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��������� The purpose of this Master’s thesis is to examine the
attitudes of deaf and hear-impaired people towards libraries,
information, and culture. The issues are: What are the
attitudes of the informants towards libraries and culture?
What do reference group theory and the theory of
information access-/avoidance implicate concerning the
information behaviour of the informants? In-depth
interviews with five deaf and hear-impaired university
students have been carried out in this qualitative study. The
world of deaf and hear-impaired people is presented as well
as a survey of political guidelines to make, for example,
libraries and theatres more available to disabled people. The
research overview analyses scholarly studies on deaf and
hear-impaired people. The hermeneutic interpretation of the
research material shows that the informants of this study
have a general positive attitude towards libraries, though
with certain reservations. The application of the two theories,
implicate that due to the fact that they no longer regard
themselves as members of Deaf Culture, these informants
are likely to, to a great extent, use information from ”the
hearing society”. These conclusions concerning deaf and
hear-impaired people in relation to libraries, information,
and culture are drawn: the environment of ”the hearing
society” needs to be made more available to deaf and hear-
impaired people; deaf and hear-impaired people need to be
given chances to define their own needs. These conlusions
lead to proposals for further research on deaf and hear-
impaired people, in the field of Library- and Information
Science.

����	����� döva, hörselskadade, bibliotek, informationsvanor,
referensgruppsteorier, kultur, ”information
access/avoidance”
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�����������	
�������������������	������
������
����������	������� Den frågan
har jag fått många gånger då jag berättat vad jag skriver om i min magisteruppsats.  Till
att börja med visste jag knappt svaret själv, men så småningom kom jag att inse och
därmed svara: �����������������������������������������
����������	���������

���
��������
�����
�����
������������������������� Man kan alltså säga att detta intresse,
som väcktes under mina år på Bibliotekshögskolan, utgör upprinnelsen till denna
magisteruppsats. Att uppsatsen behandlar just döva och hörselskadade beror på att jag
under termin två på denna utbildning skrev en mindre rapport om döva och bibliotek.
Jag ville fördjupa mig i detta ämnesområde och författandet av magisteruppsatsen gav
mig tillfälle till det. Jag är själv inte döv och jag har ingen direkt eller indirekt
anknytning till döva eller hörselskadade.

Döva och hörselskadade ses i biblioteks- och informationssammanhang ofta som icke-
användare, alltså som en användargrupp som inte begagnar sig av biblioteken i särskilt
stor utsträckning (Day 1991, s. 10). Per Eriksson och Helena Söderlund skriver i
rapporten������
��������
��	�����	�������������att detta beror på att döva känner att
”där finns inte något att hämta, att biblioteken inte är till för dem” (2000, s. 1).1 2

Orsaker till att döva besöker biblioteken i så liten utsträckning har, enligt samma
författare ”med all sannolikhet både med språket och attityder att göra” (ibid., s. 20).
Dövas första språk är teckenspråk, inte svenska. Svenska blir dövas andra språk och
något man lär sig först när man börjar i skolan. Precis som hörande kan ha mer eller
mindre svårt att lära sig andra språk, såsom exempelvis engelska, kan döva ha mer eller
mindre svårt att lära sig svenska. Många döva kämpar med svenskan hela livet (ibid., s.
5). Detta gäller i viss utsträckning även för hörselskadade ( ��	��
��������!�"����
��� 2000, s. 55). Hur det står till med dövas och hörselskadades förhållande till
bibliotek, är något jag vill undersöka i min uppsats.

Jag har inte funnit att någon forskning i vetenskaplig bemärkelse kring just döva,
hörselskadade, bibliotek och information, bedrivs, varken nationellt eller internationellt.
1997 lade Helena Andersson fram sin magisteruppsats ��������
����
��������
��	�
���������	��������#�	��$��������������� vid Bibliotekshögskolan i Borås
(1997:83). År 2000 kom ovannämnda rapport �����
��������
��	�����	�����������,
utgiven av Örebro Länsbibliotek. Ingen av dessa undersökningar har applicerat någon
teori i direkt mening på respektive undersökningsmaterial. Enligt Dawson och Chatman
skall referensgruppsteorin lämpa sig väl då det gäller att undersöka informationsvanor
hos olika grupper i samhället (Dawson & Chatman 2001). Chatman menar också att
teorin om information access-/avoidance, det vill säga tillgång till, respektive
undvikande av olika typer av information hos olika grupper, kan vara till stor hjälp då
man vill identifiera informationsvanor hos individer och grupper (Chatman 2001). Efter
att ha läst ett antal texter av Elfreda Chatman, blev jag intresserad av vad tillämpning av
�����������%%���
��� och teorin om ���
�����
� ������&'��
����� skulle kunna tillföra
det empiriska materialet i denna uppsats. 3

                                                
1 Eftersom kartläggningen gäller döva, innefattar detta citat enbart döva och inte hörselskadade.
2 �����
��������
��	�����	�����������, kommer hädanefter att refereras till som �����
��������
��	.
3 Se kapitel 5 för presentation av referensgruppsteorin och teorin om information access-/avoidance.
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!$&$! ����	
Vad jag redovisar som bakgrund till denna uppsats är ett intresse för hur döva och
hörselskadade tillgodoser sina informationsbehov i ett hörande samhälle, att jag vill
undersöka hur döva och hörselskadade förhåller sig till bibliotek, samt att jag vill
utforska vad tillämpning av ett teoretiskt ramverk kan tillföra det empiriska materialet i
denna uppsats. Då jag anser att både bibliotek och information tangerar området kultur,
har jag valt att inkludera detta område i min uppsats. Med detta som bakgrund har jag
utformat följande syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur döva och
hörselskadade förhåller sig till bibliotek, information och kultur.

!$&$& ��<�	�����
�
���
För att så adekvat som möjligt uppfylla syftet ägnar jag mig i uppsatsen åt att försöka
besvara dessa två frågeställningar:

1. Hur förhåller sig döva och hörselskadade till
a) Bibliotek, och
b) Kultur?

2. Vilka implikationer ger tillämpning av referensgruppsteorin och teorin om
information access-/avoidance angående identifiering av en grupp döva och
hörselskadade�individers informationsvanor?

!$&$* ����
�
�
�
I denna uppsats avgränsar jag mig till att undersöka barndomsdöva och
barndomshörselskadade personer.

!$* .� �1���

I mitt relevansresonemang vill jag börja med att hänvisa till Bibliotekslagen som trädde
i kraft i januari 1997. § 2 stadgar: ”Till främjande för intresse för läsning och litteratur,
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla
medborgare ha tillgång till ett bibliotek”; § 8 stadgar: ”Folk- och skolbiblioteken skall
ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade …”, och § 10 stadgar:
”Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek,  forskningsbibliotek och andra av
staten finansierade bibliotek  skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till
folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och  skolbiblioteken och
bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.” (SFS
Bibliotekslag (1996: 1596)). För att denna lag och dessa paragrafer skall uppfyllas och
upprätthållas anser jag att diskussioner kring, till exempel hur olika grupper i samhället
förhåller sig till bibliotek, information och kultur, bör föras. En magisteruppsats som
denna kan utgöra forum för en sådan diskussion. Resultaten borde kunna användas till
att vidareutveckla folkbibliotekens och högskolebibliotekens service till bland annat
minoriteter och eftersatta grupper. Då denna uppsats generar nya frågeställningar och
förslag till vidare forskning, borde den ha relevans inom fältet biblioteks- och
informationsvetenskap. Jag kan också vända på relevansresonemanget och tänker mig
då att en magisteruppsats som behandlar döva och hörselskadades informationsvanor,
skulle ha en viss relevans för just döva och hörselskadade. Elfreda Chatman som ägnade
en stor del av sin forskning åt att undersöka hur olika populationer tillgodoser sina
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informationsbehov, anser, tillsammans med Victoria Pendleton: ”However, by careful
analysis of the work done by qualitative researchers, a picture can be construed of social
worlds which broaden the view of ’nonusers’ lives.” (Pendleton & Chatman 1998, s.
749).

!$% 5(#��#�;5�+(�.

!$%$! ��������<	��	
I vetenskapliga arbeten som rör minoritetsgrupper och i olika samhälleliga sammanhang
eftersatta grupper, anser jag att det är av vikt att jag som författare redovisar min
förförståelse kring den företeelse som skall undersökas. Om förförståelse skriver Per-
Johan Ödman:

Den ger riktning i vårt sökande. Det är den som avgör vilken aspekt vi lägger på det
föremål som ska studeras. Man kan också formulera det så här: utan förförståelse
inget problem och inget som kan ge ledtrådar. (Ödman 1979, s. 81)

Den förförståelse jag har när det gäller döva och hörselskadade i förhållande till
bibliotek, information och kultur, handlar bland annat om att döva och hörselskadade
ofta har problem med det svenska språket och att detta leder till att de inte besöker
bibliotek i särskilt stor utsträckning, att döva och hörselskadade helst söker information
i den egna kretsen bland andra döva och hörselskadade samt att döva och hörselskadade
gärna söker sig till visuell kultur som film, konst och teater. Min förförståelsen grundar
sig bland annat i den litteratur jag tagit del av inför arbetet med denna uppsats. Den
grundar sig också i den mediebild som presenteras av döva och hörselskadade, bland
annat genom Sveriges Televisions utbud av teckenspråkstolkade program. Samtal jag
fört med personal på bibliotek, skolor, universitet och högskolor och vänner har också
bidragit till min förförståelse.

!$%$& �����������	

Vilka fallgropar riskerar jag som författare att falla i under arbetet med en uppsats där
delar av urvalsgruppen betraktar sig själva som en språklig minoritet, men av
majoritetssamhället i stor utsträckning betraktas som tillhörande gruppen
funktionshindrade? Från bibliotekshåll betraktas dessutom döva och hörselskadade som
grupper man inte lyckats nå med sin verksamhet. Jag ser särskilt en risk. Den är att jag
under arbetets gång tar ställning och förlorar den objektivitet jag förhoppningsvis hade
då jag inledde skrivandet av min magisteruppsats. Jag som tidigare skrivit om döva
kanske redan förlorat min objektivitet och går in i detta skrivande med en bestämd
uppfattning om vad jag vill uppnå? Har jag redan tagit ställning? Vad skulle detta
ställningstagande innebära? Det skulle kunna innebära att jag vill väl med min uppsats,
eller som Mårten Söder skriver i en artikel om forskarrollen i handikappforskningen:
”Den kunskap som eftersträvas är den om hur vi skall/bör agera för att förverkliga våra
goda intentioner.” (1995, s. 233) Vidare menar Söder, att ett sådant förhållningssätt
innebär att jag i rollen som forskare betraktar mig som allvetande. Jag vet svaren på
frågorna innan jag ställt dem. Jag söker efter bevis som bekräftar eller stärker min
förförståelse men bortser från upptäckter som ”kastar tvivel över dessa mål och deras
generella giltighet” (ibid., s. 233f.).4 Hur styr jag som uppsatsförfattare undan från dessa

                                                
4 Söder redogör i sin artikel för tre potentiella fällor man som handikappforskare riskerar att hamna i:
Utvärderingsfällan, den normativa fällan och den samhällsideologiska fällan (1995, s. 231 – 237). Citaten
ovan gäller den normativa fällan.
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fallgropar, och är det möjligt att helt och hållet lyckas med denna manöver? Svaret på
den frågan har jag inte. En filosofisk skola vars förhållningssätt möjligen kan vara en
ledstjärna, är pragmatismen. Inom pragmatismen anser man att det inte handlar så
mycket om vad vi tänker som ��� vi tänker ((�����������)������ 1997, s. xxv – xxvi).
Professor Louis Menand skriver:

But pragmatists don’t believe there is a problem with the way people think. They
believe there is a problem with the way people think they think. (ibid., s. xi)

Ett pragmatiskt förhållningssätt, att så att säga rycka undan mattan både för sig själv och
för andra då förklaringar och slutsatser ter sig alltför självklara, kan vara en hjälp på
vägen för att jag som uppsatsskrivare någorlunda skall lyckas med att hålla mig undan
subjektiva diken och normativa vägbulor.

!$0 "�����(�)��.

!$0$!� :	��	==	���
���>����

Att definiera begreppet information ter sig oftast problematiskt. Det är ett
vittomfattande begrepp som kan ha alltifrån en mycket praktisk, till en ytterst teoretisk
betydelse. I *����
��	�&�
������
�����
��������	�%��
�������&�
����
��	�����
����,
skriver Lars Höglund om information som resurs och nyttighet (2000, s. 8). Höglund
menar att man kan se ”information och informationsförsörjning i vid mening och som
en strategisk resurs för samhällsutveckling” (ibid., s. 9). Då kan man anlägga tre
perspektiv på information: ����
�����������%���%�	�����, som innebär” Bättre söksystem,
snabbare dokumentleveranser, samarbete för omvärldsbevakning” , och
���
����
��%���%�	�����, där information ses som ”resurs för att få fram nya idéer och
produkter” Inom detta perspektiv undersöks frågor som ”kunskapspotential och
effekter” (ibid.). Det tredje och sista perspektivet, det sociokulturella, är det perspektiv
vars innebörd ger den definition av information jag anser mest pregnant för denna
uppsats. Jag citerar Höglund:

Information som resurs för demokrati, kulturspridning, fortbildning, folkbildning
och som bidrag till  ”ett gott liv”. Intressanta forskningsfrågor är här t ex hur
bibliotek och andra informationssystem når ut till olika grupper i befolkningen och
vilka behov eller krav på information som dessa har. Olika typer av information -
alltifrån samhällsinformation till skönlitteratur och barnböcker är här aktuella. (ibid.)

!$0$&� :	��	==	���?��?�
Kultur är ännu ett begrepp som är ytterst svårdefinierat. Lars-Olof Åhlberg beskriver i
sin text kulturbegreppet ur olika aspekter. Han urskiljer två aspekter av kulturbegreppet
”���������
������	����������%%�� och �������
%
�
���	��	����������%%��” (Åhlberg
1995, s. 169). Den antropologiska definitionen av kulturbegreppet ”förutsätter
kontrasten mellan ����� och 	����� och försöker med utgångspunkt från denna
motsättning klargöra vad kultur är” (ibid., s. 172). Av dessa två aspekter är det det
traditionella kulturbegreppets definition jag finner mest relevant för denna uppsats. Dess
innebörd omfattade i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet ”Musik,
skönlitteratur, bildkonst och arkitektur” (ibid., s. 170). I takt med att utvecklingen av
medier och teknik har begreppet efterhand modifierats och omfattar idag ”musik,
litteratur, bildkonst, teater och film”. (ibid.). Detta begrepp kallas även ”’det estetiska
kulturbegreppet’” (ibid.)



8

!$0$*� :��
��>����
Gruppen döva är inte en homogen grupp. Graden av dövhet kan variera från individ till
individ. Man skiljer på ����
����� och ��+�����. I boken  ��	��
��������!�"�
������ definieras barndomsdöv som den som ”blivit döv från födseln eller under
grundskoleåldern” (2000, s. 36). Enligt denna definition är ����en person som
”utvecklar och använder teckenspråk som första språk och svenska som andra språk”
(ibid.). Vuxendöv är den som blivit döv efter 18 års ålder. Denna person har sin
språkförståelse och sin talförmåga kvar, men kan inte uppfatta varken tal eller andra
ljud. (ibid.). Det finns, som jag ser det, en svaghet med dessa definitioner av
barndomsdöv respektive vuxendöv. Om en person blir döv vid till exempel 17 års ålder
har hon/han rimligen det svenska talspråket, och inte teckenspråket, som första språk.
Därmed borde personen räknas till gruppen vuxendöva och inte till gruppen
barnsdomsdöva. Om barndomsdöva skriver Anna-Lena Tvingstedt: ”De som tillhör
denna grupp, har en medfödd eller mycket tidigt förvärvad hörselskada av en sådan
omfattning att den förhindrat tal- och språkutvecklingen via hörseln … Dessa barns
språkutveckling måste ske med hjälp av synen och de är beroende av teckenspråk.”
(ibid., s. 20). Att definiera begreppet barndomsdöv är alltså inte helt enkelt. Vad som
ändå tycks utmärka denna grupp är att funktionshindret är medfött eller förvärvat vid
tidig ålder samt att man har teckenspråk som första språk. Därmed stämmer de döva
personerna i denna undersökning in på definitionen barndomsdöva.

Det finns ingen statistik som talar om den exakta siffran av antalet barndomsdöva, men
utifrån hörselorganisationernas medlemsantal har man slutit sig till  att det finns mellan
8000 och 10 000 barndomsdöva (Jacobsson 2000, s. 17) och ca 5000 vuxendöva
( ��	��
��������!�"�������� 2000, s. 36) i Sverige idag. Dessa siffror har varit
konstanta de senaste cirka tio åren (,���	�%%�!�"�������� 1993, s. 34).

!$0$%� ����	�������	
Att vara hörselskadad kan innebära ”allt från en lätt hörselnedsättning till total dövhet”
( ��	��
��������!�"�������� 2000, s. 54). Den medicinska bedömningen av
hörselskada görs genom mätningar med tonaudiometri (Antonsson 2001, s. 116).5

Att kartlägga graden av hörselskada är dock inte helt lätt då en hörselmätning endast ger
en viss form av information. Även en person med en lätt hörselskada kan under
ogynnsamma omständigheter uppleva sitt funktionshinder som mycket hindrande
(ibid.). Enligt Tvingstedt betecknas hörselskadade som ”individer som har kunnat
utveckla tal och språk med hjälp av hörseln” (1993, s. 21). Hörselskadade är beroende
av hörseltekniska hjälpmedel såsom hörapparat och teleslinga. De är även beroende av
gynnsamma förhållanden för att hörselskadan inte skall upplevas som alltför hindrande.
Gynnsamma förhållanden är ”god akustik och goda belysningsförhållanden, liksom
möjligheter att se ansiktet på den som talar” (ibid.). En hörselskadad person kan oftast
kommunicera med en eller två personer åt gången men får problem då fler personer är
inblandade i ett samtal (ibid.) För den hörselskadade som behärskar teckenspråk och
därmed kan använda sig av tolk i större sammanhang kan funktionshindret uppfattas
som mindre hindrande ( ��	��
��������!�"�������� 2000, s. 54). Även bland
hörselskadade skiljer man på barndomshörselskadade och vuxenhörselskadade. Samma
definition gäller här som för barndomsdöva. Om hörselskadan är medfödd eller

                                                
5 ”Tonaudiometri luftledning innebär bestämning av hörtrösklar för rena toner presenterade monauralt [ett
öra i taget; min anmn.] via hörtelefon. Mätningen ingår i rutinmässig hörselutredning och genomförs i
såväl diagnostiskt syfte som för att ge underlag för urval och anpassning av tekniska hörhjälpmedel”
(,���
	���������������� 1990, s. 43).
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förvärvad vid tidig ålder räknas man till gruppen barndomshörselskadade. För denna
grupp hämmas ofta talutvecklingen, vilket ofta leder till att den hörselskadade utvecklar
och använder sig av teckenspråk som kommunikationsmedel. I Sverige föds årligen ca
200 barn med en medfödd hörselskada (ibid., s. 54-55.). De hörselskadade personer som
ingår i denna undersökning räknas till gruppen barndomshörselskadade. De använder
sig av tolk i större sammanhang och använder sig dagligen av teckenspråk.

!$0$0 "��?��?�	
�@�������	
@�����>A���	�
Dövkultur, dövvärlden, dövsamhället, detta är olika begrepp på vad som för den
oinvigde kan framstå som samma sak: dövas värld. Så är det dock  inte. Begreppet
��	�����, är, som jag uppfattar det, det snävaste av begreppen. I ,�������%����-�#
står att läsa, att vid Dövas Nordiska Kulturfestival i Norge,1982, gjordes denna
definition av begreppet dövkultur: ”’Dövkultur är en livsform vars förutsättning är
teckenspråket.’” (1996, s. 9) Betecknande för dövkulturen är alltså det gemensamma
språket, teckenspråk. ���������, reserveras ofta, enligt Katarina Jacobsson ”enkom för
personer med hörselnedsättning vilka själva betraktar sig som döva” (1997, s. 19), men
den omfattar också ” både hörande och döva, anhöriga och professionella,
föreningsaktiva eller inte” (ibid.). ������������, används för att beteckna enbart döva. I
detta begrepp ligger inte samma ideologiska laddning som i begreppet dövkultur (ibid.,
s. 20). I denna uppsats använder jag mig omväxlande av begreppen dövkultur, dövvärld
och dövsamhälle, men är mer restriktiv med användningen av begreppet dövkultur.

!$3 �B.+ �.��#�.�)9���B.+).(���#�.

