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Abstract: This master thesis is about access to literature translated into 

Swedish sign language for deaf at the public libraries. It is by 
now a well-known fact that there is produced very little lit-
erature in sign language for deaf. This is so even though the 
policies for the library nationally and internationally, and the 
public law for libraries in Sweden says there should be litera-
ture available for all groups of disadvantaged people. People 
who have problem reading ordinary ink books have the right 
to get the book adapted into a medium accessible for them. 
The goal of the Swedish law for disadvantaged says that in 
2010 Sweden should be accessible for all irrespective of 
weather you are deaf or not. By studying parts of the public 
argumentation for and against a national library which would 
provide service and literature for deaf by the method of ar-
gumentation analysis I have found pro and contra arguments 
for books translated into sign language for deaf. I have also 
studied literature written by Päivi Fredäng about the identity 
and culture of deaf. In my discussion I found implications 
from the theory of Fredäng on my material. I found that the 
public attitude towards deaf and books in sign language for 
deaf slowly are changing towards better understanding and 
that this fact slowly will make the production of books in 
sign language for deaf grow. 
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1 Inledning 

En Äppelhylla är en plats på barnbiblioteket där man har samlat material anpassat för 
barn med olika funktionshinder. Där kan finnas böcker i form av inläsningar och taktila 
bilderböcker för synskadade, bok&band för läshandikappade, böcker i form av inspelat 
teckenspråk för teckenspråkiga, olika datorprogram och information om funktionshinder 
och hur man kan överbrygga dem. För vuxna finns inga Äppelhyllor. Och för vuxna 
teckenspråkiga finns nästan inga anpassade böcker att sätta på Äppelhyllorna - om de 
hade funnits. Denna uppsats kommer därför inte handla om Äppelhyllor för vuxna, utan 
om de teckenspråksböcker som skulle ha funnits där analogt med talböcker för synska-
dade. 
 
 
Om du som får den här uppsatsen i din hand hade varit född döv hade du kanske haft 
svårt att läsa den. I Sverige har man kommit längre än i många andra länder, här har 
man förstått att det är viktigt för dig som döv att du kan leva på dina villkor och får till-
gång till ett språk. Du hade fått lära dig teckenspråk med dess egen grammatik, egna ord 
och uttryck och med egen syntax. Dina hörande föräldrar och syskon hade haft lagstad-
gad rätt att lära sig teckenspråk på betald arbetstid för att kunna prata med dig. Du hade 
fått rätt att gå i teckenspråkig skola, rätt till tolk, bildtelefon och fått ditt hem anpassat 
med tekniska hjälpmedel, så att du ser eller känner väckarklockan, telefonsignalen, 
brandvarnare och dörrsignaler. I skolan hade du fått lära dig skriven svenska så att du 
blir tvåspråkig och kan klara dig i det svensktalande och svenskskrivande samhället. 
Men ditt första språk hade varit teckenspråk och skriven svenska blir för dig ett inlärt 
andraspråk med sin egen grammatik, syntax, ord och uttryck som du dessutom fått lära 
dig utan att någonsin höra ljuden, prosodin eller tonfallen i det. 
 
Men du hade inte haft tillgång till litteratur på ditt språk. Du hade inte kunnat gå till 
biblioteket, som enligt lagen har särskilt ansvar för att ge tillgång både till anpassade 
medier för funktionshindrade och böcker på andra språk till andra språkliga grupper, 
och låna böcker på teckenspråk. Där finns anpassade böcker för synskadade och Astrid 
Lindgrens böcker översatta till många av världens språk, men mycket lite på tecken-
språk. Detta i ett land som har ambitionen att vara tillgängligt för alla år 2010. Som har 
fina ord om delaktighet, rättvisa och jämlikhet i styrdokument, lagar, handlingsplaner 
och målsättningar som ingen ifrågasätter. I ett land där teckenspråket har fått minoritets-
språksstatus, där man insett teckenspråkets roll för individen som modersmål och som 
är stolt över att internationellt vara ett föregångsland i handikappfrågor, jämlikhet och 
mångfaldssträvanden. 
 
Naturligtvis hade det funnits andra problem för dig som döv: otextade TV-program och 
filmer, otillräcklig tillgång på teckenspråkstolkar, okunskap och oförståelse som leder 
till konstigt bemötande, information bara på svenska både fysiskt och virtuellt… Men 
den här uppsatsen är skriven med ett snävt bibliotek- och informationsvetenskapligt 
perspektiv och vad denna uppsats ska handla om är vad det är som gör att Sverige inte 
kommit längre när det gäller teckenspråkslitteratur och hur gruppen lässvaga döva kun-
nat glömmas bort i bibliotekssammanhang. 
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1.1 Val av ämne, syfte och frågeställningar 

1.1.1 Val av ämne 
Mitt val av ämne till denna uppsats grundar sig i en naiv undran om varför Äppelhyllan 
på biblioteket begränsas till användargruppen funktionshindrade barn. När de funk-
tionshindrade barnen blir tonåringar och vuxna – vart tar deras behov vägen då? Var 
finns den samlade kunskapen om anpassade medier för funktionshindrade vuxna i bibli-
oteket och hur presenteras den? Och vilka anpassade medier finns egentligen till de oli-
ka grupperna inom denna grupp? Den nya tekniken borde ju skapa nya spännande me-
dier hela tiden, och om det finns, varför syns de inte på biblioteket? Jag funderade också 
på vad som gör att det inte automatiskt skapats Äppelhyllor för vuxna, när man ser vil-
ken framgång som de haft på barnavdelningarna. När jag började samla material om 
detta upptäckte jag intressanta exempel på definitionsglidningar i styrdokument och 
därpå följande ansvarsförskjutningar, och det är bl. a. detta som denna uppsats ska foku-
sera på och reda ut. 
 
Min utgångspunkt i mitt arbete som bibliotekarie är att det är bibliotekets uppgift att 
användarna i första hand ska ses som individer och i andra hand som tillhörande en 
grupp. En individs funktionshinder ska överbryggas så att individen har möjlighet att 
tillgodogöra sig litteratur och information på biblioteket på sina villkor. Genom att göra 
grupper av användare i liknande situationer och därmed med liknande behov (ex. barn, 
funktionshindrade, invandrare) kan biblioteket lättare ge service till individerna i dessa 
grupper. Men inom gruppen ska användarna ses som individer. Denna personliga ut-
gångspunkt är en av anledningarna till att jag började fundera på tillgången till anpassa-
de medier i biblioteket. Det finns en stor grupp funktionshindrade som har relativt god 
tillgång till anpassade medier i biblioteken idag och som har en bra organisation bakom 
sig, nämligen synskadade och andra läshandikappade. Daisyskivor och gamla talboks-
kassetter fyller en hel vägg i vårt bibliotek, det finns en hylla med lättläst och en med 
storstilsböcker. Samtidigt lyser övriga användare och anpassade medier, t ex tecken-
språkiga och litteratur på teckenspråk med sin frånvaro.  
 
Finns det inga medier på biblioteken eftersom det inte finns någon efterfrågan, eller 
finns ingen efterfrågan eftersom det inte finns några medier att fråga efter? Eller vet 
funktionshindrade inte om hur biblioteket skulle kunna hjälpa dem? Eller är det så att 
det faktiskt inte finns andra anpassade medier? Varför i så fall inte? En spontan invänd-
ning mot mina egna funderingar är att det i den nationella handlingsplanen för handi-
kappade står att biblioteken, som sista instans i ansvarskedjan ”har ett ansvar för att 
främja utbud och söka nya vägar för att nå fram till grupper som idag inte är delaktiga” 
(Regeringen 1999/2000) vilket gör att mina förklaringsförsök ovan mer låter som bort-
förklaringar. 
 
Även om synskadade och läshandikappade är den stora gruppen funktionshindrade på 
biblioteken idag, så finns andra grupper med andra behov. Hur många individer det 
finns inom varje grupp är egentligen inte intressant eftersom varje individ ska ses och 
ges samma berättigande till stöd. Mot denna bakgrund är det underligt att synskadade 
och läshandikappade har så mycket mer att välja på än t.ex. teckenspråkiga - som grupp. 
Individen ska ha samma förutsättningar, samma urval, samma stöd oavsett funktions-
hinder och oavsett organisation och tradition. Att antalet och organisationen runt funk-
tionshindret är olika är en förklaring men inget försvar. Och det är här styrdokumenten 
har sin funktion genom att ”styra upp” verksamheten efter de mål som är politiskt satta. 



  

 3 

 
Här började ämnet till uppsatsen utkristallisera sig för mig: Varför har inte alla funk-
tionshindrade samma tillgång till anpassade medier, trots att styrdokumenten statuerar 
det? Varför har användargruppen teckenspråkiga så dåligt utbud på biblioteket? Ämnet 
är relevant och mycket intressant ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt per-
spektiv eftersom det som jag ser det är en av bibliotekets viktiga funktioner att vara ”ut-
jämnande” i samhället på olika sätt, att stötta upp människor ur olika samhällsklasser, 
med olika utbildningar, med olika resurser och hinder när det gäller t.ex. information, 
språkkunskaper och funktioner. Och anpassade medier/översatt litteratur ska finnas på 
biblioteken för att ge människor samma möjligheter att ta del av litteratur på ett för dem 
tillgängligt medium/sitt modersmål – inte bara för att det statueras i bibliotekslagen. 
 
Teckenspråkslitteratur är ett relativt nytt område där mycket har hänt under slutet av 90-
talet och under 2000-talet. Det har kommit nya medier, nya lagar och nya perspektiv 
och ny förståelse. Det är också ett relativt okänt och outforskat område som berör män-
niskor som av tradition inte är biblioteksanvändare – men som i framtiden skulle kunna 
ha glädje och nytta av biblioteket. Ämnet är därför viktigt och rör centrala verksamhets-
områden för biblioteken. 

1.1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa och diskutera bibliotekets tillgång av en form av an-
passade medier, teckenspråksböcker för vuxna teckenspråkiga. Jag har också sett hur 
teckenspråkigas identitet och dövkultur kan påverka mitt ämne. 

1.1.3 Frågeställningar 
§ Hur kan man beskriva produktion, tillgång och efterfrågan av teckenspråkig lit-

teratur? 
§ Hur överensstämmer internationella, nationella och lokala styrdokuments mål-

sättningar med den verklighet som framkommer ur beståndsstatistik och i offent-
liga dokument när det gäller teckenspråkslitteratur? 

§ Hur kan dövkulturen och teckenspråkigas identitet kopplas till bibliotekets till-
gång till teckenspråkslitteratur?  

1.2 Problemavgränsning  
Jag kommer av utrymmesskäl och för överskådlighetens skull att begränsa uppsatsen till 
att bara diskutera två grupper av vuxna funktionshindrade nämligen synskadade (och 
andra läshandikappade), och teckenspråkiga. Jag kommer ytterligare att fokusera på 
användare av teckenspråkslitteratur. 
 
Uppsatsens perspektiv är bibliotek- och informationsvetenskapligt, men kommer inte att 
beröra bibliotekens marknadsföring av sina anpassade medier eller dess uppsökande 
verksamhet. Den kommer heller inte att gå in på bibliotekens fysiska och virtuella till-
gänglighet, personalens utbildning i och bemötande av funktionshindrade eller bibliote-
kens interna organisation av arbete med och inköpsrutiner för anpassat material. Vidare 
kommer jag inte att diskutera den finansiella sidan av området i uppsatsen. 
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1.3 Definitioner 
Här definierar jag fem centrala termer och områden som har grundläggande relevans för 
uppsatsen. I den mån ytterligare termer behöver förklaras kommer jag att göra det i den 
kontext de kommer upp. 

1.3.1 Funktionshinder/handikapp/funktionsnedsättning 
Världshälsoorganisationen (WHO) skiljer enligt nationalencyklopedin ”mellan skada, 
som är en förlust eller avvikelse i den anatomiska eller funktionella strukturen, funk-
tionsnedsättning, som är en begränsning i förmågan att utföra en normal aktivitet, och 
handikapp, som är de negativa följderna av funktionsnedsättningen i förhållandet mel-
lan individen och omgivningen.” ”Begreppet funktionshindrad används numera istället 
för handikappad.” ”Graden av handikapp bestäms av både funktionsnedsättningen hos 
en individ och de krav på den aktuella funktionen som ställs i en viss livssituation, dvs. 
skillnaden mellan krav och förmåga.” (Funktionshinder 2008) 
  
Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) är en sammanslutning av 43 handikapps-
förbund i Sverige och Handisam är en statlig myndighet för handikappolitisk samord-
ning. De definierar handikapp och funktionsnedsättning så här i enlighet med FN:s 
standardregler:  

Verksamheten inom Handikappförbundens samarbetsorgan anknyter till det miljö-
relaterade handikappbegreppet. Det utgår ifrån att en människa har en skada eller 
sjukdom, som i sin tur ger en funktionsnedsättning. Om den som har en bestående 
funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin dagliga livsföring, uppstår 
ett handikapp mellan personen och det övriga samhället. (Handikappförbundens 
samarbetsorgan 2008:2) 

Funktionshinderperspektivet skiljer funktionshinder från funktionsnedsättning. En 
funktionsnedsättning är kopplat till en person och behöver inte innebära ett hinder 
för delaktighet. Om miljö och omgivning är otillgänglig uppstår funktionshinder. 
Det är funktionshinder som hindrar personer från att delta i samhället. (Handisam 
2008) 

Jag kommer i uppsatsen att använda begreppet funktionshinder i enlighet med denna 
miljörelaterade definition, dels för att det är den idag politiskt sanktionerade definitio-
nen men också eftersom det stämmer med min personliga utgångspunkt som redovisa-
des ovan i kap 1.1.1. Jag kommer alltså att tala om funktionshindrade i betydelsen indi-
vid med skada eller funktionsnedsättning som gör att individen handikappas eller funk-
tionshindras av eller i miljön. Funktionshindret uppkommer först när omgivningen inte 
anpassas för att kompensera individens funktionsnedsättning. Man kan tala om psykis-
ka, fysiska, medicinska och sociala funktionshinder och vidare dela upp dessa i läshan-
dikappade, dyslektiker, synskadade, begåvningshandikappade, afatiker, döva, språk-
störda, rörelsehindrade, hörselskadade, allergiker m.fl. grupper. I grunden handlar det 
om individer som har en funktionsnedsättning, som har andra förutsättningar att in-
teragera med omgivningen, vilket gör att man kanske har ett annat perspektiv. Männi-
skor med andra perspektiv är en tillgång för samhället, allas delaktighet leder till mång-
fald och motverkar enfald.  

Det gäller att undanröja hindren för delaktighet, förebygga och bekämpa diskri-
minering samt ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande.  Detta 
förtydligande av målen är viktigt att förstå som ett perspektivskifte. Perspektivet 
förflyttas från individen till miljö och omgivning, förbättring och möjliggörande.  
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Huvudalternativet är att välja generella lösningar som fungerar för så många som 
möjligt. Hur individens funktionshinder kan kompenseras genom individuellt stöd 
eller genom särlösningar ska ses som ett komplement. (Handisam) 

Denna miljörelaterade definition skapar också som citatet ovan ifrån Handisam visar, ett 
nytt och positivt förhållningssätt gentemot individer med funktionsnedsättning. Det 
främjar att i vilja och i handlingar möta det nya och annorlunda och se att det tillför ett 
perspektiv till samhället, vilket är berikande. Detta förhållningssätt leder till en männi-
skosyn som påverkar vårt möte med funktionshindrade, man ser till människorna, deras 
kapacitet och förmåga istället för till deras brister och funktionsnedsättningar.  
 
Fredäng (2003) skriver om hur människor med funktionshinder grupperats samman 
eftersom samhället haft ett behov av att kategorisera och föra samman människor med i 
något avseende samma behov, och att handikappförbunden gått samman för att bli star-
kare. Hon talar vidare om hur döva uppfattas bland andra funktionshindrade och att 
döva på många sätt avviker och är annorlunda än andra funktionshindrade. De har be-
hov som mer liknar andra språkgruppers. Döva själva, vilket kommer att diskuteras ut-
förligare i kap 2.5, anser inte att de är funktionshindrade, trots att de de facto har en 
funktionsnedsättning som i en icke-teckenspråkig miljö blir ett funktionshinder. De ser 
sig själva som tillhörande en minoritetskultur med teckenspråket som kommunika-
tionsmedel. De ser sig själva som i första hand teckenspråkiga och i andra hand icke-
hörande. Bland allmänheten är det oftast tvärtom: 

Dövheten ses som ett kommunikationshandikapp, teckenspråksberoende och hör-
selbrist; teckenspråk blir då ett hjälpmedel för att underlätta kommunikationen. 
Kunskaperna om döva som en språklig och kulturell minoritet brukar vara mycket 
små. (Fredäng 2002) 

Jag kommer i uppsatsen att referera till gruppen som behöver och använder teckenspråk 
som ”teckenspråkiga”. Till teckenspråkiga räknas döva, barn till döva föräldrar (efter-
som teckenspråk är deras modersmål), vissa grupper av språk- eller talstörda m.fl. Hör-
selskadade, förståndshandikappade språkstörda m.fl. använder TAKK (tecken som al-
ternativ och kompletterande kommunikation), se nedan kap. 1.3.3, vilket är tecken häm-
tade ifrån teckenspråket som används utan teckenspråkets grammatik, tillsammans med 
och ”som stöd” för talet. Dessa är i egentlig mening inte teckenspråkiga, men har an-
vändning för visst teckenspråksmaterial på biblioteket, nämligen material med tecken 
som stöd. 

1.3.2 Barndomsdöva, vuxendöva, CODA-barn, CI-barn 
Enligt Päivi Fredäng 

definieras en person som döv eller teckenspråkig när hon eller han uppfattar det 
svenska teckenspråket som en betydelsefull del av sin identitet och använder det i 
sin interaktion med omvärlden. Dövhet i språklig bemärkelse handlar också om en 
visuell orientering i tillvaron där ljud saknar eller har minimal betydelse som 
språkligt orienteringsmärke. (Fredäng 2006) 

”En döv person är en person som använder sig av teckenspråk för sin kulturella och 
sociala identitet samt för sin språkliga utveckling. Personen behöver enligt detta sätt att 
se alltså inte vara medicinskt döv.” (Roos 2006) Gruppen ”döva” innefattar olika under-
grupper och en viktig distinktion i biblioteksperspektiv är mellan barndomsdöva och 
vuxendöva, eftersom de skiljer sig i sitt behov av teckenspråkslitteratur. Den som förlo-
rar hörseln som vuxen, efter att de tillägnat sig talad svenska som modersmål kallas 
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vuxendöva och har redan svenska som sitt första språk, kan använda svenskt skriftspråk 
för att kommunicera och kan fortsätta läsa vanliga svartskriftsböcker. Men man kan 
behöva en väg in i sitt nya språk och sin nya kultur genom teckenspråkslitteratur. Barn-
domsdöva (den som föds döv eller förlorar hörseln mycket tidigt innan man har tillägnat 
sig ett språk) har teckenspråk som första språk medan de får lära sig svenska i skolan i 
samband med att de lär sig läsa och skriva, vilket inte är det lättaste när man inte hör 
orden och hur de uttalas. (Fredäng 2003) En talande beskrivning från Sveriges Dövas 
Riksförbund: 

På samma sätt är vi döva olika bra på vårt andra språk, svenskan. Skillnaden är att 
vi inte hör hur orden uttalas i det vi läser och skriver. Hörande brukar ha svårt att 
förstå hur det går till. (Vi brukar skämtsamt uppmana hörande att lära sig t ex gre-
kiska utan ljud genom läpprörelser och läroböcker med grekiska bokstäver. Och 
utan chans att nånsin kontrollera hur det låter…) (SDR)  

Fredäng (2002) förklarar varför teckenspråkiga döva behöver teckenspråkig samhällsin-
formation, men samma argument anser jag kan gälla för teckenspråkslitteratur: 

…skriftlig information som inte är tillgänglig för alla döva. … De flesta hörande 
som inte kommit i kontakt med döva tänker: ”Läser gör man med ögonen, och 
döva ser ju i alla fall”. Det är riktigt, men att se orden skrivna är inte samma sak 
som att veta vad dom betyder. Särskilt inte om innehållet är okänt eller texten lång 
och krångligt skriven…. Att förstå svenska innebär att förstå dess sammanhang 
och en kulturell förmåga att förstå betydelser. Exempelvis kan frågan på skriven 
svenska ”Kan inte du ringa mig i morgon” hos den döva mottagaren väcka und-
ran, varför hon inte kan ringa… (Fredäng 2002) 

Det finns en tredje teckenspråkig grupp som kallas CODA-barn (children of deaf adults, 
eller på svenska Föreningen Hörande Barn till Döva). CODA-barn är barn till döva för-
äldrar, som är de enda som egentlig mening har teckenspråk som modersmål. Dessa 
barn behöver litteratur på sitt modersmål för att utveckla det och berika det, vilket gäller 
för dem även som vuxna. (Olika sätt att läsa 2008) Ytterligare en grupp som kan behö-
va teckenspråk är döva (i första hand) barn som opererats med cochlea implantat (CI), 
vilket är en sorts hörapparat som delvis opereras in i skallbenet. Dessa barn är rent me-
dicinskt döva och när de tar av sitt CI vid bad, sömn eller om tekniken kollapsar hör de 
ingenting. Det pågår en diskussion bland döva och föräldrar till CI-barn om dessa barn 
ska räknas som döva eller hörselskadade, vilken identitet de ska ges och vilket språk de 
ska ges möjlighet att tala. De bör enligt Sveriges Dövas Riksförbund, Döva och hörsel-
skadades Förbund, Hörselfrämjandet, SPSM m.fl. få möjlighet att bli tvåspråkiga och få 
tillgång till både svenska och teckenspråk så att de ges möjlighet att välja språk beroen-
de på situationens krav. Även vuxna döva kan bli opererade med CI, men då finns inte 
samma problematik när det gäller teckenspråk som för barn eftersom de redan har ett 
språk. (Fredäng 2006, jfr SOU 2006:54)                             

1.3.3 Teckenspråk/svenska 
Viktigt för förståelsen av problematiken i denna uppsats är att inse att teckenspråk är ett 
språk, och inte någon slags ”tecknad svenska”. Skillnaden mellan svenska och svenskt 
teckenspråk är djupare än att det första talas med rösten och uppfattas med hörseln me-
dan det andra talas med gester och uppfattas med synen. Språken är olika och fyller 
olika funktioner för döva. 

Teckenspråket behövs för att kunna kommunicera och därigenom få kunskap, tes-
ta sina tankar och utvecklas socialt, kunskapsmässigt och känslomässigt. Det 
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skrivna svenska språket behövs även för att kommunicera, söka kunskap och ta 
del av information. Detta gäller också för talad svenska för dem som hör eller 
har lite hörselrester kvar. Båda språken behövs alltså för att få full delaktighet i 
samhället. (Skolverket 2008) 

Jag har av utrymmesskäl valt att inte göra en uppsats i uppsatsen om skillnader mellan 
teckenspråk och svenska, utan konstaterar bara att svenskt teckenspråk följer svenskan i 
vissa avseenden (vissa ord – ofta substantiv, stavning, artikulation etc.) men skiljer sig 
rejält i andra (grammatik, syntax, uttryck, ordföljd, betoning etc.) Teckenspråkets an-
vänder inte morfologiska böjningar, man böjer inte ord med ändelser som på svenska, 
utan semantiska och särskilt syntaktiska egenskaper avgör tecknets ordklasstillhörighet. 
Teckenspråk saknar t.ex. tempusböjning av verben och isolerade tecken kan ibland tol-
kas både som verb och substantiv. 
 
Svenskt teckenspråk är ett visuellt språk, man använder ansiktsuttryck, ögonbryn, mun-
formation, för att förstärka och visa handtecknens syntax. Svenskt teckenspråk har inlå-
nade komponenter från svenskan, men också icke-manuella signaler som har en central 
funktion som syntaktiska markörer som inte har motsvarighet i svenskan, t.ex. orala 
adverb, som beskriver det tecknade verbet genom att med olika munformationer och 
ansiktsuttryck beskriva det tecknade verbet, eller adjektiv som kan uttryckas med t.ex. 
[saa] med betydelsen ”stor”, och [iii] som betyder ”liten”. Som ytterligare ett exempel 
har ögonbrynsrörelser en viktig roll att spela i svenskt teckenspråk, något som för en 
icke-teckenspråkig inte är självklart:  

Ögonbrynsrörelser ingår alltså i markörer för olika syntaktiska konstruktioner som 
topik, ja/nej-fråga, och frågeordsfråga men kännetecknar även relativsatser och 
konditionala satser. Detta visar att för att man ska förstå den syntaktiska struktu-
ren i ett tecknat yttrande är det nödvändigt att inte bara ta hänsyn till tecknens in-
bördes ordning utan även till de samtidiga ickemanuella signalerna. (Ahlgren och 
Bergman 2006) 

Teckenstöd eller TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) 
måste skiljas från teckenspråk. Teckenstöd ska användas tillsammans med talad svenska 
och är inget språk i egentlig mening, utan ett komplement till talad svenska. Teckenstöd 
kan avbildas i svartskrift genom att man avbildar tecknet i anslutning till den skrivna 
texten, och riktar sig till barn med tal- och språkstörningar, barn med Downs syndrom 
eller hörselskador. Men teckenstöd används också av vuxna hörselskadade och vuxen-
döva för att stötta tal och hörsel, men det finns så vitt jag vet ingen teckenspråkslittera-
tur med teckenstöd som vänder sig till vuxna läsare. 

1.3.4 Anpassade medier 
En bok kan definieras som ett ”offentliggjort litterärt verk”, eller mer traditionellt, enligt 
nationalencyklopedin: 

ett större antal blad eller ark, vanligen med skriven eller tryckt text, som hophäf-
tats längs ena sidan. UNESCO har definierat boken som "en icke-periodisk tryckt 
publikation bestående av minst 49 sidor, exkl. omslagssidor". Men boken är ett in-
strument för kommunikation, och den aspekten är intressantare än de skiftande in-
formationsbärande material som använts genom årtusendena. (Järv 2008) 

Med det ”utökade textbegreppet”, där litteratur, teater och film ska ses som jämbördiga 
och där narrativen eller berättelsen ses som central, kan talböckernas ljudinspelningar 
och teckenspråkslitteraturens rörliga bilder definieras som text. En text som är en bok 
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ses som ett offentliggjort litterärt verk och kan finnas i olika former, där litterärt verk är 
en ”juridisk term för verk som åtnjuter rättsligt skydd enligt upphovsrättslagen 
(1960:729)” (Litterärt verk 2008), eller ”en skönlitterär eller beskrivande framställning i 
skrift eller tal” (upphovsrättslagen) Med begreppet ”anpassat media” menar jag i enlig-
het med TPB:s definition att ”bokens innehåll finns tillgängligt på ett sätt som kan an-
vändas av personer med läshandikapp, exempelvis som talbok, punktskriftsbok eller e-
textbok”. (TPB 2008) Anpassat media kan vara punktskrift, punktskriftsdisplay, försto-
ringsprogram, textförstoringsapparat, daisy, bok och daisy, LL (lättläst), storstil, tecken 
som stöd, teckenspråksvideo, taktilt material, BLISS, pictogram m.m. 

