder gentemot personer med hör-

selskada och att dessa ofta möts av fördomar om sin intelligens- och kunskaps-

nivå. En person med hörapparat möts ofta av ”hörapparateffekten”, det vill säga, 

fördomar som utlöses i samband med den synliga hörapparaten, oberoende av om 

personen har ett normalt tal eller inte. Döva å andra sidan fick det mest negativa 

omdömet i undersökningen där 150 collegestudenter deltog och är den grupp som 

möter flest fördomar av alla.76 

Är en förändring av bemötande av funktionshindrade möjlig eller är attityder 

och fördomar allt för starkt förankrade? Tittar man på den utveckling dövsam-

hället genomgått under sena 1800- och tidiga 1900-talet kan man urskilja en posi-

tiv förändring. Handikappade barn, däribland döva, kallades länge ”abnorma” 

eller ”defekta”, begreppet ”abnormskola” ersattes inte fören 1954 med ”special-

skola”. Michailakis nämner Anneli Örlegård och hennes undersökning av hur ord 

och begrepp i offentliga utredningar och äldre pedagogiska handböcker rörande 

hörselskadade och döva har förändrats, däribland synen på teckenspråket och 

dövundervisningen. I de länder där teckenspråket har status som officiellt språk 

för döva har en avsevärd attitydförändring blivit tydlig. Örlegårds undersökning 

visar att detta givit döva en chans att utbilda sig och delta i samhällslivet på ett 

helt nytt sätt än tidigare, men kanske viktigast av allt, delta på samma villkor i 

samhället.77 Det går alltså att konstatera att en förändring av den rådande opinion-

en möjliggör en förändrad syn på funktionshinder och således på den funktions-

hindrades roll i samhället. 

                                                 
74 Playforth, S. (2004), ”Inclusive library services for deaf people: an overview from the social model perspective”, s. 

54-57. 
75 När åsikter blir handling: en kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder : delbetänkande, 

Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 1998, s. 4.  
76 När åsikter blir handling: en kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder : delbetänkande, 

(1998), s. 60 f. 
77 När åsikter blir handling: en kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder : delbetänkande 

(1998), s. 108 f. 
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Syftet med Lindqvists nia - nio vägar att utveckla bemötandet av personer 

med funktionshinder (SOU 1999:21), där Bengt Lindqvist är särskild rådgivare, är 

att kartlägga och analysera bemötandefrågor som rör personer med funktionshin-

der samt att ge förslag på förändringar av de brister och otillfredsställande till-

stånd som existerar i bemötandet av personer med funktionshinder. Betänkandet 

avhandlar dels dessa personers erfarenheter av bemötande i kontakt med myndig-

heter, alltså hur de upplever sig bli behandlade samt de möjligheter som finns till 

buds för att de ska få sina behov tillfredsställda.78 

Ur organisationsperspektivet kartlägger Lindqvist hur faktorer såsom ledar-

skap och strukturer i verksamheten samt personalens kompetens bidrar till ett 

bättre bemötande samtidigt som insatsernas kvalité förbättras. Detta har skett ge-

nom intervjuer, konferenser, brev, seminarier, möten och samtal med människor 

med erfarenhet av funktionshinder, handikapp- samt invandrarorganisationer.79 

Kontentan av Lindqvists undersökning visar på stora brister i arbetet med be-

mötande av personer med funktionshinder. Oavsett funktionshinder och livssituat-

ion och den service som dessa personer har eftersökt har de känt sig kränkta, för-

bisedda, kontrollerade och ifrågasatta i bemötandesituationen.80 Lindqvist talar om 

bristande resurser, ändrade arbetsförhållanden, otydliga regelsystem och att den 

ekonomiska krisen påverkar bemötandet. Lindqvist väljer en politisk vinkling på 

bemötande utifrån dessa faktorer och säger ”[p]å det sättet är bemötandet en poli-

tisk fråga och ett uttryck för samhällets kollektiva bemötande”.81 Det är alltså de 

rådande värderingarna och synen på människor med funktionshinder och handi-

kappolitiken som styr bemötandet.82 

Det är den enskildes rättigheter som måste stärkas genom full delaktighet och 

inflytande och detta ska främst ske genom politiska markeringar.83 Kompetensen i 

handikappfrågor och etiska förhållningssätt måste höjas för att attityder och bemö-

tande ska kunna förbättras hos de anställda. Lindqvist föreslår nio vägar till för-

bättrat bemötande, både det kollektiva bemötandet och det individuella bemötan-

det. Detta skulle leda till att den funktionshindrade personens enskilda ställning 

                                                 
78 Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder, Lindqvists nia: nio vägar att utveckla bemö-

tandet av personer med funktionshinder : slutbetänkande, Fakta info direkt, Stockholm, 1999, s. 11 f. 
79 Lindqvists nia: nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder: slutbetänkande 

(1999), s. 3 f. 
80 Lindqvists nia: nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder: slutbetänkande 

(1999), s. 3 f. 
81 Lindqvists nia: nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder: slutbetänkande 

(1999), s. 11 f. 
82 Lindqvists nia: nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder: slutbetänkande 

(1999), s. 29. 
83 Lindqvists nia: nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder: slutbetänkande 

(1999), s. 12 f, 30. 
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gentemot myndigheter och organisationer höjdes, attityder och bemötande förbätt-

rades samt hjälpa människor till delaktighet i samhällslivet på ett helt annat sätt.84 

Att ett gott bemötande grundar sig i politiska beslut och lagstiftning bekräftas 

och förstärks av SISUS85 som utformade och gav ut ett nationellt program, Om 

bemötande av människor med funktionshinder, som hade rötter i den handikappo-

litiska handlingsplanen ”Från patient till medborgare”. Visionen med programmet 

var att förverkliga den svenska handikappolitiken så att människor med funkt-

ionshinder kan bemötas på ett värdigt sätt. SISUS betonar att bemötande handlar 

om respekt och mänskliga rättigheter, att alla människor ska ha tillgång till sam-

hället på samma premisser och att ingen ska bli diskriminerad. Särskilt viktigt är 

det att de anställda inom den offentliga sektorn, organisationer och företag har ett 

genomtänkt och bra arbetssätt och bemötande då detta är viktigt för den ökade 

tillgängligheten, både tillgänglighet i den offentliga miljön som genom anpassad 

information till dem som behöver det.86 

Precis som Karin Sundström, vars text om bemötande jag kommer att för-

djupa mig i längre fram, finner SISUS att bemötande skapas i mötet mellan indi-

vider, en privatperson och en offentligt anställd, och att deras inneboende erfaren-

heter, kunskaper, maktpositioner, förhållningssätt och förväntningar skapas utifrån 

dessa förutsättningar. Gemensamt för allt bemötande är dock respekt, inlevelse 

och framför allt att bli sedd av den man möter.87 

En masteruppsats i ämnet bemötande, som dock inte behandlar personer med 

funktionshinder men som trots detta är mycket intressant, är Bemötande sett ur 

sex bibliotekariers perspektiv. Möjligheter och förutsättningar för personal och 

verksamhet att arbeta med bemötandefrågor på bibliotek, av Linnéa Forslund och 

Janna Jansson från 2010. Uppsatsens målsättning är att belysa och problematisera 

begreppet bemötande samt visa på begreppets mångfald. Uppsatsförfattarna kon-

staterar, precis som jag, att bemötande som begrepp på folkbibliotek är ett förhål-

landevis nytt fenomen som härstammar från den privata marknaden och detalj-

handeln. Vidare konstaterar de att forskning kring bemötande på bibliotek är svårt 

att finna, till stor del beroende på att ordet saknar en engelsk motsvarighet. Förfat-

tarna vill genom kvalitativa intervjuer av sex bibliotekarier (på tre olika bibliotek) 

ta reda på om det är möjligt att arbeta med bemötandefrågor på bibliotek och hur 

                                                 
84 Lindqvists nia: nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder: slutbetänkande 

(1999), s. 1f. 
85 SISUS, Statens institut för särskilt utbildningsstöd heter sedan 1 juli Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM). Deras nuvarande uppdrag är att ge specialpedagogiskt stöd till personal inom skolväsendet samt att 

sprida information och ge kompetensutveckling. [www.spsm.se/sisus][2011-02-24]. 
86 Om bemötande av människor med funktionshinder: ett nationellt handlingsprogram för att öka kompeten-

sen om bemötande, Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS), 2003, s. 6 ff. 
87 Om bemötande av människor med funktionshinder: ett nationellt handlingsprogram för att öka kompeten-

sen om bemötande, Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS), 2003, s. 7. 
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man gör detta trots de olika uppfattningar som råder kring betydelsen av bemö-

tande.88 

Forslund och Jansson har två perspektiv på sin analys, dels ett individperspek-

tiv där de vill belysa hur individen kan påverka bemötandet på det personliga pla-

net och dels ur ett organisationsperspektiv där författarna ser hela organisationens 

del i arbetet med bemötande samt vad organisationen kan göra för att förbättra 

arbetet med bemötande. Dessa två perspektiv behövs, förklarar uppsatsförfattarna, 

för att ett bättre bemötande ska kunna uppnås på biblioteken och bör därför inte 

ses som två separata arbetsmetoder.89 

Resultaten av deras undersökning visar att alla (tre) bibliotek arbetar med be-

mötandefrågor, dock på olika intensiva sätt. Det bibliotek där man hade en tydlig 

bemötandepolicy att arbeta efter som följd av en omfattande utbildning, hade ett 

mer aktivt arbetssätt och fler tankegångar kring bemötande än det bibliotek som 

inte hade ett liknande arbetssätt. Där fanns endast en fokusgrupp som hanterade 

frågor rörande bemötande. Där var man alltså mer tveksam till bemötandefrågor, 

man såg helt enkelt inte hur dessa frågor skulle gå att arbeta vidare med. 

Undersökningen Forslund och Jansson utförde visar alltså på att vidare ut-

bildning i bemötande behövs för att på bästa sätt kunna förbättra den service 

biblioteken erbjuder. Detta blir också mer och mer viktigt då digitaliseringen går 

framåt, möten ansikte mot ansikte förekommer allt mer sällan vilket ställer större 

krav på det personliga mötet när det väl sker.90 

Pågående projekt 

Jag vill uppmärksamma projekt ”Katalogisering och distribution av litteratur på 

teckenspråk”, som nu pågår mellan TPB (Tal- och punktskriftsbiblioteket), Re-

sursbiblioteket i Örebro och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Detta är ett 

projekt som är finansierat av regeringen och syftar till att förbättra spridningen av 

teckenspråkslitteratur, framför allt för barn och unga, i Sverige. Specialpedago-

giska skolmyndighetens teckenspråkiga litteratur görs tillgänglig och synlig hos 

TPB genom katalogisering i deras katalog och tanken är alltså att dessa titlar se-

dan ska vara sök- och nedladdningsbara via skol- och folkbiblioteken runt om i 

Sverige. Till detta projekt är 18 pionjärbibliotek medverkande, bland annat Örebro 

stadsbibliotek.91 

                                                 
88 Forslund, Linnéa & Jansson, Janna (2010), Bemötande sett ur sex bibliotekariers perspektiv. Möjligheter 

och förutsättningar för personal och verksamhet att arbeta med bemötandefrågor på bibliotek, Masteruppsats 

i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet, Inst. för ABM, s. 7. 
89 Forslund, L. & Jansson, J. (2010), Bemötande sett ur sex bibliotekariers perspektiv. Möjligheter och förut-

sättningar för personal och verksamhet att arbeta med bemötandefrågor på bibliotek, s. 47. 
90 Forslund, L. & Jansson, J. (2010), Bemötande sett ur sex bibliotekariers perspektiv. Möjligheter och förut-

sättningar för personal och verksamhet att arbeta med bemötandefrågor på bibliotek, s. 108. 
91 tpb.se >Pågående projekt [2011-04-05]. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Bibliotek är en serviceinstitution och i uppdraget ingår att tillhandahålla service 

och tjänster till samhällets alla invånare. Men att erbjuda dessa tjänster och samti-

digt förmedla dem på ett tillfredsställande sätt, både för organisationen och för 

låntagaren, kräver att biblioteken är serviceorienterade. Både kvalitén och effekti-

viteten på bibliotekens service blir allt mer betydande. 

För att kunna ge en så bra service som möjligt är det viktigt att bibliotekarien 

är kunnig (har fackkunskaper), men samtidigt är det angeläget med goda kommu-

nikativa egenskaper så att eventuella barriärer kan överbryggas. Barriärer eller 

hinder i kommunikationen uppstår nästan alltid och beror ofta på felaktiga anta-

ganden som grundar sig i dålig perception, mekaniska, semantiska och/eller psy-

kologiska barriärer. Dessa uttrycks genom ickeverbal kommunikation enligt Ri-

chard Dimbleby och Graeme Burton i Kommunikation är mer än bara ord.92 Jag 

kommer huvudsakligen att fokusera på deras resonemang om interpersonell 

kommunikation och de olika barriärer som kan uppstå som ett resultat av den ick-

everbala kommunikationen. 

Vad är kommunikation? 

Kommunikation är en handling mellan två individer eller två grupper som innebär 

att överföra och förmedla tankar, åsikter, känslor och/eller information, både ver-

balt och ickeverbalt. När vi samtalar öga mot öga är det en omedelbar överföring, 

en så kallad direktkommunikation medan en reklamkampanj, TV, tidningar eller 

radio är en fördröjd överföring/kommunikation. Att kommunicera är en aktiv 

handling, något som vi skapar genom att tala och att lyssna. Lyssnandet i sig är en 

process som innebär att vi tar emot budskapet, tolkar det och reagerar sedan efter 

vår tolkning. Vi har ingen medfödd förmåga att kommunicera genom att tala och 

skriva utan det är något som vi förvärvar.93 Dimbleby och Burton menar att ”[i] 

själva verket lär vi oss inte bara hur vi ska kommunicera, utan vi använder även 

                                                 
92 Dimbleby, Richard & Burton, Graeme, Kommunikation är mer än bara ord, 2. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 1999, s. 92 ff. 
93 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 12 f. 
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kommunikationen för att lära oss att kommunicera”.94 Författarna menar att vi 

som spädbarn övar upp våra kommunikativa färdigheter genom att iaktta föräldrar 

och syskon, när de talar och gestikulerar vilket är en pågående process livet ige-

nom. Kommunikation är även kulturellt betingat, hur vi kommunicerar och vad 

som sägs är beroende av den kultur där den äger rum. Inom en nation finns även 

subkulturer som också de definieras utifrån kommunikationssätt.95 Här kan vi 

välja att se på döva som en subkultur med ett eget språk, teckenspråk. 