•  DHB – Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
•  Dövas TV (egentligen SVT (Dövas TV) Leksand) - har som uppgift att ”producera

TV-program inriktade på kultur, nyheter och fakta samt barn- och
ungdomsprogram” (�����
��������
��	 2000, s. 8)

•  HB/UB – står för högskole- och universitetsbibliotek
•  HRF - Hörselskadades Riksförbund
•  RGD/RGH – Riksgymnasiet för döva/Riksgymnasiet för hörselskadade
•  SDR - Sveriges Dövas Riksförbund
•  SVT - Sveriges Television
•  Teckenspråksvideo - är videoinspelning av böcker och program på teckenspråk
•  Videogram -  innebär i denna uppsats program på teckenspråk, vanligen

innehållande samhällsinformation.

!$2 5;;��(�����"��;)��(�)�

I kapitel 2 presenterar jag min litteratursökningsprocess. Därefter för jag ett resonemang
kring metoden i denna uppsats. Jag redovisar mitt tillvägagångssätt när det gäller
utformande av intervjumanual, kontakt med informanter, urval, genomförande av
intervjuer och behandling av intervjumaterialet. Efter några kritiska kommentarer kring
mitt tillvägagångssätt ger jag en kortfattad introduktion till den tolkningsmetod jag
använder mig av, hermeneutiken, därefter beskriver anonymiseringsproceduren. I
kapitel 3 presenterar jag under ett antal rubriker döva och hörselskadades livsvärld och
levnadsvillkor i ett hörande samhälle. Historia, teckenspråk, skolgång och föreningsliv
redovisas, liksom döva och hörselskadade i högskole- och universitetsstudier. De
senaste cirka tjugofem årens kulturpolitik när det gäller funktionshindrade överblickas
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och där har jag fokuserat på vad som gjorts för dova och hörselskadade. I kapitel 4 går
jag igenom litteratur och forskning inom döv- och hörselskadeområdet. Jag har försökt
att ta upp forskning som på något sätt är av relevans för denna uppsats. Eftersom jag
inte funnit någon forskning i direkt vetenskaplig mening kring döva, hörselskadade och
bibliotek, har jag valt att diskutera två undersökningar som genomförts under den senare
delen av 1990-, och början 2000-talet. I kapitel 5 presenteras det teoretiska ramverket
jag valt för denna uppsats, referensgruppsteorin och teorin om information access-
/avoidance, samt klargörande av centrala begrepp inom dessa teorier. I kapitel 6
redovisar jag  intervjumaterialet i form av en matris. I kapitel 7 tillämpar jag en
hermeneutisk tolkningsprocess på intervjumaterialet. I kapitel 8 tillämpar jag det
teoretiska ramverket på materialet. Kapitel 9 inleder jag med några källkritiska
kommentarer samt resonemang kring huruvida jag funnit min metod framgångsrik då
det gällt att uppfylla syfte och besvara frågeställningar. Därpå följer slutsatser och
förslag till vidare forskning. I sammanfattningen sammanfattas uppsatsen i sin helhet.
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Att söka litteratur och material till denna uppsats har inneburit en lång och kontinuerlig
process. Varje kapitel och oftast även varje avsnitt har krävt sin egen sökprocess. Jag
har främst hållit mig till svenskt material då jag snart insåg att jag på något sätt var
tvungen att avgränsa mig. I första hand har jag sökt i LIBRIS, i Voyager på Borås
högskolebibliotek och i Voyager på Örebro universitetsbibliotek samt i de stora
sökmotorerna Google, Evreka och Alta Vista. Under några sökverkstäder sökte jag i
mer specialiserade databaser men dessa bidrog tyvärr inte alls. De söktermer jag använt
mig av är bland andra: ”döva och bibliotek”, ”döva och teorier”, ”dövrealia”,
”dövkultur”, ”ansvarsbibliotek”, ”teckenspråksforskning”, ”dövhistoria”,
”hörselskadade” etcetera. LIBRIS blev en favorit eftersom man där får förslag på
ytterligare titlar inom ämnet. Handledare och lärare på Bibliotekshögskolan samt
bibliotekarier som jobbat i olika dövprojekt, bidrog också med viktiga och ibland
avgörande litteraturtips. Efter att jag fått tag på en del material och läst igenom började
jag använda mig av metoden att kontrollera källförteckningar på det jag uppfattade som
tillförlitlig litteratur, främst forskningsrapporter och avhandlingar. Detta sätt att finna
material på visade sig mycket effektiv och genererande och kan nog sägas vara min
främsta metod i litteratursökningsprocessen.

&$&� '�()".��)��'��#

Vad jag vill göra i denna uppsats är att utforska hur döva och hörselskadade förhåller
sig till bibliotek, information och kultur. Den undersökning jag ämnar genomföra ligger
i linje med etnologin, det vill säga folklivsforskningen. För att uppnå resultat som är av
relevans för mitt syfte och mina frågeställningar anser jag att jag behöver ha en nära och
direkt kommunikation med de individer jag vill veta något om. Jag behöver föra samtal
om vardagsnära ting och händelser som ger mig en inblick i den verklighet dessa
individer lever i (jfr Holme & Solvang 1997, s. 93). Jag tror att frågor som inte strikt
följer ett standardiserat frågeformulär utan ger individen ett visst spelrum, bör fylla en
viktig funktion i den undersökning jag vill genomföra. Denna nära och direkta
kommunikation uppnår jag troligast genom någon form av intervjuer, sannolikt
djupintervjuer. Dessa intervjuer bör på något sätt vara strukturerade för att försäkra mig
om att jag täcker in de områden jag förutsatt mig att få veta någonting om för att
uppfylla syfte och besvara frågeställningar. Det material jag kan samla in med denna
intervjumetod borde kunna ge mig en fördjupad och även nyanserad bild av den
företeelse jag vill undersöka (ibid., s. 78), något jag finner av vikt eftersom jag anser att
den förförståelse jag har grundar sig i relativt ytlig och onyanserad information.

Jag anser att den undersökningsprocess jag ämnar genomföra bör präglas av flexibilitet.
Jag behöver kunna formulera om mina intervjufrågor och jag behöver kunna återkomma
till informanter om jag upptäcker att en intervju behöver kompletteras. Frågeställningar
och syfte skall under uppsatsens gång kunna justeras. Att arbetsprocessen bör präglas av
flexibilitet har med undersökningens validitet att göra, anser jag. Genom att reflektera
över mitt insamlade material och ställa det mot syfte och frågeställningar kan jag
kontinuerligt fråga mig: Har jag undersökt det jag förutsatte mig att undersöka? Om
svaret för tillfället är ja, kan jag gå vidare i mitt insamlande, om svaret är nej, behöver
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jag antagligen se över syfte och frågeställningar eller kanske be att få återkomma till en
informant.

Det slutliga resultatet av insamlingsprocessen skall redovisas på något vis. Eftersom jag
kommit fram till att djupintervjuer är den metod jag skall använda mig av, anser jag att
den slutgiltiga rapporten bör redovisas i text. På så sätt redovisas citat och referat i ett
sammanhang. Genom att intervjuer, tolkning och analys redovisas i text, exponeras en
stor del av det insamlade materialet och därmed ges läsaren en god inblick i
undersökningsprocessen, något jag anser är av vikt. Louise Limberg påpekar att:
”Läsaren måste släppas in på vägen från empiriskt grundmaterial till färdigt resultat.
Olika steg i analys och tolkningsprocedur skall redovisas genom ett reflexivt
skrivande.” (1998 s. 106) Genom att jag öppet redovisar mitt tänkande och agerande blir
undersökningsprocessen transparent och läsaren får möjlighet att bedöma
undersökningens reliabilitet. Jag tror att man uppnår öppenhet gentemot läsaren genom
att den slutgiltiga rapporten redovisas i text. Med min bakgrund inom humaniora har jag
dessutom kunskaper i och erfarenhet av att presentera resultat, tolkning och analys i
text.

Vad jag ovan redovisat är ett resonemang kring hur jag vill och tror att jag bör utföra
min undersökning för att lyckas med att uppfylla syftet med denna uppsats och även
besvara dess frågeställningar. Kännetecknande för den undersökning jag ämnar
genomföra är närhet till de individer jag vill veta något om, flexibilitet i
undersökningsprocessen samt redovisning av den slutgiltiga rapporten i text. Genom
dessa karaktäristika präglas min uppsats av en kvalitativ ansats. Undersökningar med
ansats av kvalitativ metod har, liksom alla undersökningsmetoder, sina fallgropar. I mitt
fall skulle närheten till informanterna kunna innebära att förväntningar skapas kring till
exempel intervjusituationen, något som kan leda till att informanten inte beter sig så
som han eller hon vanligen skulle göra (Holme & Solvang 1997, s. 94). Att jag får en
inblick i individernas vardagsliv och verklighet kan leda till att jag förlorar min
objektivitet. Flexibiliteten i undersökningsprocessen kan leda till att jag förlorar fokus
och att undersökningens validitet därmed ifrågasätts. Slutligen, kan den slutgiltiga
textbaserade rapporten anses som klar och tydlig att följa? Har jag lyckats med att
redovisa mitt material på ett, för läsaren, öppet och tillförlitligt sätt? När man använder
sig av kvalitativa metoder bör man givetvis  vara uppmärksam på de fallgropar man kan
falla i under forskningsprocessens gång. Jag tror att författaren till stor del kan undvika
dessa fallgropar genom att kontinuerligt utvärdera sitt tillvägagångssätt.

Jag anser inte att en metod med kvantitativ ansats skulle lämpa sig för den undersökning
jag ämnar genomföra. Det vill säga, jag tror inte att en kvantitativ ansats - vilken skulle
innebära ett mer distanserat förhållande till informanterna, en mer strikt och statisk
arbetsprocess, samt en slutgiltig redovisning baserad på siffror (Holme & Solvang 1997,
s. 74) - är lämplig att använda när det gäller att uppfylla mitt syfte och besvara mina
frågeställningar i denna uppsats.

&$* (�  18#�#��#��8((
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När jag utformade min intervjumanual, ”brainstormade” jag fram en massa frågor kring
bibliotek, information och kultur i vardagliga sammanhang. Dessa frågor kunde så
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småningom sorteras in i olika teman. De frågor jag använde mig av i min
intervjumanual utgick från dessa åtta teman (se bilaga 1):

•  Utbildning och yrkesliv
•  Samhällsinformation och politik
•  Kultur och nöjesliv
•  Medier
•  Läsning och litteratur
•  Bibliotek
•  Dövkulturen och dövföreningen
•  Den privata sfären

Begreppet läsning lämnade jag helt öppet, det vill säga, jag definiera inte begreppet.
Med ”Den privata sfären”, menar jag omständigheter som har med fritid och personlig
utveckling att göra. Exempel: ”Hur söker du information om dina fritidsintressen?”
(bilaga 1).

Vid vissa intervjuer ställdes samtliga frågor inom varje tema, ibland ställdes inte alla
frågor, men däremot andra frågor och så vidare. Vad jag ansåg viktigt och därför höll
mig till i varje intervju, var att täcka in samtliga teman i intervjumanualen.

&$*$& 5���
Jag bor i en stad med många döva och hörselskadade invånare och trodde därför att det
inte skulle vara några problem med att få tag i informanter till min undersökning. När
det så i oktober 2001 blev dags att genomföra min empiriska undersökning tog jag
genom ett brev, som skickades via e-mail, kontakt med den lokala dövföreningen
(bilaga 2). Efter att detta brev skickats fick jag inget svar och jag lät några veckor
passera för att se om jag skulle få någon respons, men inte. Jag tog kontakt med en
lärare som jobbar på RGD. Detta var i november 2001. Hon är själv hörande men har
många döva kollegor. Efter att jag talat med henne kom vi överens om att jag skulle
skicka henne samma brev som jag skickat till dövföreningen. Hon skulle vidarebefordra
det till sina döva kollegor. Hon gjorde detta men ingenting hände. Läraren och jag hade
återigen kontakt och hon meddelade att man tyckt brevet varit intressant men sen var det
förstås upp till var och en att ta kontakt med mig. Fortfarande hände ingenting. I
november 2001 kontaktade jag återigen dövföreningen genom en av dess medlemmar
som jag fått e-mailadressen till. Jag fick erbjudande om att vara med på en temakväll
som skulle hållas någon gång i februari 2002. Då skulle jag få komma till
dövföreningen och presentera mig och min uppsats och möjligen få tag i informanter.
Det lät som en stor förmån. Jag ansåg dock att februari låg för långt fram i tiden. Jag
meddelade dövföreningen det och föreslog början av januari i stället. Därefter hörde jag
ingenting. Jag började känna en viss desperation. Så kom jag på att det vid stadens
universitet måste finnas en del döva studenter. Jag kontaktade den administrativa
avdelningen på universitetet. Detta var i mitten av november 2001. Man bad mig skicka
ett e-mail innehållande ett informationsbrev som sedan kunde vidarebefordras till döva
studenter. Jag skickade ett nyskrivet informationsbrev (bilaga 3). Dagen därpå hade jag
fått fem svar. Tre döva studenter och två hörselskadade studenter hade anmält sitt
intresse via e-mail. Jag var mycket nöjd med detta. Fem informanter var kanske inte så
mycket men jag räknade med att dessa skulle kunna ”sprida ryktet” vidare. Dock hade
ett problem uppstått med denna åtgärd: Min ursprungstanke med uppsatsen var att den
enbart skulle omfatta döva. Nu hade jag fått svar från två hörselskadade personer. Med
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erfarenheten av hur svårt det varit att få tag i informanter överhuvudtaget, fattade jag
ändå beslutet att gå vidare. Döva 
�� hörselskadade studenter fick bli min urvalsgrupp.
Jag vill dock påpeka att dessa informanter deltar i undersökningen i egenskap av att de
är döva och hörselskadade, inte att de är studenter. Den väntade effekten att fler villiga
informanter skulle höra av sig i och med ryktesspridning, uteblev. Därför består mitt
empiriska material av intervjuer med fem informanter.6
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Kontakt med informanterna etablerades via e-mail. Jag beslutade att intervjuerna skulle
genomföras hemma hos mig om så var möjligt, eller på universitetet. Det var viktigt att
intervjuerna genomfördes i en lugn miljö utan störande bakgrundsljud och med god
belysning. Då jag inte är teckenspråkskunnig skulle jag vid intervjuerna med de döva
informanterna använda mig av tolk. Intervjuerna skulle dessutom tas upp på band.
Intervjuerna genomfördes från slutet av november 2001 till början av januari 2002.

Inför den första intervjun var jag spänd. Jag hade aldrig ”talat” med en döv person förut,
förutom när jag jobbade som biblioteksassistent. Då använde man sig av ”skriva-lapp” -
systemet med döva låntagare. Nu skulle jag använda mig av tolk. I sin roman� ��
�����������������, beskriver Elizabeth George kriminalinspektör Lynleys tankar inför
en teckenspråkstolkad intervju med Gareth, en döv student:

Redan med sin första fråga insåg Lynley att han skulle vara i underläge i den här
typen av intervju. Eftersom Gareth såg på Bernadettes händer för att kunna läsa
Lynleys ord skulle det inte bli tillfälle att fånga ett flyktigt avslöjande uttryck snabbt
dolt i blicken om en fråga skulle överrumpla honom. Dessutom skulle det inte finnas
något att läsa i hans röst, i hans tonfall, i vad han framhöll eller vad han avsiktligt
lämnade obetonat. Gareth hade en fördel av den tystnad som definierade hans värld.
(1994, s. 194)

Påpekas bör att Gareth i just denna situation är en av de huvudmisstänkta för ett mord,
vilket knappast var fallet med någon av mina informanter. I sann deckarberättaranda
dramatiseras situationen dessutom en aning. Dock sätter George fingret på något viktigt
i denna beskrivning, något jag funderade en hel del över. Hur skulle jag kunna veta att
det jag fick  återberättat av tolken verkligen var det som den döva informanten menade?
Hur skulle jag kunna veta att det jag sa, de begrepp jag använde mig av, blev översatta
så att informanten förstod och kunde svara följdriktigt? Dessa frågor fick jag i stunden
acceptera eftersom situationen nu var sådan den var. Den första och de följande
intervjuerna avlöpte utmärkt. För döva är tolksituationen, om inte helt naturlig, så
åtminstone något de är mycket vana vid. Detta bidrog till en avspänd atmosfär vid
intervjuerna. Vid ett tillfälle var det en tolk och vid de två andra, två tolkar. Intervjuerna
med de hörselskadade informanterna avlöpte utan problem. Intervjuerna tog mellan tre
kvart och två timmar. Vid samtliga intervjuer hade informanterna tillgång till en
papperskopia av intervjumanualen. Intervjumanualen fick informanten ta med sig. Varje
intervju avslutades med några utvärderande frågor kring själva intervjufrågorna.
Intervjuerna skrevs ut i sin helhet och skickades sedan för godkännande till respektive
informant. I ett fall var ljudupptagningen så dålig att jag fick be informanten
komplettera sina svar skriftligt. Det gick bra. En valde att komplettera den färdiga
intervjun skriftligt och i ett fall träffades jag och informanten igen för att tillsammans
komplettera intervjun. Genom detta förfaringssätt slapp jag fundera över om mina

                                                
6 Läsaren kan ha åsikter om mina försök till kontaktskapande med bland annat dövföreningen. Se 2.3.4,
för kommentarer om mitt tillvägagångssätt.
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informanter blivit korrekt tolkade samt om de fått begrepp och termer rätt förklarade för
sig. Efter att intervjuerna skrivits ut tolkade och analyserade jag materialet. Jag
tillämpade hermeneutisk tolkningsmetod. Denna metod beskrivs kortfattat längre fram i
detta kapitel. Som analysmetod tillämpade jag referensgruppsteorin och teorin om
information access-/avoidance, som jag beskriver i kapitel 8. Informanterna fick
godkänna intervjuredovisningen samt den tolkning och analys jag gjorde av materialet.
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Givetvis grubblade jag över hur det kom sig att jag misslyckades så fatalt med att få
kontakt med döva genom de metoder jag använde mig av. Jag tyckte att ett skriftligt
brev, som det jag skickade till dövföreningen och RGD, borde vara det bästa sättet att ta
kontakt på eftersom jag inte kan teckenspråk och inte känner någon som behärskar det.
Läraren hade jag fått kontakt med genom en bekant och jag ville inte ”tränga mig på”
genom att fråga henne om hon kunde tänka sig att följa med till dövföreningen och tolka
åt mig. Kanske borde jag gjort det. Kanske borde jag sökt upp RGD. Kanske valde jag
fel tidpunkt att ta kontakt med olika människor. Höstmånaderna kan vara hektiska,
särskilt när det närmar sig jul. Men vid vilken tidpunkt är människor i vårt samhälle inte
upptagna? I rapporten �����
��������
��	 intervjuades ett antal döva personer.
Angående denna rapport skrev jag i mitt brev till dövföreningen: ”Jag är därför
medveten om att det hos döva kan föreligga en viss trötthet inför att ställa upp som
informanter” (se bilaga 2). En sådan formulering är inte särskilt taktisk att använda då
man söker medverkande i en undersökning. Formuleringen kom sig av att jag inte ville
framstå som burdus och framfusig. Resultatet blev istället att jag förminskade vikten av
att få tag i medverkande och gav eventuella informanter en ursäkt för att inte vara med.
En annan anledning till att medlemmar från dövföreningen inte ville ställa upp kan vara
att de ifrågasatte syftet med min uppsats samt vad eventuella resultat skulle användas
till. I .����������������������, nr. 1, 2000, intervjuas Katarina Jacobsson, författare
till #��
���	����������/
�	������������������������������(2000). Britta Collberg
skriver:

Katarina Jacobsson känner det som om hon i sin forskning tagit sig över ett minfält.
Den distanserade forskaranalysen i sig som t ex att säga att dövrörelsen ���	����� sig
som en språklig minoritet istället för att slå fast att den �� det, upplevs som en
provokation av de inblandade. Dövrörelsen godtar inte en redogörelse på armslängds
avstånd – här handlar det om att välja sida!” (2000, ����������������������������
)

Kanske var inbjudan till dövföreningen egentligen ett sätt att ta reda på på ”vilken sida”
jag stod? För om jag stod på ”fel sida” hade man antagligen inte alls lust att samarbeta.
Jag kan så här i efterhand medge att jag kände en viss respekt och kanske till och med
rädsla inför att närma mig dövvärlden. Detta bidrog till att jag inte var så frimodig och
påstridig när det gällde att söka informanter som jag borde varit. Den akademiska
världen känner jag till och därför hade jag inga problem med att ta kontakt med
universitetet. Detta är förklaringen  till att mitt kontakttagande med till exempel
dövföreningen, blev något valhänt.