 
En e-bok är bok i elektronisk form, en elektronisk version av en tryckt förlaga som kan 
bestå av text, ljud och film i olika kombinationer, kan vara producerad och publicerad i 
olika format (ex. Daisyformat), vara lagrad på cd-romskiva eller usb-minne, kan vara 
nedladdningsbar/nedladdad och kan vara kommersiell eller framställd enligt § 17 i upp-
hovsrättslagen. (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2008, TPB 2008) Jag diskuterar 
vidare om nya medier i kapitel 5.3.5 nedan. DAISY (Digitalt Audiobaserat Informa-
tionssystem) är en digital teknik som strukturerar text och annan data. Kan finnas som 
e-bok med text, e-bok med ljud eller e-bok med text, ljud och film i olika kombinatio-
ner. (TPB 2008, Daisykonsortiet 2008) Det finns också nya tekniker för att tillgänglig-
göra medier på biblioteken, t ex audioindex, som bygger på RFID-teknik och som ger 
ljudinformation om objekt (ex en daisybok) som märkts med en RFID-tagg. Använda-
ren får genom talsyntesuppläsning kunskap om objektet. (Audioindex 2008) 
 
Litteratur översatt till teckenspråk kan vara i form av video, dvd eller e-bok (daisy), 
vilka man läser på en skärm. Teckenspråkslitteratur ska ses som böcker trots att de är i 
ett annat format. ”De är översatta från svenska till svenskt teckenspråk och inspelade. 
Uppläsning på teckenspråk kan kallas teckenspråkets text, och ska jämföras med inlästa 
tal/ljudböcker.” (Olika sätt att läsa 2008) Teckenspråkig litteratur kan också vara böck-
er eller e-böcker med teckenstöd, dvs. avbildade tecken, eller TAKK som ger stöd åt 
texten eller som hjälp åt den som ska läsa boken för ett teckenspråkigt barn. Med teck-
enspråkslitteratur menar jag därför i denna uppsats en bok (i betydelsen innehållsligt) på 
teckenspråk, där innehållet är en bok, medan mediet är en video, vilket tidigare också 
kallades videogram eller e-bok i Daisyformat med text och film. (Eriksson 2000, Hagby 
2007, Olika sätt att läsa 2008).  

1.3.5 Äppelhylla 
Härnösand skapade det första svenska Äppelhyllan 1993 efter inspiration ifrån The Lib-
rary for the Handicapped Child i London, där Margaret Marshall och Beverly Mathias i 
samarbete med Enid Blyton Trust for children startade ett bibliotek med material anpas-
sat för funktionshindrade barn. (Levin 2005, Marshall 1991, Lundquist 2003) Äppelhyl-
lor finns på de flesta folkbibliotek i Sverige idag och samlar alternativa medier för barn 
och ungdomar i en hylla eller ett hörn i barnbiblioteket. Äppelhyllor innehåller bl. a 
medier med teckenspråk, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommuni-
kation) bliss (bildspråk med symboler), punktskrift och pictorgram (system av ritade 
symboler), taktilt material, talböcker, bok&daisy. Där finns också information till för-
äldrar, pedagoger och allmänheten om olika typer av funktionshinder, och det kan fin-
nas en specialutrustad dator med program med talsyntes, program med teckenspråk, 
spelprogram för barn med synnedsättningar etc. 
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Mitt intryck efter att ha arbetat som bibliotekarie i ett par år, vilket också bekräftas av 
litteratur jag läst, är att Äppelhyllan fyller en viktig funktion på biblioteket genom att 
marknadsföra, avdramatisera och skapa fokus på anpassade medier för barn och ung-
domar. Äppelhyllan har enligt en av informanterna i Hagby (2007) gjort att ”medier för 
barn med funktionshinder har lyfts och blivit mer synliga”. ”Äppelhyllorna har fungerat 
som inspirationskälla för personalen i det dagliga arbetet.” (Frii 2006) Äppelhyllan le-
der till en ökad medvetenhet samt ett ökat intresse och förståelse hos personal, barn och 
ungdomar, men även hos föräldrar och vuxna besökare.” (Frii 2006)  

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel, och jag har valt att efter detta inledande kapitel lägga 
upp presentationen av mitt material så här:  
 
I kapitel 2 diskuterar jag metod, tidigare forskning, presenterar mitt material och upp-
satsens teori. 
 
I kapitel 3 visar jag hur man kan beskriva produktion, tillgång och efterfrågan på teck-
enspråkslitteratur och ställer det i relation till medier till synskadade och läshandikappa-
de, vilket svarar mot min första frågeställning.  
 
I kapitel 4 ser jag på lagar och styrdokument på internationell, nationell och lokal nivå 
som svarar mot uppsatsens andra frågeställning. Jag diskuterar två statliga institutioner 
som har stort ansvar för nationell kultur- och handikappolitik, liksom målgrupper och 
påtryckargrupper. Jag diskuterar också teckenspråkets ställning och roll och tecken-
språkslitteratur.  
 
I kapitel 5 beskriver jag den politiska processen mellan 1997 och 2008 för teckenspråks-
litteratur och ett nationellt ansvarsbibliotek för teckenspråkiga. Jag gör en argumenta-
tionsanalys av materialet i två steg, beskrivande och värderande, för att se underliggan-
de strukturer och argument. Jag diskuterar sedan mitt material i ljuset av min teori, för 
att i kapitel 6 göra en sammanfattning.  
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2 Metod, litteratursökning, tidigare forskning, material, 
teori 
I följande kapitel ska jag redogöra för den metod jag använt i uppsatsen, förklara varför 
jag valde denna metod och vilka metodologiska överväganden jag gjort. Jag ska också 
redovisa min litteratursökning, presentera tidigare forskning och mitt material. Sist i 
detta kapitel presenterar jag den teori jag valt att använda mig av. 

2.1 Metod  
Syftet för denna uppsats har två delar, den ska deskriptivt belysa och analytiskt diskute-
ra tillgången av teckenspråkslitteratur på biblioteket och detta ska uppfyllas genom tre 
frågeställningar. De tre frågeställningarna är inte isolerade, utan är menade att komplet-
tera och överlappa varandra och synergiskt leda till att syftet uppfylls. Metoden för att 
besvara den första frågeställningen är textanalys och redovisas i en deskriptiv framställ-
ning av produktion, tillgång och efterfrågan av teckenspråkig litteratur i kapitel 3. Den 
andra frågeställningen besvarar jag deskriptivt i kapitel 4 genom att undersöka litteratur, 
styrdokument och lagstiftning som rör funktionshindrades rättigheter till alternativa 
medier på bibliotek och teckenspråkets och teckenspråkslitteraturens förutsättningar, 
även det genom textanalys.  
 
Syftets andra del, att analytiskt och holistiskt diskutera tillgång av teckenspråkslitteratur 
på biblioteket, uppfyller jag i kapitel 5 för den första och andra frågeställningen genom 
att göra en argumentationsanalys av offentliga och politiska dokument om ansvarsbibli-
otek för teckenspråkiga och teckenspråkslitteratur i Sverige. Genom att följa denna pro-
cess ser jag vilka argument som används på olika nivåer för nyttan och behovet av teck-
enspråkslitteratur, produktion av teckenspråkslitteratur och för och emot grundandet av 
ett nationellt ansvarsbibliotek, och i vilka styrdokument dessa argument får sitt stöd. 
Den tredje frågeställningen är analytisk och mer spekulativ och rör samspelet och ömse-
sidig påverkan mellan dövkultur och teckenspråkigas identitet och tillgång till tecken-
språkslitteratur på biblioteket. Denna besvarar jag i kapitel 5.3 genom att hermeneutiskt 
tolka och förstå mitt material och därvid ta avstamp i min valda teori, texter skrivna av 
Päivi Fredäng, vilka jag presenterar nedan i kapitel 2.5.  
 
Jag valde textanalys som verktyg istället för att göra kvalitativa intervjuer med t.ex. 
teckenspråkiga, bibliotekarier, länsbibliotek, bibliotekskonsulenter, med representanter 
från kulturrådet, TPB eller resursbiblioteket i Örebro. Kvalitativa intervjuer hade gett 
mycket intressant information, och det hade blivit en annan uppsats. För denna uppsats 
syfte och frågeställningar bedömde jag att textanalys var ett bra verktyg. Kvalitativ text-
analys innebär att man tolkar innebördsaspekten av en text. Tolkning är subjektiv och 
kvalitativ forskning innebär till skillnad från kvantitativ att man synliggör den subjekti-
va utgångspunkten, dvs. mig och min tolkning och att man redovisar att det handlar om 
tolkning. Det jag skriver om hade kunnat skildras annorlunda med en annan vinkling, 
med ett annat fokus, med en annan teori och en annan förförståelse. Tolkning eller her-
meneutik kommer jag att beröra nedan. Min metod är också synkronisk genom att inte 
diskutera begreppens innebörd eller diskussionens förändring över tid.  
 
Genom argumentationsanalys (jag återkommer till argumentationsanalys nedan) har jag 
beskrivit och värderat argumenten i den politiska processen för och emot ett resursbibli-
otek för döva i Örebro, vilket är mitt material. Jag valde detta material för att det är be-
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gränsat i omfång och lagom stort, och för att jag förutsatte att de argument som finns för 
och emot teckenspråkslitteratur skulle visa sig i denna argumentation. Enligt Beckman 
(2005) är det viktigt att avgränsa valet av aktörer i materialet. Om polemik saknas – om 
alla är rörande överens om ett argument, ”kan forskaren själv konstruera en debatt ge-
nom att föra samman argument från olika texter som behandlar en och samma fråga”. 
Jag har därför ställt samman de texter som jag funnit i motioner och interpellationer, 
propositioner och utredningar som behandlar frågan om resursbibliotek för döva i Öre-
bro och produktion av teckenspråkslitteratur från 1997 till 2008. 
 
När jag samlat in mitt material funderade jag mycket på vilken metod jag skulle använ-
da för att analysera det. Till slut valde jag mellan argumentationsanalys och diskursana-
lys. Jag hade kunnat välja att göra en diskursanalys genom att som Fredäng (2006 och 
2003) se dövkulturen och samhällets syn på döva som handikappade som två kulturer 
eller diskurser som kolliderar och inte förstår varandra (se vidare kap 2.5). Denna metod 
kändes framkomlig och lockande men övermäktig uppsatsens lilla format. Jag hade då 
försökt fånga lagstiftarnas diskurs i mitt material och ställt den emot dövkulturdiskur-
sen. Att dela in världen i diskurser i meningen övergripande sammanhang, kontexter 
eller kulturer är ett sätt att förstå och skapa mening. ”Diskurser representerar eller före-
ställer verklighet samtidigt som diskurser skapar världen genom läggande av tyngd-
punkter och givande av selektiva skildringar” (Börjesson 2003 s 19) 
 
Utan att gå in i diskursanalysens många och svåra teoretiska överväganden om språk, 
makt och dess historiska utveckling är ”diskursanalysen är lämplig när frågor om social 
identitet ställs” (Bergström och Boréus 2000 s 237), och diskursanalysen har också en 
bred och öppen utgångspunkt och kan fokusera på ”synen på” eller ”föreställningen 
om” en företeelse. Detta tyckte jag var lämpligt för min undersökning, att undersöka 
mitt materials syn på teckenspråkslitteratur och resursbibliotek för döva. Diskursanalys 
används i den teori som jag använder mig av genom att jag tar min utgångspunkt i Fred-
ängs texter. Hennes teoretiska utgångspunkter kommer jag att närmare presentera nedan 
i teorikapitlet 2.5 nedan. Trots det fastnade jag för argumentationsanalysen som metod. 
 
Argumentationsanalysen fokuserar på argumentationers struktur. En argumentations-
analys har två delar, en beskrivande och en värderande del. Efter att ha beskrivit argu-
mentationens argument och dess struktur gör man en värdering som visar hur välgrun-
dad tesen är. Argumentationsanalys används för att analysera om en argumentation är 
välgrundad och för att se hur olika teser förhåller sig till varandra i en begränsad fråga. 
Argumentationsanalys kan också användas till att se igenom retorik och språkliga meta-
forer och som ett sätt att synliggöra subjektiva outtalade premisser. Det finns olika vari-
anter av beskrivande argumentationsanalys, olika sätt att strukturera upp en argumenta-
tion, t.ex. Arne Naess pro et contra-analys, Stephen Toulmins analysmodell och prag-
madialektiken. Jag har valt att använda pro et contra-metoden där man letar efter en 
aktörs eller en sidas tes för en sak och hur denna tes stöds av argument för (pro-
argument) och emot (contra-argument) tesens innehåll. Man tittar också efter premisser 
som förbinder argumenten med tesen och som kan vara outtalade eller uttalade. Stephen 
Toulmins modell talar istället om claims (i princip tes), data (argument), warrant (pre-
misser) och backing (premissargument). (Bergström och Boréus 2000, jfr Björnsson 
m.fl. 1994) 
 
Tesen i ett argument är ”ett påstående som inte fungerar som argument för eller emot 
något annat påstående, men som andra påståenden i texten fungerar som argument för 
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eller emot.”(Bergström och Boreus 2000) En argumentation definieras enligt Bergström 
och Boreus som ett resonemang för och/eller emot en tes. Argument är ett påstående 
som stödjer tesen (pro-argument) och motargument är ett påstående som undergräver 
tesen (contra-argument). Argumenten kan vara av första, andra eller tredje (etc.) ord-
ningen beroende på om de stöder tesen eller ett pro-argument. Premisser är de påståen-
den som är utsagda eller underförstådda som inte är argument i sig utan länkar mellan 
argument och tesen. Även sådant som är underförstått i texten ska tolkas i den beskri-
vande fasen av en argumentationsanalys skriver Bergström och Boréus (2000, s 94). 
Detta innebär att tolkningen kan vara svår, det kan vara svårt att veta hur ett textstycke 
ska tolkas. Olika uttolkare har olika kännedom om textens kontext, olika förkunskaper 
och förförståelser. Genom att försöka göra en rimlig tolkning och genom att skriva ut 
underförstådda premisser ger man möjlighet att följa analyser och också möjlighet att 
ifrågasätta den. (Björnsson m.fl. 1994) 
 
Den värderande delen av en argumentationsanalys innebär att argumenten ska vara håll-
bara, rimliga och trovärdiga. Även här finns alltså en osäkerhet och en relativitet i tolk-
ningen beroende på subjektiva kunskaper. Argumenten ska också vara relevanta. Det 
innebär att de ska vara logiskt giltiga. Den tredje delen i värderingen är att fråga sig om 
det finns andra hållbara och relevanta argument för eller emot tesen som inte finns utta-
lade, om någonting saknas i argumentationen. Beckman (2005) uttrycker det som att 
argumentationen ska vara redbar, vilket innebär att den ska vara logiskt giltig, empiriskt 
hållbar och normativt rimlig. I en argumentationsanalys kan det räcka att finna de vikti-
gaste eller vanligaste argumenten i en argumentation, det är inte nödvändigt att göra en 
fullständig tolkning av en debatt. Alternativt kan man välja att koncentrera sig på ett 
bestämt argument och leta upp de argument som framförs i relation till detta. (Berg-
ström och Boréus 2000) Jag har i den beskrivande delen gjort en fullständig analys me-
dan jag i den värderande delen utgått ifrån argumenten som jag funnit i relation till tre 
övergripande teser.  
 
Tolkning eller hermeneutik är central i den kvalitativa textanalys jag gjort, tolkningen 
leder till en inre dialog, till samtal med texten och självreflexion. Tolkning utgår alltid 
ifrån den som tolkar, min förförståelse, mina kunskaper om ämnet och om världen och 
mina erfarenheter. Det innebär också att det finns mer än ett sätt att tolka som är ”rätt”, 
det finns flera olika förståelsehorisonter, olika aspekter. Att tolkning är relativ innebär 
inte alla aspekter av tolkning är lika ”rätt”. Om en tolkning är mer eller mindre rätt be-
ror bl. a. på hur väl tolkningen hänger samman med saker vi har kunskap om runt tolk-
ningen, hur koherent tolkningen är med det vi kallar kunskap. (Ödman 2007, jfr Berg-
ström och Boréus 2000) Den hermeneutiska cirkeln eller spiralen innebär att man vid 
tolkning alltid börjar med att bilda sig en uppfattning om delar, om små helheter som 
man försöker foga samman till större delar. När man närmar sig ett okänt område eller 
ämne har man oftast ingen eller suddiga begrepp om hur helheten ser ut. Man försöker 
tolka pusselbitarnas innebörd utan att riktigt veta hur de hänger samman (om de hänger 
samman) eller hur helheten ska bli. Åt andra hållet i cirkeln kan man ha svårt att förstå 
delar av sammanhanget innan man har hela bilden klar. Det innebär att man kanske 
måste tolka om delar efter det att man sett helheten. 

Det intuitivt föregripande pendlandet mellan del och helhet, som kännetecknar 
förståelsen har hedrats med ett särskilt begrepp inom hermeneutiken. Det är den 
hermeneutiska cirkeln, som bör uppfattas som en bild för hur tänkande, förståelse 
och tolkning fungerar….  Två sidor hos begreppet har särskilt starkt betonats: 
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kunskapsbildningen som dialektisk rörelse mellan del och helhet och förförståel-
sens oundgänglighet i förståelseprocessen. (Ödman 2007) 

Förståelse inom hermeneutiken innebär dels den historiskt givna förförståelsen hos var-
je tolkare som är beroende av tid, kultur, personliga erfarenheter och förutsättningar. 
Förståelse innebär också intentionalitet, en strävan efter klarhet och struktur som finns 
hos individen medvetet eller omedvetet. Mellan förståelse, förförståelse och intentiona-
litet råder ett dialektiskt samspel, vi skapar ny mening, ny förförståelse och ny förståelse 
vilket gör att vi kanske ändrar riktning i vår strävan. Vi omtolkar vår verklighet och lär 
oss förstå den på nytt, så att den hermeneutiska cirkel vi tolkar och organiserar vår till-
varo inom ständigt förändras, våra förståelsehorisonter kan utvidgas och förändras. 
(Ödman 2007, jfr Bergström och Boréus 2000) 
 
Att en forskning är kvalitativ innebär att tolkningen är central, vilket därmed betyder 
relativitet, subjektivitet och möjliga omtolkningar. För att kalla resultatet av kvalitativ 
forskning för kunskap kräver det av forskaren att han är saklig och tillförlitlig och att 
man dokumenterar och reflekterar över sina val och tolkningar. Visserligen kan den 
kvantitativa forskningens kunskapsanspråk objektivitet, reliabilitet och validitet inte 
användas vid kvalitativ forskning. Detta eftersom forskaren inte är utbytbar (subjektivi-
tet istället för objektivitet), man inte kan mäta tolkningarnas korrekthet (bara bedöma) 
och det är inte alltid bestämt på förhand vad man ska mäta (validitet). Men genom att 
motivera och redogöra för val och resonemang gör man det möjligt för läsaren att be-
döma både forskningen och kunskapsanspråken. Förförståelse är det som tolkaren bär 
med sig in i tolkningen, den aspekt som man aktivt väljer att ha eller passivt bär med 
sig. Förförståelsen styr vilka frågor man väljer att ställa till ett material, vilka samband 
man ser, vilket perspektiv man har. Fredäng (2003) skriver att forskarens bakgrund är 
avgörande för möjligheten till fortlöpande associationer som positivt påverka förståel-
sen. Därför är det viktigt att forskarens utgångspunkter redovisas, så att läsaren får lite 
insikt i vilken förförståelse hon har.  
 
Min förförståelse kan beskrivas så att jag arbetat som bibliotekarie i tre år, dock inte 
med anpassade medier eller med barnbibliotek och Äppelhyllor. Jag har sett bibliotekets 
verksamhet både som användare och som bibliotekarie. Jag kan en del teckenspråk, 
vilket jag fick lära mig som barn. Detta innebär att jag talar ett stagnerat 70-tals tecken-
språk, som jag inte lärt mig genom att studera språket utan genom att tala det, och där-
för ibland inte har den teoretiska bakgrunden till varför jag vet hur det ska vara. Jag har 
i olika situationer träffat många döva och har under vissa perioder i mitt liv befunnit 
mig i utkanten av dövvärlden. Jag har också en son som har en språkstörning som gör 
att han är använder sig av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommuni-
kation), vilket har gjort att hela familjen går på teckenspråkskurser för att kunna stötta 
honom i hans kommunikation, och att jag som mamma upptäckte Äppelhyllan på bib-
lioteket. Trots det upptäckte jag när jag läste in mig på ämnet för denna uppsats att jag 
hade mycket sämre insikt och förståelse för problemet med teckenspråkslitteratur än jag 
trodde att jag skulle ha. Även om min förförståelse för teckenspråk och dövas situation 
är större än för någon utan mina erfarenheter och kunskaper är den ändå mindre än jag 
hade förväntat mig när det gäller teckenspråkslitteratur med vilken jag inte har någon 
personlig kunskap. 

2.2 Litteratursökning 
I mitt arbete med att ringa in denna uppsats syfte, metod och avgränsningar har jag sökt 
och funnit mycket material som gett en bra bakgrundskunskap, som har styrt in mina 
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tankar på vägar som jag inte avsett från början men som jag sedan inte direkt använt 
mig av i själva uppsatsarbetet, och som därför inte redovisas i källförteckningen. Där 
har jag noterat de källor som hänvisas till eller på annat sätt mer direkt använts i uppsat-
sen.  
 
Jag har sökt i libris, bibliotek.se, databaserna ERIC och LISA genom samsök, och då 
har jag använt ämnesord ensamma och i olika kombinationer som teckenspråk*, funk-
tionshind*, bibliotek*, döv*, handlingsplan* ”disabled people”, library, deaf*, ”sign 
language”, literature, äppelhyll* ”apple library” etc. Jag har även googlat på ämnesord 
som ”Äppelhylla” och ”teckenspråk”, och använt google för att hitta adresser till hemsi-
dor jag letat efter. Jag har sökt mycket på hemsidor som TPB, Kulturrådet, handikapps-
organisationer, länsbibliotek och folkbibliotek och letat styrdokument och försökt följa 
ärenden för att få bakgrundskunskap om dokumenten på riksdagens och regeringens 
hemsida. 

2.3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång  
Det finns inte mycket forskning på det område jag valt att undersöka i denna uppsats, 
dvs. teckenspråkslitteratur och tillgång till alternativa medier för teckenspråkiga på bib-
lioteken, men mycket som ger den bakgrund och förståelse som är viktig för att komma 
fram till området. Det fanns mycket lite vetenskapliga utländska artiklar om detta ämne, 
mycket av det som fanns handlar om döva och teckenspråk och det som dessutom be-
handlar bibliotek handlar om bemötande, om teckenspråkskunnig personal, om bildtele-
foner, digitala teckenspråkslexikon på biblioteken. Material som tangerar mitt område, 
men inte direkt berör det. 
 
Jag har också läst metodlitteratur på min snåriga väg att finna rätt metod för att analyse-
ra mitt material, t.ex. Textanalys av Säfström och Östman, Winther Jörgensen och Phil-
lips Diskursanalys som teori och metod, Mats Börjessons Diskurser och konstruktioner, 
Paul Repstads Närhet och distans och Karin Widerbergs Kvalitativ forskning i prakti-
ken. 

2.3.1 Teckenspråkslitteratur och bibliotek 
Per Eriksson och Helena Söderlund har för Örebro länsbibliotek år 2000 gjort en kart-
läggning av folkbibliotekens service till landets döva, Döva och bibliotek – en kartlägg-
ning. Detta var den enskilda text som först ledde mig direkt in i problemområdet genom 
att belysa dövas situation ur olika perspektiv, däribland teckenspråkslitteratur. Per 
Eriksson och Helena Söderlund gjorde den nationella kartläggningen av folkbibliote-
kens service till teckenspråkiga i samband med att de ville undersöka förutsättningarna 
för ett resursbibliotek för döva i Örebro. Tanken på ett ansvarsbibliotek för döva föddes 
i mitten av 1990-talet och från 1994 till 1996 pågick en försöksverksamhet i Örebro 
mellan stads- och länsbiblioteket i Örebro och stiftelsen Activa. På Örebro stadsbiblio-
tek startades en teckenspråkshörna med medier och litteratur om och på teckenspråk. 
 
Kartläggningen visade att biblioteksservice till döva inte är en förankrad del i bibliote-
kens verksamhet. Informanterna menade att man fått mycket liten respons av döva själ-
va när man försökt ordna verksamhet för målgruppen. Detta leder till samma onda cir-
kel som Beck skriver om i sin artikel (jfr Beck 1995), utan efterfrågan inga resurser, 
utan resurser ingen efterfrågan, vilket på många håll gjort att döva som inte krävde nå-
got av biblioteken blev en ”borttappad grupp” som Eriksson och Söderlund skriver. I 
Härnösand startade man 1996 ett projekt för döva ungdomar, Bibliotecken efter förebild 
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ifrån Örebros försöksverksamhet och i samarbete med Kristinaskolan. Bibliotecken och 
Örebros teckenhörna (som ingår i resursbibliotek för döva som efterföljde försöksverk-
samheten) är de enda verksamheter som vänder sig enbart och direkt till döva. Alla in-
formanter i Eriksson och Söderlunds undersökning efterlyste ett ansvarsbibliotek för 
teckenspråkiga där man kan få tips på material på teckenspråk, teckenspråkslitteratur, 
litteratur och information om dövkultur och teckenspråk, lättläst på svartskrift för döva 
och allmän information som rör målgruppen. 
 
Ytterligare en synpunkt som kom fram i Eriksson och Söderlunds undersökning var att 
hörande barn till döva föräldrar (CODA-barn) ofta glöms bort. Deras förstaspråk är 
teckenspråk, medan svenska blir deras andraspråk, och de har behov av teckenspråkslit-
teratur. Man efterlyste också teckenspråksböcker i form av film&bok där man kan få 
övning på båda språken. Tillgång till litteratur är en demokratisk rättighet säger förfat-
tarna med emfas. Bristen på teckenspråkslitteratur är ett av de stora problemen, och 
kanske en av orsakerna till att döva är icke-användare av bibliotek idag. Litteratur för-
medlar faktakunskap och information och underhållning och ger bekräftelse på vem 
man är och sitt liv och dessutom är litteratur viktig för språkutvecklingen. 
 
SOU 2006:54 Teckenspråk och teckenspråkiga ger en grundlig genomgång av ämnet ur 
tre perspektiv: språkpolitiskt (möjligheter och rättigheter att använda teckenspråket i 
samhället), handikappolitiskt (tillgänglighet för människor med hörselbrist som  funk-
tionshinder) och demokratiskt (delaktighet på lika villkor). Utredaren påpekar att biblio-
teken ”trots tydliga föreskrifter i bibliotekslagen inte tillhandahåller litteratur på eller 
översatt till teckenspråk i samma omfattning som för människor med annat språk än 
svenska eller som för människor med annat slag av funktionshinder”. Man säger också 
att ändringen av § 17 i upphovsrättslagen 2005 ändrat förutsättningarna så att det nu är 
möjligt att öka produktionen av anpassad teckenspråkslitteratur. En annan förutsättning 
för förbättringar ser utredaren i ändrad språkpolitik, så att teckenspråk ges en starkare 
status och politisk ställning som ger utrymme för starkare krav. 
 