Det finns en mängd olika syften och behov som ligger till grund för kommuni-

kation mellan människor. Det främsta och mest basala syftet är ett fysiskt behov, vår 

överlevnad. Vi behöver kommunicera för att vi ska kunna skaffa oss mat, värme 

och tak över huvudet. Det är också därför vi bildar sociala grupper och samarbetar 

med varandra eftersom människor i grupp har lättare att överleva.96 

Kommunikation används för att stilla personliga behov som åsikter, tankar 

och känslor. Vi vill också skapa och upprätthålla relationer med andra människor 

vilket vi gör genom kommunikation.97 

Kommunikationskategorier 

Genom att definiera kommunikation efter hur många som ingår vid kommunikations-

tillfället har Dimbleby och Burton kommit fram till fyra kategorier. Den första 

kategorin handlar om intrapersonell kommunikation och är den kommunikation 

som sker inom oss själva när vi tänker. Vi är alltså både mottagare och sändare i 

en intrapersonell kommunikation medan kommunikation mellan två individer 

kallas interpersonell kommunikation. Det är dock inte ovanligt att det befinner sig 

fler personer i närheten när kommunikation sker, till exempel mellan expedit och 

kund eller under ett referenssamtal på ett bibliotek. I fokus för interpersonell 

kommunikation är förbindelsen öga mot öga, dock räknas även telefonsamtal in i 

denna kategori. Utmärkande för interpersonell kommunikation är betoningen på 

tal och ickeverbala kommunikationsformer. Jag kommer att fördjupa mig i vad 

ickeverbala kommunikationsformer är längre ner.98 

Kommunikation mellan och inom grupper kallas gruppkommunikation. Även 

inom gruppkommunikation finns avvikelser beroende på gruppens storlek och 

sammansättning. Tidningar, TV och radio är exempel på masskommunikation som 

förmedlas, tas emot och konsumeras av ett stort antal människor.99 

                                                 
94 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 13. 
95 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 13, 16, 75. 
96 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 18 f. 
97 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 18 f. 
98 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 14. 
99 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 14. 
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Ickeverbal kommunikation 

När vi kommunicerar med varandra tar vi emot och skickar ickeverbala tecken. 

Dessa tecken är inte tal utan kroppsspråk, som gester och mimik eller vilka kläder 

vi bär. Olika dialekter eller sätt att uttala ord påverkar det sätt vi framför vårt bud-

skap. Ickeverbal kommunikation är, precis som talet, en primär kommunikationskod 

och lika komplex. Dessa ickeverbala tecken förmedlar vi både medvetet och 

omedvetet. Våra attityder – inneboende åsikter och tankar – om varandra spelar 

stor roll för de ickeverbala signaler och tecken vi sänder ut.100 

Feedback 

Feedback är vad Dimbleby och Burton refererar till som återföring. Detta innebär 

att kommunikation är dubbelriktad. De menar att feedback har två infallsvinklar, 

dels sänds budskap fram och tillbaka mellan två individer och dels leder budskap-

et till respons. Detta leder i sin tur till att vi förändrar vårt sätt att föra ett samtal. 

Vi kan på det viset förbättra vår kommunikation. Feedback kan vara både verbal 

och ickeverbal men det är den ickeverbala kommunikationen, vårt kroppsspråk, 

som spelar störst roll i kommunikationen med andra individer.101 

Kroppsspråk 

Kroppsspråket avslöjar en hel del om en människas inre känslor, attityder och 

avsikter. Kroppsspråket kan vara mycket övertygande men det är i samspelet mel-

lan kroppsspråk och tal som den fulla betydelsen av budskapet träder fram. En 

bortvänd blick, ett leende, en knuten näve eller en nervöst flackande blick är ex-

empel på ickeverbal kommunikation. Att vi knyter näven i ett samtal kan vara 

resultatet av stress och anspänning eller en känsla av aggression riktad mot den vi 

talar med. Personen som mottar det ickeverbala budskapet kan reagera på olika 

sätt, antingen med ilska och/eller genom tystnad.102 

Kommunikationsbarriärer 

När vi kommunicerar med varandra kommer vi ofrånkomligen att, förr eller se-

nare, stöta på barriärer. Detta beror på att vi inom oss bär kommunikationens ko-

dande och avkodande. Detta innebär att det är vi själva som skapar mening i det 

som sägs.103 Här kommer jag att förklara dessa barriärer närmare. 

                                                 
100 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 54-59. 
101 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 44, 73. 
102 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 44, 73. 
103 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 92. 
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Perception 

Enligt Nationalencyklopedin resulterar perception i ”en inre bild av omgivningen, 

vilken är organiserad så att vi kan forma ändamålsenliga handlingar”.104 Enklare 

uttryckt är perception inneboende värderingar (åsikter, attityder, fördomar) om oss 

själva och andra som sedan avspeglas i samspelet mellan människor. Feedback 

och perception hänger nära samman eftersom det är ”feedbackbudskap” vi fångar 

upp. Redan innan ett samtal har börjat har vi läst av dolda tecken och budskap 

menar Dimbleby och Burton.105 

Perception av jaget och vår självbild, har stor betydelse för hur vi kommuni-

cerar. Är vi osäkra på oss själva och tror att vi är på ett visst sätt är det den bilden 

vi förmedlar till vår samtalspartner. Andras attityder mot och relationer med oss 

påverkar vår självbild, ett barn i specialklass kan se på sig själv med en negativ 

syn. Detta beror till stor del på den negativa bild folk har av en specialklass och 

dess elever.106 

Genom att tolka andra människors signaler gör vi antaganden om dem, fyller i 

information som saknas. Vi ser det vi vill se trots att det inte alltid stämmer och 

ibland gör vi våra bedömningar alldeles för snabbt. Detta kallas även stereotypisering 

och innebär att placera folk i fack baserat på utseende, funktionshinder eller lik-

nande. När stereotypiseringen har skett tillskriver vi denna person ett antal egen-

skaper och kännetecken vilka inte alls stämmer med verkligheten.107 

Tre typer av barriärer 

Enligt Dimbleby och Burton finns det tre barriärer; mekaniska, semantiska och 

psykologiska barriärer som kan hindra kommunikationsprocessen, till exempel 

störande bakgrundsljud eller dövhet. Det är framförallt i sammanhanget och vid 

kodningsprocesserna de mekaniska barriärerna uppstår.108 

Semantiska barriärer stöter vi på när vi bryter mot de ”överenskomna regler-

na för grammatik, stavning eller användning av enskilda ord”109 enligt Dimbleby 

och Burton. Semantik är alltså ordens betydelse och om orden inte används med 

sin riktiga innebörd är det svårt att förstå eller göra sig förstådd. Två personer som 

talar olika språk stöter på en semantisk barriär eftersom ingen av dem känner till 

det andra språkets kodning eller konventioner, kommunikationen är blockerad. 

Ordens betydelser är något som finns inuti människan, inte i själva ordet, enligt 

                                                 
104 NE.se > perception [2011-04-18]. 
105 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 79 f. 
106 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 80. 
107 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 88, 92. 
108 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 92. 
109 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 93. 
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författarna. Kan man inte relatera till ett givet ord finns det en barriär för kommu-

nikation.110 

De psykologiska barriärerna bottnar i attityder, värderingar och övertygelser 

och är den främsta orsaken till problem i interpersonell kommunikation. Antagan-

den och uppfattningar, det vill säga attityder, beror på övertygelser om människor, 

händelser eller situationer. Det är dessa ofta negativa attityder och fördomar som 

styr den tolkning som sker i kommunikationen. Fördomar och attityder styr samti-

digt hur vi själva kommunicerar. Fördomar måste tas på allvar och stävjas på alla 

sätt. Detta gör man bäst genom att skapa en gemensam förståelse, kunskap och 

effektiv kommunikation.111 

                                                 
110 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 93. 
111 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 93. 
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Metodredovisning 

För att uppnå syftet med min uppsats har jag valt att använda en kvalitativ enkät 

som vänder sig till bibliotekspersonal. Jag har valt den kvalitativa metoden ef-

tersom jag är intresserad av bibliotekariernas egna åsikter, upplevelser och reso-

nemang kring biblioteksservice för vuxna döva. Att ta del av någons tankar och 

åsikter är, enligt Steinar Kvale, att få en inblick i informantens livsvärld, en så 

kallad livsvärldsintervju.112 Denna inblick ska ge mig en djupare förståelse för 

bibliotekariers kunskaper och erfarenheter av vuxna döva låntagare för att på så 

vis se om detta kan spela roll i deras arbete. Jag har också ställt frågor som rör 

utbud av teckenspråkslitteratur/medier, teckenspråkskunskaper samt om det finns 

programverksamhet riktad till min målgrupp.  

Utöver denna enkätundersökning har jag även vänt mig till Örebro Stadsbib-

liotek med en mer djuplodad enkät. Denna enkät vänder sig till teckenhörnan som 

är en del av stadsbibliotekets verksamhet. Teckenhörnan samlar all information 

och fakta om döva och teckenspråk samt teckenspråkslitteratur- och medier för 

döva. Att jag har valt att göra ytterligare en enkätstudie med en fördjupad enkät 

till Örebro stadsbibliotek beror bland annat på det resultat jag fick ut av pilotstu-

dien jag utförde. Jag tog kontakt med en bibliotekarie som gav mig synpunkter 

och respons på de frågor jag formulerat. Denna bibliotekarie tog i sin tur kontakt 

med den ansvariga bibliotekarien på den sociala avdelningen113 för att vidarebe-

fordra vissa av de omarbetade frågor jag tagit fram. Denna pilotstudie gav intres-

santa resultat. De gav mig indikationer på att enkätunderlaget var för stort, det vill 

säga frågorna var för många samt att vissa frågor var ställda på fel sätt. Jag förstod 

också att för att ge tyngd åt mina resultat, behövde jag fördjupa undersökningen 

på något sätt och därför valde jag att vända mig till teckenhörnan i Örebro som 

har en unik verksamhet gentemot döva och därför väckte mitt intresse. 

Jag har valt att kontakta ett större antal anonyma folkbibliotek samt Örebro 

Stadsbibliotek. I första hand vände jag mig till talboksavdelningen eller liknande i 

den mån det var möjligt. När e-postadresser till dessa avdelningar eller personer 

inte fanns tillgängligt kontaktade jag informations- eller receptionsdisken som 

                                                 
112 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2009, s. 42 fff. 
113 Sociala avdelningen har i detta fall hand om boken kommer-verksamhet och talboksutlåning. 
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ofta hade en tillgänglig e-postadress. Min förhoppning var att bli vidarebefordrad 

till berörd avdelning eller person. Enligt Jan Trost är detta ett strategiskt urval, att 

välja sin informant utifrån de kunskaper denne besitter och på så sätt få så relevant 

information som möjligt.114 Vidare, i enlighet med Trost skickade jag, i samband 

med enkäten, även med ett missiv, ett så kallat följebrev där jag kort redogjorde 

för vem jag var, mina kontaktuppgifter, mitt syfte och att deras svar skulle behand-

las konfidentiellt och inte knytas till respektive bibliotek.115 

Jag utformade en tidsplan om fyra veckor där jag skickade ut min enkät och 

mitt missiv på första dagen. Efter cirka två veckor skickade jag en påminnelse till 

de bibliotek som jag inte fått något svar ifrån, jakande eller nekande till att delta i 

undersökningen. Med påminnelsen, som var kortfattad och lättläst enligt Trosts 

anvisningar, följde även ännu en enkät med.116 

Enkätundersökningens urval av informanter är relativt omfattande. Jag tog 

kontakt med 22 folkbibliotek spridda över hela Sverige, med Örebro Stadsbiblio-

tek inräknat blir antalet 23. Att mitt val föll på så pass många bibliotek bygger på 

en förhoppning om ett mer nyanserat resultat än om jag undersökt färre bibliotek. 

Storleken på biblioteken har inte spelat någon roll, intresset har snarare legat i att 

få en så jämn geografisk spridning.  

Kontakten med dessa bibliotek togs via e-post på grund av den geografiska 

spridningen jag tidigare nämnt, även tidsbristen har spelat en stor roll. Det hade 

varken varit möjligt eller ens rimligt att hinna med ett personligt möte med en så stor 

grupp informanter på den begränsade tid jag haft till mitt förfogande. 

Av de 22 folkbibliotek jag initialt kontaktade erhöll jag svar från 13 bibliotek. 

Tre av dessa valde att inte delta i undersökningen på grund av bristande kompetens och 

utbud vilket gav ett slutgiltigt resultat på 10 informanter. Jag anser inte att bortfallet 

haft någon inverkan på resultatet då jag känner att mina informanter har gett mig 

empirisk mättnad, vilket Kvale diskuterar kring i Den kvalitativa forskningsinter-

vjun. Att nå empirisk mättnad innebär att fler intervjuer eller enkätundersökningar 

inte tillför några nya kunskaper eller fakta till undersökningen.117 

Jag har med avsikt inte tagit reda på kön eller ålder på informanterna som be-

svarat enkäten då jag anser att detta inte har någon som helst relevans för resulta-

tet av min undersökning. 

                                                 
114 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 29-39. 
115 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 98-103. 
116 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 105-112. 
117 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 129. 
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Genomförande 

Jag har valt att dela in min enkät i fyra olika teman samt en kategori märkt ”öv-

rigt” för informanternas egna reflektioner eller kommentarer i ämnet.118 Dessa svar 

kommer jag att väva in i texten eftersom många av svaren var förklaringar eller 

fördjupningar av informanternas tidigare svar. Om så inte är fallet kommer detta 

att framgå av min text.  