Gällande proceduren vid intervjuerna anser jag att jag inte kunde gått tillväga på så
många andra sätt än  jag gjorde. Jag är medveten om att ett privat hem knappast kan
upplevas som en neutral miljö. Då jag inte är student på stadens universitet ansåg jag
mig inte ha rätt till att abonnera på eventuella diskussionsrum. Detta skulle förstås
kunna undersökts. Att boka grupprum på universitetsbiblioteket hade varit för vanskligt
då  tidpunkterna för intervjuer ofta bestämdes med kort varsel. Därför hävdar jag att den
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miljö där fyra av intervjuerna tog plats, trots allt var den bästa av tillgängliga alternativ.
En intervju kom att genomföras i ett diskussionsrum på universitetet men då var det
studenten som ordnade detta.
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Kännetecknen på en god tolkning är varierande. Olika författare använder sig av olika
metaforer. Enligt Alvesson och Sköldberg kan en förståelseprocess ”jämföras med en
ridtur i ett nytt landskap” (1994, s. 170), och en god tolkning vid en sadel, som

… är kontaktytan mellan ryttaren och hästen, och på samma sätt är en tolkning ett
gränsskikt mellan tolkare och uttolkat; ett gränsskikt som bör ’ligga an’ mot det
uttolkade, dvs inte förvanska källorna, och samtidigt vara ett stöd för uttolkaren i
hans färd. (ibid.)

Repstad anser att ett viktigt kriterium för den goda tolkningen innebär att ”berörda
aktörer … som känner till fältet får en gränsöverskridande känsla av att de känner igen
sig” (1999, s. 99). Ödman använder sig av den gamla pusselmetaforen:

Bilden är där. Allt hänger ihop; de svåraste, mest mystifierande bitarna ingår nu i ett
självklart mönster. Pusslet upplöses och bitarna förvandlas till bild, till något
manifest och entydigt. Hur kunde det vara så svårt? (1979, s. 78)

Ja, säg det. Frågan jag som författare till en magisteruppsats ställer mig, är: Kan
tolkningsprocessen vara något annat än svår och mödosam? I rättvisans namn ska jag
nämna att Ödman senare kritiserar bilden av pusslet som statisk (ibid., s. 82). Repstad
varnar dessutom för att jakten efter den perfekta upplösningen kan leda till att man som
uttolkare bortser från inre spänningar och motsättningar i materialet (1999, s. 104).
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Hermeneutik inbegriper ett pendlande mellan helhet och del. Detta pendlande har ett
särskilt begrepp, man talar om den �����������	�����	���. Denna cirkel bör enligt
Ödman ”uppfattas som en bild för hur tänkande, förståelse och tolkning fungerar”
(1979, s. 79). Cirkeln anses dock som en mer eller mindre lyckad metafor för en
tolkningsprocess. En cirkel är en sluten figur, och kan en tolkningsprocess någonsin
anses som slutgiltig? Och framför allt, kan en tolkningsprocess någonsin framstå som
den enda och sanna behandlingen av ett material? Inom hermeneutiken anser man inte,
det och jag instämmer i detta. Därför talar man också om den  �����������	���%������,
som innebär att en tolkningsprocess aldrig kan betraktas som slutgiltig eller som den
enda sanna (ibid., s. 82). Som tolkare bör man igen och igen pendla mellan helheten och
delarna och därmed borra sig djupare och djupare in i materialet. Det är också viktigt att
tolkningsprocessen är transparent, att läsaren har tillgång till tolkarens förförståelse och
förföreställningar samt eventuella omvandlingar av dessa under tolkningens gång.
Genom denna öppenhet inbjuder tolkaren läsekretsen till en dialog kring tolkningen och
”antar inte någon falsk position av slutgiltig auktoritet” (Alvesson & Sköldberg 1994, s.
175).
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Jag presenterar här fyra aspekter på vad som kännetecknar den hermeneutiska
tolkningsprocessen. Dessa aspekter har jag hämtat från Alvesson och Sköldberg (1994,
kap. 4) och de innefattar:
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1. (���
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���	�, som ”utformas i dialog med texten, och startpunkten är
förföreställningar hos uttolkaren, vilka kommer att omvandlas under processens
gång” (ibid., s. 171). Genom att jag som tolkare betraktar mina förföreställningar
med kritisk blick ”lyfts tolkningsmönstret över common-sense-nivån” (ibid.). Det
vill säga, i stället för att leta efter svar som bekräftar mina förföreställningar och
komma med enkla och uppenbara tolkningar, tillåter jag mig som tolkare att
överraskas av materialet, vända upp-och-ned på, och omvandla mina
förföreställningar.

2. (	E�	
@�det vill säga föremålet för tolkningen. I mitt fall består texten av
intervjuutskrifterna. Dessa är inte att betraktas som fakta eller data, utan som text
(ibid.). Det enda jag kan påstå vara fakta är vad som framkommer genom
tolkningsprocessen och dessa fakta kan endast gälla det här speciella materialet.
Alvesson och Sköldberg anser att uttolkaren måste vara medveten om detta och
”vara beredd att omvandla sina referensramar under processens gång: nya’ fakta’
kommer härvid att dyka upp och gamla att försvinna” (ibid., s. 172). Resultaten har
framkommit under vissa omständigheter och dessa bör innefattas i tolkningen.

3. "�����	
@�som innebär att tolkaren ställer frågor till texten och lyssnar av den.
Frågorna grundar sig i den förförståelse man har om en företeelse (ibid.). Ödman
menar att den inte finns något ”förutsättningslöst frågande, lika lite som
förutsättningslös tolkning eller förståelse” (1979, s. 84). I dialogen med texten
förespråkas närhet och distans, samt en växelverkan mellan helheten och delarna
(Alvesson & Sköldberg 1994, s. 172).

4. 5�����
�
�	
@�som innebär att man under processens gång ständigt formulerar nya
deltolkningar (ibid.). Dessa deltolkningar har med den dialog man för med texten att
göra. Varje deltolkning genererar nya frågor. Dessa frågor leder oss djupare in i
materialet, förhoppningsvis till skikt vi inledningsvis varit omedvetna om (ibid., s.
173). Deltolkningarna bör relateras till det ”övergripande tolkningsmönstret”, till
”de ’fakta’ vi rör oss med”, och till ”de frågor vi ställer till materialet” (ibid., s.
174).

Vad är helhet och vad är del? Tolkningsmönstret, kan sägas representera helheten.
Helheten som företeelse är abstrakt och föränderlig. Delen, representeras av
uttolkningen som består av ett antal deltolkningar. Deltolkningarna skall
förhoppningsvis leda uttolkaren till en ny förståelse för tolkningsmönstret, det vill säga
helheten. Vart tar tolkningsprocessen sin början? Vad är dess utgångspunkt? Ödman
anser att: ”Tolknings- och förståelseprocessen saknar början och slut; spiralen är
oändlig.” (1979, s. 85) Han menar också att en tolkningsprocess kanske inte alltid börjar
där uttolkaren skulle vilja att den började, vid en ”absolut nollpunkt” (ibid.), som en
tabula rasa (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 165).
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I det brev som jag via universitetet skickade ut till döva (och hörselskadade) studenter
garanterade jag eventuella informanter anonymitet. Dövkulturen i Sverige är relativt
begränsad till sin omfattning och då kan det vara viktigt för en döv eller hörselskadad
person att få uttala sig i skydd av anonymiteten. Jag anser också att det hör till god
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forskningsetik att skydda medverkande i undersökningar. Anonymiseringen har i denna
uppsats inneburit att variabler såsom kön, ålder, utbildning, familjeförhållanden,
huruvida man är döv eller hörselskadad maskerats eller helt uteslutits. Att dessa
variabler uteslutits kan ha effekt på resultatens tillförlitlighet. Det gäller att väga
anonymitet mot tillförlitlighet. I denna uppsats har jag ansett det viktigt att i stor
utsträckning som möjligt anonymisera informanterna och detta beslut har fått uppväga
eventuell förlust av tillförlitlighet.

Proceduren med att anonymisera gick till så här: I resultatmatrisen benämns
informanterna A, B, C, D och E (se kapitel 6). Det föreligger en risk för intern
igenkänning i denna redovisningsform, därför fick varje informant frågorna i matrisen
och ”sin” kolumn, skickad till sig via e-mail för bedömande och godkännande. I några
fall valde informanterna att komplettera. Kompletteringarna matades då in direkt i
matrisen och brevet med önskan om kompletteringar häftades fast vid respektive
informants intervju-utskrift. Istället för att i tolkning och analys, hänvisa till
informanterna som A, B, C, D, E och på så vis möjliggöra eventuell identifiering,
använde jag mig fortsättningsvis av kodnamn. I så stor utsträckning som möjligt
försökte jag använda ett nytt kodnamn för varje gång jag citerade eller refererade en
informant. På detta vis framstår det som om jag intervjuat en betydligt större mängd
personer än jag faktiskt har, men intrycket är skenbart och enbart till för att förvilla. För
edsvurna finns en hemlig konkordanstabell över informanterna att tillgå, samt hela
utskrifter av intervjuerna.
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I detta avsnitt skriver jag om dövas och hörselskadades livsvärld, deras villkor i en
hörande värld, historia, skolgång och föreningsliv. Historien är viktig för döva då den
konkret bekräftar dövas framsteg och utveckling i en hörande värld. Den talar också om
de lidanden och umbäranden döva fått utstå på grund av sitt funktionshinder genom
århundradena. Inom dövkulturen anser man att det är av avgörande betydelse att
dövhistorien hålls vid liv och inte glöms bort, då det är just denna som skänker gruppen
dess speciella känsla av kulturell identitet och gemenskap (Göransson & Westholm
1995, s. 186-188). Jag skriver också om döva och hörselskadade i högskole- och
universitetsstudier. Jag redovisar en summarisk översikt över de senaste cirka tjugofem
årens kulturpolitiska åtgärder för att främja funktionshindrades tillgång till kultur och
bibliotek. Där har jag givetvis fokuserat på vad som gjorts för döva och hörselskadade.

*$! "B1+5 (5.
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Låt oss ta vår utgångspunkt i 1700-talets Frankrike. Här föddes 1712 abbé de l’Epée.
Denne man och hans bekantskap med ett par döva tonårsflickor skulle komma att få stor
betydelse för teckenspråkets uppbyggnad. Abbén ansåg att hörandes språk var helt
otillgängligt för döva och att de därför borde få använda sig av ett eget språk –
teckenspråket. Abbén kunde med sina ekonomiska resurser grunda ett institut för döva
fattiga barn. På institutet undervisades barn och ungdomar i den nya
undervisningsmetoden för döva, det som kom att kallas den franska metoden och som
byggde på skrift, tecken och handalfabet (Eriksson�1994, s. 54). Med l’Epée bröts det
som kallas den oralistiska traditionen, den som förespråkat talträning som dövlärarens
viktigaste uppgift (Andersson & Hansson 1998, s. 211). Allt var inte gott och väl med
detta. Under hela 1700-talet argumenterade teckenspråksanhängare och oralister för sina
respektive metoder. Oralismen, det vill säga talmetoden, kallades även Tyska metoden
eftersom den hade sitt fäste och sina starkaste förespråkare i Tyskland (Göransson &
Westholm 1995, s. 70). 1880 hölls det dövlärarkongress i Milano och här kom
teckenspråksanhängarnas och oralisternas motsättningar till ett avgörande. Talmetoden
förklarades överlägsen teckenspråksmetoden som undervisningspedagogik för döva,
eftersom man ansåg att ”’talet oemotsägligt är överlägset teckenspråk när den döve skall
återanpassas i samhället’” (Andersson & Hansson 1998, s. 212-213.). Denna resolution
innebar givetvis ett hårt bakslag för döva och teckenspråksanhängare och den skulle få
konsekvenser runt om i världen, även i Sverige, långt in på 1900-talet.

Nu tar vi ett stort kliv och landar i Sverige på 1940- och 50-talen. Under åren 1949 till
och med 1955 genomfördes, tack vare 1945 års Dövstumsutredning, betydande
förbättringar för dövundervisningen. Detta innebar bland annat att förskolor
upprättades, skolinternaten moderniserades, personal-  och pedagogiksidorna sågs över
och så vidare. 1953 ersätts ordet dövstum med döv i officiella sammanhang (Andersson
& Hammar 1996, s. 73).

1972 påbörjas forskning kring teckenspråk vid Institutionen för lingvistik vid
Stockholms universitet (SDR 0��	���%��	���������	�����
����
��	����) och denna
forskning ledde till att döva 1981 genom riksdagsbeslut ”rätt till tvåspråkighet och till
en tvåspråkig dövskola” (Andersson & Hammar 1996, s. 81). Vi kan alltså konstatera
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att det från Milanokongressens antagande till Sveriges riksdags beslut skulle ta 100 år
innan teckenspråket fick ett nationellt erkännande. Denna period betecknas ibland som
”’hundra år av oralism”’ (Jacobsson 2000, s. 87).

*$!$& (	��	
�=�<�
”Är inte teckenspråket internationellt?”, ”Jag trodde teckenspråket var en direkt
översättning av talspråket”. Dessa två uppfattningar stöter man på allt som oftast när
teckenspråket kommer på tal och ingen av dem är korrekt. Jag vill börja med att avliva
dessa två ”myter”. Teckenspråket är inte internationellt och det är inte en
direktöversättning från det språket som talas i det land i vilket dess tecknare lever.
Teckenspråket är ett eget språk med ett eget lexikon, en egen grammatik och syntax.
(Bergman 1992, s. 1).

”Teckenspråk är det språk som döva sinsemellan har använt i alla tider”, skriver
Göransson och Westholm (1995, s. 18) och under rubriken 3.1.1 i denna uppsats kan vi
se hur dövas historia i mångt och mycket beskriver kampen om rätten till ett eget språk.
Det svenska teckenspråket kallas rätt och slätt teckenspråket, dövas teckenspråk,
förekommer också. I internationella sammanhang talar man om Swedish Sign
Language. (Bergman & Nilsson 1999, s. 342).

”Är döva funktionshindrade…eller en språklig minoritet?”, frågar man sig i �����
��
�����
��	�(2000, s. 4-5.). Traditionellt hör döva i och med just sin dövhet, till gruppen
funktionshindrade. För att i officiella sammanhang kunna möta och tillgodose dövas
och hörselskadades kommunikationsbehov, krävs ofta extra resurser. Dessa resurser
innebär tekniska och praktiska lösningar såsom teleslingor, texttelefon, god belysning,
särskilda nödsystem etc. Vid föreläsningar och muntliga framföranden krävs
teckenspråkstolkar. Medicinskt ses dövhet som ett funktionshinder, ett av sinnena är
inte i funktion eller starkt nedsatt ( ��	��
��������!�"�������� 2000, s. 36). Döva
själva ser sig inte som funktionshindrade, för dem är dövheten inte ett hinder som vi kan
se i följande citat av Anna-Lena Tvingstedt:

Döva skiljer sig från andra grupper med kommunikationssvårigheter genom att de
obehindrat kan kommunicera med varandra. I sin egen grupp har de inte något
kommunikationshandikapp. Där är det den som inte kan teckenspråk som är
handikappad oberoende av hörselförmåga, vilket kanske tydligare än något annat
illustrerar innebörden av det relativa handikappbegreppet. (2000, s. 68)

I och med sitt eget språk, teckenspråket, ser sig döva som tillhörande en språklig
minoritet. Genom detta vill man undvika att betraktas som offer och istället uppfattas
som en självständig grupp med egna intressen och behov (Åkerström 1995, s. 33).

Vilka talar teckenspråk? ”Att avgöra för vem teckenspråket är ett modersmål är ingen
enkel uppgift”, skriver Brita Bergman och Anna-Lena Nilsson (1999, s. 339).
Anledningen till detta är definitionerna på begreppen ”modersmål” och ”första språk”.
Antalet döva som får teckenspråk som både modersmål och första språk är inte så
många. För att detta ska inträffa ska föräldrarna vara döva och använda teckenspråk.
Endast ca 5% av de döva barn som föds i Sverige har döva föräldrar med teckenspråk
som primärspråk. Men döva föräldrar kan ju få hörande barn, så i praktiken innebär det
att även hörande barn kan få teckenspråk som modersmål. Det är faktiskt så att antalet
hörande barn som har teckenspråk som modersmål är fler än antalet döva barn som har
teckenspråk som modersmål. De flesta döva barn som föds, ca 95%, har hörande
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föräldrar (ibid.). I dessa fall blir teckenspråket dövas första språk, det vill säga det språk
man lär sig när föräldrarna, eller samtidigt som föräldrarna lär sig teckenspråk, eller när
man börjar i specialskolan. Att döva barn inte lär sig teckenspråk förrän de börjar skolan
är dock ganska ovanligt i dagsläget eftersom: ”Föräldrar till barn som diagnostiseras
som döva eller gravt hörselskadade rekommenderas i den tidiga rådgivningen att så
snart som möjligt börja använda teckenspråk i sin kommunikation med barnen.” Att
döva barn tidigt lär sig teckenspråk har stor inverkan på deras sociala, kognitiva,
emotionella och språkliga utveckling (Tvingstedt 2000, s. 67).

Som avslutning på detta avsnitt om teckenspråket vill jag ge en kortfattad beskrivning
av teckenspråkets uppbyggnad för att läsaren skall få en bild av i hur pass stor
utsträckning teckenspråket och talspråket skiljer sig år. Teckenspråket har en rumslig
utsträckning som talspråket saknar och detta innebär att ”t ex. personer eller platser
tillordnas riktningar eller positioner i området framför den tecknande. Till dessa kan
man sedan hänvisa med pekningar eller genom att modifiera rörelseriktningar hos
efterföljande verb” (Bergman 1992, s. 8). På så sätt får tecknens rumsliga placering en
språklig funktion. Teckenspråket har även en oral komponent. Vid vissa tecken utgör
munnen ytterligare en artikulationsfaktor. (Bergman & Nilsson 1999, s. 331). Nämnas
bör också ansiktets mimik som en funktion i teckenspråket. Med hjälp av ögon,
ögonbryn och huvudrörelser markerar teckenspråkstalaren ”syntaktiska konstruktioner”
(ibid., s. 337). Döva tecknare har dessutom en livlig och uttrycksfull mimik, något som
för den oinvigde kan uppfattas som grimaserande (ibid.). Oliver Sacks menar att
teckenspråket är filmiskt till sin struktur, det är inte enbart linjärt och berättande, utan
växlar mellan hel och närbilder, återblickar och framtidsblickar (1989, s. 89).
Teckenspråket kan genom dess olika uttrycksmöjligheter sägas vara både abstrakt och
ikoniskt ( ibid., s. 117).

*$!$* �����<
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Två ämnen som livligt debatterats när det gäller dövas skolgång är
undervisningsmetoder för döva och huruvida döva barn skall integreras i den vanliga
skolan med hörande elever eller gå i segregerad skola, den så kallade specialskolan.

De undervisningsmetoder som förespråkats är talmetoden och teckenmetoden
(Göransson & Westholm 1995, s. 70). Under tidigt 1800-tal upprättades på försök ett
antal skolor för döva i Sverige. En drivande kraft under denna period var Per Aron
Borg, även kallad ”den svenska dövundervisningens fader” (Bergman & Nilsson 1999,
s. 344). Han tog emot döva och blinda elever för undervisning och startade så
småningom Allmänna Institutet för Döfstumma och blinda. Denna skola, som ligger på
Djurgården i Stockholm, kom senare att lyda under namnet Manillaskolan och den finns
kvar än idag. På Manillaskolan  användes  från starten teckenspråk som
undervisningsmetod (ibid., s. 345).

Resolutionen vid den internationella dövlärarkongressen i Milano 1880, som avgjorde
att talmetoden med allt vad den innebar av läppavläsning och talträning, var den avgjort
bästa undervisningsmetoden för döva, skulle komma att få tragiska följder för de
dövskolor som upprättats och som använt sig av teckenspråk som undervisningsmetod:
”I Sverige tvingades döva som arbetade som lärare i dövskolorna sluta. För att få arbeta
som lärare för döva krävdes nu fullgod hörsel och bra tal.” (Göransson & Westholm, s.
73). Beslutet fick inte bara tragiska följder för den döva personalen på skolorna utan
framförallt för eleverna som nu fick försöka tillgodogöra sig undervisningen utan
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teckenspråk. Denna form av undervisning innebar att betydligt mindre tid ägnades åt
kunskapsinhämtning, Mycket tid gick åt till talträning och läppavläsning, något som
givetvis gynnade de barn som hade hörselrester kvar.

1950-talet med dess tekniska uppfinningar och lösningar kom att innebära ytterligare en
tillbakagång för teckenspråket som undervisningsmetod (Bergman & Nilsson 1999, s.
346). Det var först under 1960-talet och framåt som förändringar som verkligen kom
döva till godo kom till stånd, och sedan dess har teckenspråket som undervisningsmetod
allt mer säkrat sin ställning och idag ifrågasätts ”döva barns behov av teckenspråk för
att utvecklas optimalt” inte alls (Tvingstedt 2000, s. 68).

Som jag tidigare skrivit rekommenderas föräldrar till döva och hörselskadade barn att så
tidigt som möjligt börja lära sig och använda teckenspråk tillsammans med sitt barn.
Föräldrar till döva barn ställs även inför situationen att välja skolform till sitt barn. Detta
är de skolplaceringsalternativ som huvudsakligen erbjuds döva och hörselskadade
elever på grundskolenivå:

- Placering i vanlig klass i den kommunala grundskolan – i allmänhet som ensam
hörselskadad i klassen.

- Placering i särskild undervisningsgrupp för hörselskadade s.k. hörselklass, i den
kommunala grundskolan.