Fokus i min läsning av utredningen har legat på kapitlen om bibliotek, litteratur och 
kultur. Men jag har också haft mycket nytta av att läsa det som skrivits om teckensprå-
kigas tvåspråkighet, om språkinlärning, attityder i samhälle och bland döva och om 
teckenspråkigas förutsättningar i stort. Utredaren skriver i sin bedömning sist i utred-
ningen att teckenspråkigas tillgänglighet till kultur och medier är starkt begränsad, och 
att den största begränsningen är bristen på skönlitteratur översatt till teckenspråk. Därför 
föreslår han ett ”depåbibliotek för teckenspråk inrättas och att detta bibliotek ska få an-
svar för att skönlitteratur i ökad omfattning görs tillgänglig på teckenspråk”. (s 350) 
Detta är själva kontentan av min egen uppfattning, och min egen uppsats syfte är delvis 
att försöka förstå vad det är som gör att vi inte redan är där.  
 
Magisteruppsatsen Det kan alltid bli bättre – en kvalitativ studie av fem folkbiblioteks 
tillgänglighet för fysiskt och intellektuellt funktionshindrade barn och ungdomar av 
Ros-Marie Johansson och Sofia Ängsved analyserar bibliotekens tillgänglighet för funk-
tionshindrade barn med hjälp av Michael Bucklands sex barriärer. Författarna diskuterar 
hur bibliotekets material för funktionshindrade barn och ungdomar ser ut, vika tjänster 
biblioteket erbjuder, den fysiska miljöns utformning och hur biblioteken marknadsför 
sina tjänster till målgruppen. Författarna ser ett problem med övergången från barn till 
vuxen, att funktionshindrade ungdomar som växt ifrån barnavdelningens Äppelhylla 
inte har någon plats på bibliotekets vuxenavdelning att naturligt fortsätta till. 
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Sofia Hagbys magisteruppsats Men dom kan ju i alla fall läsa – litteratur på tecken-
språk från 2007 diskuterar teckenspråkslitteratur ifrån ett perspektiv som är ganska nära 
mitt. Hon har genom en kvalitativ intervjuundersökning undersökt vilken attityd folk-
bibliotekarier och dövskolebibliotekarier har till teckenspråk och teckenspråkiga. Hen-
nes slutsats av undersökningen är att ”dövas rätt till litteratur … framstår tydligt i både 
svenska och internationella styrdokument”, samtidigt som utbudet för döva är mycket 
dåligt. Hennes slutsats är att ”dolda strukturer, okunskap samt negativa attityder” hind-
rar styrdokumenten från att tillämpas så som de var tänkta. Hon skriver också att ”den 
positiva attityd som kom till uttryck bland dem som deltog i studien inte räcker för att 
uppfylla demokratiskt fattade beslut, den kulturpolitiska ambitionen, att erbjuda alla 
medborgare tillgång till litteratur”. 
 
Sandra Levins kandidatuppsats Teori och praktik, en empirisk undersökning av Äppel-
biblioteket – ett specialbibliotek för barn med handikapp diskuterar Äppelhyllans fram-
växt, förtjänster och problem. Uppsatsen har för mig bidragit med perspektiv på Äppel-
hyllans relativt korta historia och ideologin runt dess tillkomst. En slutsats Levin drar av 
sin undersökning är att ”det finns ett behov av en samordnad organisering av den anpas-
sade litteraturen och materialet på biblioteken i Sverige.” (Levin 2005). Även om hon 
talar om Äppelbiblioteket och anpassade medier för barn gäller slutsatsen i min tolkning 
även för vuxna funktionshindrade. 
 
Olika sätt att läsa – om barn med funktionsnedsättningar och deras läsning heter en 
skrift från Btj förlag från 2008 som behandlar Äppelhyllor och anpassade medier för 
olika grupper av funktionshindrade barn och ungdomar. Kapitlen är skrivna av olika 
författare och väldigt informativa och överskådliga och boken ska enligt redaktören ses 
som ”ett verktyg för biblioteken att 2010 nå målet att erbjuda full tillgänglighet för 
alla”. Helena Söderlund från Resursbiblioteket för döva i Örebro har skrivit kapitlet om 
”Tecken som språk och tecken som stöd” där hon tar upp den viktiga skillnaden mellan 
teckenspråk och tecken som stöd (vad jag kallar TAKK eller tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation). Teckenspråk är ett eget språk som talas utan röst och 
med händer och resten av kroppen. TAKK är inte ett språk utan man följer svenskans 
ordföljd och förstärker viktiga ord med enskilda tecken från teckenspråket som ett stöd 
tillsammans med talad svenska. Teckenspråk och TAKK används av olika målgrupper, 
teckenspråk av och med döva och TAKK om man är vuxendöv, barn med tal- eller 
språkstörningar, eller om man av någon annan anledning inte kan tala trots att man hör. 
 
Hon påtalar också vikten av att teckenspråkiga böcker kallas just böcker oavsett sitt 
medium. När man talar om teckenspråkiga böcker, att man läser på teckenspråk och hör 
sagor på teckenspråk etc. känns det ibland som att man nästan gör våld på språket. Men 
genom att utgå ifrån det utökade textbegreppet där narrativen är det man utgår ifrån är 
uppläsning på teckenspråk teckenspråkets text. Då läser man en teckenspråksbok på en 
skärm på en dator eller en TV, lyssnar på teckenspråkssaga (med ögonen!), översätter 
en bok till teckenspråk och spelar in boken på video, dvd eller som e-bok. 

2.3.2 Teckenspråk och teckenspråkiga 
SOU 2008:26 Värna språken innehåller ett utförligt kapitel om teckenspråk och tecken-
språkiga som utmynnar i två spår. Dels rekommenderar utredaren en språklag som ger 
teckenspråk samma juridiska ställning som minoritetsspråken. Sverige bör även verka 
för de teckenspråkigas rättigheter stärks i det pågående arbetet inom FN som rör kon-
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ventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder. Man ser alltså 
teckenspråket både språkpolitiskt och handikappolitiskt.  
 
Inger Ahlgren och Brita Bergman har skrivit uppsatsen Det svenska teckenspråket i 
Teckenspråk och teckenspråkiga : en kunskapsöversikt, SOU 2006:29. Här behandlar 
författarna det svenska teckenspråket, dess historia, dess uppbyggnad och dess gramma-
tik. Jag har i min uppsats valt att inte gå djupt in i teckenspråket som sådant, men häm-
tat mycket förförståelse från denna uppsats. Det svenska teckenspråket och den talade 
svenska har trots de olika produktions- och perceptionssätten samma principiella upp-
byggnad även om de inte sammanfaller, nämligen en uppsättning konventionella sym-
boler, dvs. en vokabulär (teckenförråd), och ett system av regler för hur symbolerna 
kombineras, dvs. en grammatik. Dessa delar går författarna igenom för teckenspråket 
och visar hur de skiljer sig ifrån den talade svenskan. De ger också en ledtråd till var-
ifrån tanken om att teckenspråk inte betraktats som ett eget språk utan en ”tecknad 
svenska” kan komma:  

Forskning om tecknade språk växte fram i en tid då dessa var ifrågasatta både som 
språk och som möjliga kommunikationsmedel i undervisning av döva. Detta bi-
drog till att mycket av den tidiga forskningen kom att betona strukturella likheter 
mellan tecknade och talade språk som ett led i argumentationen för att tecken-
språken är fullvärdiga språk. (s 58) 

I samma kunskapsöversikt har Carin Roos skrivit uppsatsen Teckenspråk och pedagogik 
(SOU 2006:29). Hon gör en intressant uppdelning i inställning till dövhet genom det 
auditativa och det visuella synsättet. Förr uppfattade man att döva barn behövde lära sig 
tala, att teckenspråket på något sätt skulle hindra talet och man ville att barnet skulle 
inrätta sig i den hörande normen så mycket som möjligt. Det visuella synsättet ser bar-
net som visuellt och anser att det viktiga är att barnet får möjlighet att kommunicera, 
med teckenspråk eftersom oralt tal inte fungerar.  
 
Roos skriver inte om teckenspråkig skönlitteratur, men hon visar på tre områden som 
skulle främjas av att tillgången på denna ökar. Hon skriver att forskning visat att ”bar-
nets mentala hälsa hänger samman med att förälder och barn har ett gemensamt språk 
mycket tidigt i barnets liv. Vilket språk, talat eller tecknat, visade sig vara ovidkom-
mande, däremot är kvalitén på kommunikationen avgörande. Flera forskare framhåller 
här att när träningen av barnens förmåga att tala fokuseras, finns det en risk att tecken-
språket inte får den plats barnet behöver för att tidigt kunna komma igång med en full-
värdig interaktion med sin omgivning”. Detta är en viktig anledning till varför det ska 
finnas teckenspråkig skönlitteratur på våra bibliotek. För att både det döva barnets och 
för föräldrarnas kommunikation och språkutveckling ska påskyndas.  
 
En annan anledning till att teckenspråkslitteratur är viktig är att det utvecklar barnets 
språk, och utan ett aktivt språk drabbar det barnets sociala förmåga och möjlighet till 
tänkande om andras tänkande, s.k. social kognition. Social kognition, eller Theory of 
Mind, är en förutsättning för en förmåga att tänka kring vad andra människor tänker och 
känner, men också en förutsättning för t.ex. en god förmåga att formulera och skriva 
texter och att berätta. Det förutsätter att man kan förstå hur man måste formulera sig för 
att andra ska förstå vad man menar. Att kunna tänka om andras tänkande är alltså en 
förutsättning för framgångar också i skolsammanhang. En tredje anledning som jag ser 
för att stärka teckenspråket genom teckenspråkslitteratur är slutsatsen om en undersök-
ning som Roos refererar till där barn (hörselskadade och döva) som delade samma 
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språk, teckenspråket, gynnade barnens utveckling, inte bara socialt utan också kognitivt 
och emotionellt. I interaktionen med andra har språket en stor betydelse för barnets 
självuppfattning och förståelse av andra. 
 
Roos diskuterar också det som Hageström behandlar i sin kandidatuppsats, nämligen 
hur döva barn lär sig läsa och om fonologisk medvetenhet hos en person som inte hör. 
Hon diskuterar också tvåspråkig undervisning på förstaspråket teckenspråk och andra-
språket svenska. Hon hänvisar till undersökningar som visar att barn som får tvåspråkig 
undervisning i engelska och amerikanskt teckenspråk (ALS) förbättrar sin engelska. 
Detta hänger sannolikt samman med social kognition som beskrivits ovan. 
 
Maria Hageströms kandidatuppsats Krumelurernas språk – en kvantitativ studie av döva 
elevers läs- och skrivinlärning ur ett pedagogperspektiv från 2006 ifrån Linköpings 
Universitet belyser ur ett pedagogperspektiv hur döva barn lär sig läsa och skriva. Hon 
beskriver hur svenska är som betydelselösa krumelurer för eleverna, hur abstrakt sam-
bandet mellan en viss kombination av krumelurer och dess innebörd är. När barn lär sig 
läsa använder de sig av en syntetisk eller analytisk metod, den förra startar med bokstä-
verna och ljuden och matchar dem så att barnen ljudar sig fram till orden. Den senare 
startar holistiskt med ett förstått sammanhang och låter barnen leta sig tillbaka till delar-
na, bokstäverna och ljuden. Båda metoderna förutsätter att man kan höra ljud, fonem, 
och koppla dem till de krumelurer eller bokstäver som representerar dem.  
 
Bokstäverna låter inte för en döv, de består av krokar, streck och prickar, men de har 
inget ljud. En elev som t.ex. skriver ”äffar” i stället för ”affär” är inte betjänt av att veta 
hur orden uttalas. Detta tillsammans med att det inte finns någon ett- till ettrelation mel-
lan svenska ord och enskilda tecken, utan att mycket beror på sammanhang och kontext 
gör att en pedagog måste arbeta mycket med ordbilder och hur deras betydelse kan vari-
era beroende på sammanhang. ”Eleven måste till exempel besitta ett väl utvecklat och 
fungerande teckenspråk för att kunna samtala kring det nya språket och göra jämförelser 
för att kunna skapa sig läsförståelse.” (Hageström 2006, 11) Pedagogen har som uppgift 
att göra den svenska texten begriplig för eleverna vilket innebär att översätta den till 
teckenspråk, diskutera den på teckenspråk och förklara den på teckenspråk. Detta visar 
på vikten av att utveckla teckenspråket vilket jag menar kan ske genom t.ex. skönlittera-
tur på teckenspråk. Och för att få tillgång till skönlitteratur på teckenspråk behöver den 
produceras och göras tillgänglig genom t.ex. biblioteken. 
 
Päivi Fredäng har tillsammans med Helena Fremnell Ståhl och Anne-Maj Magnström 
skrivit handboken För samverkans skull - en handbok för samarbete mellan dövföre-
ningar, kommuner och landsting som är utgiven 2003 av Sveriges Dövas Riksförbund. 
Här diskuteras samhällets syn på döva medborgare, tillgänglighet, bemötande, rättighe-
ter etc. Författarna skriver att samverkan innebär att två eller flera arbetar tillsammans 
och att man vet hur den andra fungerar och arbetar. Beslutsfattarnas ansvar är att se till 
att döva behandlas likvärdigt och att de tar hänsyn till dövas förutsättningar. De behöver 
kunskap om döva och det är dövas ansvar att genom sina dövföreningar se till att be-
slutsfattarna får denna kunskap. Handbokens syfte är att ge både beslutsfattare och döv-
föreningar kunskap och kompetens i hur de på bästa sätt ska samverka. Ett bra förhåll-
ningssätt för beslutsfattare är att vilja möta det nya och annorlunda. Att inte se funk-
tionshindrade som en enhetlig grupp med samma behov, att inte vilja ”hjälpa de svaga”. 
Människosynen i samhället påverkar hur människors kapacitet och förmåga uppfattas. 
Dövas problem liknar ibland människor med andra funktionshinder och ibland männi-
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skor med olika minoritetsspråk, t.ex. behovet av tolk. För min uppsats har jag i skriften 
tagit fasta på kommunens ansvar och engagemang för att förstå dövas behov, men också 
en förståelse för hur döva själva uppfattar sin situation som osynliggjorda i offentliga 
sammanhang. 

2.3.3 Internationella utblickar 
Deaf people and libraries – should there be special considerations? Part 1 traditional 
services och Part 2 material and technological developements. Dessa artiklar tangerar 
uppsatsens ämne, och ger ett engelskt perspektiv. Här diskuterar författarna hur biblio-
teket ska förhålla sig till döva användare, om anpassningar som behöver göras för att 
förhålla sig till den engelska Disability Discrimination Bill. Det handlar mycket om 
attityder, om utbildning av personalen för att öka förståelsen och information om biblio-
teken på teckenspråk eller lättläst engelska. När det gäller material talar man om beho-
vet av litteratur om döva och dövkultur på biblioteken, om high-content/low-skill books, 
dvs. lättläst litteratur för vuxna. Man efterlyser också textade filmer (artikeln är från 
1996, då man fortfarande pratar om möjlighet att välja att se filmen med eller utan syn-
lig text). Däremot talar man inte om teckenspråkslitteratur, dvs. böcker inspelade på 
teckenspråk.  
 
I part 2 diskuterar man hur ny teknik kan förändra bibliotekens förhållande till döva. Nu 
känns denna nya teknik redan gammal (artikeln skrevs för tolv år sedan, 1996), man 
talar om texttelefoner, teleslingor (som ju inte har någon nytta för döva utan endast för 
hörselskadade), datorer etc. Inte heller i denna del talar man om teckenspråkslitteratur 
som ju kunde vara del av den tekniska utvecklingen. Mycket av det som diskuteras i 
dessa artiklar känner jag igen från den svenska kontexten och jag tar inte upp dessa frå-
gor i min uppsats eftersom de faller utanför avgränsningen. 
 
Technology for the deaf : remebering to accommodate an invisible disability av Susan 
Gilber Beck skrevs 1995 för tidningen Library hi tech. Beck skriver om döva, om myter 
som finns om dem, som att ”om man talar bra, så innebär det att man hör bra”. Om talet 
var färdigt när hörseln försvann kan talet fortfarande vara bra utan att personen därför 
hör. En annan myt är att döva läser på läpparna och därför klarar sig bra i samhället. En 
tredje myt är att hörselskadade som har hörapparat därmed hör bra. Man talar också om 
teknologi på biblioteken som inte utnyttjas, om den onda cirkel som blir av att bibliote-
ken erbjuder t.ex. bildtelefon som inte utnyttjas och som därför dras in. Anledningen till 
att tekniken inte utnyttjas kan vara den dåliga kommunikation, förståelse och marknads-
föring som finns mellan bibliotek och dövsamhället.  
 
De tekniska lösningar som diskuteras överensstämmer med dem som diskuterades i ar-
tikeln Deaf people and libraries ovan, så dem tar jag inte upp igen. Det i artikeln som 
direkt har bäring på min uppsats är de avslutande råden att göra biblioteket användar-
styrt, att bjuda in användare som är t.ex. teckenspråkiga och fråga vad de vill ha. Även 
detta pekar som jag ser det mot behovet i Sverige av ett resursbibliotek för döva, efter-
som det där finns ett underlag av användare att bjuda in till biblioteket för att fråga. De 
resultat som kommer från dessa användare kan resursbiblioteket sedan göra tillgängligt 
för alla folkbibliotek. Man skriver också att bibliotek måste gå samman i nätverk efter-
som bibliotek ofta är för små enheter för att ha specialistkompetens på alla områden. Ett 
sådant nätverk skulle ju ha sitt naturliga centrum i ett resursbibliotek för döva i Örebro. 
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I School library journal publicerades en artikel av Kathleen MacMillan som heter 
Hands-on collection building som ger tips om hur man väljer teckenspråksmaterial för 
amerikanska folkbibliotek. Hon skriver att trots att amerikanskt teckenspråk är det fjär-
de mest använda språket i USA, så finns mycket lite material på folkbiblioteken, och det 
som finns är gammalt och det som faktiskt finns är ofta av dålig kvalitet. Bibliotekarier 
utan kunskap om teckenspråk ska välja material att köpa in ur ett mycket litet utbud 
med starkt skiftande kvalitet. MacMillan förklarar skissartat problematiken med skill-
naden mellan den linjära talade engelskan och det tredimensionella tecknade ameri-
kanskan (ASL, american sign language), dövas behov av teckenspråkig litteratur och 
belägger de missuppfattningar om teckenspråk som internationellt och direkt korre-
sponderande till det talade språket. 
 
Sedan ställer hon upp nio frågor som man bör ställa sig när man köper in material till ett 
folkbibliotek. T.ex.: Vem har gjort filmen, vad har de för kunskaper om teckenspråk och 
teckenspråkiga? Är informationen och språket i filmen aktuellt, eller används termer 
som t.ex. ”deaf and dumb” (dövstum)? Är det amerikanskt eller engelskt teckenspråk? 
Har filmen möjlighet till textning på skriven engelska? Hur är den tekniska kvaliteten, 
är den gjord av ett lågbudgetföretag som kanske inte klarar av att filma med teknisk 
klarhet och rätt ljussättning? Dessa amerikanska kriterier gör att det känns viktigt att det 
finns en statlig kontroll av svensk produktion av teckenspråkslitteratur. Eftersom det 
inte finns någon kommersiell marknad för teckenspråkslitteratur är det nog lätt hänt att 
det både med och utan statligt stöd kommer fram produkter som inte håller måttet ur 
någon av ovanstående aspekter. Här skulle ett resursbibliotek för teckenspråkslitteratur 
vara en kvalitetsgarant för svenska folkbibliotek som inte var och en har kompetens att 
bedöma teckenspråkslitteratur. 

2.4 Material 
Som material för min argumentationsanalys har jag valt dokument som beskriver en 
politisk process runt teckenspråkslitteratur från åren 1997 till 2008. Dokumenten be-
handlar behovet av ett nationellt bibliotek för teckenspråkiga, Resursbiblioteket för 
döva i Örebro och vikten av teckenspråkslitteratur för gruppen teckenspråkiga. Materia-
let består av motioner och en interpellation och svar på dem, de delar av Kulturrådets 
rapport Funktionshindrades tillgång till kultur liksom de delar av SOU 2006:54 Tecken-
språk och teckenspråkiga som rör mitt område. Dessutom har jag tittat på yttranden på 
SOU 2006:54 ifrån TPB, Kulturrådet och Örebro stadsbibliotek.  
 
Materialet är valt med hänsyn till att det rör en offentlig och politisk diskussion om 
teckenspråkslitteratur, dess ställning och behovet av den och jag har antagit att de ar-
gument som framkommer i denna diskussion kan vara giltiga även i ett större samman-
hang. Genom att göra en argumentationsanalys på materialet har jag sökt uttalade och 
outtalade argument för och emot teckenspråkslitteratur. Materialet presenteras och ana-
lyseras i kapitel 5.  

2.5 Teori 
Päivi Fredäng är en författare som återkommit i flera böcker jag har läst. Hon är filoso-
fie doktor och arbetar vid pedagogiska institutionen vid Örebro universitet. Jag har för-
stått att hon är ett CODA-barn, att teckenspråk är hennes första språk, men att hon själv 
är hörande. I hennes avhandling Teckenspråkiga döva och i hennes uppsats Dövas liv 
med teckenspråk har jag funnit den teori jag kommer att använda som bakgrund till min 
analys i diskussionskapitel 5.3. Fredäng skriver ingenting direkt om teckenspråkslittera-
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tur, men det hon skriver om teckenspråkets betydelse och teckenspråkigas identitet har 
gjort att jag förstått mitt material om teckenspråkslitteratur på ett annat sätt, och därför 
valde jag att använda det hon skrivit som teori i denna uppsats.  
 
Hennes avhandling i sociologi från Uppsala universitet som kom 2003 heter Tecken-
språkiga döva – identitetsförändringar i det svenska dövsamhället. Syftet med avhand-
lingen är att ”studera hur dövas situation i Sverige har förändrats och vad förändringen 
har inneburit med avseende på relationen till den omgivande majoritetskulturen och 
synen på sig själva”. Hon skriver mycket intressant om hur döva själva ser på sig och 
sin identitet, både individuell och som grupp. Hur dövsamhället och dövkulturen vill 
definiera sig själva som en kultur i opposition mot den samhälleliga ”handikappförståel-
sen” av döva. Dövas kollektiva kulturella identitet bygger på teckenspråket och på bris-
ten på meningsfull interaktion med hörande och det utanförskap som funnits för döva 
genom åren.  
 
Denna bok gav mig mycket förståelse till varför kommunikationen mellan samhället 
och dövsamhället inte fungerat. I SOU 2006:29 Teckenspråk och teckenspråkiga : en 
kunskapsöversikt har Päivi Fredäng skrivit uppsatsen Dövas liv med teckenspråk. Hon 
visar också där hur samhällets syn på döva som funktionshindrade med en klinisk eller 
kompensatorisk syn på dövhet enligt medicinsk och psykologisk tradition genomgående 
kolliderar med dövas egen syn på sin grupp som etnolingvistiskt bildad. Detta gör hon i 
olika underkapitel som: läs- och skrivförmåga, synen på döva, dövidentitet, dövsamhäl-
let etc. Hon beskriver det dubbla perspektivet på dövhet som att ”hörselbristen utgör 
således funktionshindret, men teckenspråket gör dövsamhället till en språkminoritet” (s 
116). Det är på dessa två skrifter jag bygger min bakgrundsteori. 
 
Fredäng talar om kulturell dövhet som utmynnar i begreppet dövkultur som är ett be-
grepp som även används internationellt. Den viktigaste utgångspunkten för kulturbe-
greppet är det gemensamma språket och det kulturarv som dövgruppen äger. Tecken-
språket bär värderingar, attityder och föreställningar som är gemensamma för gruppen 
och ses som den språkgrund som arvet förs vidare på. Ett annat och bredare begrepp är 
dövvärlden. Detta begrepp används av döva för att avgränsa sig från hörandes värld. 
Den värld man refererar till är en ”livsvärld” i nuet där identitet, livsstil och förhåll-
ningssätt formas med det gemensamma språket som bas. Till skillnad från vad som är 
fallet med dövkulturen kan även teckenspråkskunniga hörande, som delar dövgruppens 
värderingar, ingå i dövvärlden. 
 
Begreppet dövidentitet är ett centralt begrepp i dövkultur och dövvärlden. Både Fredäng 
(2006) och Roos (2006) skriver som nämnts tidigare att en döv person inte behöver vara 
medicinskt döv för att ha identiteten döv. En person som använder sig av teckenspråk 
för sin kulturella och sociala identitet är med den här definitionen döv, och att uppleva 
sig som döv formar både hur man se på sig själv och hur man upplever att andra ser på 
en. Förutom den individuella identiteten, som bygger på den personliga uppfattning man 
har om sig själv finns också en social identitet som uppkommer genom att man söker 
sig till gruppen som man identifierar sig med eller identifieras med av andra. Individen 
kan också ha en självdefinierad kollektiv identitet och i den valda gruppen delar med-
lemmarna en vi-känsla som håller gruppen samman och som konstituerar den kollektiva 
identiteten. Denna kollektiva identitet påverkas också av hur samhället runtomkring ser 
på kollektivet.  
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Fredäng har en diskursanalytisk utgångspunkt och hon skriver: 

..samhällets syn på döva som de menade dominerats av ett kliniskt perspektiv. 
Detta perspektiv bygger på föreställningen om defekta människor som ska korri-
geras genom behandling, träning och rehabilitering. Detta ses som ett ”stöd” som 
samhället har ansvar för. Individen isoleras från den sociala, socioekonomiska och 
politiska kontexten och förväntas kämpa och överskrida sitt handikapp. Döva som 
accepterar sin funktionsnedsättning genom att utveckla en klar identitet som döva 
med teckenspråk som gemensamt kommunikationsmedel utmanar den kliniska 
bilden av döva som defekta och hjälpbehövande. 

Diskursen om det rätta förhållningssättet utgörs av den dövkulturella syn som bu-
rits fram av döva själva. Studien handlar om en kollision mellan två olika synsätt. 
Dövas egen definition av sin kultur och sin identitet väcker starka känslor hos in-
formanterna. Kollisionen kan betecknas som en moralisk sammanstötning mellan 
expertkunskaper och budskapet från en tidigare stigmatiserad grupp (Fredäng 
2006) 

Språket har en viktig roll för kulturen det lever inom. Fredäng skriver i Dövas liv med 
teckenspråk om teckenspråkets viktiga funktion för dövkulturen, att det har en grupp-
sammanhållande och identitetsutvecklande funktion. Teckenspråk är både en del av 
kulturen och en förmedlare av den. SOU 2008:26 Värna språken – ett förslag till språk-
lag som kom i mars 2008 har haft i uppdrag att utreda svenska språket, teckenspråket 
och de nationella minoritetsspråken. Man talar där om språkstatus och hur attityder till 
språk uppkommit och hur de kan förändras, och även här kan man läsa in en diskursana-
lytisk ansats. 