Att använda sig av tematiserade frågeställningar är en form av strukturerad 

metod. En sådan metod är bra när man vet vad det är man frågar efter enligt Jan 

Trost.119 Den strukturerade formen på enkäten underlättar för mina informanter när 

de ska besvara frågorna och ger dem ett sammanhang men det är även till hjälp 

för mig när jag ska sammanställa resultaten. Frågorna är standardiserade frågor, 

där alla frågor är likadana för alla informanter, med undantag för Örebro som har 

fått en utökad och något fördjupad enkät. Frågorna är medvetet ställda på ett så-

dant sätt att informanterna ska kunna reflektera och resonera fritt och ge så fria 

svar som möjligt. Jag har alltså använt mig av öppna frågeställningar eftersom det 

är informanternas kunskaper och erfarenheter som eftersöks.120 Dock varnar Trost 

för just öppna frågor eftersom de kan vara enormt tidskrävande att tyda de skrivna 

svaren men då jag använder mig av ett Word-dokument för min enkät drabbas inte 

jag av samma svårigheter kring att tyda handstilar och så vidare. Jag kan dock 

hålla med om att det finns vissa bekymmer att förstå andemeningen och de olika 

dimensionerna av långa och uttömmande svar eller enstaka ord. Trost talar även 

om svarsbortfall då öppna frågor kan göra informanterna osäkra men ingen av 

mina informanter lät bli att svara på någon fråga.121 Var det en frågeställning som 

någon av informanterna inte kunde besvara hänvisades jag vidare. Trost uppmunt-

rar till en öppen och kravlös fråga i slutet av enkäten, likt mitt eget tillägg, ”öv-

rigt” för egna tankar och reflektioner.122 

Frågorna är baserade på den svenska bibliotekslagen, IFLA:s riktlinjer för ar-

betet med döva låntagare på folkbibliotek samt John Michael Days artikel som är 

baserad på nämnda riktlinjer. Dessutom är riktlinjerna som IFLA framställt inde-

lade efter arbetsområden och därför föll det sig naturligt att jag utarbetade mina 

frågor och teman efter dessa arbetsområden. En del frågor har jag dock valt att 

placera under andra rubriker då jag anser att det blir ett bättre flyt mellan frågorna 

på det viset. 

När jag har analyserat mitt enkätmaterial har jag gjort detta systematiskt, tema 

för tema och ett bibliotek i taget. När detta var gjort började jag att jämföra de 

                                                 
118 Se bilaga. 
119 Trost, Jan & Hultåker, Oscar, Enkätboken, 3., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 61. 
120 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 74. 
121 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 74 ff. 
122 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 76. 
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enskilda svaren biblioteken emellan för att upptäcka skillnader i arbetssätt och 

attityder. Sedan har jag ställt dessa enkätsvar i relation till tidigare undersökning-

ar, litteratur inom ämnet och de riktlinjer som finns uppställda för folkbibliotek. 

Detta för att kunna urskilja om det finns en fungerande biblioteksservice för 

vuxna döva.    

Eftersom jag har skickat ut mina frågor via e-post har det funnits tid för re-

flektion och diskussion mellan kollegor vilket jag inte ser som ett problem. Sna-

rare tror jag att detta kan vara till fördel då vissa av mina frågeställningar kräver 

ett visst övervägande och eftertanke. Att jag inte har varit närvarande och ställt 

frågorna vid ett fastslaget intervjutillfälle kan ha påverkat svaren men jag tror inte 

att detta har haft en negativ inverkan. Förhoppningsvis har informanterna känt sig 

avslappnade när de besvarat frågorna istället för pressade av att ha mig närva-

rande. Vidare har jag valt att hålla på anonymiteten för mina informanter vilket 

jag också har poängterat i det följebrev jag skickade med mina intervjufrågor. 

Således har jag valt att inte gå in på vilket bibliotek eller vem det är som besvarar 

frågorna. Undantaget är Örebro Stadsbibliotek som figurerar med bibliotekets 

rätta namn men där informanten förblir anonym i likhet med övriga deltagare. 
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Undersökningen 

Resultaten från enkätundersökningen kommer i detta kapitel att presenteras, så 

långt det är möjligt, utefter enkätens fyra teman, baserade på IFLA:s riktlinjer. 

Vissa av svaren är i min sammanställning alltså inte grupperade på samma sätt 

som i enkäten. Jag har resonerat att läsbarheten och sammanhang mellan svaren 

väger tyngre än överensstämmelsen med utformandet av enkäten. Varje del analy-

seras i tur och ordning och kopplas till tidigare forskning samt mina teorier som är 

aktuella för denna uppsats. 

Informanterna kommer att benämnas efter profession, till exempel ”bibliote-

karie A på bibliotek A svarar…” eller ”informant B anser…” och så vidare. Det 

finns dock tillfällen när en benämning som ”hon” kan vara på sin plats. Jag väljer 

att kalla alla mina informanter hon, oavsett om informanten är en man eller 

kvinna. Detta val gör jag med textens läsbarhet i åtanke, för att skapa ett flyt och 

förhindra allt för mycket upprepningar av samma termer om och om igen. Annars 

benämns informanterna på samma sätt som biblioteken, med bokstaven A till J. 

Undantaget från denna benämning är som sagt Örebro stadsbibliotek som kommer 

att figurera med bibliotekets rätta namn men där informanterna förblir anonyma. 

Resultat 

Personal, kompetens och kommunikation 

Mitt första tema handlar om att ta reda på vilken typ av informant jag fått tag på, 

bibliotekarie, biblioteksassistent, verksamhetschef, samordnare eller liknande. Jag 

ville också söka svar på vilken samlad kompetens biblioteket innehar när det 

kommer till döva låntagare och om biblioteket tillhandahållit någon forma av ut-

bildning för sina anställda. Här ingår också en fråga som rör huvudansvar för döva 

inom personalstyrkan. Jag kommer också i detta avsnitt väva in svarsresultaten 

från ”arbetsmetoder och PR” eftersom detta hänger samma i viss mån. 

På frågan om vilken befattning informanterna hade var det uteslutande biblio-

tekarier som besvarade min enkät. Tre av informanterna som deltog i undersök-

ningen; B, D och G har olika chefsposter. Fem bibliotekarier har någon form av 

ansvar för talboksavdelningen samt boken kommer-verksamhet; A, C, E, F och H. 

Informant I är en av tre teamledare på sitt bibliotek. Detta innebär att hon ansvarar 
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för sitt team, upplevelseteamet, som ”har hand om skönlitteratur, musik, film, 

språk, litteraturvetenskap och biografier. Vi har också hand om DAISY och fäng-

elset och häktet”.123 

IFLA:s riktlinjer tydliggör vikten av en utbildad bibliotekarie med huvudan-

svar för döva för att kunna tillhandahålla den bästa servicen. De flesta svarade att 

det inte fanns något uttalat ansvar för just döva som målgrupp men informant E 

säger samtidigt att eftersom det är hon som har ansvar för anpassade medier så 

faller ansvaret för döva indirekt på henne.124 Informant A förtydligar att ansvaret 

för döva ingår i ansvaret för Äppelhyllan på barnavdelningen och i tillgänglighet-

sansvaret på vuxenavdelningen.125 Bibliotek G har personal med huvudansvar för 

döva.126 Det är alltså två av tio bibliotek som erkänner ett indirekt ansvar medan en 

informant talar om ett uttalat ansvar. 

På frågan om informanterna hade någon erfarenhet eller kunskap om döva in-

nan de påbörjat sin karriär som bibliotekarier svarade sex av informanterna nej 

medan informant G svarade ”[n]ej ingen särskild erfarenhet mer än gemene 

man”.127 B och F hade lite eller någon erfarenhet samtidigt som bibliotekarie D 

hade en del erfarenhet. Detta var samma bibliotekarie (D) som deltog i en studie-

dag under 2008 och som även förvärvat en del teckenspråk, handalfabetet och 

några tecken.128 Informant E och F hade ingen aning om det var någon i personal-

styrkan som kunde teckenspråk medan informant C svarade att det inte fanns nå-

gon på deras huvudbibliotek.129 Detta utesluter alltså inte att kunskapen kan finnas 

på någon av deras filialer. Bibliotekarie A, B, H och I gav tydliga nej på frågan 

om det fanns någon på deras bibliotek som kunde teckenspråk. Informant J har 

själv gått en teckenspråkskurs för några år sedan men har tyvärr glömt bort det 

mesta och vet inte om det är någon som kan teckenspråk i dagsläget.130 Bibliotek 

G hade teckenspråkskunskaper i personalstyrkan.131 

Vikten av att utbilda bibliotekspersonalen i hur döva kommunicerar framgår 

av Day´s artikel. Han anser även att det bör finnas en teckenspråkskunnig biblio-

tekarie/assistent på de större biblioteken. Det framgår tydligt av bland andra Er-

iksson och Söderlund att det finns osäkerhet förknippad med kommunikationen 

mellan döv och hörande varför teckenspråkskunskaper vore önskvärt för att 

minska denna osäkerhetskänsla.132 

                                                 
123 Enkätmaterial I, 2011-03-28. 
124 Enkätmaterial E, 2011-02-14. 
125 Enkätmaterial A, 2011-02-14. 
126 Enkätmaterial G, 2011-03-02. 
127 Enkätmaterial G, 2011-03-02. 
128 Enkätmaterial B, 2011-02-14; Enkätmaterial F, 2011-02-28; Enkätmaterial D, 2011-02-28. 
129 Enkätmaterial E, 2011-02-14; Enkätmaterial F, 2011-02-28; Enkätmaterial C, 2011-02-28. 
130 Enkätmaterial J, 2011-03-16. 
131 Enkätmaterial G, 2011-03-02. 
132 Day, J. M. (1992), ”Guidelines for Library Service for Deaf People: Development and Interpretation”,  s. 31-36.; 

Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 20. 
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Fredäng resonerar kring interaktionen mellan döv och hörande. Hon anser att 

kommunikationsmedlen och verktygen för kommunikation måste bestämmas uti-

från hur mötets karaktär ser ut. Det är viktigt att komma ihåg att möten mellan en 

döv och en hörande är ett möte mellan två olika språk och därför kräver andra 

strategier än ett möte mellan två individer som talar samma språk. Beroende på 

vad för typ av ärende som ska utföras krävs olika typer av kommunikation. Vid 

till exempel ett sjukhusbesök är det vanligt att anlita tolk eftersom detta möte är 

tidskrävande och det behövs full uppmärksamhet från den döva. Det är lätt att 

missförstånd uppstår och att viktig information förbises. Därför är detta ett typiskt 

tillfälle att anlita tolktjänst. Papper och penna kan fungera utmärkt vid enklare 

ärenden, som att handla på ICA. Förenklat teckenspråk som många döva använder 

sig av i interaktion med hörande, tecknat talspråk, kan också fungera vid enklare 

ärenden.133 

När det kommer till kommunikativa redskap och användningen av papper och 

penna anser Day detta vara ett bra redskap i en referenssituation på biblioteken 

där han menar att papper och penna alltid ska finnas lättillgängligt. Trots att 

Fredäng framhåller papper och penna som en fungerande kommunikationsform 

vid vissa ärenden menar hon, likhet med Eriksson och Söderlund, att uttrycka sig 

skriftligt kan skapa en osäkerhet hos den döva. Detta är vad Dimbleby och Burton 

refererar till som en semantisk barriär, när ord används på andra sätt än vad kon-

ventionen anger och man talar två olika språk.134 Svenskt teckenspråk har en annan 

meningsuppbyggnad än vad svenskan har vilket kan resultera i att den döva skri-

ver ord i den ordning som teckenspråkets konvention anger istället för svenskans. 

Detta försvårar kommunikationen och kan vara en av anledningarna till att onö-

diga missförstånd och irritation uppstår. 

Vidare kan det anses besvärligt med kommunikation via lappar eftersom detta 

inte är ett sätt att ”agera i samtidig interaktion”, enligt Fredäng, eftersom det av-

bryter kontinuiteten i konversationen.135 Detta betyder förenklat att det flyt och 

den närhet som uppstår i ett samtal hamnar i skymundan när vi avbryter oss för att 

skriva lappar mellan varandra.136  

Vad gäller utbildning i bemötande av döva var det alltså sammanlagt mindre 

än hälften, informant A, D och F, som hade deltagit i någon form av utbildning 

där bibliotekarie F nämner att hon tagit del av information från projektet ”Resurs-

biblioteket för döva”.137 Specifikt vad denna information har bestått av framgår 

tyvärr inte. Bibliotek A hade under en tid en döv bibliotekarie på praktik. Detta 

ledde till kunskaper om behov och bemötande, dels i interaktion med denna prak-

                                                 
133 Fredäng, Päivi, Teckenspråkiga döva: identitetsförändringar i det svenska dövsamhället, s. 81 fff. 
134 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än ord, s. 93. 
135 Fredäng, P. (2003), Teckenspråkiga döva: identitetsförändringar i det svenska dövsamhället, s. 84. 
136 Fredäng, P. (2003), Teckenspråkiga döva: identitetsförändringar i det svenska dövsamhället, s. 84. 
137 Enkätmaterial F, 2011-02-28. 
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tikant och dels från den information praktikanten stod för och som de övriga i 

personalstyrkan fick ta del av på personalmöten. Utöver detta har samma infor-

mant (A) deltagit i flera länsövergripande utbildningar. Ett av dessa tillfällen be-

vistades av Helena Söderlund som var initiativtagare till Resursbiblioteket i Öre-

bro. Söderlund har också besökt informantens bibliotek för att på plats föreläsa 

om medier som riktar sig till döva.138 Informanten som jobbar på bibliotek E har 

inte deltagit i någon utbildning som rör bemötande eller behov hos döva men 

nämner en utbildning i hur den portabla hörselslingan som finns på biblioteket 

fungerar.139 

Sammanfattningsvis innebär alltså detta att mer än hälften, sju (B, C, E, G, H, 

I, J) av tio bibliotek inte har fått någon utbildning om döva (detta utesluter alltså 

inte utbildningar om andra typer av funktionsnedsättningar), vilken typ av service 

de önskar och hur man bäst bemöter dem. Detta trots att IFLA:s riktlinjer tydligt 

tar upp vikten av utbildning.140 För ett gott bemötande borde även utbildning i 

teckenspråk ingå men endast ett av tio bibliotek svarade klart och tydligt ja på att 

det fanns teckenspråkskunskaper inom biblioteket. SISUS konstaterar samma sak 

som Day, det är genom utbildning och kunskap som fördomar och okunskap kan 

blottas och förhindras. Det gäller att få upp ögonen för de villkor som gäller för 

personer med funktionshinder, göra något åt de bristande villkoren och fortsätta 

förbättra det som fungerar.141 

Arbetsmetoder och PR 

Eriksson och Söderlund slår fast att service för döva inte är en förankrad del av 

biblioteksverksamheten och jag kan, utifrån min egen undersökning, enbart hålla 

med.142 Det blir än mer tydligt vid frågan om det fanns en medveten bemötandepo-

licy eller något styrdokument på biblioteken som reglerar deras arbete och bemö-

tande av döva. Informant I är den enda som redovisade att de har ett styrdoku-

ment/policy men vad den innebär närmare framgår inte.143 Fyra bibliotek, (A, D, 

E, F) menade att de har en tillgänglighetsplan för personer med funktionshinder 

och att detta (läs: personer med funktionshinder) är en prioriterad grupp.144 Infor-

mant G och J svarade, ”ingen särskild plan för just döva” respektive ”[i]nget styr-

dokument som gäller speciellt döva”.145 Detta indikerade att de har styrdokument 

som gäller bemötande av personer med funktionshinder men, precis som infor-

                                                 
138 Enkätmaterial A, 2011-02-14. 
139 Enkätmaterial E, 2011-02-14. 
140 Day, J. M. (1992), ”Guidelines for Library Service for Deaf People: Development and Interpretation”,  s. 31-36. 
141 Om bemötande av människor med funktionshinder: ett nationellt program för att öka kompetensen om 
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mant G och J själva poängterade, döva omnämns inte specifikt.146 B, C och H sva-

rade bara kort nej på frågan om bemötandepolicy och därvid kan jag endast spe-

kulera i om det trots detta ändå finns en policy som rör personer med funktions-

hinder. Det framgår dock i Bibliotekslagen § 8 att folkbiblioteken ska ägna sär-

skild uppmärksamhet åt personer med funktionshinder samt andra minoritetsgrup-

per. Unescos folkbiblioteksmanifest från 1994 säger samma sak, att särskilda 

tjänster ska erbjudas språkliga minoriteter och personer med funktionshinder 

bland andra.147 Visserligen är inte Unescos manifest juridiskt bindande men ef-

tersom Sverige har skrivit under och godkänt manifestet så finns det en moralisk 

och politisk skyldighet att följa dem.148 Traditionellt sett hamnar döva i kategorin 

för personer med funktionshinder trots att deras funktionshinder skiljer sig från 

andra inom denna grupp genom språket. Döva saknar ett av sina fem sinnen – 

hörseln, men som jag tidigare avhandlat så är teckenspråkiga döva mer en språklig 

minoritet än personer med funktionshinder. Funktionshindret uppstår först i inter-

aktion med hörande eftersom språken skiljer sig åt.149 Att därför utforma en mer 

anpassad bemötandepolicy som anpassar sig efter dövas specifika behov skulle 

vara av större värde. En sådan kategorisering av döva, det vill säga som funkt-

ionshindrad, gör att deras behov hamnar i skymundan. 