- Placering i den statliga specialskolan för döva och gravt hörselskadade.
(Tvingstedt 2000, s. 69)

Anna-Lena Tvingstedt skriver: ”För elever som tillhör den döva gruppen är en skolgång
i specialskolan ganska självklar. De behöver vistas i en miljö där både undervisning och
samvaro med kamrater bygger på teckenkommunikation.” (ibid., s. 71)

År 1996 kom Sveriges dövas riksförbund ut med ett handlingsprogram och i kapitlet om
utbildning kräver man bl a att:

- Utvecklingen mot dövskolan som en fullt ut tvåspråkig skola skall fortsätta med
teckenspråk som första språk

- All personal skall vara tvåspråkig så att kommunikationen mellan elever och
personal fungerar utan hinder

- I ämnet historia skall ingå dövas historia och kultur både i dövskolan och på
gymnasiet för döva. 
(,�������%�
�����-�#, s. 29)

Många dövskolor har varit och är fortfarande internatskolor. Döva barn flyttade vid
tidig ålder ifrån hem och familj för att börja sin skolgång på främmande orter. Att lämna
föräldrar och hem var säkert svårt för många barn men faktum är att på dövskolorna fick
de uppleva en gemenskap de annars skulle varit isolerade från. Och även om
teckenspråket var bannlyst som undervisningsmetod långt in på 1900-talet, var det ändå
på internatskolorna som döva barn, genom de äldre eleverna, kom i kontakt med och
lärde sig teckenspråket för första gången i sitt liv. På så sätt kan man säga att
dövskolorna hade ”stor betydelse för teckenspråkets överlevnad” (Göransson &
Westholm 1995, s. 18). Idag är det dock vanligare att hela familjen flyttar med sitt döva
barn till de orter där specialskolorna finns och detta sker oftast redan under
förskoletiden ”eftersom det [på orten; min anm.] i allmänhet också finns en väletablerad
teckenspråklig förskoleverksamhet” (Tvingstedt 2000, s. 71). I Sverige finns det fem
regionala skolor för döva och hörselskadade elever: Birgittaskolan i Örebro,
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Kristinaskolan i Härnösand, Manillaskolan i Stockholm, Vänerskolan i Vänersborg och
Östervångsskolan i Lund (Göransson & Westholm 1995, s. 75). Dessa skolor har ett
särskilt geografiskt upptagningsområde och tar emot barn från flera län (Tvingstedt
2000, s. 70). Döva barn går i specialskolan i tio år medan hörande avslutar sin
grundskola efter nio år (ibid., s. 71). Det tionde året är ett kompletteringsår till
grundskolan. I Örebro finns Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/RGH)
där de flesta elever fortsätter sin utbildning efter specialskolan (,�������%�
�����-�#
1996, s. 27).

*$!$% ���	
�
����
Enligt SDR är föreningslivet av största betydelse för döva över hela världen, gamla som
unga: ”Föreningslivet är mycket viktigt för döva – man brukar säga att föreningen är
dövas andra hem.” 1,�������%�
�����-�#�1996, s. 11). I boken  
�	�����������
��
�
�	��, nämns bland andra dessa skäl till att människor beslutar sig för att bli
medlemmar i en förening:

•  De vill ta ansvar för anläggningar eller verksamhet i sitt närområde.
•  De vill uppleva gemenskap, det vill säga förankra sig i närområdets sociala

nätverk.
•  De vill tillsammans med andra arbeta för och bilda opinion för frågor de hyser

en övertygelse om.
•  De söker kunskap
•  De vill utöva hobby eller fritidssysselsättning tillsammans med andra.
(Blomdahl 1990,  s. 144)

Om man betänker att de ovanstående punkterna utgör starka skäl för hörande att ansluta
sig till en särskild förening, kan vi nästan sluta oss till att samtliga skäl är avgörande när
döva ansluter sig till en dövförening. I föreningen kopplar döva av och pratar med andra
på sitt eget språk. Här utvecklar man sina sociala nätverk och upplever kultur på
teckenspråk (Backenroth 1992, s. 33). Men hur började det hela?

Som jag tidigare nämnt grundades Manillaskolan i Stockholm i början av 1800-talet. De
elever som gått på Manillaskolan slöt sig efter avslutad skolgång, samman för att kunna
stödja och hjälpa varandra på alla möjliga sätt i det fortsatta vuxenlivet. Utifrån denna
stödgrupp bildades 1868 en förening som fick namnet Döfstumsföreningen i Stockholm.
Det ökande antalet dövskolor som uppstod i början av 1900-talet bidrog till att flera
dövföreningar startades. Detta ledde till att diskussioner började föras om bildandet av
en riksorganisation, och 1922 bildades Svenska dövstumsförbundet. Denna organisation
fick 1942 konkurrens av den i södra Sverige bildade Riksorganisationen social
dövstumstjänst (Göransson & Westholm 1995, s. 30-31). Så småningom enades de två
organisationerna om att gå samman i en enda stor. Man behöll namnet Svenska
dövstumsförbundet men 1950 ändrades detta till Sveriges Dövas Riksförbund, vanligen
förkortat till SDR (,�������%�
�����-�#�1996, s. 11).

Idag är SDR en riksorganisation med 40 lokala föreningar och ca 5.300 medlemmar
(Jacobsson 2000, s. 17). SDR har flera olika avdelningar som arbetar med angelägna
frågor. En avdelning är teckenspråksavdelning där man bland annat arbetar med att ta
fram undervisningsmaterial på teckenspråk. I den intressepolitiska avdelningen arbetar
man med sociala frågor, SDR Media producerar videogram på teckenspråk. Tidningen
-�#&/
���	� är en medlemstidning och kommer ut 12 gånger per år. (Göransson &
Westholm 1995, s. 35-40).
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I början av 1990-talet lade Gunnel Backenroth vid Stockholms Universitets
psykologiska institution, fram en serie rapporter rörande dövas sociala nätverk.
Huvudtitel på serien är �������
������������	. Det empiriska materialet i serien bygger
på ett flertal gruppdiskussioner kring olika teman.  Rapport 4 i denna serie�har titeln
�������
������������
���������������������(1992). I resultatdelen till denna rapport
konstaterar Backenroth att: ”Dövföreningen fyller en oerhört viktig  - och oersättlig –
samhällsfunktion…”. Men resultaten av diskussionerna avslöjar att många ”upplever att
de saknar något väsentligt i föreningslivet” (ibid., s 38). Enligt resultaten av
gruppdiskussionerna i denna undersökning saknar döva ett bredare kursutbud, lokala
möjligheter till specifika aktiviteter, samhällsinformation i viktiga frågor etc. Detta
leder till frågor som: ”Vem är dövföreningen till för? Varför är behoven hos de
tillfrågade intervjupersonerna så stora?” (ibid.)

*$& �B.�� �+�"�"�

Även om döva inte bör betraktas som en homogen grupp, skulle jag nog vilja påstå att
dövgruppen kan betraktas som mer homogen än gruppen hörselskadade. Detta beror på
att dövgruppen hålls samman av ideologiska värderingar som grundar sig i en historia
som varit fylld av förtryck och fördomar, samt att man delar samma språk,
teckenspråket. Det finns ca en miljon hörselskadade i Sverige (HRF 2001), vilket väl
också borde utgöra skäl till att gruppen inte kan betraktas som särskilt homogen. Trots
att omfattningen på individer med hörselskada är så stor, har jag inte funnit att det, om
man bortser från den medicinska litteraturen, finns särskilt mycket skrivet om enbart
hörselskadade. I studier och forskning där man undersöker sociala aspekter, kopplas
hörselskadade ofta ihop med döva. Detta kan jag konstatera efter att jag gjort sökningar
i lokala bibliotekskataloger och även i de större sökmotorerna. Att hörselskadade i
sociala sammanhang så gott som alltid kopplas samman med döva, beror sannolikt på
att graden av hörselskada varierar stort. Ett barn som är gravt hörselskadat är i behov av
teckenspråk och kommer därmed att inlemmas i dövvärlden och antagligen även i
dövkulturen genom sin skolgång, som då sker i specialskolan. Ett barn med en lättare
hörselskada integreras ofta i en vanlig klass med hörande barn, med hjälp av
hörseltekniska hjälpmedel (DHB "�����������������������������	��). När det gäller
skolplacering erbjuds hörselskadade barn samma alternativ som döva barn (Tvingstedt
2000, s. 69).

Hörselskadades Riksförbund är ett av två riksomfattande förbund som arbetar med att
tillvarata hörselskadades intressen och behov. HRF har 210 föreningar med 32 000
medlemmar runt om i landet (HRF 23444�������������������354�����������).
Förbundet bildades 1921 och hette då Dövas väl. Genom organisationen ville man
hjälpa döva att finna arbeten och även ekonomiskt hjälpa med att finansiera
hörhjälpmedel. Efter andra världskriget kom en stor del av förbundets arbete att
koncentreras på ”medicinska och tekniska frågor” (ibid.). Från att ha varit en
välgörenhetsorganisation blev man en patientorganisation och förbundet bytte namn till
Hörselfrämjandet. Under 1980-talet och framåt började förbundet driva frågor som inte
bara handlade om hörselskadades medicinska rättigheter. Organisationen blev en
medlemsorganisation. Det resulterade i ännu ett namnbyte, 1990 bytte förbundet namn
till Hörselskadades Riksförbund (ibid.). Det andra riksomfattande förbundet som tar
tillvara hörselskadades intressen är Riksförbundet för döva, hörselskadade och



25

språkstörda barn, DHB. Då deras mål och riktlinjer ligger nära HRF:s dito, har jag valt
att inte beskriva DHB:s verksamhet.

En viktig fråga för HRF är tillgängligheten till offentliga sammanhang. Att den frågan
är viktig beror på att hörselskadade, på grund av bristande tillgänglighet bland annat
inte kan delta fullt ut i det svenska kulturutbudet, inte ”utöva sina demokratiska
rättigheter” (HRF Tillgänglighet) och inte tillgodogöra sig talad information på
offentliga transportmedel. HRF anser alltså att tillgängligheten till kultur inte är
tillfredsställande. Man uttrycker missnöje över bristen på ”textning av TV-program och
svenska filmer, teleslingor i offentliga lokaler…” (HRF ,������	������	������
��
���������). HRF kräver därför att alla TV-program skall textas, att ”alla teater- och
operaföreställningar, svensk biograffilm och video ska textas” Vidare kräver man
hörselteknisk utrustning i offentliga lokaler (ibid.).

Det som blir tydligt när man läser om döva respektive hörselskadade är att när det gäller
döva, koncentrerar sig författare, forskare och förbund på gruppen, hur man gemensamt
skall driva sina intressen, gruppens betydelse för individen, inte tvärtom. När det gäller
hörselskadade, anser jag att författare, forskare och förbund i större utsträckning utgår
från individen. Den medicinska aspekten betonas också kraftigt när det gäller
hörselskadade. Vad orsakar hörselskador? Hur skall hörselvården förbättras? Man kan
också se det som att samhället har ett behov av bestämma till vilken grupp
hörselskadade skall höra. De gravt hörselskadade tenderar att sorteras till gruppen döva,
de med lättare hörselskada till den hörande världen. Men hörselskadade själva ser sig
antagligen som tillhörande gruppen hörselskadade.

*$* "B1��)9���B.�� �+�"�"�����B#�+) �D�)9�
5��1�.��(�(��(5"��.

År 1994 gav Högskolan i Örebro ut litteraturöversikten �����
����������	�����
����	
�������������	
�������������������������	�. Författare är Sivert Antonsson och
Berth Danermark. Syftet är, som undertiteln anger, att ”göra en översikt över relevant
litteratur inom det problemområde som fokuseras …” (s. 6). Av resultaten från denna
översikt får jag klart för mig att forskningen kring döva och hörselskadades
högskolestudier inte var särskilt omfattande under den första hälften av 1990-talet i
Sverige (1994, s. 38). Antonsson och Danermark har inventerat ett antal databaser,
litteraturförteckningar, bibliografier och tidskrifter och personliga kontakter, för att
”erhålla en så heltäckande bild som möjligt av forskningsfältet” (ibid., s. 7). Vad man



finner är studier bedrivna vid amerikanska och brittiska universitet och colleges,
framförallt vid Gallaudet College och National Technical Institute for the Deaf.7

*$*$! '��
���	�>�
�
Begreppet �������������, dyker upp i de forskningsrapporter Antonsson och
Danermark inventerat. Begreppet återfinns i de rapporter där man studerat högskolans-
och universitetens tillgänglighet för studenter med hörselhandikapp (Antonsson &
Danermark 1994, s. 13). Författarna förklarar:

Med ”mainstream” avses normala studier i normala klasser, dvs studiesituationen är
ej anpassad för någon särskild grupp av studerande med funktionshinder.
Mainstreaming handlar alltså om att placeras i ”huvudfåran”. (ibid., s. 8)

Kan mainstreaming i den här meningen verkligen gynna döva och hörselskadade
studenter? Om man kopplar begreppet till studenter med funktionshinder innebär
mainstreaming att ”nå en situation där personer med hörselhandikapp kan gå i vanliga
klasser tillsammans med hörande elever” (ibid., s. 13). För att denna situation skall
uppnås krävs att skolor som tar emot döva och hörselskadade studenter skapar en ”fullt
ut stödjande miljö” (ibid.). Döva och hörselskadades möjligheter att tillägna sig
högskolemiljön handlar inte enbart om tekniska lösningar. För att inte sociala problem
så som isolering skall uppstå, krävs tålamod och hänsyn från hörande studenter, lärare
och övrig personal vid högskolan. Grupparbeten kan ställa till problem för den döva
eller hörselskadade studenten. Miljön är också en viktig faktor. Klassrum med god
belysning och ljuddämpande textilier är till stor hjälp för personer med nedsatt hörsel.
När man på en högskola eller ett universitet beslutar sig för att förbättra miljön för att
göra den mer tillgänglig för till exempel döva och hörselskadade, kan detta leda till att
man blir uppmärksam på brister i miljön för de hörande studenterna. De lösningar som
passar den tilltänkta gruppen kanske inte passar den hörande majoriteten. På det sättet
menar Antonsson och Danermark att mainstreaming sätter fingret på ”ett både komplext
och utmanande problemområde” (ibid.).

*$*$& �
�A�����������	���	
Då jag fann att litteraturen kring döva och hörselskadade med postgymnasial utbildning,
var starkt begränsad, kontaktade jag Pia som jobbar vid en  högskola i Mellansverige.
Hennes jobb är bland annat att introducera funktionshindrade studenter till
högskolemiljön. Hon behärskar teckenspråk och har god vana vid att ta emot döva och
hörselskadade studenter. Kontakten med Pia var tänkt som ett informellt
tillvägagångssätt att sätta mig in i området. Då jag läste igenom anteckningarna från vårt
bandade samtal, upptäckte jag att det innehöll en hel del intressant material och därför
beslutade jag mig för att redovisa en sammanfattning av den information Pia gav mig.8

Enligt vad Pia erfar är det en relativt liten andel döva som går vidare till akademiska
studier. Hon tycker sig dock märka en ökning till den högskola hon arbetar på. Där läser
för närvarande 17 studenter med tolk. Det finns också fyra studenter som läser
teckenspråk och då använder man inte tolk. Men förutom de studenterna finns det ett
antal som läser på uppdragsutbildning, utbildning för lärare framförallt, det är
                                                
7 Gallaudet College ligger i Washington DC och grundades 1864. Detta är ett universitet för döva.
National Technical Institute for the Deaf (NTID) ligger i New York och grundades 1968. Döva,
hörselskadade och hörande studenter går i integrerade klasser (Antonsson & Danermark 1994, s. 8)
8 Pia är ett fingerat namn. Eftersom personen ifråga anser att hon uttrycker en del personliga åsikter vill
hon vara anonym.
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ytterligare 23 studenter. Nu i höstas var det väldigt många som sökte och alla fick inte
plats. Av ekonomiska skäl satte högskolans administrationen stopp för tolkning, man
fick inte tillräckligt många tolkar och då gjorde det att inte alla kom in. Högskolan tog
ändå in sju nya studenter i höstas. Det var en ganska markant och lite oväntad ökning
som man inte var förberedd på. Pia, som har kontakt med RGD och RGH, menar att det
märks från år till år vilka årskullar som är duktiga och inte. Det var en väldigt duktig
årskull förra våren och då är det är många gymnasieelever som söker direkt till
universitetet. Men det är ju en hel del andra också naturligtvis, inte bara
gymnasieelever. Generellt menar Pia, att anledningen till att döva och hörselskadade
söker sig till akademiska studier beror på att det i större utsträckning än tidigare krävs
en universitetsutbildning för att få jobb. Så är det ju även för hörande. Pia tror att
tidigare har man inte haft den kulturen i dövvärlden, att läsa på universitet, men hon tror
också att det har blivit mer och mer accepterat att göra så, att gå vidare. Pia uppfattar det
som att de som går vidare till högskola och universitetet är de som klarar sig bäst
språkligt och kunskapsmässigt i jämförelse med övriga medlemmar i gruppen. Denna
uppfattning grundar Pia i det faktum att de döva studenter som de senaste åren studerat
på skolan klarat sig utan något stöd i engelska och liknande. De har haft kompetensen
med sig från gymnasiet. Ytterligare skäl till att dessa studenter klarar sig bra, tror Pia,
har att göra med att man använder sig mycket av biblioteket i sina studier. Det går
liksom inte att undvika att vara i kontakt med biblioteket. Några studenter Pia pratat
med, berättar om en accelererad språkutveckling under själva studierna. Det var väldigt
tufft i början, men sen så lärde man sig. Det är vanligt bland hörande studenter också att
det är så. Man möter ett helt nytt språk den första terminen och tänker: ”Vad är det
här?”. Och för de som tar sig förbi det här blir det lättare sen. Men den tröskeln är nog
lite högre för döva. Pia skulle vilja påstå att under den tid hon jobbat på högskolan, har
det varit väldigt få döva studenter som har hoppat av sin utbildning på grund av att de
misslyckats med sina studier.

*$% +5 (5.;) �(��+���(#8."�.�F����B1�.��+(

Under 1960-talet intensifierades de samhälleliga insatserna för funktionshindrade till
följd av en rad politiska utredningar. Man riktade in sig på ”att skapa ekonomisk
trygghet och i övrigt bättre materiella villkor” (SOU 1976:20 1976, s. 46).
Utredningarna behandlade sociala frågor: boende, socialtjänst och hjälpmedel.9 Denna
politik och de förbättrade levnadsvillkor för funktionshindrade den förde med sig, ledde
till att samhällsgruppen funktionshindrade i allt större utsträckning kom att efterfråga
kultur, underhållning och förströelse. 1976 kom betänkandet /������������� vars
huvudsyfte var att lägga fram konkreta förslag på hur handikappade skulle få del av
kulturen (ibid., s. 11). I /�����%
����	��������	����� hänvisar man till detta betänkande
som en utgångspunkt för de senaste tjugo årens politik gällande frågor som rör
funktionshindrades kulturella möjligheter (SOU 1995:84 1995, s. 189).

När det gäller döva betonar man i /������������� vikten av att döva får lära sig och utöva
teckenspråk: ”Språket är redskap för tanken, grund för gemenskap, kulturliv.” (SOU
1976:20 1976, s. 63) Dessa tankegångar skulle komma att vinna starkt gehör under hela
1970-talet samt få ett officiellt erkännande år 1981. Det man framför allt fastslår i detta

                                                
9Se till exempel SOU 1967:53 (1967). Se:/
���������
�������
������
��������6�#�%%
���
��
�������, SOU 1967:60 (1967). Se:*����������%�������������	�%%��6� ���������
����	�%%����������, SOU 1970:64 (1970). Se: *�������
�������������������	�%%��6� �����������
,���	�%%�����������
������������������������
�������������
������������	�%%����
�.
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betänkande är vikten av tillgänglighet, att kulturen skall göras fysiskt tillgänglig för
funktionshindrade. Detta bör ske genom att kulturinstitutionernas lokaler och byggnader
ses över. Teleslingor och texttelefoner, när det gäller döva tillråds att installeras,
dessutom bör det lilla beståndet av anpassad litteratur, det vill säga talböcker, lättlästa
böcker samt videogram, snabbt kunna lånas ut (ibid., s. 163).

Sedan början av 1970-talet har frågor kring funktionshindrades tillgång till kultur
belysts flera gånger. Detta konstateras i /�����%
����	��������	����� ( SOU:1995:84,
1995, s.189). Vidare: ”I flera av de målformuleringar  som använts genom åren har
begreppet tillgänglighet använts.” (ibid., s. 190) Man menar att de senaste tjugo åren har
burit med sig åtskilliga förbättringar för funktionshindrade och på kulturområdet är det
främst inom bibliotek och media som insatserna skett. För gruppen döva innebär detta
att teckenspråkstolkade videogram produceras med statligt stöd. Man nämner även
Riksteaterns specialensemble 0$�����������som funnits sedan 1980 och som spelar för
döva och hörselskadade (ibid., s. 192).