Språkstatus är ytterst en fråga om attityder till språk. När det gäller teckenspråk är 
det fråga om den attityd till döva och hörselskadade som finns i samhället och om 
den inställning olika maktsfärer i samhället haft och har till teckenspråk som 
språk. Normen för vad som betraktas som normalt utgår från att de flesta männi-
skor är hörande och använder talade språk. Den som inte hör och därför inte kan 
tillgodogöra sig talat språk har därför kommit att betraktas som annorlunda och 
avvikande. (SOU 2008:26) 

Här ser man att utredaren omfattar Fredängs tes att samhällets syn på döva som indivi-
duellt defekta, med ett medicinskt, kliniskt perspektiv, och de döva själva som ser sig 
som en språklig och kulturell minoritet först på senare år börjat förstå varandra. Jag ser 
också spår av audism, som Fredäng diskuterar och även Hagby (2007) tar upp som cent-
ralt i sin uppsats. Fredäng definierar audism som ”samhällets paternalistiska synsätt och 
dess institutionella diskriminering av döva”. 
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3 Produktion/tillgång/efterfrågan 
Här vill jag beskriva hur man kan se på produktion, tillgång och efterfrågan av anpassa-
de medier för gruppen teckenspråkiga på biblioteken, i enlighet med min första fråge-
ställning. Jag ställer resultatet i relation till situationen för synskadade och läshandikap-
pade för att belysa de skillnader som finns trots att båda grupperna omfattas av samma 
styrdokument vilka kommer att diskuteras i kapitel 4. 

3.1 Produktion  
TPB gör för gruppen synskadade och läshandikappade 3 000 talböcker om året och har 
mer än 90 000 talbokstitlar (augusti 2008) varav över 63 000 är talböcker i daisyformat. 
Resten är på kassett. (TPB) TPB har en bra produktions- och distributionskedja som 
lånecentral för svenska bibliotek, med t.ex. portobefrielse för tal- och punktskriftsböck-
er. TPB, bibliotekstjänst och länsbibliotek och ett tiotal andra producenter publicerar 
talböcker och information i daisyformat. Specialpedagogiska skolmyndigheten och någ-
ra andra producenter ansvarar för läromedel för gymnasium och grundskola inlästa i 
daisyformat. TPB beställer sina inläsningar av böcker hos fristående ljudproducenter 
med vilka de har statligt upphandlade avtal.  
 
Det mesta som produceras på teckenspråk är läroböcker och TV-program. En mycket 
liten del av dagens teckenspråksproduktion är videoböcker, och de som finns är barn-
böcker (Eriksson 2000). Producenter av teckenspråkslitteratur och information på teck-
enspråk är bl. a. Utbildningsradion, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Sve-
riges Television (förutvarande Dövas TV), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och 
folkbildningen plus några mindre producenter. (SOU 2006:54, Eriksson 2000, Olika sätt 
att läsa 2008) Inget förlag har specialiserat sig på teckenspråkig skönlitteratur, och ut-
givningen har enligt Söderberg i Olika sätt att läsa från 2008 minskat de senaste åren 
eftersom det inte finns något förlag som regelbundet ger ut litteratur på teckenspråk. 

Tillgång till skönlitteratur på teckenspråk är starkt begränsad trots möjligheter att 
göra den tillgänglig i form av videogram eller cd-rom. En bidragande orsak är att 
gruppen teckenspråkiga är liten och att produktion av skönlitteratur på tecken-
språk därför inte är intressant för något kommersiellt bokförlag. (SOU 2006:54) 

Enligt Hagbys (2007) undersökningar är det dyrt och tidsödande att framställa en teck-
enspråksbok. Det krävs flera personers arbete för att filma en teckenspråksbok, språket 
ska översättas, spelas in etc. och Hagby nämner summan 200 000 kronor för att fram-
ställa en kapitelbok på teckenspråk. Naturligtvis är det billigare att framställa barnböck-
er med mindre omfång, lättare språk osv. Jag har inte undersökt kostnaden för att anpas-
sa en kapitelbok till daisytalbok eller lättläst. Idag ges teckenspråksböcker ut på dvd. 
Men fortfarande är de flesta teckenspråksböcker inspelade på vhs, vilket gör att läsare 
av vhs-teckenspråksböcker är beroende av tv och videoapparat. Många äldre vhs-böcker 
överförs idag till dvd, vilket gör dem portabla och mer tillgängliga. Idag finns tekniken 
för strömmande läsning, att tanka ner en ”inläst/intecknad” bok till sin dator, men trots 
att det går har det ännu inte kommit igång för teckenspråkslitteratur. (Olika sätt att läsa 
2008) 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som startades 1 juli 2008 av förut Sisus 
(numera Handisam), Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten, pro-
ducerar mest teckenspråkig litteratur i Sverige. Man producerar program och läromedel 
på teckenspråk, men även några översättningar av klassiska svenska verk ”Klassiker på 
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teckenspråk”, nämligen Stig Dagermans Att döda ett barn, Selma Lagerlöfs Bortbyting-
en, Fridegårds Yxskaftet, August Strindbergs Johan och muttrarna, Guy de Maupassants 
Smycket. I allt fem översatta verk från 1990-talet och Strindbergs Ett halvt ark papper 
som producerades från 2003. Jag räknar upp dem här för att visa hur lite det faktiskt 
finns och hur lite som görs. Man har under 2000-talet gett ut översättningar i tecken-
språksböcker för barn och unga, t.ex. Martin Widmarks Hotellmysteriet (SPSM 2008) 
SPSM har under de senaste åren inte gett ut så mycket eget material, istället ger man 
produktionsstöd till nya förlag som t.ex. MediaCuben AB och Ruta Ett DVD AB. Me-
diaCuben AB har t.ex. nyligen producerat Emil i Lönneberga som teckenspråksbok på 
dvd, och den första boken på teckenspråk om hur det kan vara att ha cochleaimplantat, 
CI inopererat, vilket är vanligt bland döva barn idag. Ruta Ett DVD AB har bl. a. pro-
ducerat Visst kan Lotta cykla, ”Känner du Pippi Långstrump och Jag vill också ha ett 
syskon av Astrid Lindgren. Mest produceras skönlitterära barnböcker och lite läromedel. 
 
Utbildningsradion producerar program för döva på teckenspråk, men även tecken-
språksböcker för barn. Programmen från UR kan sökas i UR:s katalog UR-guiden som 
finns på nätet, eller genom landets mediecentraler (AV-centraler). Många program finns 
också i TPB:s katalog och alla UR:s program kan lånas genom biblioteken. Det som 
produceras är mest TV-program med information, faktaprogram, debatter etc. (UR) 
Dövas TV, som sedan maj 2007 heter SVT Teckenspråk (tidigare SDR-media och där-
efter SDR-video) startade 1976 och var fram till 2000 en statsfinansierad del av Sveri-
ges Dövas Riksförbund (SDR). År 2000 blev Dövas TV en del av Sveriges Television 
(SVT). Dövas TV har en programlista som ingår i TPB:s katalog, men beställningar och 
inköp har bara kunnat göras från Dövas TV.  (SVT) 
 
1981 blev teckenspråket erkänt som riktigt språk (här var Sverige först i världen) och 
därmed dövas första språk. (se vidare kap 1.3.3 och 4.3.1)  Någon gång på 1980-talet 
blev det en schism mellan Dövas TV och dövvärlden som ville satsa på samhällsinfor-
mation och TV-program, och TPB som ville satsa på vad jag kallar teckenspråkslittera-
tur. Döva var mer intresserade av aktuella program och information och därmed avbröts 
det direkta samarbetet även om TPB fortfarande katalogiserade Dövas TV:s produktion. 
(TPB 2006, Eriksson 2000) Sveriges Dövas Riksförbund, SDR producerar material om 
och på teckenspråk, lexikon som bok och cd-rom, läromedel för att lära sig teckenspråk, 
material om dövas historia och dövkultur. SDR:s teckenspråksverksamhet har som mål 
att stärka teckenspråkets ställning och tillvarata teckenspråkigas rättigheter i samhället. 
Idag för SDR över sina vhs-böcker till dvd, som ju är ett smidigare och mer tillgängligt 
medium. (SDR) 
 
Svenska bibelsällskapet har under tio år arbetat med att översätta bibeln, men i januari 
2008 avslutades projektet utan att översättningen är färdig eftersom det saknas pengar. 
Man har hittills gett ut Markusevangeliet, Boken om Jona, Apostlagärningarna 1-11:18 
och en dvd med ca 100 kortare bibeltexter. Materialet är tänkt att användas vid exem-
pelvis konfirmationsundervisning för döva. (Svenska bibelsällskapet) Detta visar att det 
finns ambitioner att tillgängliggöra texter och information på teckenspråk, men att det 
på många håll saknas ekonomiska resurser. 

3.2 Tillgång på biblioteken 
De källor jag läst säger samstämmigt att det finns ett mycket dåligt utbud av tecken-
språksmaterial på biblioteken (Se t.ex. Hagby 2007, Eriksson 2000, Johansson och 
Ängsved 2008) Jag har utgått ifrån att källorna stämmer och därför gör jag här inte nå-
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gon empirisk undersökning utan som illustration endast några nedslag i BURK (folkbib-
liotekets databas) och i några biblioteks publika kataloger. I en sökning på talböcker i 
BURK i början av november 2008 får jag upp 186 895 poster. Av dessa är 67 187 i dai-
syformat. 166 677 poster av talböckerna är klassade som vuxenböcker och av dessa är 
70 098 skönlitteratur. 22 284 av dessa skönlitterära vuxenböcker är i daisyformat och av 
dem är 22 083 producerade sedan år 2000. Det finns samtidigt 7 813 skönlitterära dai-
syböcker för barn. 
 
I samma BURK-sökning kan man i november 2008 hitta 1 211 poster med tecken-
språksmedier. Av dessa klassas 368 poster som skönlitteratur, och 687 poster som vux-
enlitteratur. Av vuxenlitteraturen är 72 skönlitteratur. 18 av dessa skönlitterära vuxen-
böcker är gjorda under 2000-talet, och 3 har dvd som medium, resten vhs-video. Mot-
svarande för barn, skönlitteratur producerat sedan år 2000 är 104, varav 14 på dvd, 12 
som e-böcker och 7 på cd-rom. Det är alltså en mycket liten produktion, särskilt när det 
gäller skönlitteratur för vuxna. Det känns inte nödvändigt att kommentera ovanstående 
lilla undersökning i BURK. Sifforna talar för sig själva, och även om man inte behöver 
hårdra det till att jämföra tillgången av vuxenskön i modernt medium gjorda detta de-
cennium (22 083 daisy till läshandikappade mot 3 dvd för teckenspråkiga), så är det 
ojämlik tillgång… 
 
Kulturrådets folkbiblioteksstatistik redovisar inte specifikt talböcker eller andra anpas-
sade media, utan de ingår i den större gruppen AV-medier. Jag har valt att titta efter 
bestånd av medier för synskadade och teckenspråkiga i de publika katalogerna i på 
Hässleholms stadsbibliotek, Kristianstads stadsbibliotek och Lunds stadsbibliotek. Jag 
har valt dessa tre bibliotek eftersom de dels representerar tre storlekar på bibliotek, jag 
dels känner till dem och dels eftersom jag har läst att Lunds stadsbibliotek satsat extra 
på information och material till döva barn eftersom den statliga dövskolan Östervångs-
skolan ligger i Lund. Jag gör inte sken av någon vetenskaplighet i detta lilla nedslag och 
med detta lilla urval utan visar det enbart som en skiss på hur tillgången kan se ut på 
”ett vanligt bibliotek i Sverige idag”. Det handlar heller inte om de absoluta talen, utan 
om en relativ jämförelse mellan de olika medierna: 
 
  Lund Kristianstad   Hässleholm 
 
Talböcker (allt) 9048 12543  5094 
 
Vuxen, skön, 2000-2008 2916 5998  1384 
 
 
Teckenspråksmaterial 68 110  35 
 
Vuxen, skön  6 21  2  
 
Vuxen, skön, 2000-2008 0 0  0 
 
 
Tabellen ska läsas så att talböcker inkluderar daisy och talböcker på kassett. På raden 
under finns vuxenböcker som är klassade som skönlitteratur och utgivna under 2000-
talet, vilket innebär att de är gjorda i mediet daisy. Teckenspråksmaterial är allt som är 
klassat som utgivet på teckenspråk, både vuxen- och barnmedier och TV-program som 
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finns på biblioteken. Jag försökte göra samma indelning som för talböcker, vilket visas 
på sista raden: vuxen skönlitteratur producerat på 2000-talet, men där fanns ingenting på 
något av biblioteken. Därför lyfte jag ut vuxen- och skönlitteratur oavsett när det produ-
cerades, vilket visas på andra raden av teckenspråksmaterial. 
 
Detta visar på den lilla eller nästintill obefintliga tillgång till teckenspråkslitteratur som 
finns på våra folkbibliotek. Kristianstad har varit länsbibliotek med ansvar för talböcker, 
och därför har de större tillgångar än Lund, som är ett större bibliotek. Utan ett uns ve-
tenskaplighet tycker jag ändå att det är intressant att Lunds satsning på barnlitteratur på 
teckenspråk inte ”spillt över” till vuxenmedier. Det som finns på biblioteken är uppen-
barligen gammalt och inte särskilt attraktivt. (Som en kommentar kan jag nämna att det 
som Hässleholms stadsbibliotek hade klassat som vuxenskön på teckenspråk är Astrid 
Lindgrens Bröderna Lejonhjärta som är placerat på ungdomsavdelningen, men dubbel-
klassat som vuxenmedia.) Om biblioteken har litet utbud av gammalt teckenspråksmate-
rial på vhs och denna inte lånas ut så är det ju egentligen inte så konstigt. Och den dåli-
ga utlåningsstatistiken kan bli ett alibi för att inte köpa in ny teknik, ex e-filmbok på 
daisy. Jämför med en av informanterna i Eriksson 2000 som säger att det är ”orimligt att 
köpa in när det inte finns någon efterfrågan”. Detta blir en ond cirkel genom att oattrak-
tivt och gammalt material på hyllorna tillsammans med dålig kunskap och marknadsfö-
ring skapar dålig efterfrågan som berättigar biblioteken till att inte köpa in nya medier. 
(Jfr Beck 1995) 
 
En förklaring till att det finns så lite på biblioteken kan också vara att om man behöver 
teckenspråksmaterial beställer man hem ifrån länsbibliotek eller TPB vid förfrågan. 
Men det finns också en poäng med att ha visst aktuellt material hemma att visa upp till-
sammans med information om att vi gärna beställer hem. Detta har erfarenheter från 
Äppelhyllan visat när det gäller barnlitteratur, så i detta avseende skulle en Äppelhylla 
för vuxna fylla en funktion. Man vet vart man ska gå, man vet var man ska fråga och 
man får veta vad man kan fråga efter. Ytterligare en kommentar till utflykten till biblio-
tekens publika kataloger är att teckenspråkslitteratur i katalogerna inte har  någon egen 
tilläggsbeteckning för medier enligt SAB som talböckerna har, utan visas som film, dvd 
(/VC), vhs-video (/VK) eller e-bok (/DR). Inte som anpassat medium som för tal-
bokslåntagare: daisy (/TC), talbok (/TK), eller som ”bok” eller som ”teckenspråksbok”, 
utan som film. Vissa medier visar med signumet Håc, Fåc eller Få att filmerna är på 
teckenspråk. Man kan också visa att det handlar om teckenspråk med t ex. placering: 
talbokshylla, eller kanske teckenspråkshylla eller Äppelhylla. När det gäller e-böcker på 
teckenspråk är det mest småbarnsböcker som Gunilla Woldes Totte- och Emmaböcker 
och Grete Janus Hertz Nalle som gjorts med parallelltext på teckenspråk och svenska 
som getts ut hittills. 

3.3 Efterfrågan och målgrupper på biblioteken 
Med tillgång till anpassade medier och med medvetna användare skapas efterfrågan. 
Efterfrågan skapar en medvetenhet hos myndigheter och producenter – en marknad, och 
därmed tillgång. Efterfrågan skapar också en kultur hos användarna, man läser litteratur, 
man är en biblioteksanvändare, det blir naturligt att man tar plats och kan ställa krav. 
Skillnaden mellan synskadade och döva i detta sammanhang är att synskadade har 
svenska som första språk och att deras skriftspråk, punktskriften uppfanns redan 1825 
av Louis Braille, och att punktskriftsbibliotek funnits sedan slutet av 1800-talet. Å andra 
sidan har döva svenska som ett inlärt andraspråk och före videon fanns det inte något 
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medium att förmedla det visuella teckenspråket på, och därför har döva som grupp inte 
någon bibliotekshistoria. 
 
Enligt NE har 1 % av Sveriges befolkning en synskada, och av dessa är 10 % gravt syn-
skadade, ca 8 000 personer. (Stenkula 2008) TPB anser enligt Eriksson (2000) att ca 4% 
av Sveriges befolkning är berättigade och i behov av talböcker och ca en fjärdedel av 
dem ca 88 000 är verkliga talboksläsare. (Detta gäller alltså inte enbart synskadade utan 
även läshandikappade.) Synskadade har svenska som första språk och en lång biblio-
teksanvändningshistoria. Sedan 1882 har blinda kunnat låna punktskriftsböcker, först i 
punktskriftsbiblioteket som övergick till De Blindas Förening och Synskadades Riks-
förbund. Sedan 1980 har staten genom TPB varit ansvarig för utlåning av talböcker och 
punktskrifter. Redan 1958 började De Blindas Förening samarbeta med folkbiblioteken.  
Detta gör att det för flera generationer synskadade har varit naturligt att vända sig till 
biblioteken för att få tillgång till anpassade medier. Man har en naturlig plats på biblio-
teket, man vet vad man har för rättigheter och vilka krav man kan ställa. Det finns en 
väl utbyggd organisation och stor efterfrågan. När nya användare (nya synskadade, äld-
re synsvaga, dyslektiker) kommer till biblioteket möts de av en stor tillgång till anpas-
sade medier och en tillåtande attityd. 
 
Enligt NE och SDR finns det ca 8 000–10 000 barndomsdöva i Sverige. (Sträng 2008, 
jfr SDR) I SOU:n Teckenspråk och teckenspråkiga uppges antalet döva och teckensprå-
kiga till 30 000. (SOU 2006:54 s. 54-55), liksom på sdrteckens hemsida. (sdrtecken) 
Svenska teckenspråket är första språk för ca 8 000 döva och gravt hörselskadade perso-
ner, men modersmål i egentlig bemärkelse bara för döva som har döva föräldrar och för 
hörande barn till döva, teckenspråkiga föräldrar. Fredäng (2002) skriver att det idag 
finns ca 8 000 - 10 000 teckenspråkiga döva. Runt dem finns hörande familjer, släkt, 
arbetskamrater som också använder teckenspråk, ca 100 000 i Sverige idag. Lässvaga 
barndomsdöva har enligt både Hagby och Eriksson aldrig känt sig välkomna till biblio-
teket. Det har aldrig funnits någon läskultur eller bibliotekskultur för dessa grupper ef-
tersom det enda som funnits är litteratur på svenska. (Hagby 2007 s 42, Eriksson 2000) 

3.4 Svar på frågeställning 1 
Kapitel 3 ger en skiss över hur man kan beskriva produktion, tillgång och efterfrågan på 
teckenspråkig litteratur på biblioteket. Det ger också en bakgrund till och delvis en för-
klaring till varför situationen ser ut som den gör. För de läshandikappade finns det alltså 
stor och utbyggd produktion, god tillgång på biblioteken och stor efterfrågan från mål-
gruppen. Det motsatta gäller de teckenspråkiga: Det produceras lite teckenspråkig litte-
ratur, det finns dålig tillgång på biblioteken och det finns dålig efterfrågan från mål-
gruppen. Detta rimmar som jag ska visa i nästa kapitel dåligt med styrdokumenten på 
olika nivåer som pläderar för god tillgång, marknadsföring och aktiv delaktighet för alla 
funktionshindrade. 
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4 Styrdokument och teckenspråksböcker 
I detta kapitel kommer jag att diskutera styrdokument på internationell, nationell och 
lokal nivå i relation till teckenspråkslitteratur i enlighet med min andra frågeställning. 
Jag vill visa på vilka styrdokument som är relevanta för bibliotekets tillgång till anpas-
sade medier för funktionshindrade och olika aktörers roll och var ansvaret för produk-
tion och tillgången i biblioteket av dessa medier ligger med fokus på teckenspråkiga och 
teckenspråkslitteratur. Jag kommer också att diskutera svenskt teckenspråk och tecken-
språkslitteratur. 

4.1 Lagar och styrdokument 
Kulturpolitiska och handikappolitiska mål på olika nivåer är viktiga styrmedel. Ett annat 
viktigt styrmedel är pengar. Men eftersom pengar ofta söks och fördelas med hänvis-
ning till styrdokumenten har jag begränsat uppsatsen till att bara ta upp dokumenten och 
inte den finansiella sidan. Påverkan, opinionsbildning och information betyder också 
mycket som styrmedel, och inte heller den delen har jag gett utrymme i uppsatsen, i de 
fall påverkan och opinionsbildningen inte sker genom styrdokumenten. 

4.1.1 FN 
FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder 
antogs av FN:s generalförsamling 1993. Det finns 22 regler och de ska säkerställa att 
människor med funktionshinder är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter 
som andra medborgare och bygger på internationella överenskommelser om mänskliga 
rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är det 
högsta internationella dokument om jämlikhet och rättigheter för funktionshindrade 
(Agenda 50) med 50 artiklar, som ytterligare förstärker de 22 standardreglerna för del-
aktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder. Konventionen antogs av FN: 
s generalförsamling den 13 december 2006 och undertecknades av bl. a. Sverige när den 
öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. I promemorian Ds 2008:23 som blev 
färdig i april 2008 föreslås att Sverige ska tillträda FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.  
 
I promemorian görs en genomgång av konventionens 50 artiklar och hur den svenska 
lagstiftningen och övriga förhållanden i Sverige ställer sig till dessa. Slutsatsen är att 
mycket återstår att göra i det handikappolitiska arbetet, innan Sverige på alla punkter 
kan anses uppfylla de åtaganden och krav som konventionen innebär, men att ingenting 
hindrar Sverige från att ratificera konventionen. Konventionen spänner över nästan hela 
samhället och ställer bland annat krav på tillgängliga lokaler, kommunikationer, infor-
mation och service. Diskrimineringsskyddet är också mer omfattande än det svenska. I 
punkt tre diskuteras upphovsrätten i förhållande till anpassade medier och i punkt fyra 
specificeras teckenspråkiga. 

Konventionsstaterna ska enligt punkt 3 vidta alla ändamålsenliga åtgärder i enlig-
het med internationell rätt för att säkerställa att lagar till skydd för immateriella 
rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kul-
turellt produkter för personer med funktionsnedsättning.  

Personer med funktionsnedsättning ska enligt punkt 4 ha rätt på samma villkor 
som andra till erkännande av och stöd för sin särskilda kulturella och språkliga 
identitet, däribland teckenspråk och dövas kultur. (Regeringen 2008 s 100) 
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4.1.2 IFLA 
UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) gav 
1994 ut sin tredje version av sitt folkbiblioteksmanifest i samarbete med IFLA (Interna-
tional Federation of Library Associations and Institutions), där man bl. a säger: 

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, 
språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster ska kunna erbjudas dem som av någon 
anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, 
personer med olika handikapp, patienter på sjukhus eller interner inom kriminal-
vården. Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras be-
hov. Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade 
genom modern teknologi såväl som traditionellt material.(Unesco 1994) 

År 2000 gav IFLA ut en skrift med riktlinjer för bibliotek och deras kontakt med döva, 
Guidelines for library services to deaf people. Bibliotek har inte tillräckligt uppmärk-
sammat dövas särskilda behov trots att bibliotek har en skyldighet att både tillhandahål-
la resurser för denna grupp och göra gruppen medveten om vad som kan erbjudas. Man 
ställer upp fem riktlinjer som biblioteken ska följa: personell, kommunikation, samling-
ar (material), service och marknadsföring. Under riktlinje tre om material säger man att 
biblioteket ska tillhandahålla material anpassat för teckenspråkiga. 

3.3.4 Visual non-print materials should form an integral part of any library’s col-
lections acquired in support of services to deaf clientele. Television video pro-
grams and other such media with audio portions should be captioned or signed so 
that they may be understood by persons unable to hear. 

3.3.5 Libraries should assemble and maintain a collection of videotapes and/or 
films in sign language and provide sufficient equipment necessary to view them. 
(IFLA 2000) 

4.1.3 Nationell handikappspolitik 
Propositionen 1999/2000:79, Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan 
för handikappolitiken är grunden för Sveriges handikappolitik. Man vill se till att handi-
kapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, skapa ett mer tillgängligt samhälle 
och förbättra bemötandet. Kärnan i den är att bekämpa diskriminering och att samhället 
utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga.  

Handlingsplanen var ett ställningstagande. Från att tidigare ofta pratat om perso-
ner med funktionsnedsättning ur ett patientperpektiv betonade riksdagen nu med-
borgarperspektivet. Det vill säga att personer med funktionsnedsättning inte ska 
ses som patienter utan som medborgare med rättigheter och skyldigheter som alla 
andra. (Handisam) 

Handlingsplanen för handikappolitiken antogs av riksdagen år 2000 och dess handi-
kappolitiska mål utgår från FN:s standardregler. Målet är att samhället ska vara tillgäng-
ligt för personer med funktionshinder senast år 2010. För att nå målen i handikappoliti-
ken måste man utgå från den enskilde medborgaren. Betoningen ligger på att identifiera 
och undanröja hinder, förebygga och bekämpa diskriminering och att ge barn, ungdo-
mar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbe-
stämmande. 

Den nationella handlingsplanen spänner över alla samhällsområden och visar att 
handikappolitiken är ett sektorsövergripande politikområde. De handikappolitiska 
målen är mångfald, delaktighet och jämlikhet. (Handisam 2008) 
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Det handikappolitiska arbetet ska bl. a. identifiera och undanröja hinder för full delak-
tighet i samhället för människor med funktionshinder. 

Kapitel 9 i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken behandlar kultur med 
betoning på allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande. Man talar om TPB 
och LL-stiftelsen (Centrum för Lättläst) med särskild uppgift att göra litteratur tillgäng-
lig för funktionshindrade och vars verksamhet behöver ekonomisk förstärkning. I övrigt 
hänvisar propositionen till statens kulturråd som har sektorsansvar för funktionshinder 
inom kultursektorn och deras rapport Funktionshindrades tillgång till (Rapport 1998:3). 
Man talar om den nya digitala talboksstandarden och behovet av lättläst, men tecken-
språkslitteratur nämns inte alls, inte heller begreppet anpassade medier för funktions-
hindrade. Jag återkommer till Kulturrådets rapport nedan i kapitel 4.2.1 och 5.1.2. I den 
Nationella handlingsplanen för handikappolitiken står det så här, på sidan 16, om an-
svars- och finansieringsprincipen: 

 ”En av de grundläggande principerna inom svensk handikappolitik är den så kal-
lade ansvars- och finansieringsprincipen. Den innebär att varje sektor i samhället 
skall utforma och bedriva sin verksamhet så att den blir tillgänglig för alla med-
borgare, inklusive personer med funktionshinder. Kostnaderna och de nödvändiga 
anpassningsåtgärderna skall finansieras inom den ordinarie verksamheten.” (Han-
disam)  

I förordning 2001:526 slår regeringen fast att de statliga myndigheterna har ett speciellt 
ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Myndigheterna ska särskilt verka för 
att verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funk-
tionshinder. Statsförvaltningen ska se till att den beslutade handikappolitiken förverkli-
gas. De handikappolitiska målen ska beaktas i verksamheten och myndigheterna ska 
verka för att de nationella målen nås. Varje myndighet måste därför göra en bedömning 
av i vilken mån den egna verksamheten kan bidra till att uppfylla målen.  