En naturlig följdfråga på föregående fråga var om vuxna döva anses vara en 

prioriterad grupp bland andra grupper av funktionshindrade. Detta gav en finger-

visning i hur biblioteksservicen ser ut gentemot döva låntagare, men det visade 

även på hur man tolkat det som står i § 8 i bibliotekslagen. Resultaten varierade. 

Bibliotek I svarade att vuxna döva inte var en prioriterad grupp medan informant 

A, B, E, F, G och H svarade att döva inte är mer prioriterade än andra låntagar-

grupper med funktionshinder.150 Bibliotekarie J formulerade istället att ”[h]ela 

gruppen personer med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp”.151 Bibliotek 

F utvecklade sitt svar med att kontakten med vuxna döva är liten och att gruppen 

därför inte är prioriterad.152 För bibliotek C är döva heller ingen prioriterad grupp, 

”[n]ej, tyvärr. Men det är viktigt att olika handikappgrupper ställer krav på biblio-

teket och det har inte de döva gjort (jfr. synskadade)”.153  

Detta är något som återkommer, både bland mina informanter och i litteratu-

ren, att döva inte ställer krav på biblioteken. Döva är den osynliga gruppen. 

Mycket av problematiken kan härledas till de semantiska barriärer som finns, men 
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det handlar även om psykologiska barriärer, där attityder och bristande kunskaper 

från biblioteksvärlden spelar stor roll och kan skapa missförstånd. Här har även 

döva ett ansvar att förändra den förlegade syn och de attityder, den psykologiska 

barriär som de själva bär med sig om biblioteken. Eriksson och Söderlund menar 

att många äldre döva har negativa upplevelser och minnen av inskränkningar i 

språket från sin skoltid då teckenspråk inte fick användas, varken på lektionstid 

eller på fritiden. Bokläsning var på svenska och var många gånger förknippad 

med en ständig kamp. När tvånget till svenska sedan upphörde och döva fick an-

vända sig av teckenspråk tog många avstånd från svenskan och däribland bokläs-

ning.154 

Döva låntagare är många gånger osäkra och rädda snarare än ointresserade av 

vad biblioteken har att erbjuda och vad som vidare framgår av Eriksson och Sö-

derlund och förstärktes av mina informanters svar är att det är svårt att skapa en 

varaktig relation med döva eftersom de sällan kontaktar biblioteken. Detta leder 

till bristande kunskaper i dövas läsvanor och språksituation hos bibliotekarierna.155 

Många av mina informanter har vid något tillfälle under åren gjort försök att nå 

döva genom visningar av biblioteken och deras service. Informant A berättade hur 

de har försökt att nå döva samhällsgrupper vid flertalet tillfällen men inte lyckats. 

Ett av dessa tillfällen var för ett par år sedan då en döv bibliotekarie bjöd in Dövas 

förening för en visning men uppslutningen, trots påminnelser, var mycket liten.156 

Bibliotek C vittnade om samma företeelse då de kontaktat SDRF (Sveriges Dövas 

Riksförbund) men fått mycket liten respons tillbaka.157 Bibliotek B ansåg att annat 

har känts mer angeläget eftersom gruppen är så pass liten och efterfrågan obefint-

lig bland vuxna. Dock har bibliotek B återkommande besök av ett hörseldagis för 

döva barn och bibliotek D erbjuder sagostunder med T.A.K.K (tecken som alter-

nativ och kompletterande kommunikation).158 Det mest nedslående svaret kommer 

från bibliotek I som kort konstaterar att de inte medvetet försöker nå ut till döva 

eftersom de inte är en prioriterad grupp. Detta rimmar illa med tanke på att samma 

informant (I) svarade att biblioteket hade en bemötandepolicy/styrdokument för 

döva.159 Här ser jag tydligt de psykologiska barriärerna som hindrar vidare ar-

betsinsatser för att locka vuxna döva till biblioteken. Författarna till kommunikat-

ion är mer än ord menar att det är människors attityder och förväntningar bland 

annat, som många gånger hindrar eller försvårar kommunikation vilket jag också 

talat om i mitt teorikapitel (se sidan 36). 

För några år sedan satsade bibliotek J medvetet på döva. De förde ut biblio-

teksinformation på föreningsmöten för döva, hade särskilda program med tecken-
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tolk på biblioteket och satsade på teckenspråkslitteratur samt depositioner med 

litteratur på teckenspråk och LL-böcker i dövföreningens lokaler.160 Att deponera 

material till en dövförening beskriver även Eriksson och Söderlund att en kom-

mun i Sverige hade gjort. Kommunen hade även överlåtit bibliotekets anslag för 

att köpa in material på teckenspråk till dövföreningen och beståndet fanns i döv-

föreningens lokal. Materialet var sökbart i bibliotekskatalogen men fanns alltså 

inte tillgängligt i bibliotekslokalen.161 Ursprungstanken är god, döva ska ha till-

gång till bra, relevant litteratur i en trygg miljö där kommunikativa barriärer inte 

uppstår. Nackdelen med en sådan satsning blir att avståndet mellan biblioteken 

och döva förstärks eftersom döva aldrig behöver besöka bibliotekens lokaler för 

att få tag i material. Teckenspråksmaterialet blir heller inte synligt eller åtkomligt 

för hörande. Det handlar också om att en hel del av bibliotekens material aldrig 

synliggörs för döva, till exempel LL-böcker som har ett stort värde för den som är 

lässvag. 

Bibliotek E och G hade båda haft olika samarbeten med Hörselfrämjandet re-

spektive De dövas förening som fått chansen att hålla föreläsningar och ordna 

utställningar. Nu ligger dock fokus på personer med dyslexi hos bibliotek G.162 

Varför man inte skulle kunna fokusera på fler grupper eller fler funktionshinder 

samtidigt känns lite märkligt och främmande. Biblioteken jobbar ju aktivt med att 

främja flera lässvaga gruppers läsutveckling. Barn och invandrare är två priorite-

rade grupper. Jag tror snarare att det handlar om att biblioteket gett upp eftersom 

biblioteken upplever att responsen varit dålig från dövas håll. Jag anar också en 

känsla av otillräcklighet som kommer av att de teckenspråksmedier som finns inte 

är bra nog. Vissa av bibliotekarierna i min undersökning verkar känna uppgiven-

het och frustration över att döva är en sådan liten användargrupp på biblioteken 

som de inte lyckats locka. Detta har mynnat ut i att biblioteken i stort sett gett upp 

sina ansträngningar. Det vill säga, bibliotekarierna antar att vuxna döva låntagare 

är ointresserade av bibliotekens service, baserat på gamla meriter. Bibliotekarier-

na utgår från att resultaten skulle bli detsamma vid ett liknande marknadsförings-

försök idag. Även här är det de psykologiska barriärerna som blockerar kommu-

nikation och förhindrar att den äger rum.163 Informant C menade att: 

[d]öva är en grupp som vi inte alls har satsat på (framförallt vuxna) och som är ett ständigt 
dåligt samvete. [---] Det finns många prioriterade grupper och är gensvaret dåligt så väljer 
man att satsa på andra grupper där man får mer respons.164 
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Detta svar är en bättre sammanfattning av hur läget ser ut. Sundström menar att 

det är ”mycket svårt att ’icke-prioritera’ någon grupp”165, alltså att alla grupper är 

lika viktiga och ska prioriteras. 

En av de frågor som ingick i temat om arbetsmetoder och PR var huruvida 

biblioteken vid någon tidpunkt använt sig av resursbiblioteket i Örebro. Tanken 

bakom projektet Resursbiblioteket var att ha en instans som samlade och samord-

nade allt tillgängligt material om teckenspråk och döva samt fungerade som låne-

central till bibliotek, enskilda personer och föreningar över hela Sverige. Detta 

skriver Eriksson och Söderlund om i kartläggningen Döva och bibliotek.166 Målet 

med frågan var därför att få reda på om denna instans har utnyttjats eftersom för-

fattarnas undersökning visade att både biblioteken och döva låntagare visade in-

tresse för ett bibliotek med den här typen av ansvarsområde. Resultatet av min 

egen undersökning gav blandade svar. Hälften av deltagarna i min undersökning 

(B, D, G, H, J), hade inte haft behov av att kontakta resursbiblioteket så vitt in-

formanterna visste.167 Informant J svarade att det egna bibliotekets material och 

kunskaper räcker och har därför inte haft behov av Resursbiblioteket.168 Reste-

rande fem bibliotek; A, C, E, F och I svarade mer specifikt att de vid enstaka till-

fällen använt sig av resursbiblioteket.169 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera, med stöd i min undersökning, att 

vuxna döva inte är en högprioriterad användargrupp utan en osynlig sådan. Till 

stor del beror detta på att döva visar ett sådant litet intresse för bibliotekens ser-

vice och utbud enligt informanterna. Om döva visade större intresse för biblio-

teksverksamheten så skulle bibliotekarierna i sin tur anstränga sig mer för att möta 

dövas behov. Försök att nå döva samhällsgrupper har gjorts tidigare, dock har 

gensvaret varit dåligt. Baserat på det tidigare låga intresset antar biblioteken att deras 

ansträngningar inte leder någon vart och låter därför bli att göra nya försök. Endast ett 

av biblioteken har en bemötandepolicy som vänder sig specifikt till döva. Samti-

digt är detta samma bibliotek (I) som svarade att döva inte var en prioriterad 

grupp. Vuxna döva är det ständiga dåliga samvetet hos biblioteken och det fram-

går mer än tydligt i svaren hos många av deltagarna i min undersökning, inte 

minst genom det faktum att somliga svar var tvetydiga.  

Bestånd och samlingar 

Till grund för temat om bestånd och samlingar ligger inte bara IFLA:s riktlinjer 

utan också bibliotekslagen § 8. Så vad har biblioteken för utbud av teckenspråks-
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litteratur att erbjuda teckenspråkiga vuxna döva? Efterfrågas teckenspråkslittera-

tur eller upplever biblioteken att annan typ av litteratur eller andra medier efter-

frågas mer? Anslås det resurser för att främja utbud av teckenspråkslitteratur?  

När det kommer till mina informanters bibliotek och deras utbud av tecken-

språkigt material för vuxna bestod det till största delen av teckenspråkskurser och 

lexikon och även en del bortgallrade videokassetter. Bibliotek G är ett av två 

bibliotek som, utifrån intervjumaterialet, till synes hade det största utbudet för 

vuxna där ett 20-tal DVD med teckentolkning ingår. Dessa DVD-filmer innehåller 

berättelser om döva, författarpresentationer samt även lite boktips. Det mest utlå-

nade materialet av teckenspråkslitteraturen som fanns på bibliotek G var dock 

teckenspråkskurser, 4-5 olika kurser. En del är kombinerat material, bok och 

CD/DVD. Informant G berättade att de även tillhandahöll uppslagsböcker och 

lexikon, även där 4-5 stycken. Informant G upplevde emellertid att detta material 

främst efterfrågades av anhöriga till döva och studerande. Detsamma gällde för 

DVD-filmerna med teckentolkning som lånas ut.170 Det andra biblioteket som har 

ett digert utbud är bibliotek J som kontinuerligt köpt in all teckenspråkslitteratur 

som producerats. De har också köpt in alla böcker som LL-förlaget gett ut samt 

även en del från andra LL-producenter. Vad gäller efterfrågan höll informant J 

med övriga, det är främst hörande personer som velat lära sig teckenspråk och 

hålla efter redan förvärvade kunskaper som frågat efter teckenspråkslitteratur.171 

Informant C svarade att de inte hade några medier just nu men de ”[h]ar haft 

VHS, men gallrat dessa. Finns inte mycket att köpa.”172 Även informant A antydde 

att videokassetter har gallrats bort.173 

Informant I räknade upp både svartskriftsböcker och LL-böcker på frågan om 

deras utbud för vuxna döva. Här drar jag slutsatsen att informanten menar att döva 

lånar ”vanliga” böcker som vilken annan låntagare som helst. På frågeställningen 

angående efterfrågan av teckenspråkslitteratur svarade samma informant att det 

endast är teckenspråksordböcker som efterfrågades.174 Bibliotek D besvarade frå-

gan om utbud med att det inte går att få tag på teckenspråkig litteratur eller teck-

enmedier men upplevde trots detta att teckenspråkslitteratur efterfrågades, fram-

förallt för barn. Det har även förekommit förfrågningar om teckenspråkslitteratur 

för vuxna.175 Detta måste ses som ett positivt resultat i relation till de andra biblio-

tekens ganska dystra svar när det kommer till efterfrågan och pekar på, precis som 

tidigare forskning redan visat, att behovet av teckenspråkslitteratur för vuxna, 

framför allt lässvaga, döva i allra högsta grad är en realitet. Många av mina infor-
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manter talade om det dåliga utbudet vilket även det är en indikation på att något 

behöver göras på produktionsfronten, vilket jag diskuterat tidigare.  