 ��	��
������������������������	�������/������������
�����������%�
���� är en
rapport som Statens kulturråd producerat på uppdrag av regeringen (1998:3 1998). Som
rapportens syfte anges: ”Syftet med handlingsprogrammet är att främja
funktionshindrades deltagande i kulturlivet” (ibid., s. 10). Genom enkätundersökningar,
muntliga och skriftliga kontakter med handikapporganisationer,
levnadsvaneundersökningar, studiebesök, konferenser och möten, har man kartlagt
funktionshindrades kulturvanor. En av utgångspunkterna är att alla människor, med
eller funktionshinder, skall ha tillgång till det allmänna kulturutbudet. Man diskuterar
kulturens olika funktioner, vardagskulturen som kan bestå av de enklaste saker som att
läsa dagstidningar och sjunga i kör och konstaterar att för funktionshindrade kan det
vara svårt att utveckla sina individuella intressen. Enligt Mohamed Chaib, lektor i
pedagogik och kommunikationsvetenskap, kan kultur ”ge funktionshindrade ungdomar
en högre livskvalitet” (ibid., s. 15). Slutligen anses kulturen kunna användas för att
skapa opinion och sprida information. Så skulle till exempel visningar av
funktionshindrades konst ”synliggöra de mekanismer som gör att människor med
funktionshinder segregeras i samhället” (ibid., s. 16). När det gäller döva och
hörselskadade och kulturfrågor som är viktiga för denna grupp, använder man sig i
denna rapport av SDR:s handlingsprogram som bland annat kräver att:

- Döva som vill verka inom det kulturella och estetiska området erbjuds
utbildning

- Medel tillförs för att bilda kulturcenter på central och regional nivå
- Möjligheter skapas för döva att genom teckenspråkstolkning få del av det

allmänna kulturutbudet
(,�������%�
���� -�# 1996, s. 10)

*����
��	��������	������������ är ännu en rapport från Statens kulturråd�där
funktionshindrade och denna gång även äldre sätts i fokus, därför har rapporten
underrubriken /������������
�������$����������
��	�������������������
��
���	��
���������(1999:2 1999). I denna utredning vill man ”kartlägga hur den
uppsökande verksamheten har utvecklats det senaste decenniet” (ibid., s. 7), det vill
säga från slutet av 1980-talet till slutet av 1990-talet. ”Begreppet ’bibliotekets särskilda
tjänster’ innebär att specialinsatser görs för personer med särskilda behov” (ibid., s. 9).
Bibliotekens särskilda tjänster kan innebära biblioteksverksamhet riktad till en kollektiv
grupp, och i dessa ingår ”depositionsverksamhet och bemannade bibliotekslokaler på
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institutioner…” (ibid.). Gällande döva konstateras i rapporten att det är viktigt för
barndomsdöva att ha tillgång till medier på sitt modersmål, teckenspråket, samt att
”Tillgången till anpassade medier för döva är bristfällig.” (ibid., 61) Man anser att en
viktig uppgift för biblioteken är att arbeta för ”att så många videogram på teckenspråk
som möjligt ska finnas tillgängliga på så många kommunbibliotek som möjligt” (ibid.).

I mitten av 1990-talet föddes vid Örebro Länsbibliotek tanken om ett nationellt
ansvarsbibliotek för döva. Örebro Länsbibliotek som genomfört ett antal projekt för
döva, ansåg att det hos folkbiblioteken, men även inom dövvärlden, fanns ett behov av
samordning och organisering av material på teckenspråk. Man gick från tanke till
handling och författade en projektbeskrivning. I utformande av syfte och mål med
ansvarsbiblioteket utgick man från grundlagens 2:a kapitel. Sammanfattningsvis kan
man säga att detta kapitel stadgar alla medborgares rätt till yttrandefrihet i olika
uttrycksformer samt informationsfrihet, det vill säga alla medborgares frihet att söka
och ta emot allmän information (Örebro Länsbibliotek )�����������
��	���������
��
�������	����!�%�
��	����	�������). Man menar: ”Det är självfallet ett minimikrav att
all den kunskap och information, som finns på bibliotek, ska göras till-gänglig för döva
genom teckenspråk” (ibid.). Projektbeskrivningen redogör i fyra punkter för vad man
vill uppnå med ett ansvarsbibliotek:

1. Uppbyggnad och vidmakthållande av ett ”virtuellt mönsterbibliotek för döva
och hörselskadade”.

2. Lånecentral för videokassetter och litteratur inom dövområdet.
3. Kunskapsbank för biblioteksservice till döva
4. Videoproduktion.
(ibid.)

1997 skickade ett antal socialdemokratiska kommunalpolitiker från Kultur- och
Bildningsförvaltningen i Örebro en motion till riksdagen där man föreslog ”att
riksdagen tar initiativ till utredning av förutsättningarna för att i Örebro etablera ett
ansvarsbibliotek för döva och hörselskadade” (Motion till riksdagen 1997/98:Kr235).
Kulturutskottet avslog motionen med hänvisning till  ”en pågående utredning från
Statens kulturråd om funktionshindrades tillgång till kultur” (�����
��������
��	 2000,
förordet). Den pågående utredningen skulle så småningom utmynna i rapporten
 ��	��
������������������������	�����. Örebro Länsbibliotek framhärdade. Två
personer projektanställdes för att utarbeta en rapport som ”på ett djupare och mer
ingående plan” belyste frågan döva och bibliotek (ibid.). Våren 2000 var rapporten
�����
��������
��	�����	������������färdigställd.�Denna rapport visade på brister i
material på teckenspråk för döva samt problem med att samordna produktionen av
dövmaterial (�����
��������
��	, s. 8-11).10�I mars 2001 skickade Örebro Länsbibliotek
en ansökan till Statens kulturråd där man framhöll resultaten från kartläggningen. I
denna ansökan bifogades brev från SDR, Dövas Förening i Örebro samt
Specialskolemyndigheten, som uttrycker stöd för upprättande av ett Resursbibliotek för
döva vid Örebro Länsbibliotek (Resursbibliotek för döva, ansökan till Statens kulturråd
FRÅN Örebro Länsbibliotek, 2001-03-05). Statens kulturråd beviljade i april 2001
Örebro Länsbibliotek bidrag för ”Resursbibliotek för döva” (Statens Kulturråd, Dnr 470
/ 01 – 223, 2001-04-26).

                                                
10 Denna rapport diskuteras mer utförligt i kapitel 4, 4.4, i denna uppsats.
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Det här kapitlet innehåller ett axplock av den forskning om döv och hörselskadade som
bedrivits och bedrivs vid några universitet runt om i Sverige, från början av 1990-talet
till början av 2000-talet. Anledningen till att jag valt detta tioårsspann är att, som jag
uppfattat det genom den litteratur jag läst, harsynen på dövhet och hörselskador
genomgått betydande förändringar de senaste tjugo åren. Därför anser jag att jag bör
redogöra för forskning som är relativt aktuell och därmed fortfarande relevant. Katarina
Jacobsson vid sociologiska institutionen i Lund konstaterar att den svenska
dövforskningen är ”centrerad kring döva och hörselskadade barn” (2000, s. 22), men
detta är inte helt utan undantag. Dövas sociala relationer i arbetslivet står också i fokus
för dövforskningen. När det gäller ”den verklighet som döva och hörselskadade möter
och befinner sig i” (ibid., s. 24), har jag funnit att det främst är inom pedagogiken,
psykologin och sociologin, som forskning bedrivs.

1997 lade Helena Andersson fram sin magisteruppsats ��������
����
��������
��	�
���������	��������#�	��$����������������(1997:83). År 2000 kom rapporten ����

��������
��	�����	�����������. Dessa båda arbeten diskuterar jag tillsammans i slutet av
detta kapitel.

%$!� ;�7+) )#�

Under åren 1991 – 1993 genomförde Gunnel Backenroth ett projekt med
gruppdiskussioner för döva. Projektet mynnade ut i ett antal rapporter som gavs ut av
Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. De fyra första rapporterna gick
under samlingsnamnet �������
������������	. Målsättningen med projektet som helhet
var att ”stödja nätverksbyggandet i dövgruppen genom att erbjuda gruppdiskussioner
utifrån olika teman som utgår från dövas egna intressen och behov” (Backenroth 1991b,
s. 9). Antaganden som legat till grund för forskningsarbetet är att ”döva har potentiella
möjligheter och resurser och att de kan och vill ta ansvar för sin egen livssituation och
sina egna valmöjligheter” (ibid.). Hela projektet gick under namnet KRISTINA, där var
och en av bokstäverna ”representerar  ett antal faktorer som i det praktiska arbetet med
döva visat sig vara centrala för döv identitet” (Backenroth 1991a, s. 9): +unskaper,
.ealitetstestning, �dentifikationer, �jälvförtroende, (rygghet, �ntegritet, �ätverk,
�ccepterade (ibid.). De metoder man använt sig av är såväl kvalitativa i form av
intervjuer och gruppdiskussioner, som kvantitativa i form av ”beskrivande statistik”
(ibid., s. 11). Varje rapport introduceras med ett teoretiskt ramverk, olika beroende på
vad rapporten i fråga har för inriktning.

Gruppdiskussionerna genomfördes på fem orter i Sverige: Leksand, Stockholm,
Trollhättan, Umeå och Örebro. Vad har då döva för intressen och behov när det gäller
innehållet för gruppdiskussioner? I den första rapporten och återkommande i de följande
listas sex områden av särskilt intresse för döva:

1. �������	�: ”Attityder  till varandra”, ”Attityder döv – hörande”
2. #	>	
���=�F�=���������������	��
�: ”Dövgemenskapen – behöver vi den?”
3. 5�	����
����A���������	�: ”Hur vill vi ha framtiden för döva?”
4. .	�����
	����A���>�	
��: ”Att förstå män och kvinnor”
5. +?��?����A�?==�E�������: ”Att vara döv förälder till hörande barn”
6. ����
����	��������	�: ”Döva med tonåringar och problem”
GBackenroth 1991a, s. 23-24)
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Mitt intryck av dessa rapporter är att de med sina många citat och beskrivningar av
gruppdiskussionerna, ger en god inblick i hur döva tänker och resonerar kring viktiga
områden i livet. Rapporten om dövas relationer i föreningslivet finner jag intressantast,
särskilt i relation till denna uppsats. Dock är de olika rapporterna  svåra att skilja åt.
Upprepning förekommer ifråga om begrepp och redovisningarna av
gruppdiskussionerna är emellanåt röriga och svåra att följa. De olika teorierna ger också
upphov till viss förvirring.

%$& �)9�) )#�

Malin Åkerström vid sociologiska institutionen i Lund lade 1995 fram
forskningsrapporten �����������������������7������
����������	�����
��������.
Medförfattare är Katarina Eriksson och Birgitta Höglund. Rapporten är indelad i ett
antal självständiga texter. Syftet med rapporten är omfattande: ” hur blir man (i social
mening) förälder till ett dövt eller hörselskadat barn idag; hur är det att vara lärare i
dagens dövskola; hur betraktas cochlea implantat11; hur uppfattas representantskapet?”
(Åkerström 1995, s. 16). I det inledande kapitlet skissar Åkerström upp bakgrund,
frågeställningar och teoretiska perspektiv för de kommande avsnitten. Insamling av
material har skett medelst kvalitativa metoder, intervjuer, observationer och
litteraturstudier (ibid., s 24). Bakgrunden är den att man gått från 1950- och 60-talens
integreringsideologier som innebar ”talträning och läppavläsning” (ibid., s. 17) på
dövskolorna, till att röster under 1970-talet höjdes för att teckenspråket skulle få
användas i undervisningen av döva- och hörselskadade barn. 1981 fick teckenspråket
sitt officiella erkännande. Detta kan förenklat, sägas vara förändringen. Men
förändringen är naturligtvis betydligt mer komplex och sträcker sig dessutom, i den här
rapporten, in i början av 1990-talet. Det är förändringens komplexitet som beskrivs i
rapporten. En frågeställning som berör förändringen, har att göra med ”vem som
tillerkänns expertis idag” (ibid., s. 21). Man konstaterar att läkare och tekniker som förr
ansågs vara experter, nu har ersatts av andra yrkeskategorier så som tolkar, men att även
döva och hörselskadade i stor utsträckning nu ses som experter (ibid.). Eftersom varje
kapitel är självständigt varierar de teoretiska perspektiven. Jag finner texten ���������

����������	���� intressant (ibid., 127). I den förklaras opinionsforskaren Noelle-
Neumanns teori om �$������%������ på detta vis:

Noelle-Neumann talar om opinionens språk och ger exempel på kampanjknappar i
val t ex. De som uppfattar sig som vara i medvind använder de märken som talar för
deras sak, medan de som inte uppfattar sig som vinnare tvekar att signalera sin
tillhörighet. (Åkerström 1995, s.128)

Konsekvensen av detta blir att de som har andra åsikter än de godkända, föredrar att inte
uttala sig. Applicerar man detta på dövvärlden menar Åkerström att döva, genom att de
synliggjorts bland annat på TV genom teckentolkade program och på offentliga platser
” kan sägas ha haft ett företräde i debatten … Allt detta kan ses som meddelanden om
att ’det är detta som gäller nu’” (ibid.).

Åkerströms och hennes medförfattares texter är samtliga mycket intressanta. De teorier
man valt erbjuder tankeväckande perspektiv på det empiriska materialet. De kvalitativa

                                                
11 ”Ett cochleaimplantat är ett hjälpmedel som ger gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att
uppfatta ljud med hjälp av elektriska signaler” (Jacobsson 2000, s. 19)
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metoderna har bidragit till att ge en nära men ändå nyanserad bild av en värld i
förändring.

Katarina Jacobssons forskning går i linje med Malin Åkerströms arbeten. Jacobsson,
forskare vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet, behandlade i sin
licentiatavhandling ämnet social kontroll i dövvärlden (1997). I sin doktorsavhandling,
#��
���	����������/
�	������������������������������(2000), går hon djupare in i
detta område  och undersöker den diskurs som etablerats i  dövvärlden. De analytiska
hörnstenarna i avhandlingen, är diskurs, dialog och lokal kultur. En ��	���, utgörs,
enligt Jacobsson av ”en uppsättning termer, fraser och framställningsformer som
möjliggör beskrivningar enligt en viss kulturs preferenser; den tillhandahåller former för
hur saker och ting ska berättas och tolkas” (s. 27). På det sättet menar Jacobsson att en
diskurs är begränsande (ibid.). En kulturell diskurs kan dock vara en tillgång då den kan
användas i ”argumenterande syfte”. För att den ska kunna användas på detta sätt krävs
att diskursen uppdateras, vilket brukarna av diskursen sörjer för (ibid., s. 30-31.). En
diskurs är alltså föränderlig. ����
�, kan definieras på olika sätt vilket också görs i
denna avhandling. I analysen av materialet har till viss del Bachtins dialogbegrepp
använts (ibid., s. 35). Gällande �
	���	�����, hänvisar Jacobsson till Holstein &
Gubrium.12 Lokal, i detta sammanhang, refererar till ”����������������� kultur, snarare
än geografisk” (Jacobsson 2000, s. 40). Inom en diskurs finns det, enligt Jacobsson ett
”rätt” sätt att uttrycka sig, åsikter som är accepterade och godtagna. Detta innebär i sin
tur att det finns ett ”felaktigt” sätt att uttrycka sig. Man talar om motsatser. Den högra
kolumnen i citatet nedan, innehåller de viktigaste begreppen inom den etablerade
diskursen. De etablerade begreppen framstår som ”särskilt starka argument för ett
positivt och modernt synsätt på döva” (ibid. 57) i kontrast till motsatsorden.
De huvudsakliga motsatspar Jacobsson definierar inom den dövkulturella diskursen är:

Medicin/audiologi kultur/språk
Tal teckenspråk
Teknik naturlig kommunikation
Örat  hela individen
Integrering teckenspråksmiljö
Normalisering bli accepterad som den man är
(ibid)

Vad Jacobson ägnar sig åt i sin avhandling är alltså att analysera det språkbruk som
finns inom den dövkulturella diskursen. Hon använder sig av flera kvalitativa metoder,
bland annat litteraturstudier, vilket i detta fall inneburit studier av ”’dövlitteratur och
dövforskning’” (ibid., s. 48), för att försöka avgränsa och bestämma den kulturella
diskursen. Observationer vid olika möten, sammanträden  och konferenser inom
dövvärlden har genomförts, liksom kvalitativa intervjuer. Enligt min åsikt ger det
material hon presenterar en god inblick i den diskurs som i dagsläget är etablerad inom
dövvärlden. Den analys hon genomför är väl grundad och mångfacetterad. Katarina
Jacobssons #��
���	��������, framstår som ett viktigt och aktuellt bidrag till dagens
dövforskning.

                                                
12 Holstein, James och Gubrium, Jaber F. 1997 ”Active Interviwing” in D. Silverman (ed): 8����������
#���������0��
�$��9���
����(�������. London: SAGE.
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Avhandlingen�,������	����������	
����������9�����������
���,���� (2001) sorteras
inte inom något av universitetsämnena pedagogik, psykologi eller sociologi. Dess
författare, Sivert Antonsson, är verksam vid Institutionen för vårdvetenskap och omsorg
vid Örebro Universitet (IHV). Jag finner avhandlingen relevant för denna uppsats då
den behandlar hörselskadade i samspel med en miljö, i detta fall högskolemiljön, ur ett
både socialt och ett fysiskt perspektiv. Forskningsproblemet gäller ”hur man kan förstå
samspelet mellan studerande med hörselskada och den akademiska och sociala miljön
som högskolestudier utgör …” (Antonsson 2001, s. 21). De teoretiska utgångspunkterna
utgörs av olika modeller av studenter i högskolemiljö (ibid., s. 52-63) samt teorier kring
kulturell identitet, funktionsnedsättning, handikapp etcetera (ibid., s. 65-78). Genom sitt
empiriska material utröner Antonsson fyra teman innefattande faktorer som kan besvara
frågan ” hur framgång och misslyckande kan bero på den hörselskadade individens
förutsättningar och möjligheter att bedriva högskolestudier” (ibid., s. 139). Dessa fyra
teman är:

•  Kommunikation. Några av de intervjuade studenterna ansåg inte att studieresultaten
kunde relateras till hörselnedsättningen. Däremot ansågs fungerande teknisk
utrustning som avgörande. För vissa var en teckenspråkstolk till stor hjälp. Det mest
avgörande gällande kommunikation tycktes vara att studenterna inte hade grepp om
vad det man missat i lärarens undervisning, men även i småpratet mellan andra
studenter. Genom att man faktiskt inte visste vad man missat hade man heller ingen
chans att fråga eller fråga om. Ett sätt att avhjälpa kommunikationsbarriären kan
vara att på ett tidigt stadium berätta om sin hörselskada och vad som krävs av
omgivningen för att avhjälpa svårigheter. Kontinuerlig påminnelse till lärare och
hörande studenter tycks också krävas.

•  Identitet. De hörselskadade studenterna i denna studie upplevde sig som individer
som befann sig någonstans mitt emellan den hörande världen och dövvärlden. I
studiesituationen innebar detta att man blev tvungen att anpassa sig till den hörande
högskolevärlden.

•  Trötthet. Som hörselskadad student får man ofta lägga ner mer tid och energi på sina
studier än en hörande student. Detta har främst sina orsaker i
kommunikationshindren. Att sitta på långa föreläsningar, vilket av hörselskadade
kräver stark koncentration, är också mycket tröttande.

•  Integrering: Att som hörselskadad komma från gymnasiet, vanligen RGH, till
högskolan, innebar för många av de intervjuade studenterna en stor omställning.
Gymnasiet med sina små klasser, speciellt anpassade miljö och lärare med en
särskild pedagogik, står i stark kontrast till högskolemiljön, som i och för sig kan
vara anpassad, men inte på den individnivå som skulle vara mest gynnsam för
studenten. Miljöombytet innebar en omställningsperiod som ibland upplevdes som
påfrestande för studenterna. Några klarade inte av denna period utan avslutade så
småningom sina studier. Andra lyckades bättre och kämpade sig igenom den
påfrestande omställningen (Antonsson 2001, s. 174-175).

I den avslutande diskussionen drar Antonsson slutsatser utifrån den empiriska studien
kopplade till de teoretiska perspektiven och framlägger konkreta förslag till ”åtgärder
från högskolans sida [som kan; min anmn.] utgöra skillnaden mellan att som student
med hörselskada lyckas eller misslyckas med sina akademiska studier” (ibid., s. 230).
Ett av dessa förslag innebär ett förespråkat samarbete mellan högskolan och den döva
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eller hörselskadade studenten. Antonsson talar om studenten som medarbetare: ”En
medarbetare, som man [läraren; min anmn.] planerar arbetet tillsammans med. --- För
studenten handlar det om att få tillträde till undervisningssituationen” (ibid., s. 231) Ett
förslag som är mer att betrakta som ett konstaterande innebär att det bör betraktas som
självklart att högskolor och universitet som tar emot många döva och hörselskadade
måste ha ambitionen ”att ständigt bjuda studenten med hörselskada på det senaste ifråga
om teknisk väg kompensera för hörselnedsättning” (ibid., s. 232).