Handisam (tidgare Sisus) har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivan-
de i svensk handikappolitik. Man har tagit fram boken Riktlinjer för tillgänglighet - Riv 
hindren, som är en handbok med råd, tips och inspiration för Sveriges myndigheter om 
hur man konkret kan arbeta för att förbättra tillgänglighet när det gäller information, 
lokaler och verksamhet. I regeringens skrivelse 2005/06:110, Uppföljning av den natio-
nella handlingsplanen för handikappolitiken redogör regeringen för hur arbetet med att 
genomföra den nationella handlingsplanen har utvecklats sedan december 2002, då den 
första uppföljningen gjordes (skr. 2002/03:25). Man ser då en positiv bild: 

...det handikappolitiska arbetet blir alltmer systematiskt. De övergripande åtgär-
derna i handlingsplanen har skapat en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning 
och infrastruktur, vilket ger handikapperspektivet genomslag inom olika sektorer. 
De 14 myndigheter som sedan år 2002 har ett särskilt sektorsansvar för handi-
kappolitiken inom sina respektive verksamhetsområden arbetar ambitiöst mot 
uppsatta etappmål. Systemet är dynamiskt och allteftersom arbetet fortskrider, 
uppkommer behov av att revidera såväl etappmål som sektorsansvar. (Regeringen  
2005/06)  

Kulturrådet skriver i sin Översyn av medel för funktionshindrades tillgång till kultur 
2007:5 (Statens kulturråd 2007) att det behövs större resurser för resultatstyrning, upp-
följning och utvärdering av kultursektorns insatser för att nå de handikappolitiska må-
len. Man skriver också att det finns risker med att fördela projektmedel eftersom projekt 
har en tendens att bli sidoordnade och inte blir en integrerad del av verksamheten. I lju-
set av detta upplever jag regeringens skrivelse ovan lite väl positiv. 
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4.1.4 Upphovsrättslagen 
Upphovsrättslagen Lag (1960:729) ger författare, konstnärer och fotografer rätten till 
sina verk, litterära och konstnärliga. Ett litterärt verk är enligt 1§ 1 stycket 1 punkt i 
lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ”en skönlitterär eller beskrivan-
de framställning i skrift eller tal”. Om man överför ett litterärt verk från ett språk till ett 
annat gör man en översättning. (§4 1 st). Upphovsrättslagen om upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk, ändrades 1 juli 2005 i §17 genom tillägget 2005:359. Lagen från 
1960 har i praktiken varit begränsad till anpassade medier till synskadade. Ändringarna 
i upphovsrättslagen 2005 preciserades i punkt 3 nedan till att också gälla medier på 
teckenspråk: 

Var och en får på annat sätt än genom ljudupptagning framställa sådana exemplar 
av offentliggjorda litterära och musikaliska verk samt av offentliggjorda alster av 
bildkonst, som personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del av ver-
ken. Exemplaren får också spridas till dessa personer. 

3. 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. (SFS 2005:359) 

Upphovsrättslagen har varit ett hinder för teckenspråkslitteratur eftersom den tvingat 
litteratur på teckenspråk att hanteras som film, vilket är det medium det ser ut som. Ge-
nom att definiera böcker på teckenspråk eller litteratur på teckenspråk som just böcker 
eller litteratur oavsett mediet (som ju ofta är film på video, cd eller e-bok med film) och 
genom att hänvisa till upphovsrättslagens §17 har man nu möjlighet att framställa teck-
enspråksböcker som anpassningar som behövs för att teckenspråkiga ska få del av upp-
hovsrättsligt skyddat material på biblioteken. 

4.1.5 Bibliotekslagen 
I bibliotekslagen 1996:1596 står i §8 att: 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl. a. genom att erbjuda litteratur på andra 
språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 

I § 7a står sedan tillägget 2004: 

Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. (SFS 
2004). 

En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de 
biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och för att sti-
mulera till utveckling. (Svensk biblioteksförening) 

Där ska hänsyn tas till lagar och andra styrdokument när man planerar bibliotekens 
verksamhet. Biblioteksplanen är ett medel för att medvetet fokuserat planera och styra 
biblioteksverksamheten så att den till exempel ägnar ”särskild uppmärksamhet åt funk-
tionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl. a. genom att erbjuda litteratur 
på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.” 
I §8 står tydligt att oavsett om man vill betrakta teckenspråk som ett eget språk och ser 
teckenspråkiga som en språklig minoritet, eller om man väljer att se teckenspråkiga som 
en grupp med funktionshinder och teckenspråksmedier som anpassad media så har bib-
lioteken skyldighet att tillhandahålla litteratur på teckenspråk för denna grupp. Punkt. 
Problemet kan vara definition av litteratur, men om man använder gängse definitionen 
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som diskuterats ovan i 1.3.4 finns det efter ändringen i upphovsrättslagen 2005 inte 
längre något att fundera över. 

4.2 Aktörer 
Här behandlas två organisationer och deras roll i ansvaret för att styrdokumenten som 
behandlades i förra kapitlet följs och vad man gör för att implementera målen i den 
publika verksamheten på biblioteken. Jag diskuterar också kommunernas roll för biblio-
tekens tillgång till anpassade medier för teckenspråkiga. Kort berör jag också två intres-
seorganisationer och deras roll som påtryckargrupper för sina medlemsgrupper. 

4.2.1 Statens kulturråd 
Kulturrådet är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet vars övergripande 
uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag 
beslutar om. Kulturrådet ska ge ett samlat underlag för den statliga kulturpolitiken och 
hjälpa regeringen att genomföra den genom att fördela statligt kulturstöd till olika kul-
turinstanser i Sverige. Kulturrådet arbetar också med att förbättra och utveckla bibliote-
kens service till alla medborgare. Intresset för läsning ska öka, likaså allas möjlighet att 
söka information. Kulturrådet har sektorsansvar, dvs. har samlat ansvar för handikapp-
frågor inom kultursektorn, vilket utgår ifrån regeringens proposition Från patient till 
medborgare (prop 1999/2000:79). Sektorsmyndigheterna ska utarbeta förslag till upp-
följningsbara etappmål för sin sektor som ska vara uppfyllda senast år 2010. 

§2 Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med 
anknytning till myndighetens verksamhetsområde. 

Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och på-
drivande i förhållande till övriga berörda parter. (SFS: 2007:1186) 

Kulturrådet har också sektorsansvar för statistiken på kulturområdet och är med och 
driver olika former av utvecklingsarbete inom biblioteksområdet. Kulturrådet har med 
hjälp av folkbiblioteken tagit reda på hur personer med funktionshinder ska kunna an-
vända sig av biblioteket, både på plats och i övrigt. Alla folkbibliotek ska ha gjort hand-
lingsplaner som beskriver hur de ökar tillgängligheten till lokaler, verksamhet och in-
formation. Dessa handlingsplaner ska belysa bemötande, information om biblioteket, 
fysisk tillgänglighet, verksamhet (utbud av anpassade medier, ll-hylla (hylla med lättläs-
ta böcker), Äppelhylla, uppsökande verksamhet, anpassad dator etc.). Varje handlings-
plan ska belysa ovanstående områden ur olika funktionshinders perspektiv, innehålla 
åtgärdsförslag och vara lämnade till länsbiblioteken som sammanställt och skickat vida-
re till Kulturrådet våren 2006. 
 
Kulturrådets rapport Funktionshindrades tillgång till kultur – kartläggning och hand-
lingsprogram 1998:3, (se kap 5.1.2) gör en kartläggning och ett handlingsprogram för 
att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet. Genom att gå igenom olika kul-
turinstitutioner i Sverige för att se vad som görs idag, vad som kan göras och hur, ska en 
handlingsplan utarbetas. En av utgångspunkterna är att ”åtgärder som ger tillgänglighet 
för funktionshindrade …. är nästan alltid bra också för icke-funktionshindrade”. Man 
säger också att  

”funktionshindrade personer ska ha tillgång till samma kultur som andra, på  
grundval av sina egna önskemål och intressen. Detta är en demokratisk rättighet. 
Endast i sista hand bör man använda särlösningar. Döva, med teckenspråk som 
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modersmål och svenska som andraspråk, behöver dock riktat stöd.” (Statens kul-
turråd 1998) 

I kapitlet om bibliotek och litteratur skriver man att biblioteken har en central ställning i 
kulturlivet, att bibliotekslagen stärkt denna ställning och att service till funktionshindra-
de sedan länge är en självklar del av bibliotekens verksamhet. När man skriver om an-
passade medier skriver man att ”biblioteken har större ansvar för talböckerna än för 
annan medieförsörjning, eftersom de är den enda kanalen för talbokslån” (s 75). Man 
skriver också att ”videogram på teckenspråk för döva förekommer i regel bara på läns-
biblioteken, vilket innebär att de används relativt lite”. I arbetet med rapporten gjordes 
en enkät till alla länsbibliotek om mål, utvecklingsarbete, tillgänglighet, ansvar etc. 
Många länsbibliotek efterlyste där stöd ifrån kulturrådet i arbetet för att informera folk-
biblioteken om handikapp och i arbetet med att informera funktionshindrade och deras 
stödorganisationer om biblioteken. Länsbiblioteken vill också att kulturrådet bör följa 
upp att bibliotekslagen följs genom att göra målsättningar för län och kommuner med 
riktlinjer och minimikrav, och ha sanktionsmöjligheter när kraven inte följs. Man efter-
lyser också en bättre utgivning av teckenspråkslitteratur, och ett ansvarsbibliotek för 
döva. 

I avslutande kapitlet på rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur där man ställer 
upp ett handlingsprogram med olika underrubriker nämns i avsnittet om ”litteratur, film 
och medier” inte någonting om teckenspråkslitteratur. Man säger tvärtom att det för 
närvarande inte finns någon anledning att föreslå ytterligare åtgärder när det gäller an-
passade medier, läsbara som storstil, talböcker, punktskrift eller i elektronisk form. I 
avsnittet om film, skriver man att: 

Verksamheten vid Dövas TV har utvecklats från videoproduktion till TV-
produktion. Från de döva själva har det inte framförts önskemål om verksamhe-
ten. Däremot har från bibliotek framförts önskemål om bättre fungerande mark-
nadsföring och distribution av de program som finns på videokassett. (Statens kul-
turråd 1998) 

Detta stämmer väl överens med det jag läst i andra sammanhang, att döva själva inte 
efterfrågat teckenspråkslitteratur i någon större utsträckning och att teckenspråkiga i 
målsättningarna om tillgång till anpassade medier till alla grupper av funktionshindrade 
därför lätt ramlar utanför. (Jfr Hagby 2007, Eriksson 2000) 

4.2.2 TPB 
TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket är en statlig myndighet som lyder under kul-
turdepartementet. Det finansieras av Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet 
och är svenska bibliotekens lånecentral för talböcker. TPB fungerar som depåbibliotek 
för talböcker, punktskriftsböcker och e-böcker. TPB har ett välutbyggt nät för att för-
medla talböcker genom folk-, läns-, högskole- och universitetsbibliotek. Låntagarna 
vänder sig till sitt bibliotek, som sedan beställer hem eller laddar ner det som låntagarna 
vill ha ifrån TPB. TPB producerar också litteratur och annat material på punktskrift och 
läser in litteratur till talböcker i olika former. 
 
I SFS 2007:1290, förordning med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
står: 

 §1 Talboks- och punktskriftsbiblioteket har till uppgift att i samverkan med andra 
bibliotek i landet arbeta för att personer med funktionshinder får tillgång till såda-
na exemplar av litterära verk som de behöver för att kunna ta del av verken.  
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§2 Myndigheten ska särskilt 

1. framställa och överföra talböcker och punktskriftsböcker samt tillhandahålla 
dessa för försäljning, 

2. främja utvecklingen av nya medier för att öka tillgängligheten till litterära verk 
för personer med funktionshinder, och 

3. förse högskolestuderande personer med funktionshinder i form av läshandikapp 
med sådana exemplar av studielitteratur som de behöver för att kunna ta del av lit-
teraturen. (SFS 2007:1290) 

Personer med funktionshinder ska alltså enligt § 1 få tillgång till litterära verk och enligt 
§ 2.2 ska utveckling av nya medier främjas. 
 
I Regleringsbrevet för TPB för budgetåret 2008 skriver regeringen att: 

”Målet för Talboks- och punktskriftsbiblioteket är att i samverkan med andra bib-
liotek tillgodose det behov som personer med funktionshinder har, för att kunna ta 
del av litterära verk.” (SFS 2007:1290) 

Det står också att TPB:s verksamhet är uppdelat i två politikområden: kulturpolitik och 
utbildningspolitik. Kulturpolitikens verksamhetsområden är bibliotek, litteratur, läsande 
och språket och delas i sin tur upp i tre verksamhetsgrenar, nämligen talboksverksam-
het, punktskriftsverksamhet och forskning och utveckling. Utbildningspolitikens verk-
samhetsområde är studiestödsverksamhet och verksamhetsgrenen är studielitteratur-
verksamhet. 
 
Förordning 2007:1390 och Regleringsbrevet talar om ”personer med funktionshinder”. 
När man läser på TPB:s hemsida skriver de:  

Talboks- och punktskriftsbiblioteket har regeringens uppdrag att i samverkan med 
andra bibliotek tillgodose de behov av litteratur som personer med synskada och 
andra läshandikapp har. Till stöd för verksamheten finns lagtexter, regleringsbrev 
med mera. (TPB uppdrag och lagar) 

Här finns en för mig märklig glidning från regeringens regleringsbrevs ”personer med 
funktionshinder” till TPB:s ”personer med synskada och andra läshandikapp”. När TPB 
närmare förklarar vad en person med läshandikapp är, skriver de:  

Läshandikapp innebär att man har svårt att läsa tryckt text. TPB anpassar tryckta 
böcker för personer med läshandikapp. Talböcker är det som de flesta personer 
med läshandikapp använder. De som behärskar punktskrift har även tillgång till 
punktskriftsböcker. Även e-text och taktila bilderböcker finns på TPB.  

Ett läshandikapp kan bero på många olika saker. Synskada och dyslexi är de van-
ligaste orsakerna till läshandikapp. Men även till exempel rörelsehinder, neurolo-
gisk skada eller konvalescens efter sjukdom kan göra en person läshandikappad. 
Även den som har ett tillfälligt läshandikapp får låna talböcker så länge behovet 
finns. (TPB om läshandikapp) 

I nationella handlingsplanen för handikappspolitiken skriver man att i kapitel 9 att de 
”statliga institutionerna eller de institutioner som får statsbidrag har man dock, med 
utgångspunkt från de nationella målen, ett särskilt ansvar att söka nya vägar att nå 
fram till alla de grupper som i dag inte är delaktiga i landets kulturutbud.” TPB räk-
nas hit, och har därför i förlängningen särskilt ansvar för att nå de grupper av funk-
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tionshindrade som inte har funnit sin plats på biblioteken och för vilka det inte finns 
anpassade medier. 
 
1981/82 blev TPB tillsynsmyndighet för Sveriges dövas riksförbund (SDR) och se-
nare Dövas TV. Det innebar att TPB ansvarade för och förmedlade det anslag SDR 
fick från staten. Från 1994/95 gick bidraget istället direkt till SDR, men TPB fortsat-
te att katalogisera SDR:s produktion av teckenspråksvideor. (Eriksson 2000) TPB 
skriver själva att man under 1980-talet hade ansvar för teckenspråksmedier i Sveri-
ge, men att ansvaret avvecklades eftersom SDR inte var intresserad av produktion på 
skönlitteratur utan prioriterade samhällsinformation och TV: 

TPB vill framhålla att det knappast är bibliotekens fel att tillgången på litteratur 
på teckenspråk är så begränsad. TPB vill också påminna om den verksamhet med 
stöd till videogram för döva som TPB under 1980–talet ansvarade för fördelning-
en till SDR Video i Leksand. TPB:s medverkan avvecklades på grund av att SDR 
inte var intresserade av någon produktion av skönlitteratur på teckenspråk utan 
prioriterade samhällsinformation och television. (TPB 2006) 

4.2.3 Kommunen 
Sveriges 290 kommuner har självstyrelse, viket innebär att kommunerna själva får välja 
vad och hur de vill utforma den kommunala verksamheten inom ramen för gällande 
lagstiftning. Befogenheten preciseras i regeringsformen, kommunallagen och lagstift-
ning som t.ex. socialtjänstlagen, skollagen, miljöskyddslagen. (Häggroth 2002, Wetter-
berg 2004) Genom målstyrning talar staten om vad den vill att kommunerna ska åstad-
komma på olika områden, så att kommunen kan ta hänsyn till lokala förutsättningar när 
de väljer vägar att nå målen. Alternativet är reglering där staten går in och talar om hur 
kommunen ska göra. Gunnar Wetterberg som är samhällspolitisk chef på Saco är i sin 
bok om kommunal självstyrelse smått kritisk till statliga krav på handlingsplaner som 
kan användas som alibi, som kan hänvisas till men som inte alltid utmynnar i den hand-
ling som den eftersträvar: 

I det ena sammanhanget efter det andra väljer staten att främja behjärtansvärda 
ändamål genom att avkräva kommunerna och landstingen olika slags handlings-
planer. Det är inte säkert att jämställdhets- och mångfaldsplaner egentligen är sär-
skilt effektiva instrument, men genom att stadga att de ska finnas har statsmakter-
na visat mediefriande handlingskraft. (Wetterberg 2004 s 72) 

Detta skriver Wetterberg om kommunalt självstyre generellt, men med miljö- och häl-
sovårdsområdet och skolans område i fokus. I min tolkning stämmer det bra med kul-
turpolitikens mål- och handlingsplaner. Kulturrådet uppmärksammar samma problem i 
sin Översyn av medel för funktionshindrades tillgång till kultur (2007:5) där de skriver: 

Större resurser behövs emellertid för resultatstyrning, uppföljning och utvärdering 
av kultursektorns insatser för att nå de handikappolitiska målen, att tillgängliggöra 
kulturen för personer med funktionshinder… För att en verksamhet ska bli till-
gänglig och förbli tillgänglig är det viktigt att arbetet struktureras så att … handi-
kapperspektivet är en integrerad del i kulturinstitutionernas och kulturorganisatio-
nernas beslutsprocesser och i utformningen av verksamheten. (Statens Kulturråd 
2007) 

Under 1990-talet decentraliserades mycket ansvar ifrån staten till kommunerna när det 
gäller bl. a. Lagen om Särskilt Stöd (LSS), skollagen och från landstingen till kommu-
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nerna när det gäller t.ex. äldreomsorgen och den psykiatriska vården. Denna decentrali-
sering som är positiv ur den synpunkten att kommunen har självbestämmande och kan 
utnyttja lokala lösningar som passar för just den kommunen innebär samtidigt at lokala 
politiker måste ha både väldigt bred och mycket djup kompetens för att riktigt kunna 
sätta sig in i alla speciella situationer och omständigheter. Beroende på kommunpoliti-
kens individers kunskap och ambitioner kan liknande situationer i olika kommuner se 
olika ut. (Fredäng 2002) 

Varje kommun ska som, nämnts ovan, enligt § 7 i bibliotekslagen (SFS 2004:1261) 
upprätta biblioteksplaner där kommunens självstyre och intentioner när det gäller bib-
lioteksverksamheten manifesteras. Biblioteksplanen ska alltså vara en plan där man dels 
inventerar vad som finns och inte finns i kommunen och ställer det i relation till de styr-
dokument som finns, tex bibliotekslagen och nationella handlingsplanen för handikapp-
politiken. I bibliotekslagen står det som redan påpekats ovan att biblioteken ska ”ägna 
särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade” (SFS 1996:1596 § 8). Kulturrådet har 
som nämnts ovan krävt in handlingsplaner av alla kommuner avseende handikapptill-
gänlighet, och enligt Nationella handlingsplanens ansvars- och finansieringsprincip (se 
kap 4.1.3) åligger det kommunerna så som jag läser det att se till att anpassade medier 
finns till alla typer av funktionshinder. Finns inga medier att tillgå borde biblioteken i 
den bästa av världar kunna vända sig till exempelvis Kulturrådet som har sektorsansvar 
för handikappspolitik och påtala denna brist. Bibliotekslagen och nationella handlings-
planen kräver av biblioteken att de tar hänsyn till personer med funktionshinder, men 
utan starka efterfrågansgrupper är det ingen som styr upp det. Tillgången på biblioteken 
är lagstadgad och ska inte vara efterfråganstyrd, men blir i praktiken just efterfrågans-
tyrd och också tillgångsstyrd. 

4.2.4 Intresseorganisationer 
Här gör jag en stor förenkling i enlighet med uppsatsens avgränsning, genom att bara se 
till de två grupper av funktionshinder som behandlas i denna uppsats, synskadade och 
döva, och genom att begränsa mig till de två stora riksförbunden: Synskadades riksför-
bund SRF och Sveriges dövas riksförbund SDR. 
 
Synskadade har traditionellt en stark ställning i bibliotekssammanhang. Myndigheten 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB bildades ur De blindas Förening som började 
med talboksutlåning 1955, förvandlades till Synskadades riksförbund 1975 och vars 
biblioteksverksamhet togs över av TPB 1980. Punktskriftsbiblioteket skapades 1882 
och togs 1980 över av TPB. Detta gör att TPB har en stark förankring i synskadades 
problematik. Genom utbildningsdepartementets del där studielitteraturverksamhet prio-
riteras som verksamhetsgren gör att dyslektiker också fått stort utrymme. Även i namnet 
hörs att TPB har en tyngdpunkt i talböcker och punktskrifter, trots att de som nämnts 
ovan numera har regeringens uppdrag att ”tillgodose det behov som personer med funk-
tionshinder har, för att kunna ta del av litterära verk.” (SFS 2007:1290) 
 
Döva har som grupp en mycket svag koppling till bibliotek (Hagby 2007 s 42, Eriksson 
2000) Dövstumsföreningen bildades 1868 och ersattes 1922 av Sveriges Dövas Riks-
förbund. Döva har en bra organisation, har kämpat för rätten att använda teckenspråk, 
rätten till dövskolor och att bli accepterade i samhället med sin kultur. I och med att de 
har ett språk som inte har kunnat översättas till skriftspråk tidigare och eftersom de har 
haft en svag förankring till det skrivna svenska språket har de ingen biblioteksanvänd-
ningshistoria så som blinda haft med punktskrift och senare talböcker. SDR har sedan 
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1970-talet haft ett politiskt kulturprogram, men teckenspråkslitteratur har inte explicit 
funnits med i detta program. 

4.3 Teckenspråk och teckenspråkslitteratur 
I detta kapitel vill jag först titta närmre på teckenspråkets ställning i Sverige, hur den 
kan påverka produktionen och behovet av litteratur på detta språk och vilken roll teck-
enspråk som första språk spelar för individen. I följande kapitel ser jag på teckenspråks-
litteraturen och hur utvecklingen av nya medier kan förändra situationen. 

4.3.1 Teckenspråkets ställning i Sverige 
Teckenspråket erkändes som dövas första språk 1981 av Sveriges riksdag. Härigenom 
gavs teckenspråket officiell status som språk (Regeringen 1980/81:100 bilaga 12) och 
döva i Sverige gavs rätt till undervisning på teckenspråk. Genom beslutet var Sverige 
det första landet i världen som gav teckenspråk status som språk. I regeringens proposi-
tion Bästa språket har det svenska teckenspråkets status som språk på nytt bekräftats 
och svenskt teckenspråk i språkvårdshänseende jämställts med nationella minoritets-
språk. Genom de nationella språkpolitiska målen jämställs teckenspråk med modersmål 
och med övriga språk som används i Sverige. (Regeringen 2005/06) 
 
I Teckenspråksutredningens betänkande (SOU 2006: 54) kom man fram till att man 
ytterligare behövde stärka det svenska teckenspråkets ställning. Utredningens bedöm-
ning var att teckenspråket också borde ges en folkrättslig ställning som i viktiga delar 
motsvarar de fem minoritetsspråkens ställning. Vad teckenspråket behöver är enligt 
utredaren ett stöd som liknar – men inte sammanfaller med – det som erbjuds de natio-
nella minoritetsspråken i minoritetsspråkskonventionen; teckenspråket behöver ett star-
kare och annorlunda stöd. Utredarens uppfattning är att teckenspråk så långt som möj-
ligt bör jämställas med verbalt talade språk. (SOU 2006:54) 

Diskriminering är ett användbart begrepp för att förstå de faktorer som ligger till 
grund för dövas krav på lagstiftning till skydd för teckenspråket, såväl i andra län-
der som i Sverige. Döva och deras språk har nedvärderats. Teckenspråkiga har ut-
satts för en normaliseringspolitik vars grundtanke till stor del är densamma som 
den assimileringspolitik som samiska, finska och meänkieli tidigare under lång tid 
varit utsatta för. Genom majoritetens fokus på det som särskiljer har de döva ge-
nom sitt språk och sin egenart alltmera kommit att se sig själva som en språklig 
minoritet i förhållande till majoriteten. Bristen på respekt för deras behov av ut-
bildning, information och skilda former av samhällsstöd på teckenspråk är den 
grund mot vilken kraven på lagstiftning till skydd för teckenspråk måste förstås. 
(SOU 2008:26) 

Förslaget till ny språklag, Värna språken (SOU 2008:26) föreslår att svenskt tecken-
språk ska få ett skydd motsvarande minoritetsspråken. Beroende på vilken rättslig ställ-
ning teckenspråket har kan man ställa olika krav på produktion och tillgång av till ex-
empel litteratur på teckenspråk och de andra minoritetsspråken i Sverige, samiska, me-
änkieli, jiddisch, romani chib och finska. I och med det nya lagförslaget tänds hoppet 
för teckenspråkiga att det ska bli lättare att få stöd till produktion av teckenspråkslittera-
tur eftersom ”den som tillhör en nationell minoritet och den som har behov av tecken-
språk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket respektive 
det svenska teckenspråket.” (SOU 2008:26) 
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4.3.2 Teckenspråk som modersmål 

Genom språk uttrycker vi våra kulturer och värderingar. Språk ger oss självkänsla. 
Språk bär kunskaper och är grunden i mötet med andra människor. Vi behöver 
språk för att kunna tänka, drömma, formulera frågor och lösa problem. (Skolver-
ket 2008) 

Frågan om vilken nytta teckenspråkslitteratur har för teckenspråkiga kan besvaras med 
citatet ovan från Specialpedagogiska skolmyndighetens informationsbroschyr. Att ha ett 
utvecklat förstaspråk är viktigt för många grundläggande områden, och litteratur hjälper 
oss att utveckla språket. Frågan om varför det bör finnas teckenspråkig litteratur kan 
också besvaras med hänvisning till frågan om modersmålets betydelse för en individs 
identitet, för förmågan att bygga upp en förståelig värld, lära sig ytterligare språk och 
högre studier. Modersmålet ger en bredd och ett djup i språket som man behöver för att 
kunna använda språket i mer krävande situationer, som t. ex. i skolans ämnesundervis-
ning. Med en bra grund i modersmålet är det också lättare att lära sig ytterligare ett 
språk. (SOU 2008:26) 
 
Teckenspråk som första språk spelar samma kulturella roll för teckenspråkiga som mo-
dersmål, även om det som påtalats tidigare i 1.3.2 bara är modersmål för CODA-barn 
(hörande eller döva barn till teckenspråkiga föräldrar). För många hörselskadade som 
behöver ett språkligt alternativ till talat språk utgör teckenspråket andraspråk. Tecken-
språk utgör även andraspråk för hörande föräldrar och syskon till barn som är beroende 
av teckenspråk för sin kommunikation. Också tolkar och annan personal som har teck-
enspråk som arbetsspråk är personer som har detta språk som andraspråk. Svenskt teck-
enspråk är också främmande språk för de barn och ungdomar som av språkintresse valt 
att läsa språket inom ramen för språkval som erbjuds i grund-, gymnasieskola eller i 
vuxenutbildning, teckenspråk för hörande. (SOU 2008:26) Att definiera vad som är mo-
dersmål, förstaspråk och andraspråk är ibland svårt när det gäller teckenspråkiga, efter-
som det fjärde kriteriet nedan, ursprungskriteriet, som rör individens språkliga och et-
niska ursprung inte gäller för teckenspråkiga: 

Definitioner av språklig hemvist utgår från den enskildes språkliga färdigheter. 
Vanligtvis används fyra olika kriterier för att definiera en persons språkliga hem-
vist – kompetens, funktion, identitet och ursprung. De tre första kriterierna gäller 
vilket språk personen bäst behärskar, vilket språk personen använder mest och 
vilket språk eller vilken språkgemenskap den enskilde själv identifierar sig med. 
(SOU 2008:26) 

Många undersökningar har gjorts om modersmålets betydelse för elevers studieresultat.  
Axelsson m.fl. har visat att elever som fått undervisning på både sitt modersmål och sitt 
andraspråk har en mycket bättre och starkare kunskapsutveckling än tvåspråkiga barn 
som bara får undervisning på sitt andraspråk. Skillnaden märks tydligast när undervis-
ningen blir mer kognitivt krävande, vilket stöds av utredaren i SOU 2008:26 som skri-
ver att när tvåspråkiga elever deltar i teoretisk ämnesundervisning, blir inlärningsbördan 
dubbel även om de har en ”bra vardagsnära kommunikativ kompetens” i svenska. De 
ska både förstå och bearbeta ämnesinnehållet och utveckla kunskaper i det språk som 
används i läromedel och undervisning. (SOU 2008:26, Axelsson m.fl. 2001) Att läsa 
skönlitteratur på sitt modersmål berikar både empati, inlevelse, förståelse för andra kul-
turer och andra människor, ger tillgång till kulturarvet och berikar det egna språket, vil-
ket förbättrar inlärningen. 
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För hörande föräldrar till döva barn är det viktigt att ”följa med” barnen i deras språkut-
veckling. Föräldrar till hörande barn är de som lotsar barnet in i språket genom att prata 
och läsa för det. När man har ett barn som inte hör och som lär sig teckna är det viktigt 
att föräldrar och syskon åtminstone hänger med barnet så att de kan kommunicera. Helst 
ska föräldrarna vara lite före barnet i språkutvecklingen så att de kan förse barnet med 
ord som barnet behöver när det möter nya situationer i livet. Och med ökad ålder krävs 
ett mer utvecklat språk, för både barn och föräldrar. Naturligtvis är det också så att döva 
barn liksom alla barn behöver läsa och få böcker lästa för sig. De flesta döva barn har 
föräldrar som inte tecknar så bra och därför har de dubbelt så svårt att få böcker lästa för 
sig hemma. Barnböcker på teckenspråk är också ett bra sätt för föräldrar att lära sig 
teckna bättre och följa sitt barns utveckling. 