Informant D upplevde att även utbudet för barn är begränsat medan informant 

A inte alls hade samma åsikt. Informant A poängterade att ”[f]ör barn är utbudet 

större, både dvd, spel och böcker finns.”176 

Varför efterfrågas teckenspråkslitteratur och –medier i sådan liten utsträck-

ning? Beror det på ointresse eller att behovet av teckenspråkigt material inte 

finns? Informant E kommer med en intressant fundering kring detta och säger: 

”det kan naturligtvis vara så att man inte frågar efter något man inte tror ska finnas.”177 

Här ligger det ju trots allt ett visst mått av sanning i påståendet eftersom informan-

terna, på olika sätt, talar om det dåliga utbudet, den oansenliga produktionen och 

att de inte har någon teckenspråkslitteratur att tala om. Frågan kvarstår, borde 

biblioteken, trots bristande efterfrågan och dålig produktion, trots allt köpa in det 

som produceras? Det är absolut en kostnadsfråga men, det är samtidigt en fråga 

om tillgänglighet och en demokratisk rättighet. 

En intressant aspekt John Michael Day tog upp i sin artikel var värdet av att 

erbjuda LL-böcker till lässvaga döva låntagare. Detta är ju en avdelning på biblio-

teken som är mycket populär och av stort värde för många lässvaga grupper som 

till exempel språkliga minoritetsgrupper och/eller personer med fysiska eller psy-

kiska funktionshinder. Day anser att dessa böcker med ett enkelt och direkt språk 

skulle underlätta för de döva som ännu inte tillfullo behärskar det skrivna språket, 

i detta fall, skriven svenska.178 Vad gäller mina informanter skiljer sig svaren en 

aning åt. Min frågeställning behandlar efterfrågan av andra typer av litteratur och 

medier, specifikt även LL-böcker. Tre informanter (B, D, H) svarade att det var 

svårt att säga om det fanns efterfrågan på LL-böcker från dövas sida. De döva 

som informant E hade varit i kontakt med har läst vanliga böcker medan infor-

mant I inte visste exakt vem som lånade LL-böcker. Informant A däremot berät-

tade att LL-böcker har haft en omfattande efterfrågan, inte från vuxna döva utan 

framför allt av ”nya svenskar (t ex SFI-elever), dyslektiker och vuxna med intel-

lektuell funktionsnedsättning.”179 Informant C ”upplever inte att det är särskilt 

många döva som lånar LL-böcker.”180 Trots att bibliotek J köper in allt LL-förlaget 

ger ut och även annan LL-produktion lånas dessa böcker och svartskriftsböcker 

endast ut i viss mån till döva låntagare. Informant J befarade att de inte hade så 

många döva låntagare.181 Slutligen berättade informant G att det har hänt att LL-
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böcker efterfrågats av vuxna döva men att dessa då har haft någon annan typ av 

intellektuell funktionsnedsättning.182 

Temats sista fråga var om biblioteken beviljades ekonomiskt stöd för att 

främja utbud av teckenspråkslitteratur. Endast ett bibliotek av tio gav ett annat 

svar än ”nej”. Bibliotek B förklarade att de ”tilldelas ett årligt medieanslag och 

inom de ramarna ska alla medieinköp rymmas.”183 Sofia Hageby hade en liknande 

fråga och en av hennes informanter fick anslag om 7000 kronor från Länsbiblio-

teket medan ett annat bibliotek hade samma anslag för teckenspråkslitteratur, 

boken-kommer- samt bokbussverksamhet. De andra informanterna i Hagebys 

undersökning förklarade att litteratur på teckenspråk skulle anslås på ordinarie 

budget.184 Utifrån Hagebys resultat och de sammantagna svar som min egen enkät 

gett drar jag samma slutsats som nämnda uppsatsförfattare, biblioteken söker 

inget extra ekonomiskt stöd för att främja teckenspråksutbudet.185 Detta trots att 

bibliotekslagen säger att biblioteken ska främja utbud och ta ansvar för att nå alla 

grupper som inte är delaktiga i dagens kulturutbud.186 

Informant E svarade, att utöver att de haft teckenspråkskurser och tecken som 

stöd, fanns även litteratur om hörselnedsättning.187 Viktigt är ju här att skilja på 

hörselnedsättning och dövhet enligt Helena Söderlund i Olika sätt att läsa, en 

skrift från BTJ. Eftersom personer med hörselnedsättning har hörselrester kvar 

och även har svenska som första språk innebär detta att de med hjälp av hörappa-

rat kan ta till sig talad svenska och göra sig förstådd genom att tala i stället för att 

teckna, skriver Söderlund.188 Jag tänker därför att personer med hörselskador inte 

drabbas av samma lässvaghet som döva eftersom de alltid har haft tillgång till 

talad svenska. Därför kommer hörselskadade, även om deras hörsel försvinner 

med stigande ålder, aldrig vara beroende av teckenspråkslitteratur på samma sätt, 

vilket även Söderlund nämner.189 En annan vanlig jämförelse är synskadade och 

döva. Synskadade har en helt annan förutsättning än döva när det kommer till ut-

givning av anpassade medier vilket för blinda eller synskadade är talböcker. En-

ligt Eriksson och Söderlunds undersökning från år 2000 kan en talbokslåntagare 

välja mellan 60 000 titlar medan en döv läsare har 800 videoinspelningar att välja 

mellan.190 Det har gått elva år sedan dess och mycket har hänt. Den tekniska ut-

vecklingen har gått framåt vilket har resulterat i fler talböcker och lättare nedladd-

ning. För döva har problemen ökat istället för att minska. De videokassetter som 
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fanns är inte längre brukbara och har gallrats vilket några av mina informanter 

berättar.191 Proceduren att framställa teckenspråkslitteratur är omständlig och kost-

sam, översättningar från svenska till teckenspråk krävs och innehållsgranskning är 

ett måste. Detta har lett, precis som jag avhandlat tidigare, till att få förlag ger ut 

den här typen av medier. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att utbudet av teckenspråkslitteratur är 

begränsad. Bland mina informanter var beståndet näst intill obefintlig. Det var 

främst teckenspråkskurser och lexikon som fanns till utlån. Teckenspråksmaterial 

som tidigare funnits tillgängligt på VHS har gallrats. Ett bibliotek av tio köpte in 

allt som producerades, däribland även LL-material. Vidare var det inget av biblio-

teken som deltog i min undersökning som avsatte extra anslag för att främja utbu-

det av teckenspråkslitteratur.  

Service 

Detta tema handlar om att ta reda på vad biblioteken har för programverksamhet, 

till exempel författarbesök, bokprat eller föreläsningar, som riktar sig till tecken-

språkiga vuxna döva och om de erbjuder tolk vid liknande tillfällen. Enligt IFLA:s 

riktlinjer är det av största vikt att vid programverksamhet erbjuda tolk och att ha 

information på hemsidan tillgänglig i form av teckenspråksvideo. Att ha informat-

ion tillgänglig i teckenspråkig form på bibliotekens hemsida skulle på många sätt 

underlätta för döva, dels ur informationssynpunkt för att kunna ta till sig vad som 

finns att tillgå på biblioteket i form av service och programverksamhet och dels 

för att erbjuda delaktighet vilket är en demokratisk rättighet. 

Sammanställningen av dessa resultat är nedslående. Majoriteten av biblio-

teken erbjuder inte tolk vid programverksamhet. Två informanter; D och F, berät-

tar att möjligheten funnits. Bibliotekarie D säger dock att möjligheten inte har 

marknadsförts på affischerna.192 Bibliotekarie F är inte säker på att tolk har utnytt-

jats trots att hon vet att möjligheten funnits. Dock har tolk använts vid utbildning-

ar, men om detta är utbildningar för besökare eller personal framkom inte. Biblio-

tekarie G var som ensamt bibliotek i min undersökning som erbjöd tolk vid pro-

gramverksamhet.193 Efter egen undersökning på bibliotekets hemsida kan jag se att 

programverksamhet för barn marknadsförs med tolktjänst men jag kan inte hitta 

något om att detsamma erbjuds för vuxna. Detta utesluter ju trots allt inte att möj-

ligheten finns och erbjuds men borde i sådana fall framgå tydligare. Vidare är det 

inget av biblioteken som erbjöd särskild programverksamhet för vuxna döva. 

Bibliotek C och H har vid tidigare tillfällen erbjudit program för barn men biblio-

tekarie C berättade att uppslutningen var dålig.194 Informant J berättade att stads-
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teatern teckentolkat vissa föreställningar195 men detta har inget med bibliotekets 

verksamhet att göra. 

Varför programverksamhet inte erbjuds för vuxna döva kan jag endast speku-

lera i och diskutera kring. Med grund i informanternas påståenden om döva som 

en osynlig grupp och att teckenspråkslitteratur inte efterfrågas kan det vara en 

liknande förklaring här, döva syns sällan till på biblioteken och kräver därför ing-

en särskild service. Biblioteken tror således att döva inte har några specifika be-

hov utan är nöjda med sakernas tillstånd. Detta är dock inte hela sanningen då det 

framkommer i Eriksson och Söderlunds undersökning att döva visst önskar sig 

service av biblioteken (se ”Döva och bibliotek”). Jag är av den åsikten att ett sam-

arbete mellan dövförening och bibliotek skulle vara fruktbart. Här skulle dessa två 

ha ett enormt utbyte av varandra. Day menar i sin artikel att anställa någon med 

trovärdighet i dövsamhälllet skulle vara av värde för bibliotekspersonalen och 

deras arbete. Jag anser att en enklare väg att gå vore att ha en kontaktperson, både 

inom den lokala dövföreningen och på biblioteket, som kunde stötta och hjälpa 

varandra att förbättra arbetet och servicen gentemot döva. I förlängningen skulle 

detta ge positiva resultat.  

En viktig del i bibliotekens tillgänglighetsarbete är deras hemsida. Där ska 

låntagarna kunna ta del av vad som händer på biblioteket, söka efter och reservera 

böcker och andra biblioteksrelaterade tjänster. Vissa bibliotek har informationen 

tillgänglig på andra språk än svenska, till exempel finska, engelska och arabiska. 

Vanligt är att ha informationen tillgänglig i LL-format där texten är anpassnings-

bar eller som tillgängliga ljudfiler för personer med synskador. Detta är en bra 

service för alla bibliotekets låntagare men framför allt för dem som har svårt att ta 

sig till det fysiska biblioteket eller som är behov av information på alternativa sätt. 

Därför anser jag det som en självklarhet att ha information tillgänglig på tecken-

språk för lässvaga döva. Att ha teckenspråkig information skulle innebära film-

klipp där någon tecknar den information som finns läsbar på hemsidan. 

Bibliotek A och F hade ingen teckenspråkig information tillgänglig via sin 

hemsida i nuläget. Dock ska båda få nya hemsidor och informant A svarade att 

hon inte vet om informationen kommer göras tillgänglig på teckenspråk när hem-

sidan är färdigställd.196 Informanterna B, C, G, H och I hade ingen teckenspråkig 

information och eftersom bibliotek D samtidigt är hänvisade till kommunens hem-

sida kan de själva inte styra över hur informationen presenteras.197 Örebro Stads-

bibliotek har också sin hemsida tillgänglig via kommunens plattform, med in-

formation tillgänglig på flertalet språk, LL-format, teckenspråk, stor text samt 

ljudfiler för uppspelning.198 Örebro är visserligen en dövtät kommun där behovet 

                                                 
195 Enkätmaterial J, 2011-03-16. 
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är större men jag menar att det ur ett tillgänglighetsperspektiv ska finnas informat-

ion tillgängligt för alla. Samtidigt visar Örebro stadsbiblioteks utformande av sina 

sidor att det är möjligt att själv bestämma vad som ska presenteras och i vilken 

medieform. 

På bibliotek E:s hemsida fanns information om anpassade medier för vuxna 

tillgängligt via video. Informant J förklarade att deras handlingsplan anger att 

teckenspråksinformation ska finnas på hemsidan men att detta inte finns i nulä-

get.199 

En av de många fördelarna med att tillgängliggöra information på teckenspråk 

för döva är att de på så sätt skulle bli medvetna om vad som finns för dem på 

biblioteken. Detta skulle, med hänvisning till Eriksson och Söderlunds påpekande 

om att döva känner sig vilsna och osäkra i biblioteksmiljön, ge dem en chans att 

veta vad de ska fråga efter eller var de ska leta. 

Sammanfattningsvis är det tyvärr få av mina informanter som erbjuder teck-

entolk vid programverksamhet, endast två av tio informanter erbjuder detta men 

annonserar inte om det. Ett bibliotek brukade erbjuda tolkmöjligheter. Inget av de 

bibliotek som deltagit i undersökningen har överhuvudtaget någon programverk-

samhet för vuxna döva. Varför det är så är det heller ingen av informanterna som 

har utvecklat i sina svar. Jag utgår från deras tidigare svar på övriga frågor och 

drar slutsatsen att det beror på det svala intresset de upplevt från döva vid tidigare 

marknadsföringsförsök. Biblioteken ser helt enkelt ingen mening med att anordna 

någon programverksamhet när uppslutningen varit så dålig. I dagsläget är det nio 

av tio bibliotek som inte har teckenspråksinformation om bibliotekets utbud och 

service tillgänglig via hemsidan, trots att ett av dessa biblioteks handlingsplan 

anger att sådant ska finnas. Två av tio bibliotek väntar på nya webbsidor och för-

hoppningsvis finns denna möjlighet tillgänglig där.  

Övrigt 

Som avslutning på min enkät gav jag informanterna chansen att kommentera eller 

reflektera över biblioteken, dövas situation eller ange om de hade några syn-

punkter på enkäten. Inte alla tog vara på denna möjlighet men de som gjorde detta 

gav en del intressanta kommentarer däribland informant A som, konstaterade det 

redan konstaterade, vuxna döva visar ointresse för biblioteket och är svåra att nå. 

Dock anser bibliotek A att de är bättre på att nå döva. Informantens förhoppning 

är att detta ska leda till att de, som vuxna, ställer mer krav på biblioteken. Vidare 

kommenterade informant A att hennes uppfattning om att vuxna döva är ointres-

serade och har dålig kunskap om biblioteken möjligtvis bottnar i att döva känner 

att biblioteket inte är till för dem.200 Bilden av döva som en liten grupp som aldrig 
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ställer krav på biblioteken förstärker informant B och C med sina kommentarer. 