I mitt omdöme om denna  rapport funderar jag kring Antonssons tillvägagångssätt när
det gäller anonymiseringen av sina informanter. Jag anser att det finns ett
motsatsförhållande mellan Antonssons noggranna redogörelse för de etiska aspekterna i
avhandlingen (2001, s. 112-113) och hans faktiska tillvägagångssätt vid
anonymiseringen. För den som vill kan det inte vara några som helst problem att
identifiera de medverkande i denna avhandling. Teori och praktik motsäger därmed
varandra och även om informanterna givit sitt godkännande anser jag att forskaren har
det yttersta ansvaret när det gäller att skydda informanternas anonymitet. Det är dock
den främsta invändningen jag har till denna avhandling som genom sin blotta existens
fyller ett stort tomrum. Svensk forskning kring döva och hörselskadade i
högskolestudier är i dagsläget i det närmaste obefintlig. Att avhandlingen också är
välskriven och väl balanserande mellan subjektiva iakttagelser och objektiva, analytiska
iakttagelser, gör att jag finner den mycket intressant och kunskapsberikande.

%$% :�: �)(�+

1997 lade Helena Andersson fram sin magisteruppsats ��������
����
��������
��	�
���������	��������#�	��$����������������(I997:83) vid Bibliotekshögskolan i Borås.
Syftet med Anderssons uppsats är att ”undersöka döva ungdomars användning av
bibliotek” (ibid., s. 1). Hon vill även ”undersöka döva ungdomars inställning till läsning
och vad de tycker om att läsa för böcker” (ibid.). I syftet ingår också att ta reda på hur
bibliotekarier som arbetar med döva ungdomar ser på sitt arbete. Andersson har
genomfört en kvantitativ enkät vid RGD samt även kvalitativa intervjuer med fyra
bibliotekarier. Hon applicerar inte i direkt mening någon teori på sitt material.
Anledningen till detta är, enligt Andersson att ”inte många tidigare undersökningar
gjorts” (ibid., s. 5). Ett argument som kan tyckas något svävande. Istället utgår hon från
bland annat dövas tvåspråkighet, teckenspråket, dövas läsinlärning, självförtroende och
IFLAS riktlinjer, i sin uppsats (ibid., s. 5-22.).13 Urvalet består av döva ungdomar i
årskurs 2 och 3 på RGD i Örebro. Både resultaten av enkätundersökningen och de
kvalitativa intervjuerna, visar, att ”de flesta döva ungdomar (72 %) besöker ett bibliotek
minst en gång i månaden  eller oftare. Samtliga av de intervjuade bibliotekarierna i min
undersökning var av åsikten att de döva är flitiga biblioteksbesökare” (ibid., s. 55).
Kanske kan man då luras att tro att i och med att undersökningen gäller
gymnasieungdomar, är det mest skolbiblioteket som uppsöks för skolarbete. Men detta
motsägs av de resultat Andersson kan uppvisa: ”Men enligt vad som framkom i min
enkätundersökning besöker de döva ungdomarna även stadsbiblioteket. Att gå till
biblioteket är således inte bara något som har med skola … att göra, utan även med
fritid och rekreation.” (ibid.) Dessa resultat går stick i stäv med de föreställningar man
inom biblioteksvärlden har om döva, att de skulle ha problem med att läsa och att de
inte är flitiga biblioteksanvändare (Day 1991, s. 10). Andersson ger flera olika

                                                
13 IFLA står för International Federation of Library Associations and Institutions.
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förklaringar till de resultat hon genom sin undersökning kommer fram till. En förklaring
är urvalet som inte är slumpmässigt. Andersson har vänt sig till en speciell grupp döva
som befinner sig i en situation i livet som består av mycket informationsinhämtning och
studier och följaktligen besök på bibliotek. De övriga förklaringarna redogör hon för i
fem punkter där hon till viss del anknyter till det hon tidigare skrivit om teckenspråk,
läsinlärning och självförtroende (Andersson 1997, s. 56-59). Andersson tar i sin uppsats
upp den då aktuella Ansvarsansökan (ibid., s. 23).14 Den bibliotekarie som författat
ansvarsansökan är också en av de bibliotekarier Andersson intervjuar. Då
Ansvarsansökan var under diskussion när Andersson skrev sin uppsats är det fullt
förståeligt att hon diskuterar den. Dock är jag fundersam till hennes något okritiska
hanterande av frågan. När hon diskuterar denna ansökan tar hon nämligen ställning.
Man får intrycket att intervjun med den ansvarige bibliotekarien övertygat Andersson
om det eventuella ansvarsbibliotekets förträfflighet. Det kan vi se på detta uttalande:
”Då det gäller ett nationalbibliotek för döva framkom det i min intervju att ett sådant
bibliotek skulle fylla en viktig funktion. Biblioteket skulle stötta dövas tvåspråkighet
genom att stimulera ett väl utvecklat teckenspråk, men även underlätta dövas väg till
svenskan” (ibid. s. 68). Det som framför allt får detta uttalande att framstå som partiskt,
är dels att Andersson avslutar sin magisteruppsats med denna slutsatsliknande
kommentar, dels ett konstaterande Andersson gjort tidigare i sin uppsats, nämligen:
”Det ansökan egentligen handlar om är pengar att driva verksamheten. Pengar som idag
saknas.” (ibid., s. 54).

Andersson redovisar i sin uppsats resultat gällande döva (ungdomar) och bibliotek som,
i bibliotekssammanhang kan tyckas överraskande. I rapporten������
��������
��	
(2000) presenteras en annan bild av döva och bibliotek, nämligen den inom
bibliotekssammanhang mer gängse. Utgivare av rapporten är Örebro Länsbibliotek. För
författande och genomförande av intervjuer och undersökningar står Per Eriksson, döv
tandläkare och Helena Söderlund, hörande bibliotekarie. I rapporten vill man ”belysa
frågan [om döva och bibliotek; min anmn.] på ett djupare och mer ingående plan”
(�����
��������
��	 2000, förordet), men man ville självklart även driva frågan om ett
ansvarsbibliotek vidare. Det framkommer inte i rapporten hur många döva som
intervjuats, dock framkommer det att det var ”enskilda vuxna döva personer inom
dövföreningar samt andra organisationer med anknytning till döva och med personal vid
skolor för döva” (ibid., s. 16). Intervjuerna med de döva informanterna genomfördes av
Per Eriksson (ibid.). Resultaten av intervjuerna med döva, visar att ”många döva inte
vet vad de vill ha av biblioteket och vilken service biblioteket kan ge dem. Det finns de
som är rädda för att gå in på ett bibliotek” (ibid., s. 17). Döva känner osäkerhet inför
kontakten med bibliotekarier och annan personal på biblioteken. Man är rädd att avslöja
sin okunnighet gällande litteratur genom att ställa ”’dumma frågor’” (ibid.). Enligt
författarna till rapporten besöker döva ”i väldigt liten utsträckning bibliotek” (ibid., s.
20) och detta skulle ha ”med språket och attityder att göra” (ibid.).

Man kan fråga sig vad det kommer sig att resultaten i Anderssons magisteruppsats och
resultaten som presenteras i �����
��������
��	 skiljer sig åt så markant. Förklaringarna
är flera och några kan tyckas uppenbara: Det är fråga om två olika typer av arbeten. Det
ena är en magisteruppsats med anspråk på vetenskaplighet och objektivitet. Den
kartläggande rapporten utgår inte från sådana krav. Även om de båda arbetenas syften är
snarlika, skiljer de sig åt: Andersson har en objektiv utgångspunkt (något man också

                                                
14 Se kapitel 3, 3.4, i denna uppsats.
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kan vänta sig), hon har ”funderingar kring hur relationen ser ut mellan döva och
bibliotek” (1997, s. 1) medan rapporten verkar utgå från en bestämd uppfattning, att
döva ”upplever att där [på biblioteken; min anmn.] inte finns något att hämta, att
biblioteken inte är till för dem” (2000, s.1). �����
��������
��	 utgör en del av det
underlag som ska ligga till grund för beslutet om Örebro länsbibliotek ska får uppdraget
som ett ansvarsbibliotek för döva. Här kan man alltså räkna med att man genom sin
kartläggning vill uppnå ett visst resultat.

Anderssons metod är kvantitativ och hon påpekar själv att ”Nackdelen med att välja
enkät var att svenska är dövas andra språk. En enkät har även andra begränsningar, då
svarsalternativen redan är givna ” (1997, s. 3). Kanske kan det vara så att om man inte
förstått någon av frågorna har man valt att ge ett positivt svar i stället för ett negativt
svar. Vetskapen om att man medverkar i en magisteruppsats kan ha haft den effekten att
man hellre valt ett positiv svarsalternativ än ett negativt dito. Man har kanske inte velat
riskera att bidra till att förstärka bilden av döva som icke-användare och som en grupp
med läs- och skrivsvårigheter. Detta är min tolkning av den effekt metoden kan ha haft
på Andersson undersökning. Metoden i �����
��������
��	, är kvalitativ. Eriksson har
genomfört intervjuerna med de döva informanterna. Här anser jag att man kan tolka
resultaten på två olika sätt: 1. Intervjuaren är döv och dessutom inte knuten till
biblioteksvärlden, man känner att man kan vara helt uppriktig i sina svar, 2. Man är
medveten om rapportens syfte och vill på något sätt ”bidra” till att ett ansvarsbibliotek
upprättas.

Urvalsgrupperna skiljer sig åt. Där Andersson intervjuat döva gymnasieungdomar, har
Eriksson och Söderlund intervjuat döva vuxna. Generationsfaktorn är antagligen en
starkt bidragande orsak till att resultaten skiljer sig åt. Kanske ligger den huvudsakliga
förklaringen till Anderssons resultat och resultaten i Döva och bibliotek i de
förändringar i dövvärlden Åkerström skriver om i sin rapport (1995). Den acceptans och
de officiella erkännanden döva erhöll i slutet av 1970-och i början av 1980-talen har
kanske lett till att den unga generationen döva inte  förknippar  bibliotek med de
negativa och kränkande känslor den äldre generationen fortfarande gör utan istället har
en mer neutral inställning till bibliotek.
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Efter genomgång av tidigare forskning inom dövområdet och med fokus inställt på
syftet med denna uppsats, riktade sig mina funderingar kring lämplig teori, mot
sociologin. Jan Trost och Irene Levins bok�)�������������������!���������$��
���	�
������	��
���	���	��%���%�	����(1999), ger en introduktion till den sociologiska teorin
symbolisk interaktionism. Inom denna teori förekommer termen referensgrupp. Trost
och Levin förklarar termen på detta vis: ”En referensgrupp är således en grupp eller en
kategori av människor, verkliga eller tänkta, vilka av den givna personen tolkas ha vissa
värden eller värderingar, som han eller hon skall bry sig om eller faktiskt bryr sig om.”
(Trost & Levin 1999, s. 69) Detta var en term jag ansåg mig kunna applicera på mitt
undersökningsmaterial.

I :��
�����
��#������� nr. 3 (April 2001), fann jag artikeln #�����������
�%����
�$�;���
��%������
����
�����
�����
��������6������
������������$. Författare till artikeln är
Murell Dawson och Elfreda Chatman. Den senare är välkänd inom fältet biblioteks- och
informationsvetenskap för sina etnografiska studier av olika befolkningsgrupper. Efter
att ha läst denna artikeln samt ett antal texter författade av Elfreda Chatman med
medförfattare, valde jag referensgruppsteorin och teorin om information
access/avoidance (Chatman 2001) som teoretiskt ramverk för min uppsats.

0$& .���.���#.5;;�(�).��.

I sin artikel #�����������
�%����
�$�;������%������
����
�����
�����
��������6��
���
������������$, anger Elfreda Chatman och Murrell Dawson flera skäl till varför det
lämpar sig att använda sig av referensgruppsteorier när man studerar
informationsbeteenden. Ett av dem är att ”the theory allows for common expectations
regarding the socialization process into desired groups” (2001). Vidare menar
författarna till denna artikel att:

The concepts of reference group theory are useful to the field of library and
information studies in that data derived from such research can offer information
about social worlds of different groups , and consequently help predict and identify
the information behaviour and needs of these groups. As a result the theory can be
used to assist information professionals in developing products and programs that
more appropriately meet the information needs and fit the information patterns of a
wider and more diverse library service population. (Dawson & Chatman 2001)

0$&$! ��������
Viktiga namn inom referensgruppteorins historia är Cooley som med sin ,�����<�����
�������-
�����7��� (1902), diskuterar begrepp som ligger referensgrupps teorin nära.
Hyman (1942), utvecklade begreppsapparaten kring referensgruppsteorin och var den
förste forskaren som formellt använde termen referensgrupp. Merton och Kitt (1950),
introducerade begreppet ������%��
�$��
�����=���
�, i min uppsats benämnd föregripande
socialisation. På senare år har undersökningar med referensgruppsteoretiska perspektiv
utförts bland annat bland mexicanska immigranter (Hurado et al, 1994 i Pendleton &
Chatman 2001). Pendleton och Chatman anspelade på referensgruppsteorier i sin artikel
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-�����>
���.����6�:�%������
����
������(������.�����$ (1998) (Dawson & Chatman
2001).

0$&$& +�������
�	����	��	==
Här följer klargörande av viktiga begrepp inom referensgruppsteorin som också får
avsluta presentationen av referensgruppsteorin:

•  En ���%% beskrivs som en social enhet bestående av ett antal individer som mer eller
mindre innehar samma status och som besitter egna normer och värderingar.

•  En �
������������������%% beskrivs som en grupp till vilken individen önskar
erhålla eller upprätthålla acceptans.

•  En  	
�%������������������%% beskrivs som  en grupp vilken individer använder
som en standard eller referens för att värdera eller jämföra sig själva, andra individer
eller grupper, gentemot.

•  9����%��������������%%�� beskrivs som de referensgrupper individen använder för
att värdera det egna jagets olika sidor.

•  #��������%
;��, beskrivs som den förnimbara statusen, standarden, positionen,
värderingen eller prestigen hos en grupp som påverkar individer att söka dess
tillträde.

•  -
������
������� beskrivs som något som inträffar när individer överför sitt
medlemskap från en referensgrupp till en annan. Diskussioner angående social
mobilitet gör gällande att den gamla och den nya referensgruppen står i konflikt med
varandra eftersom man antar att individer vill klippa banden till den gamla,
underlägsna gruppen.

•   ������%�����
���������
� beskrivs som något som inträffar när individer väljer en
referensgrupp, det vill säga en grupp där man än så länge inte är medlem, och
socialiserar sig själva in i vad som uppfattas som gruppens normer, värderingar och
beteenden.

•  (����%��
� beskrivs som den process där individen samlar och tolkar information.
(Dawson & Chatman, 2001)
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En av talarna vid Mötesplatskonferensen )�������
���
��?�������
��, som hölls vid
Borås Högskola i april 2001, var Elfreda Chatman. I ett av sina föredrag diskuterar hon
”the role that an insider/outsider approach to information has on the role that libraries
play in the daily lives of marginalized peoples” (Chatman 2001). En ”marginal person”,
är, enligt Chatman en person som lever i två begränsade kulturvärldar som är markant
skilda ifrån varandra (ibid.). Ett sätt att besvara frågan hur det kommer sig att grupper
av icke-användare inte kan tillgodogöra sig det överflöd av information som florerar i
dagens västerländska samhällen, är, anser Chatman, genom att undersöka ���
�����
�
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������ och ���
�����
����
����� (ibid.). Här använder sig Chatman av Robert Mertons
benämningar ”insider/outsider access to knowledge” (ibid.). En insider lever inom en
begränsad värld som främst består av familjen och släktingar. Informationskällorna är
de som är mest tillgängliga, välkända och trovärdiga. Information från dessa källor
accepteras lättare eftersom både mottagare och sändare förstår innebörden av
informationens relevans för att tackla en särskild situation eller ett särskilt problem
(ibid.). Som jag förstår det innebär detta att information som erbjuds från outsiders, det
vill säga  de ”informationsrika” , exempelvis bibliotekspersonal, betraktas med
misstänksamhet och skepticism. En insider kan fråga sig vad han eller hon ska använda
den information som erbjuds av outsiders till. Vad som kristalliseras och vad som tycks
utgöra barriären mellan insiders och outsiders, är olika uppfattningar om vad som är
meningsfull information. Detta är motsägelsefullt eftersom ”insiders often believe that
the information that can be provided by outsiders has the potential to help them” (ibid.).

0$%� �.#5'��(��B.�1� ��1�(�).�(��+(�.�'1�.+

Att jag valt dessa teorier beror på att jag i denna uppsats undersöker en grupp som
betraktar sig själva som en språklig minoritet men av majoritetssamhället betraktas som
funktionshindrade. Min urvalsgrupp tillhör dessutom gruppen studenter. Man kan alltså
tänka sig att dessa informanter har flera grupptillhörigheter. Jag tror därför att både
referensgruppsteorin och teorin om information access/avoidance kan anses som
relevanta att tillämpa på mitt undersökningsmaterial.
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I detta avsnitt redovisas en del av uppsatsens empiriska undersökning. Detta görs i form
av en matris. Eftersom min intervjumanual är relativt omfattande har jag valt att inte ta
med alla intervjufrågor i denna matris. Istället har jag gjort ett urval bland frågorna.
Intervjumanualens tematisering har jag frångått i matrisen. Min förhoppning är att de
frågor och svar jag valt att redovisa skall belysa mitt syfte och mina frågeställningar.
Frågorna är numrerade för att underlätta vid hänvisningar vad gäller förklaringar och
senare, vid tolkning och analys. Denna numrering förekommer alltså inte i
intervjumanualen. Läser man matrisen lodrätt får man en profil av varje informant och
därmed kan anonymitetsgarantin få sig en törn (Repstad 1999, s. 113). Risken för intern
igenkänning föreligger också. I anslutning till detta vill jag återigen påpeka att
informanterna har godkänt inte bara utskriften av intervjumaterialet, utan också de citat
och referat som lagts in i matrisen. Nedan följer ett antal förklaringar till matrisen. Min
förhoppning är att dessa skall räta ut eventuella frågetecken.

3$! �B.+ �.��#�.�(�  ���(�.145'�(.��

��<���&� Då dessa intervjuer utfördes från och med november 2001, till och med
januari 2002, hade jag som exempel på aktualitet: ”…vad som för tillfället händer i
Afghanistan” (bilaga 1).

��<���*� Blank ruta betyder att frågan inte ställdes. Detta berodde oftast på att intervjun
hamnade på sidospår. :0&��������� är en tidning som finns på Internet.

��<���0� Svaren här  var ofta omfattande, därför har jag tagit med de citat jag funnit
mest kärnfulla.

��<���!/� På denna fråga hade jag faktiskt väntat mig svar som mer hade med
kontakten med andra döva att göra. Då frågan kom i direkt anslutning till frågor om
dövföreningen är det möjligt att informanterna kopplade ihop denna fråga med de som
rörde dövföreningen. Här vill jag påminna om att informanterna hade tillgång till
intervjumanualen i skriftlig form.

��<���!&� BVC står för Barnavårdscentralen.

��<���!*��I metodavsnittet skriver jag att intervjuerna genomfördes från slutet av
november till början av januari. Då kan man undra hur informant D kan hänvisa till
Astrid Lindgrens död som inträffade den 28:e januari, 2002. I detta fall kom en
komplettering av intervjun in så sent som i slutet av januari.
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Uppsökte studievägledare. Sökte på egen hand.
Information från
universitetets katalog och
annan information från
dito. Bland annat på
Internet.

Använde Internet. Sökte på
olika högskolor- och
universitets hemsidor.

Använde Internet och
pratade ”med andra
människor runt om.”

Läste universitetstidningen,
studieprogram och
uppsökte studievägledare
på universitetet.

$�������%����������&%
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”Aktuellt klockan 18,  de
andra tiderna är ju … Man
har ju inget val”

Tidningar och Internet. Läser mycket tidningar.
Internet. Vid terrordåden
11:e sept. fick kompisar
förklara.

Tittar på TV-nyheterna.
Den 11:e sept. skickade
kompisar meddelande om
att titta på TV.

Tidningar och TV-nyheter
kl. 19.30 även om detta är
dåligt textat: ”Det syns att
de pratar, men det finns
ingen text.”

(�������)������
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Tidningar och medier. Dagstidningar på nätet. :0&
���������.

Tidningar och reklam.

*��+�#�� �,����  
��!��� ������

TV, dagstidningar och
Internet.

Internet. Internet, dagstidningen och
böcker. ”Och träffa andra.”

TV och Internet. TV.

-��+��� ./���������
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”Det är väldigt smala
program, smala
nyhetsprogram, smala
barnprogram.”

”Tittar nästan aldrig på
nyheterna i och med att de
sänds sent på
eftermiddagen då man har
annat för sig.”

”Jag ser aldrig på nyheter
på teckenspråk.”