95% av döva barn har hörande föräldrar, och då kan det vara svårt för barnet att få 
ett rikt teckenspråk. Det är viktigt med förskola och skola som kan ge barnet sagor 
och berättelser Det kan vara svårt för föräldrarna att berätta sagor på teckenspråk 
om de inte är så bra på att teckna. Därför är det viktigt med fler videoböcker för 
barn. Det behövs också böcker om döva för att barnen skall kunna identifiera sig 
med någon som liknar dem. Sagostunder på teckenspråk på bibliotek behövs lik-
som fler videoböcker för barn på alla bibliotek. (Minnesanteckningar från konfe-
rensen ”Läsning och litteratur för döva” 2002) 

Teckenspråkslitteratur är ingen etablerad företeelse för teckenspråkiga idag. Det finns 
ingen kultur och tradition av bokläsning, biblioteksbesök eller teckenspråkslitteratur, 
ingen efterfrågan av litteratur på teckenspråk. Det finns goda skäl till varför det inte 
finns, men också mycket goda skäl till varför det borde finnas – till varför det är viktigt 
att genom ökad tillgång (både produktion och marknadsföring i t.ex. biblioteken) skapa 
ett behov av teckenspråkslitteratur hos människor som skulle ha nytta av det. 

4.3.3 Teckenspråkslitteratur  
Teckenspråket är ett visuellt språk och saknar skriftspråk, och litteratur på teckenspråk 
har därför behövt video som medium. Därför har teckenspråkslitteratur inte räknats som 
litteratur i lagstiftningen. I Teckenspråk och teckenspråkiga menar utredaren att pro-
blemet för teckenspråkslitteratur handlar om definition på termen ”litteratur”. I biblio-
tekslagen föreskrivs det att ”funktionshindrade ska ägnas särskild uppmärksamhet och 
biblioteken ska erbjuda litteratur i former anpassade till dessa gruppers behov”. Efter-
som det inte finns någon definition av begreppet ”litteratur” här har oklarheter uppstått 
om bibliotekens skyldigheter när det gäller litteratur på teckenspråk. (SOU 2006:54, 
309) 
 
Ett litterärt verk är som nämnts ovan i kap 1.3.4 en ”skönlitterär eller beskrivande fram-
ställning i skrift eller tal” (SFS 1960:729). Enligt bibliotekslagen ska biblioteken erbju-
da litteratur i former anpassade till funktionshindrades behov, men om man ger ut litte-
ratur på teckenspråk, handlar det då inte om översättning och inte anpassning? (SOU 
2006:54 s 309, 326). Utredaren menar att litteratur på och översättningar till svenskt 
teckenspråk i lagstiftningen måste jämställas med andra språk och att innehållet och inte 
formen på det bärande mediet ska styra om det är litteratur eller inte. Eftersom litteratur 
på teckenspråk tills nyligen framställts som videogram omfattas denna litteratur av la-
gen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram, och omfattas inte 
av lagen om pliktleverans. Ytterligare ett problem med mediet som Hagby tar upp är att 
litteratur på teckenspråk presenteras som video i Btj:s sambindningslista (Hagby 2007 s 
40), vilket visar på okunskap när det gäller teckenspråksböcker som anpassat medium. 
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Det finns heller inte, som nämnts ovan, ingen tilläggsbeteckning för teckenspråksmedier 
i SAB-systemet, vilket visar att biblioteken inte har förstått hur teckenspråksmedier 
används. 
 
I SDR:s handlingsprogram för kultur från 1996 vill man ha medel för att bilda kultur-
center, anställa handläggare i kulturfrågor, medel för att tillvarata och levandegöra dö-
vas historia och traditioner, teckenspråkstolkning, internationellt kulturutbyte etc. Man 
nämner inte bristen på teckenspråkslitteratur och här ser jag en tendens som finns och 
funnits även bland döva själva, nämligen en omedvetenhet om bibliotek och litteratur. 
(Statens kulturråd 1998, jfr Eriksson 2000) 

4.4 Svar på frågeställning 2 
Produktionen av teckenspråksböcker är liten eftersom det inte är kommersiellt lönsamt 
att producera på grund av att efterfrågan är så liten och eftersom styrdokumenten inte 
förmått styra. Tillgången på biblioteken blir därmed liten, och biblioteken själva uppfyl-
ler heller inte sina styrdokument (bibliotekslagen, biblioteksplaner, tillgänglighetspla-
ner) genom att av staten kräva bättre produktion. Slutligen är efterfrågan liten beroende 
på liten tillgång, dålig marknadsföring, avsaknad av tradition och kultur hos användar-
na. Allt detta sammantaget gör att styrdokumentens goda intentioner inte uppfylls av 
verkligheten. 
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5 Analys och diskussion 
I ovanstående två deskriptiva kapitel har jag redovisat material som svarar på mina för-
sta två frågeställningar: hur man kan beskriva produktion, tillgång och förmedling av 
teckenspråkig litteratur, och hur detta överensstämmer med styrdokument på olika nivå-
er. Vad görs idag för att förbättra situationen, och med vilka argument? I följande kapi-
tel ska jag redogöra för analysen av mitt material, den politiska processen runt tecken-
språkslitteratur och ett nationellt resursbibliotek för teckenspråkiga och föra en diskus-
sion mot bakgrund av min teori för att besvara den analytiska delen av de två första frå-
geställningarna och min tredje frågeställning, nämligen hur dövkulturen och tecken-
språkigas identitet kan kopplas till tillgång på teckenspråkslitteratur. 

5.1 Presentation av material 
I Örebro finns ett nationellt resursbibliotek för döva med ansvar för förmedling och in-
formation till alla bibliotek i Sverige. Det startade som en försöksverksamhet på Örebro 
stadsbibliotek 1994-96. Därefter blev det ett projekt finansierat av Kulturrådet och först 
Örebro länsbibliotek och senare stadsbibliotek. I september 2008 kom budgetproposi-
tionen för 2009 och där är regeringen för första gången beredd att avsätta pengar till 
resursbiblioteket (inte att permanenta verksamheten, men avsätta pengar till den under 
nästa budgetår) och regeringen påtalar för första gången också vikten av teckenspråks-
litteratur för de teckenspråkiga. Genom att följa den politiska processen för projektet 
med Resursbibliotek för döva vill jag undersöka hur styrdokumenten fungerar i denna 
process, och med hjälp av argumentationsanalys se vilka argument som används. I ar-
gumenten för ett ansvarbibliotek kommer med viss nödvändighet också argument för 
produktion av teckenspråkslitteratur och behovet av den för teckenspråkiga, vilket gjor-
de att jag ansåg denna process lämplig som material för min undersökning. 

5.1.1 Motion om ansvarsbibliotek för döva 1997 
I motion 1997/98:Kr 235 som lämnades in till riksdagen 29 september 1997 föreslog 
socialdemokraten Inger Lundberg m.fl. en utredning av förutsättningarna för att etablera 
ett ansvarsbibliotek för döva och hörselskadade vid Länsbiblioteket i Örebro. Hon hän-
visade till bibliotekslagen och bibliotekens skyldigheter att erbjuda anpassad litteratur 
till funktionshindrade enligt nationella handlingsplanen för funktionshindrade, och att 
inga nationella resurser finns för teckenspråkiga. Hon hänvisade också till det lilla utbu-
det (700 titlar) av anpassade medier till teckenspråkiga och jämförde det med det utbud 
som synskadade och andra läshandikappade har tillgång till genom TPB (50 000 titlar). 
Motionärerna talade om behovet som finns av videogram och t.ex. boktips på tecken-
språk för att stimulera läsandet för denna grupp. Man talade också om behovet att samla 
litteratur om teckenspråk och dövkultur och göra den tillgänglig för andra bibliotek i 
Sverige, och om behovet av en nationell kunskapskälla för teckenspråk och teckensprå-
kiga som skulle ge service till hela landet. Placeringen i Örebro motiveras med att 
många döva bor i och omkring Örebro och med den stora kompetens av och om döva 
och dövkultur som finns i Örebro. 
 
Motionen avslogs i Kulturutskottet med hänvisning till den pågående utredningen från 
Kulturrådet om funktionshindrades tillgång till kultur, och att utskottet ”utgår ifrån att 
Kulturrådet i sin redovisning av det aktuella uppdraget beaktar frågan om dövas och 
hörselskadades litteraturförsörjning”.  I avslaget sägs också att TPB redan har statens 
uppdrag och övergripande ansvar för att i samverkan med andra bibliotek arbeta för att 
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”synskadade och andra handikappade” får tillgång till litteratur (TPBs instruktion 
1988:341, därav den gamla vokabulären), och att bibliotekslagen (1996:1596) stadgar 
att särskild uppmärksamhet ska ges åt funktionshindrade. (Statens Kulturråd 1998 s 83, 
Eriksson 2000). 

5.1.2 Rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur 

I kulturutskottets avslag av motionen om ansvarsbibliotek för döva hänvisade till utred-
ningen från Kulturrådet som utmynnade i rapporten Funktionshindrades tillgång till 
kultur 1998:3. Den är en kartläggning och ett handlingsprogram för att främja funk-
tionshindrades deltagande i kulturlivet med fokus på kulturinstitutioner som stöds med 
statliga medel. I rapporten nämns inte ansvarsbibliotek för döva, man hänvisar åter till 
TPBs ”övergripande ansvar för att synskadade och andra handikappade får tillgång till 
litteratur” (s 84). Man säger också att ”det är naturligt att Örebro kommun som har ett 
stort antal döva boende i kommunen tar ett särskilt ansvar för deras biblioteksservice.” 
Och: 

Om biblioteket dessutom skall fungera som en resurs för övriga landet när det 
gäller biblioteksservice till döva kan kostnaderna för att etablera en sådan verk-
samhet kunna prövas inom ramen för Kulturrådets bidrag till regional biblioteks-
verksamhet. (Statens kulturråd 1998 s 84) 

Rapporten skrevs 1998, och från oktober 1999 till februari 2000 gjorde Per Eriksson 
och Helena Söderlund en nationell kartläggning av folkbibliotekens service till landets 
döva Döva och bibliotek (Eriksson 2000) som visar på behovet av nationell samordning 
och mer resurser till medier på teckenspråk. 

5.1.3 SOU:n Teckenspråk och teckenspråkiga 
Slutbetänkandet av utredningen Översyn av teckenspråkets ställning som kom 2006 i 
SOU:n Teckenspråk och teckenspråkiga behandlar teckenspråket språkpolitiskt, handi-
kappolitiskt och ur ett demokratiperspektiv. Målgruppen är döva, dövblinda, vuxendö-
va, hörselskadade, språkstörda och hörande som är beroende av teckenspråk för sin 
kommunikation eller med ett ord teckenspråkiga. En grund för utredningen var den na-
tionella handlingsplanen för handikappolitiken, Från patient till medborgare. I SOU 
2006:54 Teckenspråk och teckenspråkiga föreslår utredaren Torgny Danielsson i enlig-
het med Eriksson och Söderlund (Eriksson 2000) att ett depåbibliotek för teckenspråk 
bör inrättas, att TPB får i utökat uppdrag att bli teckenspråks-, talboks- och punkt-
skriftsbibliotek. Som jag läser direktiven till TPB har de som jag nämnt ovan i kap 3.3.2 
redan i uppdrag av regeringen att: 

i samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att personer med funktions-
hinder får tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de behöver för att 
kunna ta del av verken.  

Myndigheten ska särskilt ... främja utvecklingen av nya medier för att öka till-
gängligheten till litterära verk för personer med funktionshinder. (SFS 2007:1290) 

Utredaren för Teckenspråk och teckenspråkiga liknar uppdraget för ett kommande teck-
enspråksdepåbibliotek med det uppdrag som depåbiblioteket för samiska språk och in-
ternationella biblioteket. Han skriver också att ”medel ska även anvisas biblioteket för 
översättning av skönlitteratur till svenskt teckenspråk”. (SOU 2006:54 s 307) Utredaren 
anser också att det är svårt att uppfylla de kulturpolitiska målen när det gäller tecken-
språkiga om det bara finns projekt som saknar kontinuitet.  
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5.1.4 Yttrande på SOU 2006:54 från TPB 
TPB svarade på SOU 2006:54 Teckenspråk och teckenspråkiga i september 2006 i Ytt-
rande över betänkandet Teckenspråk och teckenspråkiga (TPB 2006). TPB är i princip 
positiva till att en lånecentral för teckenspråklig litteratur och anser att Örebro stadsbib-
liotek vore lämplig värd för en sådan lånecentral ”liksom Luleå stadsbibliotek är värd 
för Samebiblioteket”. De ser det också som ett alternativ att en filial till TPB inrättas i 
Örebro, eftersom det där finns kompetens i form av specialpedagogiska skolmyndighe-
ten och eftersom det bor många teckenspråkiga i Örebro. TPB ser också som ett pro-
blem att tillgången på videogram på teckenspråk i form av skönlitteratur (vad jag här i 
uppsatsen benämner teckenspråkig litteratur) är liten och saknar kommersiellt intresse. 
Men man öppnar också upp för att ny teknik kan göra att TPB i framtiden kan åta sig att 
katalogisera och distribuera teckenspråkig litteratur: 

TPB saknar också en närmare utredning om vilken teknik man skall använda för 
produktionen av videogram. En lösning som dock kräver utvecklingsarbete är att 
videogrammen bygger på DAISY-teknik. Detta är en förutsättning för att TPB 
skall kunna stå för digital arkivering av originalproduktioner, katalogisering och 
distribution. (TPB 2006) 

Jag känner här att TPB inte själva ser sitt ansvar, de tolkar verkligen ”funktionshindra-
de” i sitt uppdrag som synskadade och läshandikappade, och inbegriper inte heller döva 
i sin definition av begreppet läshandikappade. I sitt yttrande efterlyser TPB en vidare 
analys av produktionstekniker, kostnader och behovsanalyser. Frågan är om det inte 
borde vara TPB själva som skulle stå för det eftersom det är de som fått ”till uppgift att i 
samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att personer med funktionshinder får 
tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de behöver för att kunna ta del av 
verken”, samt att se till att ”främja utvecklingen av nya medier för att öka tillgänglighe-
ten till litterära verk för personer med funktionshinder” i enlighet med kapitel 4.2.2. 

5.1.5 Yttrande på SOU 2006:54 från Kulturrådet och Örebro stadsbib-
liotek 
Kulturrådet svarade också med ett slutbetänkande av SOU:n Teckenspråk och tecken-
språkiga i oktober 2006 (Statens kulturråd 2006). Kulturrådet tycker att det är en bra idé 
att låta TPB också hantera litteratur på svenskt teckenspråk, eftersom TPB har en väl 
utbyggd distributionskedja till folkbibliotek och erfarenhet av teknisk utveckling av 
alternativa medier. Man tycker också att TPB ska samverka med Resursbibliotek för 
döva i Örebro och tillsammans arbeta för att bygga upp en bra verksamhet. Man anser 
också att det krävs ett tillskott på 2 miljoner kronor första året och eventuell upptrapp-
ning under år två och tre. (Statens kulturråd 2006) 
 
Örebro stadsbibliotek är egentligen ingen utsedd remissinstans, men eftersom det i hög 
grad berör Resursbiblioteket för döva som är placerad där har man ändå svarat. Örebro 
Stadsbibliotek säger i sitt remissvar på betänkandet Teckenspråk och teckenspråkiga att 
de är positiva till att resursbiblioteket blir en del av TPB, att TPB blir huvudman för 
teckenspråkig biblioteksverksamhet på nationell nivå men att den aktiva och synliga 
verksamheten bör vara kvar i Örebro. Man skriver också att det är viktigt att medel an-
visas biblioteket för översättning av skönlitteratur till teckenspråk, eftersom regelbun-
den utgivning saknas och det inte är kommersiellt lönsamt, och att det är viktigt att litte-
ratur på teckenspråk definieras som litteratur och inte som film. (Örebro stadsbibliotek 
2006) 
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5.1.6 Motioner och en interpellation och deras svar 2007 och 2008 
Alice Åström (v) m.fl. skrev en motion 2007/08:Kr280 Teckenspråk är ett eget språk i 
oktober 2007 där de vill att riksdagen i enlighet med SOU 2006:54 Teckenspråk och 
teckenspråkiga bör finansiera en permanentning av projektet resursbibliotek för döva 
och att TPB tar över verksamheten i Örebro. De begär också att riksdagen beslutar att 
finansiellt stödja produktion av teckenspråksböcker speciellt för barn. Motionen av-
slogs. 
 
Siv Holma (v) begärde i en interpellation 2007/08:750 i maj 2008 svar av kulturminister 
Lena Adelsohn Liljeroth på hur hon såg på framtiden för Resursbiblioteket för döva i 
Örebro. I interpellationen beskriver Holma hur Kulturrådet inte längre avser att anslå 
medel till Resursbiblioteket sedan SOU:n Teckenspråk och teckenspråkiga visat att pro-
jektet bör permanentas. Hon frågar också vad kulturministern tänker göra åt att det inte 
finns något förlag som har i uppdrag att ge ut sagor och skönlitteratur på teckenspråk. 
Eftersom det inte finns någon kommersiell marknad för det finns det ingen utgivning, 
varken för barn eller för vuxna. Hon påtalar vikten av litteratur för teckenspråkiga för 
språkutveckling, självkänsla, empati och fantasi – även för teckenspråkiga. I svaret på 
interpellationen 2 juni, 2008 svarar Adelsohn Liljeroth genom att hänvisa till språklags-
utredningens betänkande Värna språken som bl. a. ska skydda och främja teckensprå-
ket. Hon hänvisar också till samtal för resursbibliotekets framtid mellan Kulturrådet och 
Resursbiblioteket för döva i Örebro, däremot kan hon inte säga något om statlig finansi-
ering. 
 
Eva Olofsson (v) m.fl. la en motion till riksdagen 2008/09:So314 Döva, dövblindas och 
hörselskadades levnadsvillkor 1 oktober 2008 som med hänvisning till målet för den 
nationella handlingsplanen för handikappspolitiken om tillgänglighet för alla år 2010 bl. 
a. kräver svar på statlig finansiering av Resursbibliotek för döva och statlig finansiering 
av produktion av teckenspråkig litteratur. Motionen har vid denna uppsats skrivande 
inte fått något svar. Motion 2008/09:331, Teckenspråksböcker av Maria Kornevik Ja-
kobsson och Per Lodenius las fram till riksdagen 1 oktober, 2008 och behandlar tecken-
språkiga barns rätt till sagor och berättelser på sitt eget språk. De har motiveringen att 
”språket har stor betydelse för både identitetsutveckling och lärande”. Motionen har 
ännu inte besvarats. 

5.1.7 Lösning i sikte 
Proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009, inlämnad 22 september, 2008: 

Tillgången till teckenspråkig litteratur är väsentlig för döva och hörselskadades 
språkutveckling. Det gäller särskilt för barn och unga vars förstaspråk är tecken-
språket. Utan en positiv teckenspråksförståelse försvåras inlärning av det svenska 
språket. För att öka tillgängligheten till teckenspråkig litteratur beräknar regering-
en att 1 miljon kronor avsätts till Resursbiblioteket för döva i Örebro under 2009. 
Regeringen ser även behov av att stärka samverkan mellan Resursbiblioteket och 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, för att förbättra den nationella spridningen 
av teckenspråkig litteratur. (Regeringen 2008/09) 

Jag har vid ett telefonsamtal med Helena Söderlund på Resursbiblioteket för döva i 
Örebro 5 november, 2008 hört hur hon ser på framtiden för Resursbiblioteket. Hon var 
till viss del besviken eftersom projektet inte har blivit permanentat. Man har ju visserli-
gen fått anslag på 1 miljon kronor från kulturdepartementet för 2009, men inget löfte 
om fortsättning framöver, vilket innebär att framtiden fortfarande är oviss. Samtidigt 
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såg hon det ändå lite hoppfullt att resursbiblioteket och TPB under 2009 ska samarbeta 
för att hitta lösningar på hur teckenspråkslitteratur ska produceras och förmedlas till 
sina användare i framtiden.  
 
I februari 2007 stod i nyheterna att Finland kommer att få ett statligt teckenspråksbiblio-
tek i Helsingfors, med ansvar för att producera, köpa och distribuera teckenspråkigt 
material. Finska undervisningsministeriet har gett Finlands Dövas Förbund i uppgift att 
upprätthålla ett bibliotek för teckenspråkig litteratur med start i mars 2008. (SVT 2007, 
Finlands undervisningsministerie 2007) Finland är ett land som kommit långt när det 
gäller teckenspråk och grundandet av detta teckenspråksbibliotek visar att tendensen 
mot att uppmärksamma behovet av teckenspråkslitteratur kanske är på väg att öka även 
internationellt. 

5.2 Argumentationsanalys 
Här har jag ställt upp argumenten som finns i mitt material som behandlar teckenspråks-
litteratur och resursbiblioteket för döva i Örebro. I kapitel 5.2.1 gör jag en beskrivande 
analys och i kapitel 5.2.2 gör jag en värderande analys av samma material. 

5.2.1 Beskrivande analys 
Jag har utgått ifrån Björnssons m.fl. bok Argumentationsanalys från 1994 och notatio-
nen jag använt är tes, pro-argument (P), contraargument (C) och premisser (indrag + p). 
Underförstådda – ej utskrivna argument har jag satt inom parantes. 
 
Motion 1997/98: Kr:235 Ett ansvarsbibliotek för döva och hörselskadade av Inger 
Lundberg m.fl. 
 
Tes: Det behövs ett ansvarsbibliotek för döva i Örebro. 
 
P1: Det krävs i lagen att samhället ger särskild uppmärksamhet åt anpassade medier. 
 p: Teckenspråkslitteratur har extremt litet utbud. 
P2: Det behövs ett nationellt resurscenter för teckenspråkig litteratur. 

p: Andra grupper har redan nationella lånecentraler, t.ex. synskadade och 
minoritetsspråk. 
p: Teckenspråkslitteratur saknar detta 

 
P3: Örebro har bra förutsättningar genom att ha stor kompetens och många döva boen-
de. 
P4: Det finns behov av boktips på video som kan stimulera döva att utveckla sina 
svenskkunskaper. 
P5: Det är kostnadsmässigt rimligt (2 miljoner kronor/år). 
 
Betänkande 1997/98:KrU3 Svar från utskottet ang. Ett ansvarsbibliotek för döva 
och hörselskadade av Inger Lundberg m.fl. (AVSLAG) 
 
Tes: Litteraturförsörjningen till döva kommer att beaktas i det som redan är bestämt. 
 
P1: Kulturpolitiska målen, delaktighetsmålet från 1996 säger att alla funktionshindrade 
ska ha tillgång till anpassad litteratur. 
P2: Bibliotekslagen stadgar att särskild uppmärksamhet ska ägnas funktionshindrade 
och att de ska erbjudas anpassade medier. 
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P3: TPB har i sin instruktion ett övergripande ansvar för att handikappade får tillgång 
till litteratur. 
P4: Kulturrådet ska utarbeta ett handlingsprogram för ”funktionshindrades tillgång till 
kultur”. 
 
Mina outtalade motargument: 
(C1: Delaktighetsmålet säger det, men enligt mina undersökningar är det inte så.)  
(C2: Bibliotekslagen stadgar det, men enligt mina undersökningar är det inte så.) 
(C3: TPB ska ha ansvar, men verkar enligt mina undersökningar inte själva inse det.) 
 
Rapport från Statens kulturråd : Funktionshindrades tillgång till kultur 1998:3 
 
Tes: Det behövs ingen lånecentral. 
 