Informant C nämner ett dåligt samvete över detta faktum, att andra funktionshind-

rade grupper prioriteras före döva men att detta är ett resultat av att döva inte ut-

nyttjat det som erbjuds av biblioteket och heller inte ställer några krav. Båda in-

formanterna nämner även den marginella utgivningen där informant B menar att 

om utgivningen är liten för barn är den näst intill obefintlig för vuxna.201 Det här är 

något som återkommer i de flesta av informanternas svar och även Söderlund ut-

trycker detta i Olika sätt att läsa. Hon är av den åsikten att trots den tekniska ut-

vecklingen har gått framåt med DVD-skivor, portabla DVD-spelare och datorer 

har utgivningen av skönlitteratur och barnböcker inte ökat. Tvärtom har utgiv-

ningen minskat vilket till stor del beror på att det inte finns något förlag som ger 

ut litteratur på teckenspråk, på regelbunden basis. Söderlund slår fast att det fort-

farande råder brist på teckenspråkslitteratur.202 

En annan orsak till den minimala utgivningen av teckenspråkslitteratur anser 

Söderlund, som också Götesdotter nämner, är att teckenspråkets historia är så pass 

kort vilket grundar sig i att teckenspråket erkändes först 1981. Vidare menar även 

Götesdotter att bristen på tillgängliga medieformer för att förmedla teckenspråk på 

innan VHS har lett till dövas korta bibliotekshistoria.203 Även informant F kritise-

rar utgivningen och tillgången på teckenspråkslitteratur och -medier för vuxna.204 

Informant D håller med och menade att utbudet för barn och ungdomar är dåligt 

och att ”[j]u äldre de döva blir desto mindre utbud”. Om utgivningen av tecken-

språksmedia var bättre skulle bibliotek D gärna köpa in mer svarade informan-

ten.205 

Tidigare har det funnit en dövskola i staden där informant E befinner sig, den 

lades dock ner under 1970-talet. Att dövskolan lades ner, menade informant E, 

kan vara en anledning till att antalet vuxna döva är så pass lågt.206 Man söker sig 

helt enkelt till en stad med bättre utbildningsmöjligheter och blir sedan kvar då 

man skapat sig ett nytt liv samt en tillhörighet inom dövkulturen. Detta är något 

som Päivi Fredäng skriver mycket om i sin avhandling, vikten av tillhörighet.207 

Örebro stadsbibliotek – teckenhörnan 

En utökad enkät med 19 frågor (egna tankar och reflektioner inkluderat), ordnade 

under samma teman som tidigare enkät, gick även ut till Örebro stadsbibliotek. 

Intresset för just Örebro stadsbibliotek grundar sig i det faktum att Örebro har ett 
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stort antal döva kommuninvånare och att det, på stadsbiblioteket finns något som 

kallas teckenhörnan. Teckenhörnan är sprunget ur den försöksverksamhet och det 

samarbete som pågick mellan Stiftelsen Activa och länsbiblioteket i Örebro under 

1994-1996 och kallades ”Kulturverksamhet för döva”.208 Activa är en stiftelse som 

lyder under kommun och landsting och verksamheten arbetar för att få ut personer 

med funktionshinder på arbetsmarknaden. Arbetet med teckenhörnan visade att 

det fanns ett stort glapp mellan biblioteket och gruppen med döva. Personalen har 

en begränsad kunskap om dövas behov och situation medan döva i sin tur känner 

sig bortkommen i biblioteksmiljön. Det var tydligt att det behövdes utbildning av 

ansvariga och personal inom biblioteksväsendet för att kunna möta dövas behov. 

Det var även på grund av dessa slutsatser som tanken på ett ansvarsbibliotek som 

senare skulle bli Resursbiblioteket, växte fram.209 

När jag sedermera tog kontakt med teckenhörnan i Örebro visade det sig att 

min informant var en döv biblioteksassistent med teckenspråk som sitt första 

språk. Detta gav inte bara intressanta svar på mina frågeställningar utan det gav 

också tankeväckande fakta från en döv persons perspektiv.210 Frågeställningen om 

erfarenheter av eller kunskap om döva innan anställning känns given eftersom 

informanten själv är döv och således har välgrundade kunskaper om hur det är att 

vara döv och hur döva bemöts. Informanten vidareutvecklade sitt svar med att 

hennes anställning genererat en blandning av känslor bland kollegorna, en del 

kände sig osäkra medan andra tog det bra. Vidare förklarar informanten under 

egna reflektioner och tankar att hon som ensam döv arbetar i en hörande värld.211 

För många döva ser arbetssituationen ut på det här sättet att man arbetar som en-

sam döv bland hörande kollegor, vilket också Göransson och Westholm har påpe-

kat.212 Informanten säger att hon som döv får arbeta hårdare, att hon får kommuni-

cera med lappar när hörande inte kan teckenspråk och överlag får kämpa mer för 

att visa att hon kan. Informanten framhåller hur viktigt det är att våga fråga när 

man inte förstår. Hon poängterar dock hur bra hon trivs med sitt arbete och kolle-

gorna och att hon har haft tur i fråga om arbetsplatsens attityd gentemot henne 

som döv.213 

Vid arbetsstarten fick informanten de hjälpmedel som hon behövde och sam-

talen med kollegor skedde via papper och penna, mobiltelefon eller e-post. Hon 

upplevde inte att det fanns något hinder i deras kommunikation. När det kommer 

till kommunikationen med låntagarna vänder sig ofta informantens kollegor till 

henne om låntagaren är döv. Finns inte hon till hands löser bibliotekspersonalen 

kommunikationen med papper och penna. Det brukar inte vara några problem då 

                                                 
208 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 1. 
209 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 1. 
210 Enkätmaterial, informant 1 Örebro, 2011-03-31. 
211 Enkätmaterial, informant 1 Örebro, 2011-03-31. 
212 Göransson, S. & Westholm, G. (1995), Nästan allt om döva, s. 123. 
213 Enkätmaterial, informant 1 Örebro, 2011-03-31. 



 57 

alla har en vana av detta fortsätter hon. Vad gäller teckenspråkskunskap bland 

övrig bibliotekspersonal så är det en del av dem som kan mer eller mindre tecken-

språk.214 Det här visar att det går att överbrygga de kommunikativa hinder som kan 

uppstå och verka skrämmande, för låntagaren och bibliotekspersonalen. Att ha 

kunskaper om teckenspråk är en av de riktlinjer som Day slår fast som central.215 

Även begränsade teckenspråkskunskaper är bättre än inga kunskaper alls och kan, 

med hjälp av papper och penna, hjälpa till att skapa en tryggare plattform för 

kommunikation vilket jag anser att informantens svar visar. 

Vikten av utbildning betonas om och om igen. En av de som talar om detta är 

Karin Sundström som menar att kunskap om bemötande, men också kunskap om 

hur människor kommunicerar, är det bästa sättet att minska rädsla och fördomar.216 

Genom kunskap och utbildning i kommunikationssätt och användningen av olika 

redskap är det möjligt att minska både semantiska som psykologiska barriärer och 

göra dem hanterbara 

Personalen på Örebro stadsbibliotek har deltagit i föreläsningar som har hand-

lat om bemötande av personer med funktionshinder och vad man bör tänka på. 

Min informant har själv medverkat vid några av dessa tillfällen som föreläsare och 

berättat om döva, ett av dessa tillfällen handlade bland annat om att svenskan är 

dövas andra språk.217 Vidare anser jag att informanten från Örebro i sig är en in-

formell kunskapskälla. Bibliotekets personal lär sig om bemötande, teckenspråk 

och behov i interaktionen med den döva assistenten. En liknande situation redovi-

sade bibliotekarie A om när biblioteket hade en döv bibliotekarie på praktik. A 

menade att de förvärvade kunskaper i umgänget med den döva praktikanten som 

för övrigt även föreläste på personalmöten i ett försök att aktivt sprida kunskap.218 

När det kommer till huvudansvar för döva låntagare var det ingen som hade 

detta ansvar enligt min informant. Dock är det informantens uppgift som tecken-

språkskunnig att ta hand om de döva låntagarna som kommer till teckenhörnan, 

besvara deras frågor och hjälpa dem till rätta samt ha visningar för skolklasser.219 

Jag tycker mig se att en viss ansvarsfördelning av döva låntagare ligger hos min 

informant. Att anställa någon med kunskaper om döva och deras behov var en av 

de föreslagna åtgärderna för en god biblioteksverksamhet enligt Day. Rätt bak-

grund och karaktärsdrag skulle leda till acceptans hos dövsamhället menade arti-

kelförfattaren.220 
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Samlingar och bestånd 

Teckenhörnan samlar allt teckenspråkigt material, tidskrifter, teckenspråkskurser, 

skriftböcker samt sagor och faktaböcker. Tanken är att kunna erbjuda ett stort och 

varierat utbud av material som teckenspråkiga kan tänkas behöva. Informanten 

betonar även hon, precis som de övriga att det finns för lite material. Det har dock 

kommit ny teknik som möjliggör nedladdning vilket hon hoppas ska underlätta 

och förbättra utbudet. 

När det kommer till utbud för vuxna döva fanns det mest biografier, fakta-

böcker och en del berättelser på teckenspråk. Sedan fanns det, i likhet med övriga 

bibliotek som deltagit i undersökningen, teckenspråkskurser för de som vill lära 

sig teckenspråk. Är det något som låntagarna vill ha eller saknas laddas detta ner 

från TPB. Tidigare nämnde jag att TPB gemensamt med Specialpedagogiska 

skolmyndigheten och Resursbiblioteket för döva i Örebro har startat ett projekt. 

Det är detta projekt som informanten åsyftar och som går ut på att tillgängliggöra 

teckenspråkslitteratur genom katalogisering och digital spridning.221 

Till skillnad från de tio övriga bibliotek som deltagit i undersökningen och 

som redovisat liten eller ingen efterfrågan på teckenspråkslitteratur så tolkar jag 

svaret från informanten i Örebro att det finns en efterfrågan på teckenspråks-

material hos dem. Min slutsats är baserat på informantens svar att det i perioder 

lånas ut mycket material från teckenhörnan sammantaget med att låntagarna frå-

gar efter teckenhörnan och deras material.222 

Jag ställde två frågor som rör marknadsföring och PR, hur biblioteket når de 

döva låntagarna samt vad de gör för att marknadsföra sig. En tredje fråga rörde 

huruvida det fanns ett intresse för teckenhörnan. Min tanke var att om intresset 

fanns för teckenhörnan har deras marknadsföringsåtgärder fallit i god jord. Därför 

hänger svaren på dessa frågor tätt samman.  

Teckenhörnan har som bekant funnits sedan 1994 vilket betyder att tecken-

hörnan är väletablerat bland Örebros invånare, precis som informanten själv kon-

staterade. Tidigare har informanten och en av hennes kollegor deltagit i utställ-

ningar, till exempel på Dövas dag eller på någon av de andra dövföreningarnas 

sammankomster, för att visa upp teckenhörnan. De har då visat vad biblioteket 

kan erbjuda i form av material och service samt att min informant funnits till 

hands och visat upp att biblioteket har personal med teckenspråkskunskaper.223 

Resultatet av att Örebro aktivt tagit del av och visat upp sig hos olika dövför-

eningar har lett till att många döva nu känner till teckenhörnan. Informanten me-

nade att de döva som hon tagit emot på biblioteket frågar efter teckenhörnan och 

                                                 
221 Tpb.se >Pågående projekt [2011-004-05]. 
222 Enkätmaterial, informant 1 Örebro, 2011.03-31. 
223 Enkätmaterial, informant 1 Örebro, 2011-03-31. 
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dess material vilket tydligt indikerar att teckenhörnan har en tryggad ställning 

bland invånarna.224 

Informanten får ofta även förklara de vaga reglerna kring teckenspråkslittera-

tur berättade hon. Då teckenspråkslitteratur har DVD-format tror många felaktigt 

att lånetiden är som för vanlig spelfilm, det vill säga en vecka. Dock är tecken-

språkslitteratur på DVD visuella böcker översätta på teckenspråk och har därmed 

samma lånetid (fyra veckor) som vanliga svartskriftsböcker.225 

Vad som även fungerar som en form av marknadsföring är de flertalet in-

formationsfilmer som finns tillgängliga på Örebro kommuns hemsida. Filmerna 

beskriver bibliotekets service, teckenhörnan och dess utbud och de informations-

diskar där man kan få hjälp.226 En annan av de tillgängliga informationsfilmerna 

handlar om Cityakademin som är Örebros lärcentrum där man bland annat kan få 

hjälp med studie- och yrkesvägledning och som ligger i bibliotekets lokaler.227 

Genom dessa visuella hjälpmedel som beskriver bibliotekets service lyfter de 

samtidigt fram de positiva egenskaperna, att här kan du få hjälp och här finns de 

medier du behöver. Detta tar bort en del av den känsla av osäkerhet som många 

döva bär med sig som rör hörande miljöer och läsning vilket Eriksson och Söder-

lund kommit fram till i sin undersökning.228 Även i bibliotekets fysiska lokal finns 

en TV-skärm som visar teckenspråkig information förklarade min informant.229 

Detta är något som Sarah Playforth tar upp som förbättringsåtgärd för biblioteken 

i sin artikel. Hon menar att utan visuell information kan inte döva göra samma 

aktiva val kring bibliotekets service eftersom de inte vet vad som erbjuds.230 

Programverksamhet för döva har ännu inte erbjudits men vore önskvärt enligt 

informanten från Örebro. Dock har de teckenspråkstolkar vid andra typer av verk-

samheter, till exempel barnpyssel och vissa författarbesök. Detta annonseras det 

om på affischerna genom att avbilda två händer.231 Även en sådan insats är ett vik-

tigt led i att locka döva, både barn och vuxna, till biblioteket. Det är också en 

önskvärd åtgärd för att förbättra tillgängligheten och göra döva mer delaktiga i 

biblioteksservicen. Biblioteken är inte bara en kulturell plats utan även en social 

arena där döva ska kunna mötas på samma villkor som hörande.232 

Biblioteket har, i enlighet med IFLA:s rekommendationer relevanta länkar som kan 

vara av intresse för döva.233 Informanten nämner däribland Teckenwebben, SDRF samt 

                                                 
224 Enkätmaterial, informant 1 Örebro, 2011-03-31. 
225 Enkätmaterial, informant 1 Örebro, 2011-03-31. 
226 orebro.se > Teckenspråk >Om biblioteket och cityakademin på teckenspråk [2011-04-05]. 
227 orebro.se > Teckenspråk > Cityakademin [2011-04-05]. 
228 Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 17. 
229 Enkätmaterial, informant 1 Örebro, 2011-03-31. 
230 Playforth, S. (2004), ”Inclusive library services for deaf people: an overview from the social model perspective”, s. 