”Dåligt. Det är för lite.” ”Jag tittar aldrig på nyheter
på teckenspråk på dagen.”
Angående barnprogram:
”Perfekt. Oj, oj,  mycket
roligt.”

3��+���,��������� ,##����
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Kunskapsberikande och
avkopplande.

”Det är en viktig del för
var och en.”

Tycker om att läsa böcker..
” Det ska vara lustfyllt och
spännande att läsa, inte
kravfyllt.”

Älskade att läsa vid yngre
ålder. Läser nu
skönlitteratur i mån av tid.

Tycker om att läsa
skönlitteratur.

4��+���,��������� ,##����
 �##�"�"#�� ��'

”Ja, det behövs, absolut ...
det är ett måste.”

Bra sätt att hitta
information. ”Det är också
en del av vår kultur.”

Bra och viktigt. Roligt  att
det finns.

Bra att det finns. ”Man
behöver inte köpa alla
böcker man inte behöver:”

Bra. Lugn plats.

5��6,������������2����
��"�"#�� �����#7)�'

Ja. ”Ja, oftast gör jag faktiskt
det.

Frågan ställdes inte direkt
men C är en frekvent
besökare av bibliotek.

Ja. ”Ja, jag brukar gå dit själv.
De är mycket
hjälpsamma.” (menar
Stadsbiblioteket)
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Bidrar inte. ”Det jag saknar
söker jag själv.”

Är inaktiv i dövföreningen:
”Men de har ju
föreningstidningen … men
om det räcker, det kan jag
inte svara på.”

Självständig
informationssökare.

”De försöker ju. De skickar
ut månadsbladet varje
månad.”

”Inte på något sätt.”

�:��������������
������� �����)����#���;
���������)!��# ����'

Månadsbladet. Reklamutskick,
�����������

Medlemsbladet. Månadsbladet. Dövtidningen.
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”Tyst teater, SDR,
Nyhetstecken. Det som
representerar döv kultur.
Dövkulturen handlar också
om interaktionen mellan
döva och hörande.
Dessutom är dövkulturen
föränderlig.”

”Och det pratas väldigt
mycket om dövkulturen
men den är inte samma sak
som den kulturen jag tog
upp först här nu (teater,
bio, konst), den kulturen är
ju väldigt bred.”

”Man brukar säga att
dövkultur handlar om
teckenspråk, teater och så
vidare.”

”Det är svårt att definiera.
Det är väl att man träffas
och pratar och att döva gör
saker tillsammans.”

”Gå på Tyst teater. Umgås
med döva … ja.”

�$��+�#���,������
!�� ���� �
������� ��������#��'
<&��!� ����,���=

Internet, dagstidningen,
kompisar.

Förälder, Internet, Text-
TV, anslagstavlor,
dagstidningen.

Massmedia, Internet,
vänner, släkt, BVC.

Vårdcentralen och
telefonen.

�(��6,���������  ���
�%�����%��>�&�������  
���� ����2�����>��� ���%�
������� ��������%�� 
�� �,��� � �##�,/�#�� 
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”Ja, tyvärr…Men det ska ju
inte vara så att ett
beorendeförhållande ska
vara ensidigt för att det ska
fungera. Som
samhällsmedborgare kan
jag känna att det är
ensidigt.”

”Ja, jo, det är ofta så …
Massor av sådan där
småinformation eftersom
man inte hör det där
småpratet.”

”Det är ju negativt … kan
ta flera veckor innan jag får
nyheter. Sen missar man ju
mycket småinformation
som man får via personer,
lärare tillexempel och det
är frustrerande.”

”Ja ibland som t.ex World
Trade Center, Astrid
Lindgren. De flesta når ju
ut i radiokanalerna vilket vi
döva inte hör.”

” De ropar ut att planet är
försenat och så står man
där och är helt chanslös.”

�*�����7��&%��(�>�2��
2�� �������������,��#��'

”Det är miljön som gör det
… Att den inbjuder till
möten mellan döva och
hörande.”

Tycker det är jobbigt i
vissa situationer, te x. vid
tågbyten.

”Erfarenhet kan vara en
hjälp. Att man får gå till
läraren och fråga igen.”

”Man blir lite besviken och
ledsen men vad kan man
göra?”

”Jag gråter och sen så, ja.
Jag har ju inget val. Ibland
blir jag arg inombords.”
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I det här kapitlet presenterar jag den tolkning jag gjort av mina intervjuresultat.
Intervjumatrisen talar inte för sig själv. Den behöver tolkas och analyseras för att få en
djupare och mer meningsfull innebörd.

När jag bearbetade intervjumaterialet och gick igenom resultatmatrisen utgick jag från
min förförståelse och försökte medvetet uppmärksamma uttalanden som bekräftade eller
inte bekräftade min förförståelse. Denna process ledde till att jag så småningom kunde
formulera ett antal utsagor som karaktäriserar tendenser i materialet.
De utsagor jag här presenterar representerar den grupp döva och hörselskadade
studenter jag intervjuat. De bör alltså inte generaliseras och sägas gälla för alla döva och
hörselskadade. Å andra sidan skall de heller inte fråntas sin giltighet. De utsagor jag
formulerat baserar sig  trots allt på intervjuer med människor som delgivit mig
erfarenheter och upplevelser och borde därmed säga något om den verklighet dessa
individer lever i.

Ibland citerar jag längre stycken ur intervjumaterialet. I dessa fall står J för Johanna och
I för informant. För att underlätta läsningen har jag kursiverat de citat som är inneslutna
i längre textavsnitt.

�	
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I och med arbetet med en rapport om döva och bibliotek under termin två på BHS fick
jag lära mig att svenska är dövas andra språk samt att döva ofta har problem vid
inlärningen av det svenska språket. Svårigheterna med svenska språket kan finnas kvar
resten av livet.�I rapporten �����
��������
��	��skriver författarna att�: ”Liksom många
hörande svenskar, trots fullgjord skolgång, har bristfälliga kunskaper i engelska, är
också många barndomsdöva osäkra när det gäller svenska.” (2000, s. 5).

Av svaren på fråga nummer 6 i matrisen,  Vad är din inställning till läsning? kan vi
uttyda att samtliga informanter har en mycket positiv inställning till läsning. På frågan
Tycker du att du har problem med att läsa?, svarar tre informanter, nej. Till en informant
ställdes inte just den frågan. Josefin, som har fört den för många döva, vanliga kampen
om språket, säger: �����������������%���$���������:�����������������������������
�����	�������������������9�����������
����������������������������������������������
������������������������������ Vad kommer det sig att de övriga informanterna inte
tyckt sig uppleva dessa problem? Eller i alla fall inte ger intryck av att ha upplevt dem?
Frågorna kring läsning och litteratur är direkta till sin karaktär. Tanken bakom detta var
att jag möjligen skulle kunna överraska informanterna och därmed provocera fram
oförberedda svar. Men att tro att döva och  hörselskadade skulle överraskas av frågor
kring läsning visade sig antagligen vara  en felbedömning. Vad innebär detta för den här
frågan? Är svaren slentrianmässiga? Inte nödvändigtvis. Är de osanna? Bara för att de
inte bekräftar min förförståelse skall svaren inte betraktas som osanna. Allting är dock
relativt. Jag har inte definierat vad jag menar med ”problem”. Definitionen på vad som
anses vara problematiskt borde rimligtvis variera från individ till individ. Därför är det
svårt att avgöra vad som är en lätt, respektive en komplicerad läsinlärningsprocess.
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Kanske har läsinlärningen hos några av dessa informanter varit förhållandevis
oproblematisk i förhållande till döva och hörselskadade i deras närhet? Detta antagande
är något som bekräftas i intervjun med Erik:

J: Jag undrar vad det kommer sig att vissa döva bevisligen har problem medan andra döva inte tycks ha
några problem alls vad gäller svenska språket.
I: Har du träffat akademiker och studenter måste det ju vara att de läser mycket…
J: Jo, fast jag tycker, från början har man väl ändå ungefär samma utgångspunkt, har man inte det?
I: Nej, det är nog lite olika, en del får jobba väldigt mycket för svenskan, de får läsa mycket, andra kan
utöva en känslighet för det svenska språket.

Jag ska heller inte bortse från att två av informanterna är hörselskadade. Enligt Eriksson
och Söderlund skiljer sig barndomsdövas läsinlärning från ”personer med
hörselnedsättning” som har ”svenskan som sitt första språk och kan ofta utan
svårigheter läsa skrivna meddelanden och texter” (�����
��������
��	 2000, s. 5) Hur
pass lätt eller svårt man har för svenskan som hörselskadad borde också ha att göra med
hur pass gravt hörselskadad man är. Där kommer vi in på problemet med att definiera
vem som är döv och vem som är hörselskadad. De två hörselskadade informanter som
deltar i denna undersökning har båda fått sin hörselskada diagnostiserad innan tre års
ålder. Bådas hörselstatus blir gradvis sämre och sämre. Båda behärskar och använder sig
kontinuerligt av teckenspråk. De använder sig av tolk vid samtal där flera personer är
inblandade, samt vid föreläsningar. Detta gör givetvis inte dessa personer till mer
”döva” än ”hörselskadade” om de inte själva anser det. Jag kan dock inte finna att deras
svar avviker markant från de svar de döva informanterna givit, varken när det gäller
läsning och litteratur eller inom andra områden jag berört i intervjuerna. Deras
läsinlärningsprocess kan ha varit lättare men i och med den gradvisa försämringen av
hörseln kan de, vid vuxen ålder uppleva samma problem som döva med att hålla sig
a’jour med det svenska språket.

Även om de själva inte har några direkta problem är informanterna i denna grupp högst
medvetna om att många döva har problem med det svenska språket. Eva tycker det är
svårt att uttala sig om hur andra döva vuxna förhåller sig till läsning, men säger: ����
��
���
��������	������������	������
��������������
���������	��������� ������
������
%��������������
�������	
�����������������	���	�%���������������������
���$�	��
���������������	�������������� Fatima, som så småningom ska undervisa döva elever i
läsning och litteratur, funderar kring hur hon ska klara av att förmedla läslust till sina
framtida elever: ��������	�������������
%%������������������������������������������
����������������������������	������$������-���������������
���������������
��������������
������)��������	���
�	����������������������	���	���
��������������� David och jag
diskuterar lokaltidningens lättlästa sida som särskilt riktar sig till vuxna personer som är
svaga i svenska språket, döva och dyslektiker bland annat.

J: Vad tycker du om den lättlästa sidan i [tidningstitel; min anmn.]?
I: Jo, jag tycker också den är bra. Jag använde den mycket i klassen.
J: Men jag tänker på dig personligen.
I: Nja, jag läser ju inte för att förstå. Jag har ju inte de språkliga problemen.

Här visar David klart och tydligt sin insikt i andras problem med språket, samtidigt som
han talar om att han personligen avviker från gruppen genom sin behärskning av det
svenska språket. Bara för att man har god hand med språket, kan man inte som döv eller
hörselskadad slå sig ner och nöja sig med detta. För att hänga med gäller det att hålla sig
a’jour. Felicia säger: �B�����������������������	���
�����������
�	�������������$�
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����
��������������������������������������
�����$�	����������������������$������
����������	�%������%��	���������������
�	����
����������+���������Ivan menar att
döva ofta har en dålig självkänsla när det gäller läsning: ”9����������������
�	���
�
���������������������
�%�����������������������������������C"��������������������������
�
	��C�����������������������	��������Håkan anser att lärarens attityd gentemot dövas
förmåga till läsinlärning påverkar självkänslan: �9��������������������%��	�
�������
������
���%����������

Vad som framkommer i de diskussioner om läsning och litteratur jag fört med dessa
informanter, är framförallt att denna grupp tycks ha en levande relation till det svenska
språket, informanterna har sina favoritförfattare och sina favoritgenrer, de är medvetna
om att det finns olika sätt att läsa och vikten av att hålla språket vid liv. De är också
medvetna om att andra döva och hörselskadade ofta har problem med det svenska
språket och att de själva avviker från mönstret på ett positivt sätt.

%	� ��������������!$�������&������'�$�!���� ����(�(�����!����)��	

Dövas problem med det svenska språket i allmänhet och läsning i synnerhet, skall, som
jag förstått det leda till att denna grupp inte gärna söker sig till bibliotek, att man rentav
känner motstånd inför biblioteksmiljön och helst undviker den. Eriksson och Söderlund
skriver om döva: ”De upplever att där inte finns något att hämta, att biblioteken inte är
till för dem.” (2000, s. 1). Fråga 7 och 8 i matrisen tar upp bibliotek och biblioteksmiljö.
Återigen noterar jag odelat positiva svar och blir smått förbryllad. Kan det vara så här
okomplicerat? Hur har forskningseffekten verkat här?15 Som jag tidigare nämnt
upplevde jag stämningen vid samtliga intervjuer som mycket god. En god stämning
behöver dock inte innebära att jag som intervjuare uppträtt helt neutralt, eller att
informanterna inte velat göra ett gott intryck. Tvärtom. Mina förförståelse kring framför
allt döva och bibliotek var, som jag redan påpekat, att döva och hörselskadade kan ha ett
komplicerat förhållande till bibliotek. Kanske var jag som intervjuare så mån om att
visa att jag minsann inte helt och hållet gått på denna ”myt”, att jag petade in små
mildrande ord här och där för att ta udden av dessa frågors karaktär. Därmed gjorde jag
det lätt för informanten att ”haka på”. Exempelvis i denna intervjusituation med Robin:

J: Men du besöker biblioteket i alla fall?
I: Ja, ganska ofta.

Här verkar det som om jag genom frågans formulering vill mildra dess direkthet.
”Besöker du biblioteket?”, hade ju framstått som betydligt mer brutalt. Om en mer
direkt formulering hade lett till ett annat svar är svårt att avgöra. Att sitta med en
förförståelse på sin egen kammare är lätt, men att ta den ut i verkligheten är svårare
eftersom förförståelsen där lätt tolkas som fördomar. Informanterna kan också ha velat
göra ett gott intryck. De kanske inte alls hade lust att avslöja eventuella känslor av
obehag inför biblioteksmiljön för en uppsatsskrivande student från Bibliotekshögskolan.
Vem vet hur det kan framställas i den färdiga uppsatsen?

När jag tittar närmare på intervjuerna kan jag skönja ett liknande mönster gällande
bibliotek som det jag fann gällande läsning och litteratur. Nämligen att informanterna

                                                
15 Repstad talar om hur samspelet mellan observatör och aktör påverkar intervjusituationen (1999, s. 56).
Holme och Solvang menar att forskaren måste fråga sig vilken effekten i sig är av ”att vi har gått in i en
situation och studerat en företeelse” (1997, s. 291)
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inte har några ’problem’ med bibliotek, att detta kan framstå som en aning avvikande,
samt vetskapen om att många andra döva och i viss mån hörselskadade, inte söker sig
till bibliotek i särskilt stor utsträckning. Därför kom diskussionerna om bibliotek att
handla mycket om ”andra döva och hörselskadade”. Anders, som jobbat som informatör
för döva på det lokala stadsbiblioteket, säger till exempel: � ���������������������
�����
��	�� Hans erfarenheter säger honom att det är svårt att nå ut med informationen
till döva. Det krävs ju för det första att döva överhuvudtaget kommer till biblioteket.
Patrik menar : �(�����������	�����������$�	�����������
��	����	�����	�����������
���
���
	
���	���������������������
�������	�����������%������������������������$�	��
���
�����
���
����������� Om Patrik menar att biblioteken borde ägna sig mer åt
uppsökande verksamhet framgår inte, möjligen kan det vara så. Återigen angående
”andra döva”, säger Minna: �B������
�������������������
�����������������	���
�
�����	�����������%%��������%�����
�������-��������
������%��������������������
��	�������
�����	�������������

Just det att flera av informanterna, särskilt vid frågorna med mer abstrakta karaktär, ofta
talade om ”andra döva och hörselskadade”, gjorde att jag som intervjuare föll in i
mönstret och ställde hypotetiska frågor med följande hypotetiska svar. Det är lätt att
förivra sig och så gärna vilja ha information, att man i stunden inte reflekterar över att
man för ett hypotetiskt resonemang. En sådant resonemang säger dock tyvärr föga om
vad personen framför dig har för personliga erfarenheter av ett problem eller en
situation. Vid de mer konkreta frågorna som berörde kontakten med bibliotekarier,
bibliotekets fysiska miljö och dövrummet på det lokala folkbiblioteket, refererade man
oftare till sig själv. Ulrika till exempel:

J: Tycker du kontakten med bibliotekarierna fungerar bra?
I: Jo, det tycker jag. Nu talar jag bara för mig själv.

Ett förtydligande om att Ulrika enbart talar för sig själv. Kanske för att kontakten i
hennes fall fungerar bra? Annars saknar man teckenspråkskunnig personal både på
stadsbiblioteket, och på HB/UB. Så här menar Nina:

J: Har du träffat någon bibliotekarie som tecknar?
I: Nej.
J: Är det något du saknar?
I: Ja, självklart, det skulle verkligen vara bra.

Och Pia: �����������	�������������	��������������
�����������%���
����%�������
��	��
�
���������	���%��	�	�������

Katrin menar att döva är visuella: �"��������������%������������, och saknar en mer
visuell miljö på biblioteket: �B��������������������
��	�����	��������	������������
��

����%%����0$������+��B�9���	������������
����������������)��������������������
�
������������������ Angående det lokala bibliotekets dövrum och dess placering har Sofia
åsikter: ��B���������$������	��
���������	���%���������������������%�������������
��	��������
��	����"�������"�������������������������������
�	���������
��
�������������
�����
���	���	�����	���C�������������������C���������������������������
���%%���	��
���� Inför intervjun med Ola var mina frågor kring dövrummet något preparerade:

J: Vad tycker du om dess placering, längst ner i lokalen?
I: Det är bra. Nej, egentligen är det dåligt. Det är dåligt skyltat, så man vet inte. Det är dålig reklam. Det
är många hörande föräldrar som har döva barn som inte vetat om att det finns en teckenhörna … Om det
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nu finns en sådan hörna måste man ju verkligen visa att den finns och inte gömma och inte visa det utåt
på något sätt.

Kanske hade Ola inte reflekterat över dövrummets placering om jag inte formulerat
frågan så som jag gjorde? Å andra sidan framstår inte hans åsikter om dövrummet som
frammanipulerade av frågan��Lars besöker inte Dövrummet: �<���������������������
�
����������������, men säger senare att döva borde ha en egen hylla ”��
���	���%��	����
�������	�����	����������	�����	�����
��	��������������������������
������ Anna har reagerat på hur man på en del bibliotek katalogiserat dövlitteratur:
�7����������������������	���
�'���������������
��	�����������������������
���
�����	��
������	�%%�����������	����
���������������������	���!������������
���
�����	��
������	�%%�
����������$�	������������
��� Sanna är positivt inställd till
dövrummet: ������$�	���������������������������������������������������������������
�����������
��������
��	������������������������������������$�	��������
�����

Något som förvånade mig var att nästan samtliga informanter inte använde sig av och
knappast heller kände till videogrammen. Lindas svar på frågan vad hon tycker om
videogram: ���������������������� Och Marie: �"���������������
���B�����������
��������������<������������������������������ Julia, som faktiskt lånar videogram, tycker
det är svårt att följa den samhällsinformation man tillhandahåller i videogrammen:
�9�����������%�
�����������������������������������������������	��������������
	�������
�������
������	����
����
�����	�������������������9����������������������
�����%������
����������������������$�	���� Emma tror att videogrammen bör kunna
fungera på skolorna: �"��
����������������������������
�����
�������	����������	�
����	����������������������������	���	�%�� 16

Frågan Vad tror du det beror på att biblioteksvärlden och dövvärlden har svårt att mötas,
att missförstånd ofta uppstår i den här kontakten? inbjuder till hypotetiska svar. Kristina
svarar: ���������������%%����������%���
������������	���	���������
������������������
�����
����	�������������	�������
���%%����%�
�������������������� Kristina hänvisar
här, inte helt oväntat från sig själv till andra döva. Att dessa missförstånd uppstår
överraskar inte Frida som relaterar till egna erfarenheter: ”-������������������ 
�	
��������������������������C"���	����������%���������C�7�������������	��������
���������������B� Är det här samma person som tidigare uttryckt sig så positivt om
bibliotek och dess personal? Kanske är uttalandet menat att ha en mer generell karaktär?
Annars talar hon emot sig själv och vad är då hennes egentliga inställning till
biblioteken och dess personal?

Frågan Hur tycker du biblioteken skulle kunna gå tillväga för att alla döva och
hörselskadade skall uppleva att biblioteken är till även för dem? genererade en hel del
konkreta och tankeväckande förslag. Återigen blev önskan om teckenspråkskunnig
personal på biblioteken aktuell. Carina säger:

I: Jag tror det är kommunikationen. Döva känner att de måste skriva för att bli förstådda.
J: Hur ska man kommunicera då?