P: TV-program för döva har fått mer aktualitetsprägel. 
 p: mindre behov av kassettproduktion 
 
Mina outtalade motargument: 
(C1: Rapporten nämner inte teckenspråksböcker, endast videoprogram.) 
 P: Det gäller teckenspråksböcker när man diskuterar resursbibliotek. 
 
Tes: Om det ska finnas ett resursbibliotek kan det betalas med Kulturrådets bidrag för 
regional biblioteksverksamhet. 
 
P: Det behövs ett resursbibliotek om det ska fungera som en resurs för hela landet när 
det gäller biblioteksservice till döva. 
 p: Staten behöver inte permanenta verksamheten. 
 
Teckenspråk och teckenspråkiga SOU 2006:54 
 
Tes: Insatser för barn- och ungdomslitteratur bör inkludera litteratur på teckenspråk 
 
P1: Tillgång till barnböcker på andra språk än svenska är viktig för att barn med annat 
modersmål än svenska att befästa kunskaper i det egna språket som en väg att lära sig 
det svenska tal- och skriftspråket. 
P1.1: Detta gäller även barn med teckenspråk som första språk. 
P2: Litteraturstöd till Alla Tiders Klassiker bör även gälla teckenspråk. 
 
Tes: Ett depåbibliotek för teckenspråk i Örebro inom TPB bör upprättas. 
 
P1: Analogt med det samiska depåbiblioteket 

p: samiska och teckenspråk liknar varandra i att båda är skriftlösa och 
båda är minoritetsspråk. 

P2: Analogt med internationella biblioteket när det gäller översatta böcker. 
P3: Analogt med TPB 
P3.1: TPB har ett väl utbyggt kontaktnät och stor erfarenhet av anpassade medier för 
synskadade. 

p: det blir samordningsvinster om TPB tar hand om teckenspråkslitteratu-
ren också. 
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P4: biblioteket bör tillhandahålla information om litteratur och annat material som pub-
licerats inom språkområdet. 
P5: Biblioteket bör fungera som ett fjärrlånebibliotek för andra bibliotek. 
P6: 2 miljoner kronor bör avsättas till resursbibliotek för döva. 
 
Tes: Liksom andra personer med annat språk än svenska behöver teckenspråkiga få 
tillgång till litteratur på teckenspråk. 
 
P1: Det finns ingen som har ansvar för teckenspråkigas behov av litteraturförsörjning. 
 p: TPB ansvarar för närliggande verksamhet. 
 

p: Eftersom teckenspråk inte har något skriftspråk måste teckenspråkiga 
liksom synskadade ha litteratur i annan medieform än tryckta böcker. 

P2: 5 miljoner kronor bör avsättas till översättning av skönlitteratur till svenskt tecken-
språk. 
(P1: För det kommer det att kosta. Det hjälper inte att bestämma om man inte också 
finansierar!) 
 
Yttrande över SOU 2006:54 Teckenspråk och teckenspråkiga från TPB 
 
Tes: Staten bör finna en lösning när det gäller produktion för teckenspråkiga. 
  
P1: Det saknas externa producenter av teckenspråkslitteratur. 
 p: försvårar upphandling av teckenspråkslitteratur. 
 
Tes: Staten bör finna en lösning när det gäller biblioteksverksamhet för teckenspråkiga. 
 

p: TPB saknar kompetens när det gäller teckenspråk. 
P1: Inrätta en filial till TPB i Örebro. 
P2: En förutsättning är att teckenspråksböcker bygger på daisy-teknik. 
 
Yttrande över SOU 2006:54 Teckenspråk och teckenspråkiga från Kulturrådet 
 
Tes: Insatser för barn- och ungdomslitteratur bör inkludera litteratur på svenskt tecken-
språk 
 
P1: Kulturrådet stöder litteratur på teckenspråk, men resurserna räcker inte 
 
Tes: Ett depåbibliotek för teckenspråk i Örebro inom TPB bör upprättas. 
 
P1: Erfarenhet och kompetens i Örebro bör tas tillvara 
P2: TPB har goda relationer till folkbibliotek och erfarenhet av teknisk utveckling. 
 
Yttrande över SOU 2006:54 Teckenspråk och teckenspråkiga från Örebro Stads-
bibliotek 
 
Tes: Ett depåbibliotek för teckenspråk i Örebro inom TPB bör upprättas. 
 
P1: tillvarata Örebros erfarenheter 
P2: TPB blir en bra samarbetspartner. 
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P3: Viktig verksamhet för målgruppen. 
 
Tes: Medel bör anvisas biblioteket för översättning av skönlitteratur till teckenspråk. 
 
P1:Teckenspråkiga behöver litteratur på sitt eget språk, för språkutveckling och för att 
många döva har svårigheter med svenskan. 

 
Motion 2007/08:Kr280 Teckenspråk är ett eget språk av Alice Åström m.fl. 
 
Jag beaktar bara de delar av motionen som behandlar teckenspråksbibliotek och tecken-
språkslitteratur. 
 
Tes: Regeringen bör satsa 2 miljoner kronor till resursbibliotek för döva. 
 
P1: Det finns inget resursbibliotek för döva.  
 p: Det bör finnas, det finns för synskadade. 
P2: Det är av stor betydelse för teckenspråkiga att resursbiblioteket blir permanent. 
 
Tes: Regeringen bör satsa 2 miljoner kronor till anslag till teckenspråkslitteratur för 
barn. 
 
P1: Det saknas böcker för döva barn. 
P2: Det är viktigt för döva att få höra berättelser på sitt eget språk. 
 p: Lika viktigt som för hörande barn. 
P3: Det är inte naturlig del av döva barns uppväxt att få sagor lästa på teckenspråk. 

p: Små barn kan inte läsa 
 p: Många föräldrar kan inte tillräckligt bra teckenspråk 
P4: Det är dyrt att producera teckenspråksböcker. 
 
Interpellation 2007/08:750 Kultur tillgänglig för teckenspråkiga av Siv Holma 
Jag har bra tagit hänsyn till de delar av argumentationen som har med bibliotek och lit-
teratur att göra. 
 
Tes: Resursbiblioteket för döva bör permanentas med statliga medel. 
 
P1: Resursbiblioteket behövs för att teckenspråkiga, speciellt barn och unga ska få till-
gång till litterära upplevelser och vårt kulturarv. 
 p: Ett bra bibliotek har funnits i sex år och fungerat bra. 
P2: Kulturrådet vill inte längre anslå medel eftersom SOU Teckenspråk och teckensprå-
kiga anser att verksamheten ska permanentas. 
 
Tes: Staten bör säkra tillgången på teckenspråkslitteratur till teckenspråkiga barn och 
unga. 
 
Inget förlag har i uppdrag att ge ut sagor, berättelser och skönlitteratur på teckenspråk. 
P2: Litteratur är viktig för läsfärdighet och språkutveckling hos barn och unga. 
P3: Litteratur är viktig för utveckling av självkänsla, empati och fantasi. 
P4: Barnlitteratur på svenska håller hög litterär kvalitet. 
 p: Det finns alternativa medier. 
 p: Men inte för döva barn. 
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Tes: Staten bör säkra tillgången på teckenspråkslitteratur till teckenspråkiga vuxna. 
 
P1: Det är viktigt med ett rikt och utvecklat teckenspråk parallellt med skriven svenska.  
 p: Litteratur på teckenspråk utvecklar teckenspråket. 
 
Svar på interpellation 2007/08:750 om kultur tillgänglig för teckenspråkiga av 
Lena Adelshon Liljeroth 
 
Tes: Kulturrådet har handikappsansvar i enlighet med nationella handikappolitiska må-
len. 
 p: Diskussioner pågår mellan Kulturrådet och Resursbiblioteket i Örebro. 
 : Regeringen ska inte göra något.  
 
Motion 2008/09:So314 Döva, dövblindas och hörselskadades levnadsvillkor av Eva 
Olofsson m.fl. 
Jag tar bara upp §7 som handlar om rätten till kultur. Teckenspråkslitteratur och tecken-
språksbibliotek. 
 
Tes: Det är viktigt att det finns teckenspråkig litteratur. 
 
 p: Lika viktigt som för litteratur för hörande. 
P1: Det är viktigt att ha ett rikt och utvecklat teckenspråk parallellt med den svenska i 
skriven form som man lär sig i skolan. 
 p: Som döv är man ibland helt beroende av teckenspråk. 
P2: Rätten att ta del av kultur är både en fråga om tillgänglighet och levnadsvillkor. 
 p: Utbud för teckenspråkiga är starkt begränsad inom alla kulturområden. 
 
Tes: Sverige behöver Resursbibliotek för döva. 
 
 p: Det behövs ett nationellt resursbibliotek för döva. 
 
Tes: Det är viktigt att teckenspråkiga får tillgång till litteratur. 
 
P1 Det är viktigt att inte ställa teckenspråkiga (särskilt barn och unga) utanför litterära 
upplevelser och utanför vårt kulturarv. 
P2: Litteratur är viktig för läsfärdighet och språkutveckling hos barn och unga.  
P3: Litteratur är viktig för utveckling av självkänsla, empati och fantasi. 
 p: Barn och ungdomsböcker håller hög kvalitet. 
 p: Det finns alternativa former av litteratur t.ex. talböcker. 
 Men de kommer inte teckenspråkiga till del. 
P4: Det finns inget förlag som har i uppdrag att ge ut sagor berättelser och skönlitteratur 
på teckenspråk.  
 p: (Staten bör gå in och styra upp.) 
P5: Små barn kan inte läsa. De behöver få litteratur på teckenspråk. 
 p: Sagoläsning är inte naturlig del av det döva barnets uppväxt. 
P6: Även vuxna döva kan ha svårt att läsa. 
 
Motion 2008/09:Kr331 Teckenspråksböcker av Maria Kornevik Jakobsson och 
Per Lodenius 
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Tes: Det behövs ett bättre utbud av teckenspråksböcker, i första hand barn- och ung-
domsböcker. 
 
P1: Döva barn och ungdomar borde (sic!!!) ha samma rätt till litteratur på sina villkor. 
P2: Språket har stor betydelse för identitetsutveckling och lärande. 
P3: alla barn borde (sic!) ha rätt till sagor och berättelser på sitt språk. 
 p: Teckenspråk är dövas första språk. 
P4: Vikten av sagoläsning, berättande, språklekar och egen läsning av litteratur för 
språkutvecklingen poängteras.  
 
Proposition 2008/09 : Utgiftsområde 177 
 
Tes: Tillgången till teckenspråkig litteratur är väsentlig för dövas språkutveckling, sär-
skilt barn och unga. 
P1 Utan en positiv teckenspråksförståelse försvåras inlärning av svenskan. 
 
Tes: Det är viktigt att förbättra den nationella spridningen av teckenspråkslitteratur. 

p: Regeringen ser behov av att stärka samverkan mellan TPB och Resurs-
biblioteket. 

5.2.2 Värderande analys 
Här har jag fört samman argument för och emot samma tes oavsett dess ursprung i ma-
terialet. Jag har funnit tre teman eller ”huvudteser” i den beskrivande analysen och mo-
difierat språket för att föra samman teserna och därmed kunna värdera argumenten till 
dessa tre teser. De tre områdena är: ”Teckenspråkigas behov av litteratur”, ”Staten bör 
hjälpa till för produktion av teckenspråkslitteratur” och ”Det behövs ett Resursbibliotek 
för döva i Örebro”. Jag för ett resonemang i löpande text för att det ska bli lättare att 
följa (och roligare att läsa?). Argumenten går ibland över gränserna mellan teser, vilket 
är naturligt eftersom min uppdelning i teman blir lite konstlad, och alla teserna behand-
lar samma område, teckenspråkslitteratur på ett eller annat sätt. 
 
Tes 1: Teckenspråkiga (speciellt barn) behöver litteratur på sitt förstaspråk. 
Jag har inte lyckats finna några motargument till tesen att teckenspråkiga behöver litte-
ratur på sitt förstaspråk eller modersmål, kanske för att det inte finns något bra contra-
argument. Det är självklart även för lagstiftarna att det behövs, men att tycka att det är 
självklart förpliktigar inte. Tes 2 och 3 kostar pengar och aktiv handling, men att hålla 
med om att det behövs litteratur på teckenspråk är inte svårt. Däremot finns många bra 
pro-argument. Men kanske är det så att detta är en process, för 20 år sedan var det nog 
inte självklart (på grund av teckenspråkets ställning, tekniken kunskaper hos allmänhet 
och beslutsfattare) att teckenspråksböcker behövdes. 
 
Argument jag funnit i mitt material är: Det saknas böcker för döva barn och det är inte 
en naturlig del av döva barns uppväxt att få sagor lästa för sig på teckenspråk. Detta för 
att små barn inte kan läsa och för att många hörande föräldrar inte kan tillräckligt bra 
teckenspråk. Det är viktigt att ha ett rikt och utvecklat teckenspråk parallellt med den 
svenska i skriven form som man lär sig i skolan, eftersom man som döv ibland är helt 
beroende av teckenspråk. Litteratur är viktig för läsfärdighet och språkutveckling hos 
barn och unga. Litteratur är viktigt för utveckling av självkänsla, empati och fantasi, och 
för att ges litterära upplevelser och del av kulturarvet. Tillgången för teckenspråkig litte-



  

 51 

ratur är väsentlig för dövas språkutveckling, för utan en positiv teckenspråksförståelse 
försvåras inlärning av svenskan. 
 
En konstig argumentation kommer i motion 2008/09:Kr331 där motionärerna skriver att 
döva barn och ungdomar borde ha (sic!) samma rätt till litteratur på sina villkor. Inte att 
de ”har”, utan att de ”borde ha”. De skriver också att alla barn ”borde ha” rätt till sagor 
och berättelser på sitt språk. Som jag förstår bibliotekslagen och nationella handlings-
planen för funktionshinder så HAR döva barn och ungdomar samma rätt, det är inte 
rätten till litteratur som är ifrågasatt, utan tillgången till den.  
 
Tes 2: Staten bör finna en lösning när det gäller produktion av medier för tecken-
språkiga. 
Eftersom det inte finns någon kommersiell producent av teckenspråkslitteratur bör sta-
ten se till att det produceras översättningar eller anpassningar till teckenspråk. Tecken-
språkiga behöver litteratur på sitt eget språk för språkutveckling och för att många döva 
har problem med svenskan. Det saknas böcker för döva barn och det är lika viktigt för 
döva barn som för hörande att få höra berättelser på sitt eget språk. Litteraturstöd till 
alla tiders klassiker bör även gälla teckenspråk som del i de speciella insatser för barn- 
och ungdomslitteratur som görs. Kulturrådet stöder litteratur på teckenspråk, men resur-
serna räcker inte. 
 
Betänkandet på motionen ett ansvarsbibliotek för döva och hörselskadade 
1997/98:KrU3 avslår motionen med motiveringen att litteraturförsörjningen till döva 
kommer att beaktas i det som redan är bestämt. Man hänvisar till delaktighetsmålet, 
bibliotekslagen och TPB:s instruktion där de har övergripande ansvar för att handikap-
pade får tillgång till kultur. Man hänvisar också till kulturrådets handlingsprogram 
Funktionshindrades tillgång till kultur. Detta är ett intressant argument eftersom det 
säger att ”eftersom delaktighetsmålet och bibliotekslagen säger att funktionshindrade 
(och därmed teckenspråkiga) ska ha tillgång till litteratur behövs ingenting göras”. Trots 
att all fakta i motionen (motionärerna exemplifierar med 700 titlar för teckenspråkiga 
jämfört med 50 000 titlar för synskadade, och påtalar bristen av nationell samordning 
för teckenspråkiga) visar att det inte fungerar. Ytterligare ett motargument mot att starta 
eller stödja ett nationellt resursbibliotek för döva är med hänvisning till att det står i 
TPB:s instruktion att de har ansvar för teckenspråkig litteratur. Ett underförstått motar-
gument mot detta motargument är att om TPB hade tagit detta ansvar, så hade situatio-
nen inte varit så som motionärerna beskriver. 
 
Ett argument ifrån TPB till att staten bör finna en lösning när det gäller produktion för 
teckenspråkiga är att eftersom det saknas externa producenter av teckenspråklitteratur så 
försvåras upphandlingen av densamma. En konkret tes som samtidigt är ett argument 
för denna huvudtes 2 är att regeringen bör satsa 2 miljoner kronor i anslag till tecken-
språkslitteratur för barn, eftersom det är dyrt att producera teckenspråksböcker, efter-
som det behövs och det inte är kommersiellt lönsamt. 
 
Tes 3: Det behövs ett ansvarsbibliotek för döva i Örebro (i samarbete med TPB). 
Här är argumenten för ett ansvarsbibliotek att lagen kräver att man ger särskild upp-
märksamhet åt anpassade medier och att verkligheten för teckenspråkslitteratur inte le-
ver upp till lagen. Ett annat argument är att det behövs ett nationellt resurscenter för 
teckenspråkig litteratur. Örebro har bra förutsättningar med stor kompetens och erfaren-
het kring teckenspråksområdet. Motargumenten mot min huvudtes 3 är att de kulturpoli-
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tiska målen och bibliotekslagen redan säger att särskild uppmärksamhet ska ges funk-
tionshindrades tillgång till anpassade medier. Detta är inga bra motargument, eftersom 
de bara säger hur det ska vara (normativt) och inte bryr sig om hur det faktiskt är. Nästa 
argument mot ett ansvarsbibliotek är att TPB i sin instruktion redan har ett övergripande 
ansvar för att handikappade får tillgång till litteratur. Detta argument är heller inte bra, 
eftersom det också är normativt istället för faktiskt. Jag hänvisar till mitt resonemang 
runt huvudtes 2 ovan. 
 
I rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur 1998:3 kommer argumentet mot an-
svarsbiblioteket att ”det inte behövs någon lånecentral eftersom TV-program har fått 
mer aktualitetsprägel, och därför finns mindre behov av kassettproduktion”. Men detta 
argument missar poängen genom att inte förstå att det inte handlar om TV-program när 
man diskuterar lånecentraler, utan teckenspråkslitteratur. Argument för ett samarbete 
mellan TPB och Örebro stadsbibliotek handlar om att det skulle ge samordningsvinster, 
tillvarata kompetensen hos TPB:s kontaktnät och erfarenhet av alternativa medier och 
Örebro stadsbiblioteks kompetens när det gäller teckenspråk och teckenspråkiga. Det 
kommer också argument om att samiska och teckenspråk liknar varandra genom att 
båda är skriftlösa och båda är minoritetsspråk och att de därför bör ha liknade lösningar 
på bibliotekssidan. 
 
Från TPB:s sida kommer argumentet att om TPB ska samarbeta om teckenspråkig litte-
ratur bör mediet bygga på daisyteknik. Det kan diskuteras om det är ett pro- eller cont-
ra-argument, men jag väljer att se det som pro-argument. Jag ser bara fördelar för att 
daisy e-bok med text och film blir det dominerande mediet för teckenspråkslitteratur. 
Att ett resursbibliotek behövs för att teckenspråkiga, speciellt barn och unga ska få till-
gång till litterära upplevelser och vårt kulturarv är ett argument som kommer igen som 
tes med egna argument.  
 
Ett contra-argument mot att staten ska permanenta resursbiblioteket för döva i Örebro är 
att det kan betalas med Kulturrådets bidrag för regional biblioteksverksamhet, vilket 
kom från Kulturrådet 1998. Nästan 10 år senare, 2007 kommer pro-argumentet från en 
motion och en interpellation att regeringen bör satsa 2 miljoner koronor till ett resurs-
bibliotek för döva eftersom det är av stor betydelse att verksamheten permanentas. Här 
är argumenten att det är ett bra bibliotek som funnits i sex år och fungerar bra, har en 
viktig verksamhet och att kulturrådet inte längre vill anslå medel eftersom utredningen 
SOU 2006:54 anser att verksamheten bör permanentas. 

5.2.3 Kommentarer till analysen 
Många argument i motioner och interpellationer har samma ordalydelse när de kommer 
från samma parti. Orsaken till det kan vara att om man inte får svar eller om man får 
avslag, så återanvänder man formuleringarna i nästa motion, eftersom sakfrågan inte 
ändrats. Avslagen motiveras ibland inte och ibland hänvisas till kommande utredningar 
och ansvarsinstanser. Utan att ifrågasätta eller förneka behov av teckenspråkslitteratur 
eller ansvarsbibliotek låter man bli att ge positivt gehör. 
 
I materialet talas om lånecentral, ansvarsbibliotek, depåbibliotek och resursbibliotek. 
Jag har behandlat dem som synonyma i den här analysen, eftersom begreppen har an-
vänts synonymt och utbytbart och man har menat samma sak med dem oavsett vilket 
begrepp som använts. I TPB:s yttrande raljerar man som jag ser det över att ”utredaren 
talar om depåbibliotek, en gammal term , som en lösning. En lånecentralmodell vore 
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mer tidsenlig.” Men när man ser vad utredaren skriver i SOU 2006:54, där hans infor-
manter i kartläggningen efterfrågat ett ”ansvarsbibliotek:  

Begreppet ”ansvarsbibliotek” avser ett bibliotek som har ansvar för material inom 
ett visst område, dock inte för språk och språkliga minoriteter. Ansvarsbibliotek 
finns idag vid nio olika universitetsbibliotek som var för sig har ansvar för ett eller 
flera vetenskapsområden. För andra språk än svenska språket finns depåbibliotek. 
Dessa har bl. a. till uppgift att tillhandahålla information om litteratur och annat 
material som publiceras…. och fungerar även som ett fjärrlånebibliotek för andra 
bibliotek. (SOU 2006:54) 

Sedan skriver man att TPB fungerar som depåbibliotek för talböcker. Så utredaren har 
fört ett resonemang om vilken term som bäst passar för företeelsen, men termen ratas av 
TPB som anser sig vara en lånecentral, och att det är mer modernt än depåbibliotek. 

5.3 Dövkultur och teckenspråkslitteratur 
I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt material i ljuset av den teori som jag funnit 
i litteraturen skriven av Päivi Fredäng. Syftet med uppsatsen var att belysa och diskutera 
bibliotekets tillgång till anpassade medier, dvs. teckenspråkslitteratur för en grupp funk-
tionshindrade vuxna, de teckenspråkiga. Min tredje frågeställning, hur dövkulturen och 
teckenspråkigas identitet kan kopplas till bibliotekets tillgång till teckenspråkslitteratur 
kommer också att besvaras här. Teckenspråkslitteratur är ett relativt nytt fenomen, och 
det finns flera ingångar till problematiken om varför det finns så lite teckenspråksböcker 
på våra bibliotek. Jag har valt att gå in i de olika ”ingångarna” genom olika underkapi-
tel. 

Min analys bygger som jag diskuterat ovan i metodkapitel 2.1 på tolkning och förståelse 
som till stor del är subjektivt personbunden och kontextbunden. Jag har ovan redovisat 
den förförståelse som är personbunden och som jag tror påverkar min förförståelse i 
detta ämne, min kunskap om teckenspråk och dövas situation och min erfarenhet av 
bibliotek både som användare och bibliotekarie. Naturligtvis finns mycket outtalad för-
förståelse och jag har försökt göra min tolkning så transparent som möjligt för att det 
ska vara lätt att ifrågasätta mina utgångspunkter och mina överväganden. Jag gör inga 
anspråk på att leverera en allenarådande sanning, utan ger min bild av situationen grun-
dad i objektiva förhållanden och motiverad av min tolkning. 

5.3.1 De teckenspråkiga 
Teckenspråkslitteratur är så nytt att målgruppen, de teckenspråkiga inte riktigt börjat 
efterfråga det. Anledningen till det är som jag ser det flera: Teckenspråkiga har som 
tydligt framgår ovan ingen bibliotekskultur eller vana av bibliotek eftersom biblioteket 
aldrig erbjudit dem något på deras villkor (se t.ex. Eriksson 2000, Hagby 2007). Ytterli-
gare en anledning är att dövkulturen, vilket Fredäng skriver om velat distansera sig ifrån 
de instanser i samhället som inte ser dem som det de vill vara/är och inte tillför dem 
något. Många teckenspråkiga känner kanske inte till att teckenspråkslitteratur finns, 
eftersom det finns så lite och eftersom det inte marknadsförs, och jag anser att informa-
tionssbördan ligger på biblioteken och inte på målgruppen. Det material som finns på 
biblioteken idag är gammalt och inaktuellt, mycket är inspelade TV-program på vhs 
som inte är intressant längre. Här kommer den onda cirkeln som bl. a. Beck (1995) och 
Eriksson (2000) skrivit om, nämligen att utan efterfrågan ingen marknadsföring och 
ingen satsning. Eftersom behovet av teckenspråksböcker finns vilket jag visat i min 
uppsats, tror jag att efterfrågan kommer att öka när det finns material att efterfråga och 
marknadsföra.  
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Fredäng skriver om hur viktigt det är för identiteten att utveckla sitt språk och det finns 
ett dokumenterat stort behov av att utveckla teckenspråkigas förstaspråk. Argumenten är 
många, och i stort samma som för normalhörande barn med olika modersmål. Jag upp-
repar gärna citatet från SPSM:s broschyr som gäller alla språk och som i all enkelhet 
rymmer mycket visdom: 

Genom språk uttrycker vi våra kulturer och värderingar. Språk ger oss självkänsla. 
Språk bär kunskaper och är grunden i mötet med andra människor. Vi behöver 
språk för att kunna tänka, drömma, formulera frågor och lösa problem. (Skolver-
ket 2008) 

Några argument för skönlitteratur på teckenspråk som kommit fram i min analys är: 
Litteratur på teckenspråk är viktig för läsfärdighet och språkutveckling hos barn och 
unga. Teckenspråkslitteratur är viktigt för utveckling av självkänsla, empati och fantasi, 
och för att ges litterära upplevelser och del av kulturarvet. Tillgången på teckenspråkig 
litteratur är väsentlig för dövas språkutveckling, utan en positiv teckenspråksförståelse 
försvåras inlärning av svenskan. 
 
Argument för teckenspråkslitteratur som finns i mitt bakgrundsmaterial är de tre områ-
den som Roos (2006) skriver om och vilket jag diskuterat i kapitel 2.3.2, nämligen hur 
viktigt det är att barn och föräldrar har ett gemensamt språk tidigt i barnets liv, och att 
det också är viktigt med kvaliteten på språket. Här har teckenspråkslitteraturen ett stort 
tomrum att fylla. Föräldrar till döva barn är ofta nybörjare på språket liksom barnet. 
Teckenspråket som är ett visuellt språk kan man bara lära sig genom att se, uppleva och 
träna. Genom att se en saga läst för sig på film, kan man kanske läsa den själv efter någ-
ra gånger, och då blir språket gemensamt för barnet och föräldern. Jag tror att tecken-
språksböckerna kan vara en viktig källa för dessa föräldrar, syskon, kamrater etc. som 
kanske inte lever i en dövkultur, men som vill behålla och utveckla sitt teckenspråk. 
 