54-56. 
231 Enkätmaterial, informant 1 Örebro, 2011-04-05. 
232 Day, J. M. (1992), ”Guidelines for Library Service for Deaf People: Development and Interpretation”,  s. 31-36. 
233 Day, J. M. (1992), ”Guidelines for Library Service for Deaf People: Development and Interpretation”,  s. 31-36. 
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Teckenbro, en hemsida som bland annat erbjuder kurser i teckenspråk.234 Biblioteken 

bör samla information som rör utbildning enligt IFLA:s riktlinjer. Dessa länkar som 

informanten berättar om, utgör tillsammans med informationsvideon om Cityakademin 

exempel på olika utbildningsforum.235 På frågan om biblioteket beviljas ekonomiskt 

stöd för att främja utbud av teckenspråkslitteratur hänvisades jag vidare till informant 2. 

Enligt henne avsätter Örebro medel för det som de kallas specialmedia, alltså tecken-

språkslitteratur, talböcker, böcker med storstil, LL-böcker samt taktila böcker.236 

Sammanfattningsvis har Örebro en unik verksamhet som vänder sig till döva, 

både barn och vuxna. Örebro stadsbibliotek har tagit fasta på fördelarna med att 

ha en teckenspråkskunnig anställd, i det här fallet en barndomsdöv assistent med 

inblick i dövkulturen. Fördelarna är många, det underlättar kommunikationspro-

cessen i ett referenssamtal och förhindrar många av de barriärer som kan uppstå i 

kontakten mellan hörande bibliotekspersonal och döv låntagare. Deras utbud av 

teckenspråkslitteratur och -medier är varierat men informanten menar att det trots 

detta är ett alldeles för litet utbud. Men hon nämner den nya tekniken och att det 

numer går att ladda ner material från TPB, i och med detta blir samlingarna större 

och utbudet bättre. Relevanta länkar och informationsfilmer om bibliotekens verk-

samhet och utbud fanns tillgängligt på bibliotekets webbplats. Tolk erbjöds vid 

programverksamhet vilket annonserades via affischerna. Tyvärr fanns inte pro-

gram för döv, detta var dock önskvärt. Stadsbiblioteket i Örebro har tidigare ägnat 

sig åt att marknadsföra sin verksamhet och berättat vad teckenhörnan har att er-

bjuda vilket kan vara en förklaring till att denna satsning är så pass lyckad. 

                                                 
234 Enkätmaterial, informant 1 Örebro, 2011-04-05; teckenbro.se > Om Teckenbro Media > Om oss [2011-05-10]. 
235 Day, J. M. (1992), ”Guidelines for Library Service for Deaf People: Development and Interpretation”,  s. 31-36. 
236 Enkätmaterial, informant 1 Örebro, 2011-04-11. 
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Slutdiskussion 

Resultaten av min undersökning ger överlag en ganska dyster bild av hur biblio-

teksverksamhet och service ser ut för vuxna, framför allt lässvaga, döva. Precis 

som jag nämnt i tidigare kapitel, och i likhet med Eriksson och Söderlund, konsta-

terar jag att service för döva inte är en förankrad del av biblioteksverksamheten. 

Anledningen till detta konstaterande härleder jag till en rad barriärer som hindrar 

att ett möte mellan dövsamhället och biblioteken uppstår. Med hjälp av Dimbleby 

och Burtons kommunikationsteori och de barriärer, dels barriärer som bottnar i 

semantiska olikheter och dels perceptionella och psykologiska barriärer, som för-

fattarna tar upp har jag ringat in de barriärer som har störst betydelse. Med hjälp 

av relevant litteratur och utifrån de svar min enkätundersökning genererat ger jag 

sedan förslag på åtgärder kring detta. 

Dimbleby och Burton talar om perceptionella filter som består av att vi gör 

antaganden om människor. Perceptionella filter hänger samman med de psykolo-

giska barriärerna då dessa filter existerar inom oss själva och påverkar våra för-

väntningar, attityder och värderingar.237 Fortsättningsvis kommer jag därför att 

sammanfatta dessa två till att enbart att tala om psykologiska barriärer. 

Att mina informanter upplever att döva är en ointresserad och osynlig grupp 

på biblioteken och som är svåra att nå är en psykologisk barriär. Bibliotekarierna 

har skapa sig en bild utifrån hur situationen har varit och hur döva har agerat och 

reagerat på deras tidigare markandsföringsförsök. Detta är kanske den mest kom-

plicerade barriären eftersom den handlar om fördomar, attityder och antaganden.238 

För att kunna komma till rätta med dessa behöver jag först klargöra hur situation-

en ser ut som helhet och presentera de övriga barriärerna. Det är genom att syn-

liggöra alla barriärer, stora som små, och föreslå åtgärder för att minska dem som 

en långsiktig lösning kan genomföras för att ändra bibliotekariers syn på dövas 

behov av biblioteksservice. Jag kommer nedan att diskutera kring de barriärer som 

existerar och föreslå vad som kan göras för att överkomma dessa. 

                                                 
237 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 92 f. 
238 Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än bara ord, s. 92 f. 
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Personal, kompetens och kommunikation som barriär 

I Day´s artikel som bygger på IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice för döva 

framgår vikten av bland annat utbildning, både i teckenspråk och i bemötande av 

döva och vinsten med att ha en person i personalgruppen med huvudansvar för 

denna grupp.239 Vad som dock framkom i min undersökning var att endast ett 

bibliotek (G) hade personal med huvudansvar för döva låntagare. Det var heller 

ingen av deltagarna i min undersökning som hade någon egentlig kunskap eller 

erfarenhet av döva sedan tidigare. Detta tar jag upp under ”personal, kompetens 

och kommunikation”. Betydelsen av att ha en ansvarsbibliotekarie, eller att helt 

enkelt ha en bibliotekarie med ett mer uttalat ansvar för döva som ingår i, till ex-

empel, tillgänglighetsansvaret skulle stärka relationen mellan biblioteket och döv-

samhället. Denna person skulle i sin tur ha kontakt med den lokala dövföreningen 

eller liknande och på så sätt skapa en relation med kommunens döva invånare. Det 

skulle vara ett sätt att försöka överbrygga de psykologiska barriärerna. För att 

kunna göra detta behövs dock utbildning av bibliotekspersonalen, dels i tecken-

språk och hur teckenspråket är uppbyggt och dels i hur dövas livssituation ser ut. 

Detta skulle ge en djupare förståelse för hur dövas behov ser ut och minska de 

fördomar och förutfattade meningar som finns, alltså den psykologiska barriären. 

Utbildning i teckenspråk och dess uppbyggnad skulle underlätta kommunikat-

ionen då den hörande bibliotekarien skulle tala samma språk som den döva. Den 

språkliga barriären minskar ytterligare med en förståelse för teckenspråkets upp-

byggnad då denna skiljer sig från svenskans. Endast tre informanter (D, J, G) 

kunde redogöra för om det fanns teckenspråkskunskaper bland personalen. De 

semantiska barriärerna kan dock överbryggas på fler sätt, ett alternativ är penna 

och papper väl synligt vid informationsdisken eller vid de sökdatorer som finns i 

bibliotekslokalen vilket också Eriksson och Söderlunds resultat påvisar (se ”Döva 

och biblioteksservice”). Här är också kroppsspråk, artikulation och ögonkontakt 

oerhört viktiga i interaktion med döva. Utformandet av lokalen är en annan viktig 

åtgärd som kan göra stor skillnad. Enligt Sarah Playforth, vilket jag tagit upp i 

min forskningsöversikt, hjälper en bra ljussatt informationsdisk och synliga och 

tydliga skyltar. Det är värdefullt med en så neutral bakgrund som möjligt så att de 

visuella intrycken framträder tydligare.240 Detta minskar både de psykologiska och 

de semantiska barriärerna. Det krävs att bibliotekarien är öppen för en alternativ 

kommunikation, att han eller hon verkligen förstår vad den döva låntagaren efter-

frågar, vågar ställa följdfrågor och inte är rädd för att missförstånd uppstår. 

Teckenhörnan på stadsbiblioteket i Örebro har personal som kan teckenspråk 

och en döv biblioteksassistent vars första språk är teckenspråk. Biblioteksassisten-

                                                 
239 Day, J. M. (1992), ”Guidelines for Library Service for Deaf People: Development and Interpretation”,  s. 31-36. 
240 Playforth, S. (2004), ”Inclusive library services for deaf people: an overview from the social model perspective”, s. 

54-57. 
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ten har själv lärt ut en del teckenspråk till övrig personal. Detta är ett exempel på 

när kunskaper sprids internt och ett bra sätt att väcka nyfikenhet. Därför vore det 

av värde att låta någon/några i bibliotekens personalgrupp delta i en teckenspråks-

kurs så att de i sin tur kan sprida kunskapen vidare till sina kollegor för att på så 

sätt öka kompetensen. För att minska den semantiska barriären är detta den bästa 

insatsen. 

Bestånd, samlingar och service som barriär 

Jag ställde en mängd frågor rörande bibliotekens bestånd och samlingar för att ta 

reda på hur utbud och efterfrågan ser ut då en av grundstenarna för god service 

handlar om att ha ett varierat och rikt utbud av litteratur och medier. Framförallt 

bibliotekslagen poängterar vikten av att ha litteratur i anpassad form för de som 

behöver det. Tyvärr framgick att en stor del av bibliotekens medier bestod av 

teckenspråkskurser och lexikon som främst riktar sig till hörande som vill lära sig 

teckenspråk. Informant G redovisade att de har drygt 20 DVD för vuxna med 

teckentolk samt några berättelser för döva. Bibliotek H hade ett fåtal DVD med 

teckentolkning för personer med hörselskador. Gamla VHS-band har gallrats bort 

berättade informant C och har inte ersatts av nytt material eftersom informanten 

menade att utbudet var så begränsat. Andra informanter menade att det mesta av 

det tillgängliga materialet var riktat till barn. Dock köpte bibliotek J in allt, både 

LL-böcker och teckenspråkslitteratur. I mitt bakgrundskapitel gjorde jag en kort 

översikt av hur produktion av teckenspråkslitteratur gick till och de producenter 

som finns på marknaden. Där framkom det att framställningen av teckenspråkslit-

teratur är en dyr och omständlig procedur och att detta är en stor anledning till att 

så få produktioner görs. 

För att överhuvudtaget kunna nå vuxna döva och marknadsföra sin verksam-

het behöver biblioteken något att locka dem med, detta skulle vara ett bra utbud 

av teckenspråkig litteratur. Om bibliotekens bestånd utgörs av teckenspråkslexi-

kon, gamla VHS-filmer och några enstaka berättelser eller teckentolkade DVD-

filmer, varför ska döva då bry sig om att komma till biblioteken? Problematiken 

kring teckenspråkslitteratur består inte bara i att det är dyrt och en långsam pro-

duktionsprocess, det handlar också om en utebliven förståelse för att många döva, 

framför allt den äldre generationen, är lässvaga. För många äldre döva handlar det 

om den komplicerade relation som många haft till skriven svenska, länge tvinga-

des döva till den orala metoden – läsa på läppar och att själva tala – eftersom döva 

inte fick använda sig av teckenspråket som ansågs hämma deras intellektuella 

utveckling. När sedan teckenspråk erkändes som officiellt språk 1981 förbättrades 
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både teckenspråkets och döva status.241 Fortfarande är dock svenskan ett inlärt 

andra språk för döva och detta kan leda till en viss lässvaghet. 

Möjligheten att låna teckenspråkslitteratur ska finnas för dem som önskar 

samtidigt som det är en demokratisk rättighet då alla människor har rätt till språk-

utveckling. Alla döva är visserligen inte lässvaga eller i behov av anpassad littera-

tur men för dem som behöver detta så ska möjligheten finnas. Att läsa kombinerat 

material (svartskrift/DVD) skulle, för många döva vara av stort värde då man kan 

ta del av litteratur/skriven svenska både visuellt som i skrift. 

Slutsatsen är att även utbud och efterfrågan av teckenspråkslitteratur kan leda 

till en form av barriär. Vet man inte vad man ska fråga efter och vad som står till 

buds på biblioteken eller som det framkommit i min undersökning, att biblioteken 

har ett litet utbud som inte tillfredsställer vuxna dövas kunskaps- och litteraturbe-

hov, blir det svårt att mötas. Här skulle många bibliotek kunna göra som tecken-

hörnan i Örebro och ladda ner titlar från TPB vid efterfrågan. Då stöter man inte 

på problem med gamla medier som ingen lånar och samlar damm i hyllorna utan 

biblioteken kan hålla ett fräscht bestånd med bra och ha angelägna titlar ”nära” till 

hands. 

För att vidare överkomma de psykologiska, men också de semantiska barriä-

rerna, finns det en poäng med att ha visuell information tillgänglig via biblio-

tekens hemsidor. Att erbjuda visuell information vid sidan av den textade version-

en hjälper många lässvaga döva att förstå textens innebörd. Likt Örebro som har 

informationsfilmer, både i den fysiska lokalen och via kommunens hemsida, som 

med både text och teckenspråk informerar om deras verksamhet. Att erbjuda 

denna möjlighet skulle hjälpa biblioteken att vidare marknadsföra sin verksamhet 

och på så vis öka intresset för denna.  

Arbetsmetoder och PR som barriär 

Jag har redan berört vikten av marknadsföring för att visa upp bibliotekens service 

och vad som finns tillgängligt för döva och här kommer jag att fördjupa tankarna 

kring vikten av detta. 

En av de centrala frågeställningarna för min uppsats har varit om biblioteken 

prioriterar vuxna döva men ingen av informanterna kunde redovisa att de priorite-

rade döva som enskild grupp. Många poängterade dock att funktionshindrade som 

grupp prioriterades, där döva traditionellt sett ingår. Vad som dock måste under-

strykas, återigen, är att döva inte ser sig själva som personer med funktionshinder 

utan personer tillhörande en språklig minoritet.242 Därför vore en särskild bemö-

tandepolicy eller en utbrytning i den nuvarande, som fokuserar på döva som en 

                                                 
241 Göransson, S. & Westholm, G. (1995), Nästan allt om döva, s. 18 f; Fredäng, P. (2003), Teckenspråkiga 

döva: identitetsförändringar i det svenska dövsamhället, s. 16. 
242 Fredäng, P. (2003), Teckenspråkiga döva: identitetsförändringar i det svenska dövsamhället, s. 131-140; 

Eriksson, P. & Söderlund, H. (2000), Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 5. 
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språklig minoritet och som tydliggör riktlinjer för bibliotekets verksamhet gente-

mot döva, givande. Detta skulle lägga ett fokus på och lyfta fram döva som grupp 

vilket saknas idag. Endast bibliotek I hade en särskild bemötandepolicy för döva. 

Jag har tidigare nämnt det faktum att döva framstår som en ointresserad 

grupp, en grupp som kräver väldigt lite av biblioteken. För att komma till rätta 

med detta krävs det att biblioteken gör nya satsningar på marknadsföring för att nå 

ut till döva kommuninvånare. Det går inte för sig att falla tillbaka på vad man ti-

digare gjort, att biblioteken har försökt med olika evenemang för döva men att 

detta inte gett resultat vilket informant C vittande om. Det var alltså inget av 

biblioteken som medvetet försökt locka döva till biblioteket genom särskild mark-

nadsföring. Även detta visar att biblioteken inte prioriterar denna grupp.  

Slutsats 

För att verkligen komma till rätta med problemen kring bibliotekens relation med 

döva är det centralt att biblioteken ser över sin verksamhet. Det är genom att sär-

skåda sin egen verksamhet, se bristerna och åtgärda dem som ett framtida möte 

mellan vuxna döva och bibliotek kan komma till stånd. Det går inte att bestämt 

säga att döva är ointresserade av verksamheten och därför inte göra mer för att 

stärka relationen. Biblioteken behöver kunskaper, både i teckenspråk och hur dö-

vas livssituation ser ut, för att på bästa sätt kunna utforma en verksamhet och ett 

bestånd som möter gruppens behov. Kunskaperna leder till ett bättre bemötande. 

Teckenspråkskunskaper minskar de semantiska barriärerna medan de psykolo-

giska barriärerna, det vill säga attityder och fördomar, kan förebyggas genom dju-

pare förståelse för dövas livsvillkor. Detta leder också till en ökad insikt i behovet 

av teckenspråkslitteratur. Det är först när bibliotekspersonalen får upp ögonen för 

detta och samtidigt förstår problematiken med den skrivna svenskan som en för-

ändring i utbud kan ske. Det är också viktigt att bibliotek hjälper till att främja 

utbudet av teckenspråkslitteratur vilket bibliotekslagen poängterar, trots detta är 

det inget av biblioteken i min undersökning som gör detta. I den fysiska lokalen är 

det visuella hjälpmedel som behövs som komplement, en TV med information på 

teckenspråk till exempel. Detta skapar en tryggare miljö för döva. 

Vidare behövs ett förtydligande i bibliotekens bemötandepolicy som talar om 

döva som en språklig minoritet snarare än en grupp funktionshindrade. Detta 

krävs för att lyfta dövas status ytterligare och fokusera på den språkliga aspekten 

av deras behov. Jag har också berört att någon i personalstyrkan, gärna någon med 

tillgänglighetsansvar eller kunskaper kring anpassade medier, ska utses för att ha 

huvudansvar för gruppen döva. 

När biblioteken sett över sin verksamhet, och förhoppningsvis åtgärdat de bar-

riärer som hindrar en fullgod kommunikation och ett gott bemötande kan det vara 

dags för en medveten satsning på marknadsföring. Kontakta dövföreningar är 

kanske det mest effektiva för att locka döva till biblioteket men annonser i den 
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lokala morgontidningen och via bibliotekens hemsidor är andra bra metoder. An-

ordna visningar av de medier som finns och information om vem man kan kon-

takta vid frågor är viktigt för att skapa en bra relation. Dessa åtgärder handlar 

också om att tillgängliggöra samhället för alla invånare, det är en demokratisk 

rättighet att få ta del av kultur och information.  

Vad som framgått i tidigare forskning, som jag talat om både i forsknings- 

och i undersökningskapitlet, är att många döva känner sig osäkra i en biblioteks-

miljö, dels för att bibliotek upplevs som en tyst miljö och dels för att många döva 

känner sig osäkra i kontakten med hörande. Jag anser att det behövs fördjupad och 

vidare forskning kring dövas biblioteksbehov. En användarstudie som kartlägger 

dövas biblioteksvanor och vad de önskar av biblioteken är nödvändig. 
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Sammanfattning 

Syftet med min uppsats har varit att söka svar på om vuxna döva, huvudsakligen 

lässvaga vuxna döva, är en prioriterad användargrupp på folkbiblioteken. Jag har 

velat ta reda på om det finns service för vuxna döva, hur man arbetar med bemö-

tande samt hur biblioteken kan förebygga och minimera risken för olika kommu-

nikationsbarriärer. Jag har även tittat närmare på produktion av teckenspråkslitte-

ratur. Med hjälp av relevant litteratur för uppsatsen och en enkätundersökning på 

tio folkbibliotek runt om i Sverige samt en fördjupad enkät till teckenhörnan på 

Örebro stadsbibliotek har jag velat besvara följande frågeställningar: 

Är vuxna döva en prioriterad låntagargrupp på svenska folkbibliotek? 

Försöker folkbiblioteken medvetet att nå ut till döva samhällsgrupper och locka 

dem till biblioteken? 

Hur kan folkbiblioteken arbeta förebyggande för att överkomma de barriärer, både 

semantiska och psykologiska barriärer, som existerar mellan hörande biblio-

tekarier och vuxna döva låntagare? 

Har folkbiblioteken någon utarbetad bemötandepolicy som beskriver hur de ska 

arbeta gentemot döva? 

 

Första och andra frågeställningen handlade om vuxna döva var en prioriterad an-

vändargrupp respektive om biblioteken medvetet arbetar med att försöka nå döva 

användargrupper och locka dem till biblioteket. För att besvara dessa två fråge-

ställningar har jag bland annat använt mig av ett urval nationella och internation-

ella lagar och styrdokument som menar att alla samhällsgrupper oavsett ras, ålder, 

kön, språk eller funktionshinder har rätt till biblioteksverksamhet. Detta urval av 

lagar och styrdokument återfinns i bakgrundskapitlet. Tillsammans med min enkät 

utgjorde detta grunden för mina slutsatser.  

Att det råder kommunikationssvårigheter mellan den döva och biblio-

teket/bibliotekarien råder det inga tvivel om. Därför valde jag att ställa en rad frå-

gor i min enkätundersökning som rör kunskaper/erfarenheter om döva innan an-

ställning som bibliotekarie, utbildning om dövas behov eller liknande samt om 
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informanterna fått någon teckenspråksutbildning. Detta är kopplat till uppsatsens 

tredje frågeställning som rör de kommunikationsbarriärer som finns. För att be-

lysa de barriärer som kan finnas använde jag Richard Dimbleby och Graeme Bur-

tons interpersonella kommunikationsteori, det vill säga, kommunikation mellan 

två individer. För att få en bild av hur dessa barriärer kan bemästras och förebyg-

gas sett utifrån ett biblioteksperspektiv tog jag hjälp av bland annat John Michael 

Day och hans artikel om biblioteksservice för döva, ”Guidelines for Library Ser-

vices to Deaf People: Development and Interpretation”. Dessa resultat presenteras 

sedan i min slutdiskussion. 

Den fjärde och sista frågeställningen handlade om huruvida de folkbibliotek 

som deltog i min undersökning hade någon bemötandepolicy som berörde döva 

som grupp. Denna fråga grundade sig på IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice för 

döva. En av riktlinjerna menade att det är fruktbart med en särskild policy för dö-

vas specifika behov då deras ”funktionshinder” skiljer sig från andra funktions-

hindrades. 

Resultatet av min undersökning visade, likt tidigare forskning, att det inte 

finns någon egentlig service för vuxna döva på folkbiblioteken. Det finns ingen 

programverksamhet för vuxna döva på något av biblioteken som deltog i under-

sökningen och få bibliotek erbjöd teckentolk vid vanlig programverksamhet. Tidi-

gare har det gjorts ”marknadsföringsåtgärder” för att locka vuxna döva till biblio-

teket men i dagsläget var det inget av biblioteken som la tid på sådant. Anledning-

en till att biblioteken inte fokuserade på just döva grundade sig i att biblioteken 

fått dålig eller ingen respons på tidigare ansträngningar. Jag upplevde en uppgi-

venhet och en något negativ syn hos mina informanter som menade att döva själva 

var ointresserade av biblioteken och deras verksamhet. Vidare anande jag ett då-

ligt samvete vilket också en av informanterna tydligt verbaliserade. Vidare hade 

ingen bibliotekarie någon speciell erfarenhet av döva sedan tidigare och endast tre 

bibliotekarier av tio hade deltagit i någon form utbildning om döva och hur man 

bäst kan möta deras behov. Bibliotekarierna kan sällan teckenspråk vilket försvå-

rar en referenssituation eftersom döva har ett annat modersmål, svenskt tecken-

språk som skiljer sig från den talande svenskan. Att använda papper och penna i 

ett referenssamtal kan vara en god idé men det kan även innebära ännu ett osäker-

hetsmoment för den teckenspråkiga döva. Teckenspråk har inget skriftspråk och 

en helt annan meningsbyggnad än svenskan. Detta kan försvåra för både den döva 

och bibliotekarien då missförstånd lätt kan uppstå. 

Enkätresultatet från teckenhörnan i Örebro redovisar jag i samma kapitel som 

övriga enkätresultat, dock under egen rubrik. Detta gör jag för att visa på hur en 

fungerande verksamhet gentemot döva kan se ut. 
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Bilaga 1: Missiv 

Hej! 

Jag heter Beatrice Forssell och studerar Biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Uppsala universitet. Jag håller just nu på att skriva min masteruppsats vilken be-

handlar vuxna döva låntagare, service och bemötande av denna grupp på folk-

bibliotek. Min tanke är att se vad det finns för utbud av teckenspråkslittera-

tur/medier, hur ni arbetar med bemötande och hur ni tillgodoser denna låntagar-

grupp på ert bibliotek, med fokus på vuxna döva. Jag har sammanställt ett antal 

frågor som jag hoppas att någon i er personalstyrka vill ta sig tid att besvara. 

Skulle det vara så att jag har tagit kontakt med fel avdelning/person så hoppas jag 

att ni vidarebefordrar detta mail till den det berör. 

 

Svaren kommer att hanteras helt konfidentiellt och det kommer inte framgå i upp-

satsen vem eller vilket bibliotek som svarat vad eller vilka som har deltagit i min 

undersökning.  

 

Jag skulle bli mycket tacksam om ni ville ta er tid att svara på mina frågor så fort 

som möjligt, dock senast 11/3. Har ni inte möjlighet att delta uppskattar jag om ni 

hör av er och meddelar detta. 

 

Frågeformuläret är bifogat som ett Word-dokument och skulle det vara några pro-

blem med att öppna filen så är det bara att ni hör av er till mig så snabbt som möj-

ligt.  

 

Jag hoppas att ni vill ställa upp och delta samt att jag även får återkomma om det 

skulle vara något som jag undrar ytterligare över.  

 

Tack för att ni tog er tid att läsa mitt brev! 

 

Med förhoppning om ert deltagande, 

Beatrice Forssell 
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Bilaga 2: Enkät folkbibliotek 

Personal, kompetens och kommunikation 

Vilken befattning har du? 

Hade du någon erfarenhet av eller kunskaper om döva innan du påbörjade din 

anställning här? 

Har ni fått någon utbildning om döva och hur ni bäst kan möta deras behov? 

Är det någon i personalen som har huvudansvaret för döva låntagare? 

Finns det någon i personalstyrkan som kan teckenspråk? 

Arbetsmetoder och PR 

Har ni någon medveten bemötandepolicy eller något styrdokument som reglerar 

ert arbete med vuxna döva låntagare? 

Använder ni er av resursbiblioteket i Örebro för stöd och hjälp eller vid behov av 

material? 

Är vuxna döva en prioriterad användargrupp på ert bibliotek? 

Arbetar ni medvetet för att nå ut till döva samhällsgrupper? Beskriv gärna. 

Om nej, varför inte (t. ex. ni har tidigare försökt utan framgång osv.)? 

Bestånd och samlingar 

Vad har ni för typ av litteratur och medier som riktar sig till vuxna döva lånta-

gare? 

Upplever ni att teckenspråkslitteratur efterfrågas? 
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Efterfrågas andra typer av litteratur/medier (t.ex. LL-böcker) av vuxna döva? 

Beviljas ni ekonomiskt stöd för att främja utbudet av teckenspråkslitteratur? 

Service 

Vid programverksamhet (t.ex. teater eller författarbesök), erbjuds tolk för döva? 

Erbjuds programverksamhet på teckenspråk för vuxna? 

Finns informationen på er hemsida tillgänglig i form av teckenspråksvideo eller 

liknande? 

Övrigt 

Egna reflektioner eller kommentarer? 
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Bilaga 3: Enkät teckenhörnan 

Personal, kompetens och kommunikation 

Vilken befattning har du? 

Hade du någon erfarenhet av eller kunskaper om döva innan du påbörjade din 

anställning här? 

Hur har dina erfarenheter/kunskaper förändrats sedan dess? 

Har ni fått någon utbildning om döva och hur ni bäst kan möta deras behov? Be-

skriv gärna. 

Är det någon/några i personalen som har huvudansvar för döva låntagare?  

Är det någon i personalstyrkan som kan teckenspråk? Är det fler som kan? 

Samlingar och bestånd 

Beskriv teckenhörnan, vad ni gör och erbjuder. 

Vad har ni för typ av litteratur och medier som riktar sig specifikt till vuxna döva 

låntagare? 

Är efterfrågan stor på teckenspråkslitteratur? Lånas det ut mycket? 

Beviljas ni ekonomiskt stöd för att främja utbudet av teckenspråkslitteratur? 

Arbetsmetoder och PR 

Hur gör ni för att nå ut till döva låntagare? Beskriv. 

Använder ni er av några speciella marknadsföringsåtgärder? Utveckla gärna. 
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Visar döva ett stort intresse för teckenhörnan? 

Har ni någon bemötandepolicy eller ett styrdokument som specifikt riktar sig mot 

döva? 

Service 

Vid programverksamhet (t.ex. teater eller författarbesök) på biblioteket, erbjuds 

tolk för döva? 

Erbjuds speciell programverksamhet på teckenspråk för vuxna döva? 

Finns informationen på er hemsida tillgänglig i form av teckenspråksvideo eller 

liknande? 

Har ni relevanta länkar vidare till bra hemsidor för döva? 

Egna reflektioner och tankar? 

 

 

 

 

 