Det andra argumentet är att teckenspråkslitteratur utvecklar barnets språk, och utan ett 
aktivt språk försämras barnets sociala kognition, eller förmåga att tänka om andras tän-
kande. Det är viktigt med abstrakt tänkande för skolgång på högre nivåer. Det tredje 
argumentet är att språket är starkt identitetsskapande och att språket styr det teckensprå-
kiga barnets självuppfattning. Detta sista argument hänger också samman med tecken-
språkets betydelse som modersmål, vilket diskuterats av Fredäng, i SOU 2008:26 och i 
mitt kapitel 4.3.2. Det är viktigt för människor med teckenspråk som första språk att få 
möjlighet att läsa teckenspråksböcker för att utveckla språket. Ett språk är dynamiskt 
och förändras över tid beroende på behov och förutsättningar. För en teckenspråkig 
grupp som kanske är liten och som inte får stimulans utifrån löper språket risk att isole-
ras och stagnera eller att man skapar egna ord och uttryck. För dessa är det viktigt att 
genom t.ex. teckenspråksböcker få näring inte bara från innehållet i boken, utan också 
stimulans för sitt språk.  
 
Det är så att det finns fler anpassade medier för teckenspråkiga barn än för vuxna. Kan 
det ha att göra med att det finns starka påtryckargrupper för funktionshindrade barn, 
nämligen deras föräldrar och det utbyggda nät av specialskolor och pedagoger som om-
ger dem? Det kan också ha att göra med att det tidigare inte fanns så mycket talböcker 
för barn, vilket jag sett framskymta i olika sammanhang, och att man därför gjort sär-
skilda satsningar på alternativa medier för barn. (ex Svenska kulturrådet 1998 s 77) Det 
är naturligtvis också så att det är billigare och lättare att översätta och producera barn-
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böcker än vuxenböcker och kanske lever vhs-formatets begränsningar kvar. Jag har i 
TPBs Yttrande över betänkandet Teckenspråk och teckenspråkiga mött motiveringen 
att ”en produktion av teckenspråksböcker i första hand bör inriktas på produktion av 
barn- och ungdomslitteratur. Detta med tanke på att det är viktigt att i barndomen börja 
utveckla teckenspråket.” (TPB 2006). Riktigt hur utbrett argumentet är vet jag inte, men 
det känns inte riktigt genomtänkt eftersom även vuxna barndomsdöva använder tecken-
språk och därmed har ett behov av teckenspråkslitteratur för att utveckla och nyansera 
sitt språk, sin empati och sin fantasi. Kanske menar man ”kulturen att läsa teckenspråks-
litteratur” och inte själva ”teckenspråket”, vilket skulle kunna vara sant. Det är kanske 
lättare att börja läsa teckenspråksböcker och skapa en läs- och biblioteksvana hos barn 
än hos vuxna. 

5.3.2 Biblioteken 
Biblioteket har inte börjat marknadsföra teckenspråkslitteratur, eftersom vi inte heller 
riktigt vet att den finns och behövs, och eftersom det teckenspråkiga material som finns 
på biblioteken ofta är gammalt och inaktuellt och inte efterfrågas. Här kommer samma 
onda cirkel in som beskrivits ovan. Eftersom teckenspråkiga inte är biblioteksanvändare 
har vi inte kunskap om och beredskap för hur denna målgrupp ska mötas och kommuni-
ceras med. Med ett starkt och permanent resursbibliotek för teckenspråkiga hade biblio-
teken kunnat vända sig dit för stöd och information och hjälp att köpa eller låna in teck-
enspråkiga böcker. Biblioteken måste kombinera inköp av nytt och fräscht material i 
samråd med Resursbiblioteket i Örebro med information och marknadsföring till mål-
gruppen 
 
Ett resursbibliotek i Örebro, där det bor många teckenspråkiga hade också haft möjlig-
het att skapa referensgrupper av teckenspråkiga användare för att direkt ta reda på vad 
de efterfrågar, vilket hade blivit till nytta för alla bibliotek i Sverige där inte samma 
närhet till teckenspråkiga användare finns. Då hade man haft möjlighet att ytterligare 
överbrygga de två diskurser som Fredäng talar om genom att låta biblioteket bli en del 
av dövkulturen, på deras villkor och genom deras aktiva delaktighet. Detta är ett argu-
ment som jag inte sett uttryckt någonstans i mitt material, men som är en slutsats jag 
drar. Det känns naturligt att det resursbibliotek som är en resurs för en språklig minori-
tet bör vara det i samverkan med sin målgrupp. Och genom det närmandet närmas även 
de två diskurserna. 

5.3.3 Staten 
Fredäng talar om att samhället ser på döva som individuellt defekta och funktionshind-
rade medan döva själva ser sig som en etnolingvistisk minoritet. Tidigare var det täta 
skott mellan dessa båda uppfattningar, och de var inte ens uttalade, än mindre erkända. 
Detta har börjat luckras upp, och utredaren i Värna språken talar nedan om en attityd 
som lagstiftarna bör ändra: 

Teckenspråket har betraktats mer som en kommunikationsmetod för dem som på 
grund av dövhet eller hörselskada inte förmår tillägna sig majoritetens talade 
språk än som ett eget språk. (Min kursivering) Attityder till språk och därmed 
språks status kan ändras med olika medel. Ett medel är rättslig reglering som er-
bjuder ett språk någon form av folkrättsligt skydd. (SOU 2008:26)  

Avsnittet i ovanstående citat från SOU 2008:26 (som alltså handlar om teckenspråket 
och inte om teckenspråkslitteratur) som jag kursiverat visar på hur teckenspråket ur ma-
joritetssamhället setts som något underlägset, något som man blivit tvungen att använda 
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för att man har ett funktionshinder, och inte som ett språk med lika värde som andra 
språk. I denna formulering tror jag mycket av problemet för teckenspråkslitteraturen 
ligger. Jag tar citatets perfektum som ett belägg för att det är en attityd som är på väg att 
förändras. Utredaren pekar också på olika medel att förändra människors medvetenhet 
om teckenspråk genom t.ex. lagstiftning. Genom att göra teckenspråk till ett språk lik-
värdigt med nationellt minoritetsspråk ökar dess status och det finns också större möj-
ligheter att kunna kräva stöd till produktion av teckenspråkslitteratur från staten. Detta 
är ett exempel på det som Fredäng talar om som de samhällsförändringar som gör att 
döva fått ett större socialt utrymme att påverka och medverka i samhällslivet. 
 
Ett annat tecken på perspektivskiftet är att man i propositionen Från patient till med-
borgare – nationell handlingsplan för handikappolitiken (Regeringen 1999/2000) redan 
1999 börjar tala om demokrati- och jämställdhetsperspektivet när man talar om handi-
kappolitik. Tidigare talade man om vård- och omsorgsbehov när det gällde handikappa-
de, men nu talar man istället om demokrati och delaktighet. Detta paradigmskifte ligger 
helt i linje med de två diskurser Fredäng talar om och innebär att diskurserna närmar sig 
varandra. Svenska statens roll när det gäller teckenspråkslitteratur är flera. I lagar och 
styrdokument har staten tagit ställning för att alla funktionshindrade ska ha tillgång till 
skönlitteratur i former anpassade till funktionshindret. Man har också tagit ställning för 
att invandrare och andra minoriteter ska få tillgång till litteratur på andra språk än 
svenska. Och enligt bibliotekslagen ska biblioteken erbjuda anpassade och översatta 
medier till funktionshindrade, invandrare och språkliga minoriteter. Det innebär att oav-
sett om man ser på gruppen teckenspråkiga som tillhörande en språklig minoritet som 
de själva gör, eller om man har funktionshindersperspektivet och ser teckenspråkiga 
som icke-hörande och därmed funktionshindrade så är biblioteken skyldiga att erbjuda 
denna grupp skönlitteratur på sitt språk/i anpassad form.  
 
Om man är pragmatiskt sinnad så spelar etiketten ingen roll – teckenspråksboken ser 
likadan ut och fyller samma funktion för användaren oavsett ur vilket perspektiv man 
väljer att se det. Däremot finns en skillnad i produktion, distribution och attityd. Väljer 
man funktionshinderperspektivet kan man producera teckenspråksböcker med stöd av § 
17 i URL och distribuera dem genom t.ex. TPB eller TPB:s filial på resursbiblioteket i 
Örebro (om det nu blir så i framtiden) till folkbiblioteken och därifrån till användarna. 
Väljer man översättningsperspektivet kommer produkterna att vara kommersiella dvd:er 
eller e-böcker som biblioteken eller användarna får köpa in. Nu är jag inte säker på att 
dövkulturen är pragmatisk, eftersom den som Fredäng skriver skapats delvis som en 
reaktion på att majoritetssamhället sett dem som onormala och avvikande och att de 
därmed stigmatiserats och satts på undantag. För det finns också en skillnad i attityd. 
Jag tror att dövkulturen hellre ser att teckenspråkslitteratur klassas som ”översatta till 
teckenspråk”. Men därigenom faller strategin att distribuera och producera med hjälp av 
TPB och § 17-översättningar. Här finns en stor pedagogisk uppgift för staten och re-
sursbiblioteket att visa att ändamålen i det här fallet helgar medlen genom att visa på 
fördelarna med att utnyttja denna funktionshindersstrategi oavsett vilken etikett som 
sätts på den.  
 
Anledningen till att jag tror att det är mer fruktbart att använda sig av ”funktionshin-
dersperspektivet” när det gäller teckenspråkslitteratur är att eftersom marknaden är så 
liten och det inte är kommersiellt lönsamt att producera teckenspråksböcker, kommer 
antagligen marknaden inte själv att klara av att producera. Då har staten en uppgift att 
fylla genom att stötta produktionen av teckenspråksböcker. Detta är bra med tanke på 
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att kvaliteten då garanteras och genom att man kan styra produktionen. (Jfr MacMillan, 
2004). Hagby (2007) har visat att det är dyrt att producera teckenspråksböcker, och att 
det är ett hinder för ökad produktion. Jag anser att det är skäligt att betala 200 000 kro-
nor för att producera en teckenspråksbok - om det är kostnaden. I och med att vi gemen-
samt genom våra politiker bestämt att vi vill att alla ska ha tillgång till upphovsrättsligt 
skyddade litterära verk oavsett om du är funktionshindrad eller inte, så har vi ju samti-
digt bestämt att vi ska betala kostnaden. Ytterligare en uppgift för staten är att den bör ta 
sitt ansvar för de lagar och styrdokument den ställt upp, genom att permanenta resurs-
biblioteket för döva i Örebro, t.ex. genom samarbete med TPB. Staten har också ett 
uppföljningsansvar som påpekas i t.ex. Kulturrådets översyn av medel för funktions-
hindrades tillgång till kultur (Statens kulturråd 2007). Styrdokument utan uppföljning är 
till intet förpliktigande och kan som Wetterberg (2004) också skriver vara direkt kont-
raproduktivt, dvs. i och med att det står i styrdokumenten känner de styrande att man 
inte behöver göra mer. Dessa argument fann jag också i min analys av mitt material, där 
man avslog motioner som påvisade brister med att det redan fanns instanser som hade 
detta i uppdrag, styrdokument och lagar som redan statuerade detta etc. 

5.3.4 TPB 
TPB är värda ett eget underkapitel i detta diskussionskapitel. Jag förundras fortfarande 
över diskrepansen mellan regeringens förordning till TPB, och hur TPB själva uppfattar 
sitt uppdrag. Som jag tydligt redovisat i kapitel 4.2.2 står det i deras förordning (SFS 
2007) att TPB ska ”arbeta för att personer med funktionshinder får tillgång till sådana 
exemplar av litterära verk som de behöver för att kunna ta del av verken.” Det står ock-
så att de ska ”främja utvecklingen av nya medier för att öka tillgängligheten till litterära 
verk för personer med funktionshinder”. Alla funktionshinder. Klart och tydligt och 
inga undantag. Samtidigt förklarar TPB själv att: ”Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
har regeringens uppdrag att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov av 
litteratur som personer med synskada och andra läshandikapp har.” (TPB 2008 Uppdrag 
och lagar) 
 
Vad hände här? Att TPB har en lång tradition av att arbeta med talböcker och punkt-
skrift (står till och med i namnet) är en sak. Men i deras uppdrag från regeringen sägs 
ingenting om ”personer med synskada och andra läshandikapp”. Där står ”personer med 
funktionshinder” och det är ett mycket bredare begrepp, som innefattar fler grupper än 
synskadade och läshandikappade. Först trodde jag att TPB definierade teckenspråkiga 
som läshandikappade, men TPB definierar läshandikappade så här på sin hemsida: Per-
soner med ”synskada, rörelsehinder, utvecklingsstörning, afasi, läs- och skrivsvårighe-
ter, hörselskada (för hörselträning), tillfälligt läshandikapp, samt konvalescenter” (TPB 
2008 Om läshandikapp) 
 
I mitt material avslogs motionen 1997/98:Kr235 om ett ansvarbibliotek för döva och 
hörselskadade av kulturutskottet med hänvisning bl. a. till att TPB redan har ”statens 
uppdrag och övergripande ansvar för att i samverkan med andra bibliotek arbeta för att 
synskadade och andra handikappade får tillgång till litteratur”. Detta indikerar att staten 
menar det de explicit skriver: ”alla funktionshindrade” och inte ”synskadade och läs-
handikappade”. Detta är en mycket konstig glidning vilket som jag ser det får olyckliga 
ansvarförskjutningar som följd när det gäller produktion av och tillgång på tecken-
språksböcker. Som jag ser det avhänder sig TPB ansvaret samtidigt som instanser runt-
omkring ser TPB som ansvarig och därmed behöver ingen annan ta detta ansvar. Re-
sursbiblioteket i Örebro är den instans som ser behovet och vill ta ansvar, men som min 
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argumentationsanalys har visat känner sig regeringen inte manad att satsa pengar på 
detta, med hänvisning till att TPB redan har uppdraget och ansvaret för anpassade me-
dier ”för alla funktionshindrade”. Jag är uppriktigt förvånad över att jag inte funnit refe-
renser till denna definitionsglidning i debatten om teckenspråkslitteratur.  

5.3.5 Nya medier 
Teckenspråkslitteratur är en ganska ny företeelse, eftersom teckenspråk inte har något 
skriftspråk. Före videons tid var det inte tekniskt möjligt att filma teckenspråk och i och 
med att tekniken blev mer tillgänglig på 1970-talet började man producera tecken-
språksböcker på vhs-video. 1981 blev svenskt teckenspråk erkänt som eget språk vilket 
förde med sig att teckenspråkiga fick rätt till teckenspråkig skolgång och tolk och att 
man startade forskning om svenskt teckenspråk. Under slutet av 1990-talet började man 
producera teckenspråksprogram och böcker på dvd, vilket är ett smidigare medium, 
både att producera och att konsumera i. Fortfarande är de flesta teckenspråksböckerna i 
vhs-format, men t.ex. på SDR arbetar man med att föra över vhs-böcker till dvd-format. 
Vhs-mediet hade begränsningar genom att det rent praktiskt bara var möjligt att produ-
cera korta berättelser, noveller och sagor för små barn vid sidan av de TV-program som 
gjordes. Med dvd kan man lättare göra kapitelböcker och längre berättelser. Dessutom 
är dvd-böckerna portabla genom att de kan läsas i bärbara datorer. Söderberg skriver att 
eftersom det inte finns något förlag som ger ut teckenspråksböcker har utgivningen 
minskat de senaste åren, och inte ökat trots att mediet har blivit bättre. Det som ges ut är 
nästan uteslutande böcker för små barn (Olika sätt att läsa 2008) 
 
Det medium som jag tror kommer att göra det lättare för teckenspråkslitteraturen är dai-
sy film&bok, eller daisy e-bok. En e-bok definieras som en bok i elektronisk form och 
kan bestå av ”data i form av enbart text, enbart ljud, eller av text, ljud och film i olika 
kombinationer”. När man talar om teckenspråksböcker som e-bok menar man en e-bok 
med text, ljud och film (textfiler och ljudfiler samt filmfiler) eller e-bok med text och 
film (textfiler och filmfiler). En e-bok med text och film är en ”länkad bok” där man 
kan länka sig från texten till filmen eller tvärtom. Filmen innehåller en teckenspråks-
översättning av texten och man kan välja att se hela texten på teckenspråk eller välja att 
få t.ex. ett ord eller en mening i texten visad på teckenspråk. (SPSM 2008) 
 
Formatet på e-boken kan vara i pdf-format, waw-format daisyformat eller mp3-format 
och den kan vara lagrad på en cd-romskiva, ett usb-minne eller ett minneskort. Om e-
boken är gjord som en anpassning till teckenspråkiga enligt § 17 i Upphovsrättslagen 
blir resultatet ingen kommersiell produkt som kan köpas och säljas, utan kommer att 
produceras i daisyformat och distribueras till målgruppen genom biblioteken. Görs den 
istället i t.ex. mp3-format kan den se ut som en vanlig ljudbok i mp3 och säljas eller 
tankas ner från bokhandlar till vem som helst. (SPSM 2008) Strömmande läsning, eller 
direktuppspelande läsning innebär att ”dataöverföringen och uppspelningen av ljud eller 
film sker successivt istället för att spelas upp först när hela överföringen är klar”. En 
strömmande e-bok eller en vanlig nerladdningsbar e-bok finns tillgänglig via Internet 
från t.ex. bibliotekets hemsida till en användares dator, mp3-spelare eller mobiltelefon. 
Strömmande läsning, har enligt Söderberg inte kommit igång när det gäller teckenspråk 
även om tekniken tillåter det, men är en teknik som kan komma att användas i bibliote-
ken i framtiden. (Olika sätt att läsa 2008 s 54) 
 
Om TPB i framtiden kommer att vara involverad i ett permanentat Resursbibliotek för 
döva i Örebro har man ställt som krav att formatet ska vara i daisy e-bok med text och 
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film eller text, ljud och film. (TPB 2006) Då blir teckenspråksböcker något som bara 
kan lånas av teckenspråkiga, precis som tillgången till daisy e-ljudbok är begränsade till 
synskadade och läshandikappade idag. De kommer inte att finnas att köpa i affärer, utan 
endast att finnas på bibliotek i och med att de är producerade enligt § 17 i URL. Efter-
som marknaden är begränsad och eftersom målgruppen på detta sätt får tillgång till litte-
ratur på teckenspråk är detta något jag tror skulle fungera bra. Daisy-mediet har utveck-
lats så att biblioteken idag kan tanka ner böckerna från TPB, bränna cd-romskivor och 
låna ut, vilket är ett mycket smidigt sätt för användarna. Det går redan relativt snabbt, 
och i framtiden kan man kanske gå genvägen förbi själva daisy-skivorna och ladda ner 
en daisy e-bok med text och film från bibliotekens hemsida direkt till användarens da-
tor. Då blir biblioteken i bästa bemärkelse förmedlare av teckenspråkslitteratur. 

5.3.6 Svar på frågeställning 3 
Här vill jag kort sammanfatta vad jag kommit fram till som svar på min tredje fråge-
ställning, hur dövkulturen och teckenspråkigas identitet kan kopplas till bibliotekens 
tillgång till teckenspråkslitteratur. Här finns naturligtvis många aspekter att ta hänsyn 
till, men två av de viktigaste är språkets roll för identiteten och teckenspråkets låga sta-
tus i samhället. Teckenspråkiga har utvecklat sin kultur och identitet genom avståndsta-
gande och i opposition till majoritetssamhället. Teckenspråket är centralt i deras kultur 
samtidigt som det har nervärderats av samhället som en kommunikationsmetod man får 
ta till eftersom man har en hörselbrist, istället för att se det som ett eget språk. Härmed 
har inte heller behovet av teckenspråkslitteratur förståtts av majoritetssamhället. Genom 
att samhällets förståelse för teckenspråk närmar sig de teckenspråkigas förstår man ock-
så behovet av teckenspråksböcker och kan förhoppningsvis bjuda in de teckenspråkiga 
att ta del av den litteratur de behöver och har rätt till. 

5.4 Slutsatser 
Jag har i uppsatsens kapitel 3 och 4 visat hur man kan beskriva produktion, tillgång och 
efterfrågan av teckenspråkig litteratur och hur denna överensstämmer med styrdoku-
ment och lagar och besvarat mina två första frågeställningars deskriptiva del. Jag har 
genom en argumentationsanalys av ett offentligt politiskt material funnit vilka argument 
som används (och inte används) för och emot teckenspråkslitteratur. I mitt avslutande 
kapitel har jag diskuterat det jag funnit och ställt det i relation till Päivi Fredängs teori 
om dövas identitet och dövkultur i enlighet med min tredje frågeställning och de två 
första frågeställningarnas analytiska del. 
 
Jag har funnit att produktion, tillgång och efterfrågan av teckenspråkslitteratur är myck-
et liten och att situationen stämmer mycket dåligt med hur det borde vara enligt interna-
tionella, nationella och lokala styrdokument. Jag har också funnit att det pågår ett lång-
samt perspektivskifte inom majoritetskulturen i Sverige idag. Medvetenheten om det 
som Fredäng beskriver som dövkultur och att teckenspråket är starkt förknippat med 
identitet, teckenspråkets roll som modersmål och behovet av teckenspråkslitteratur gör 
att förutsättningarna för teckenspråkslitteratur sakta förändras. I viss mån går lagstiftare 
före och ändrar förutsättningarna genom lagstiftning (genom att göra teckenspråket till 
likvärdigt med minoritetsspråk, genom att kräva jämlikhet i tillgång till medier för funk-
tionshindrade i nationella handlingsplanen, kräva delaktighets- och mångfaldsperspektiv 
av stat och kommun etc.). Samtidigt bromsar staten utvecklingen genom att argumente-
ra med ogiltiga argument, som att situationen inte behöver förändras eftersom det redan 
finns lagar om tillgång på teckenspråkslitteratur, vilket ju logiskt inte är samma sak som 
att det finns tillgång… I andra fall går dövkulturen före genom att hävda sitt tolknings-
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företräde till sin egen situation, vilket har bidragit till att förändra lagstiftarnas perspek-
tiv och förändra samhällsdiskursen. 
 
Ämnet har varit mycket intressant för mig att sätta mig in i. Det finns mycket i min upp-
sats som jag kunnat göra annorlunda, och som jag med facit i hand hade gjort annorlun-
da. Tiden har varit begränsad liksom uppsatsens omfång, vilket har gjort att många in-
tressanta frågor har fått lämnas till framtida forskning. Bl. a. hade jag gärna komplette-
rat min undersökning med intervjuer för att få exempelvis länsbibliotekariers perspek-
tiv, det hade varit mycket intressant att höra TPB:s uppfattning i ansvarsfrågan, det hade 
varit spännande att höra vad Helena Söderlund på Resursbiblioteket har att säga om 
utvecklingen framåt. Det hade också varit spännande att forska mer i den tekniska ut-
vecklingen av nya medier och ett studiebesök hos dem som producerar teckenspråkslit-
teratur idag. 
 
 
Jag tror att det hade varit bra om det hade funnits Äppelhyllor för vuxna på våra biblio-
tek. Dels för att avdramatisera anpassade medier och öka medvetenheten hos både bib-
liotekspersonal och biblioteksanvändare, efter erfarenheter från barnavdelningarna. Men 
även för målgruppen som då hade vetat vart de skulle vända sig och genom ett litet ut-
bud se vad de har möjlighet att beställa hem från länsbibliotek eller resursbibliotek. Så 
fungerar ju våra andra hyllor, så varför inte Äppelhyllan. Men för att en Äppelhylla ska 
vara meningsfull för teckenspråkiga behöver det först och främst finnas medier för dem 
att ställa där. Och där är vi tyvärr ännu inte, även om vi nog långsamt är på väg. 
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6 Sammanfattning 
”Teckenspråkiga” har jag valt att i min uppsats kalla gruppen döva och andra som an-
vänder teckenspråk som första språk. De kan ses ur ett funktionshindersperspektiv, vil-
ket majoritetssamhället av tradition gör, där man fokuserar på bristen på hörsel. Man 
kan också se teckenspråkiga ur ett språkligt och kulturellt minoritetsperspektiv, vilket 
teckenspråkiga själva gör, där man fokuserar på teckenspråket och dövkulturen. Oavsett 
vilket perspektiv man anlägger har teckenspråkiga väldigt lite att hämta på biblioteken 
idag när det gäller litteratur på teckenspråk. Detta tillsammans med att de inte har någon 
biblioteksvana eller relation till bibliotek gör att inte heller efterfrågan blir stor.  
 
Trots att lagar och styrdokument internationellt, nationellt och lokalt samstämmigt sta-
tuerar att alla oavsett språk eller funktionshinder ska ha tillgång till litteratur på sitt 
språk eller i en anpassad form har detta inte lyckats implementeras i bibliotekens till-
gång till litteratur på teckenspråk. Teckenspråkslitteratur är inte kommersiellt lönsamt 
att producera, vilket som jag ser det innebär att eftersom staten har bestämt att det ska 
finnas på biblioteken, så bör staten också bära ansvaret för att se till att det blir tillgång 
till medier för biblioteken. Detta har skett i väldigt liten utsträckning, och ansvaret har 
inte varit tydligt. 
 
I min uppsats har jag haft som syfte att ”belysa och diskutera bibliotekets tillgång till en 
form av anpassade medier, teckenspråkslitteratur för vuxna teckenspråkiga.” Det har jag 
gjort genom att besvara tre frågeställningar, nämligen: 
§ Hur kan man beskriva produktion, tillgång och efterfrågan av teckenspråkig lit-

teratur? 
§ Hur överensstämmer internationella, nationella och lokala styrdokuments mål-

sättningar med den verklighet som framkommer ur beståndsstatistik och i offent-
liga dokument när det gäller teckenspråkslitteratur? 

§ Hur kan dövkulturen och teckenspråkigas identitet kopplas till bibliotekets till-
gång till teckenspråkslitteratur?  

Mitt syfte är tvådelat, både deskriptivt och analyserande. Först undersökte jag och redo-
visade material som besvarar de två första frågeställningarna och har därmed uppnått 
den deskriptiva delen av mitt syfte. Genom att sedan utgå ifrån den teori jag funnit hos 
Päivi Fredängs undersökning av dövidentitet och dövkultur och genom att göra en ar-
gumentationsanalys av det material jag fann i den politiska processen för ett nationellt 
resursbibliotek för döva i Örebro besvarade jag de tre frågeställningarna även analytiskt. 
I mitt diskussionskapitel funderade jag över resultatet av frågeställningarna, teorin och 
mitt material i fem underrubriker: de teckenspråkiga, biblioteken, staten, TPB och nya 
medier. Min ambition var att diskutera relationen mellan tidigare forskning, mina analy-
ser och min teori för att uppfylla den andra och analyserande delen av mitt syfte.  
 
Mina slutsatser blev att produktionen, tillgången och efterfrågan på teckenspråkslittera-
tur är mycket dålig, vilket inte stämmer med styrdokumentens intentioner. Men det på-
går vad jag kan kalla ett paradigmskifte hos lagstiftare i synen på teckenspråk och teck-
enspråkslitteratur, vilket öppnar upp för en förändring i framtiden. Man kan också hop-
pas på en öppning i dövkulturen så att de ser nyttan av och accepterar en kommande 
inbjudan från biblioteket och teckenspråkslitteratur till sin diskurs. Här krävs aktivt ar-
bete av exempelvis Resursbiblioteket för döva i Örebro med att göra dövkulturen delak-
tig i skapandet av den nya diskursen. Före handling måste insikten komma, och det ver-
kar som om insikten är på väg 
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