                                                
16 Jag har själv lånat några videogram för att få någon form av intryck av dessa. Mina intryck är att för det
första att programmen framstår som något förlegade (sent 1980 -, tidigt 1990-tal), för det andra var
miljöerna inte särskilt roliga och för det tredje, i de program jag lånade hade man köpt in färdiga program
från Storbritannien. Jag ska påpeka att då jag endast lånat ett fåtal videogram, kan jag ju haft otur och fått
några gamla med tråkiga miljöer och inköpta program.



48

I: Man kan väl inte kräva att de ska kunna teckenspråk, men ändå. Döva vill att någon ska kunna teckna.

Även Mattias är inne på detta med att teckenspråkskunnig personal skulle vara en hjälp
på vägen för döva och hörselskadade. Han anser också att man måste börja gå med döva
och hörselskadade barn till biblioteket i en tidig ålder:

I: Det ska väl börja så pass tidigt att man kan gå dit ofta med sin klass och lära känna biblioteket. Lära sig
utnyttja det … Det ska ju inte vara en omöjlighet kan man ju tycka att personalen på huvudbiblioteket
hade större kunskap om döva.
J: Du upplever att de har för lite kunskap?
I: Ja. Kunskaperna i teckenspråk är väl inte så stora … De skulle ha någon kurs. Det räcker ju inte med en
utan återkommande.

Jeanette föreslår att biblioteken skulle kunna erbjuda kurser i lästeknik för döva och
hörselskadade. Till dessa tycker hon det skulle behövas personal som är insatt i
dövkulturen och som kan undervisa i läsning:  ”,�����������
�����������������������
������������	����9��������������
���+%�����
������	���	�%�
����	��������
������
��������������
������������������������	��������%
��������
�������
����������
���	���%��	�	�������%���
�����
��	������	��������������� Kanske är det väl mycket
begärt att biblioteken skulle ta över där dövskolorna inte riktigt lyckats, men önskan om
teckenspråkskunnig personal på biblioteken i de städer där många döva bor, finner jag
helt rimlig. Frågan är om BHS kan tänka sig att ställa upp med kurser i teckenspråk. Om
inte annat kan det bli aktuellt att erbjuda tolk till de döva eller hörselskadade som vill
utbilda sig till bibliotekarier.

Det mest framträdande intrycket är att dessa döva och hörselskadade studenter är nöjda
med biblioteken och dess miljö, även om man har åsikter och funderingar. Framför allt
visar de solidaritet gentemot gruppen som helhet i sina åsikter och funderingar. Men det
kanske inte är så konstigt. Det som gynnar gruppen som helhet borde ju också gynna
individen, särskilt när man har samma funktionshinder. Teckenspråkskunnig personal
och en mer visuell miljö är något även dessa informanter skulle ha nytta av.
Informanterna verkar ha mer åsikter om det lokala stadsbiblioteket än
universitetsbiblioteket, vilket nog bör ses som ett gott betyg för det tidigare. Mitt intryck
är att trots att man är student, så känner man sig mer hemma på stadsbiblioteket än på
högskole- universitetsbiblioteket. För Helen till exempel, ställer bibliotekssystemet
Voyager till en del problem: �(��-��������
��	���	���������	�����������������������%�
,*'A*�����������������������������$�������Kanske känner man sig mindre besvärad
av att be personalen på folkbiblioteket om hjälp, än personalen på HB/UB. Rikard
anlägger ett fågelperspektiv på detta med bibliotekens roll i dagens Sverige:

I: Där kommer vi tillbaka igen till det här med låntagare, att man har satt upp en norm, att biblioteken är
till för en viss grupp.
J: Du känner så alltså?
I: Ja, jag tror att biblioteken måste ändra sitt sätt att nå ut. Man måste inse att nu finns det, Sverige, vad är
Sverige idag? Man kan inte bara inrikta sig på akademiker, inrikta sig på en viss grupp. Biblioteken är ju
till för alla.

Detta uttalande och flera andra talar för att man är tillfreds med biblioteken, men med
viss reservation. Jag skulle vilja benämna det som ”nöjda, men med reservation”.
Informanterna har trots allt åsikter om hur att saker och ting kan förbättras, förändras,
och hur biblioteken skulle kunna utveckla sina metoder för tillgodose döva och
hörselskadades behov. Den avslappnade känslan inför bibliotek hänger antagligen ihop
med att dessa informanter har en bra självkänsla inför det svenska språket och klarar sin
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informationssökning och sina bokval relativt bra på egen hand. Detta kanske till och
med väcker lite beundran hos andra döva och hörselskadade. Om man följer logiken att
döva och hörselskadade som har problem med svenska språket, kan ha negativa känslor
inför biblioteket, borde även den omvända logiken gälla, nämligen den att döva och
hörselskadade informanter, som har en bra känsla inför det svenska språket också har en
positiv inställning till biblioteket. Så tycks det vara med de informanter jag intervjuat.

*	� ��������������!�������������!������+�����$� �+������ ���$�� ����� ����
�!� ����!��,�(�� ���&	

Min uppfattning  om döva och hörselskadade var att de gärna väljer en akademisk
utbildningar som innebär att de kan återvända till dövvärlden som en resurs. Genom
detta återvändande visar de sin solidaritet gentemot gruppen. Lärare,
personaladministratörer och socionomer kan därför tänkas vara särskilt attraktiva yrken
för döva och hörselskadade. Leyla säger: �����������
�����������
����������	���
���
������������������������������������������B��
��	������	���%��	���Dina: ��������
	�������������������
������������
������
���
��������B���������������Dina säger
inte uttryckligen att det är ��� barn och ungdomar, men eftersom hon själv är döv och
teckenspråkstalande, får vi förmoda att det är just ���������
������
��� hon vill
arbeta med. Här skall jag dock vara försiktig med att tolka in någon form av
solidaritetstänkande. Det finns ju hörande som också vill jobba med barn och ungdom,
och där ifrågasätter man inte deras vilja som solidaritetstänkande. Jenny jobbade
tidigare som vikarie på en dövskola. Hon ville känna sig tryggare på arbetsplatsen och
beslutade sig för att en akademisk utbildning var lösningen. Så småningom kommer hon
alltså att återvända till dövvärlden.

Läsaren kan reagera på att jag använder ordet ”återvända”. Handlar det verkligen om
det? Att återvända från den hörande världen till dövvärlden? Är det så skarpa gränser
mellan de olika världarna att ordet ”återvända” är representativt? Det är svårt för mig
som hörande att svara på den frågan, men eftersom jag använder mig av ordet kanske
det är det intrycket jag fått? Men om det nu skulle vara så att en döv eller hörselskadad
student vill arbeta inom dövvärlden, är det då något fel med det? Varför skulle inte en
döv eller hörselskadad person vilja verka i en miljö han eller hon känner till? Att
ständigt bryta ny mark kan vara utmattande. En annan aspekt har med livskvalitet att
göra. Den som beslutat sig för att utbilda sig, vare sig personen är döv, hörselskadad
eller hörande, kan nog inte antas ha tagit detta beslut på helt osjälviska grunder.
Utbildning kan ju ses som en personlig investering som förhoppningsvis skall höja
individens livskvalitet. Men, kan den hörande invända, hur stora valmöjligheter har
döva eller hörselskadade egentligen som när det gäller yrkesval och därmed val av
utbildning? Kan en döv person utbilda sig till vad han eller hon vill? Frågan blev aktuell
när jag intervjuade Celia:

J:… men som hörande frågar man sig ändå: ”Jaha, men vilka yrken finns det som man kan …” Det är ju
ändå fakta att det finns en massa hinder.
I: Ja, fast jag tror man kommer längre om man säger: ”Jag har de här planerna oavsett om jag är döv eller
hörselskadad, jag har det här målet som kvinnlig akademiker och inte som döv”… Men, okej, man får väl
vara realistisk i vissa sammanhang och sen så kanske man tänker ”Vad kommer det här betyda för mig
socialt om jag väljer ett yrke där jag kanske hamnar i sociala situationer där det inte finns den där
språkliga miljön, som jag saknar?”
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Berit menar: �������������	�����%�������
�������������	
�������
�����9������	��
	���	��%����������������������������������������������
�	���� Ingrid tycker det
verkar som om många döva kan tänka sig att ägna sig åt andra yrken än de ��$%��	�
��$�	����: ”9�������$��������������������������������
���������������������
	������������
��	���������������������������������
�����������������
���������������
�����	���������������	�����������������$�	���� Att döva söker sig till till exempel
dövskolorna efter utbildningen tror Gustav kan ha med dövvärlden att göra: ������������
�����������������%����������������������������������%������	
�������������������
�����������������������������������������” Vi är återigen inne på solidaritetstänkandet,
dock i en mer styrd form. Vad Gustav antyder är att dövkulturen utövar en form av
kontroll över sina medlemmar. Jag har inte fått det intrycket att de informanter jag
intervjuat skulle vara slavar under ett grupptryck när det gäller val av utbildning och
yrke, dock kan man nog inte helt utesluta att ett visst tryck från omgivningen råder. Sen
kan man vara mer eller mindre medveten om detta tryck. Vare sig det handlat om
solidaritet, önskan om ökad livskvalitet, eller grupptryck, har dessa döva och
hörselskadade sökt sig till högskola och universitet. Att sen flertalet i dagsläget väljer
att bli lärare bör enligt Anja i sig, betraktas som en framgång: �B�������������������
��	�����������������������
��������������	���	��
�������������%������
��������������
������+��%��������������
�	�����������������
�������������������������������������������
��������

-	� ���������������������������+�$��!���+��������������!,��,���"����)�	

Min förförståelse om att döva och hörselskadade skulle ha ett särskilt intresse för kultur
och nöje som exempelvis teater, konst och film, grundade sig bland annat i det jag läst
om dövkulturen. Informanterna nämner ofta 0$��������� som ett uttryck för dövkultur,
samt att döva gärna samlas kring kulturella evenemang arrangerade av dövföreningen
(Göransson & Westholm 1995, s. 178 – 190). Filmens visuella form kan också anses
som särskilt attraktiv för döva och hörselskadade. Som medlem av ett
majoritetssamhälle har jag levt med förföreställningen att minoritetsgrupper skulle vara
särskilt intresserade av kulturella evenemang arrangerade av till exempel dessa gruppers
föreningar eller förbund. Som hörande har jag också ett stort utbud att välja på när det
gäller kultur och nöje. Döva och hörselskadade har inte tillgång tills samma stora utbud,
därför är det lätt att tro de skulle vara särskilt intresserade av just de kulturyttringar de
kan ta del av. Men stämmer verkligen det?

Angående döva, hörselskadade, kultur och identifikation vill jag redovisa två
kontrasterande svar. På frågan Vad är kultur för dig?, svarar Stina: ”�������������/�����
	������������������������������%%��, medan�Lukas svarar:

I: Det finns ingen.
J: Kan du utveckla det?
I: Jag brukar inte gå på teater, det går ju inte för jag hör ju ingenting, likadant med svenska filmer. De är
aldrig textade.

Vad kommer det sig att Stina tycker att allt är kultur, medan Lukas inte tycker att det
finns någon? En förklaring verkar ligga i vad Mariana säger angående döva och kultur:
�,��������������%��
������������������	�%������������������������C��C��
����
	
�����������%�������������������,�������
��������%%�����
���������%%���
������
�
��������%%����
���������%%����������
�	������������	��������Kanske är det så att
många döva och hörselskadade - genom den bild som presenteras i litteratur och media,
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men också genom den bild dövkulturen presenterar till döva - har etablerat samma
förföreställningar om sig själva, som många hörande har kring döva och hörselskadade.
Får man höra tillräckligt många gånger och från flera olika källor, att döva tycker om
teater, film och konst, införlivar man kanske detta budskap i sitt tänkande och betraktar
det som sanning. Och om man då personligen inte är särskilt intresserad av teater, konst
och film, då kanske man tycker att det inte finns någon kultur. På samma fråga svarar
Veronica: �������������������������
������	��17 Och Lisa6�������������������������
��������������������������������������	��������������������	�����������������	
����
��
���Hon tillägger: ”7������%��������������$�	���
����	��������������������������
��������	��
�����	�������������
���%%�������������B��Även i intervjun med
Veronica ledde frågorna kring kultur in på ämnet dövkultur. Hon tycker att dövkultur
och det estetiska kulturbegreppet skiljer sig åt. Hon tycker till exempel inte att svenska
filmer kan räknas till dövkulturen eftersom dessa inte är textade. Dövkultur handlar för
henne, om att döva gör saker tillsammans. Att informanterna inleder med att besvara
frågan med att kultur är teater, film och konst tyder på att de är medvetna om vad döva
förväntas svara (Lisa talar ju till och med om att hon fått och därmed besvarat frågan ett
antal gånger). Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att bio, konst och teater
uteslutande är vad ”kultur” innebär för personen ifråga, det kan vara en �� av vad
kultur innebär för personen.

På frågan Finns det någon särskild form av kultur- nöjesyttring som tilltalar dig? svarar
fyra informanter omväxlande bio, film, teater, konst. Detta behöver dock inte tolkas
som att informanterna skulle ha ett särskilt intresse för just dessa kulturyttringar. För
döva och hörselskadade innebär ju film, teater och konst en känsla av delaktighet, att
delta på samma villkor som hörande och den känslan är nog så viktigt. Att döva och
hörselskadade inte behöver ha ett särskilt intresse för just dessa kulturyttringar tycker
jag mig ana i detta samtal med Isabell, som svarat bio, teater, konst, på ovanstående
fråga:

J: Är det konstmuséet du går till?
I: Nej, det är väl till exempel om man åker upp till Dalarna så kan man titta på konst av Anders Zorn.
Men här i stan går jag inte.
J: Lånar du konstböcker?
I: Nej.

På frågan Hur tillgodoser du dina behov av kultur?, svarar Inger:

I: Det var en svår fråga…
J: Ja, det är nog en svår fråga…Tittar du i tidningar?
I: Ja, det kan man ju göra.

Även Linn tycker det är en knivig fråga: ����������������0"B�����������������������.
Att Inger och Linn svarar att ”det var en svår fråga”, kan tolkas som att de inte har
funderat och reflekterat så mycket över sina behov av kultur och hur dessa ska
tillgodoses. Svaren kan också tolkas som så att de faktiskt tycker frågan är svår, att de
just för tillfället inte har något svar. Frågorna kring kultur är snarlika, kanske vill
informanterna inte igen svara, bio, konst och teater? Hur vanligt är det bland
befolkningen i övrigt att ha identifierat sina behov av kultur? Hur många går omkring
och funderar på hur dessa behov ska tillgodoses? Att en person är döv eller

                                                
17 Musik? kanske någon frågar sig. Döva och hörselskadade kan vid hög volym känna av vibrationerna i
musiken och avnjuter den på så sätt.
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hörselskadad behöver inte innebära att hon/han har en särskild insikt om sina kulturella
behov och hur dessa ska tillgodoses. Det kan vi se på Lisas svar: ����������������������
������������������������������������	��%���������������

0$��������� är något informanterna känner till men inte uttrycker några särskilda åsikter
om. Mattias tycker att kvaliteten på 0$���������� föreställningarna varierar: �������

��	�����������������������	�������"����������������������������� Hilda har varit på ett par
föreställningar: � �����������������������������������+��
������	�������������)���
����������������������������������������
�B�. På frågan om hon känner till 0$���������
svarar Hillevi:

I: Ja, men det är ju så liten del när det gäller teater.
J: Är det några särskilda pjäser de sätter upp?
I: …de är ju bara tre – fyra stycken så de måste ju välja pjäser utefter detta. Sen tycker jag väl att de inte
har utvecklats så mycket.

Om man tittar på citaten verkar det inte som om 0$���������, som ju är teater på
teckenspråk, tycks utöva någon särskild lockelse på dessa informanter.

Jag uppfattade det som att kring frågorna om kultur, hade informanterna en viss
förväntan. De förutsåg att dessa frågor skulle leda till ämnet dövkultur och förekom ofta
mig genom att själv styra in på ämnet. Varför? Kanske för att döva och hörselskadade
känner en trötthet inför sådana här frågor. Kanske för att frågor kring dövkultur gör att
döva och hörselskadade känner sig utpekade. Kanske för att just frågor kring dövkultur
får döva och hörselskadade att känna sig som objekt istället för subjekt. Och som objekt
känner man sig utsatt. Hur bekväm känner man sig som hörande inför frågor som har
undermeningen ”Ni är inte som vi, hur känns det?” Att då självmant styra in på ämnet
kan tyda på att man, då man anar oundvikligheten, i alla fall vill ha någon form av
kontroll. Att själv introducera ämnet borde ju också innebära att man själv avgör när
man tycker det är slutdiskuterat. Läser jag in för mycket i texten här? Kanske har
informanterna inte alls detta komplicerade förhållande till dövkulturen? Som svensk
med icke-svenskt ursprung kan jag dock dra en parallell och konstatera att jag gärna
förekommer och styr situationer där frågor kring mitt ursprung dyker upp.   

Jag insåg alltså inte att kultur är ett laddat begrepp för framförallt många döva. Kanske
rörde jag mig lite grand som en elefant i ett glashus med mina frågor om kultur, jag
”klampade” på med frågor fyllda av uttalade och outtalade förväntningar. Här kan det
ha varit bra att tydligt definiera vad jag menar med kultur. Då hade informanterna haft
något att förhålla sig till. För som Love säger: �B�����������������	���������������
���������
�����������������������������%%������������������������

Att kulturella evenemang och tillställningar arrangerade av till exempel dövföreningen
attraherar dess medlemmar, är egentligen inte så konstigt. Det behöver dock inte
innebära att den kulturella tilldragelsen är huvudattraktionen för individen. Döva och
hörselskadade går antagligen ofta dit av sociala skäl, för att träffa vänner och tala
teckenspråk.
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��"!������!����!� �����&��������������� ���$���� ��	

Då jag ibland fastnat framför teckenspråkstolkade program på TV:n har jag
förutsättningslöst antagit att döva och hörselskadade tittar och tycker om vad de ser.
Denna förföreställning grundar sig i att det är lätt att som utomstående betrakta en grupp
som homogen, ”Alla döva förstår ju, då måste väl alla också gilla det.” Precis som när
det gällde kultur, har detta tänkande med majoritet kontra minoritet att göra. Som
medlem av ett hörande majoritetssamhälle reflekterar man inte nämnvärt över det utbud
som står en till buds. Radio, TV, tidningar, jag har möjlighet att ta del av allting och jag
har också möjlighet att välja, ”Nej, idag vill jag titta på #�%%
�� istället för )	������”.
Den möjligheten har inte döva och hörselskadade som är hänvisade till särskilda tider
och en särskild programform för att få sina behov av TV-sända nyheter tillgodosedda.
För de döva och hörselskadade jag intervjuat är det visuella mediet TV en mycket viktig
informationskälla. Åsikterna bland informanterna om SVT:s utbud av
teckenspråkstolkade program är många.18

Som vi kan se på svaren till matrisens fråga 5, hävdar flera av informanterna att de inte
tittar på teckenspråkstolkade nyheter. En av de avgörande anledningarna till detta verkar
vara programmens sändningstider. Efter en titt i en TV-bilaga (�������<$����� 20 –
26/2 - 2002), konstaterar jag att <$�������	�� sänds varje vardag klockan 17.40 – 17.45.
På lördagar sänds (�����	���%��	 mellan 11.00 – 12.00. I denna timme ingår
barnprogram, reportage och nyheter. Om (�����	���%��	 säger Oliver: �-�������������

�����������%����������	�
�	���������������������������������������������������
������
���
������������	�������������� Att sitta hemma och titta på TV klockan elva på
lördagsförmiddagen, är något inte heller Filip gärna gör: ”9������������������������������
%��������/�
�	�����������������������
��������������� Åsikterna går dock isär. Therese
tittar gärna på (�����	���%��	, men missar <$�������	��: �0�������������������%�
�$����%�
�������
��������������������������%���������������������������������
����� Charlotte tycker att programtiden är för begränsad: �B
�����������	��������������
������� ����������������������������9����������������������

Kvaliteten på programmen är något Annelie är missnöjd med. Hon tycker att Dövas TV
borde tänka mer på den bild av döva de presenterar. Framför allt till döva barn. ����
�$�	���%���
���������������%�
��������%�����	���%��	�������������	����	����
��������������������
����	�����"���%�����������������������"����������������
�%%���������
�������������������������+���������������������%������������� En stark
åsikt, som inte delas av Rebecka. Hon tycker barnprogrammen är mycket bra. Inte heller
Fredrik är nöjd med programmens kvalitet�B
����������������������������	��������%�
���	���%��	�%�
�����������������������
�������	������	��%��9���������������������
�
�����������������������������������0"&%�
������  Förvisso varierar kvaliteten på
TV-programmen överlag men som dövt eller hörselskadat barn har man inte samma
utbud och därmed samma valmöjlighet som hörande barn. Rita beklagar detta: �0$�	��
������������$�����������������������������������������������%������%�
������
�
�������������
������������%��������������� Vanja har förslag på hur man skulle
kunna göra ett ’vanligt’ nyhetsprogram tillgängligt för döva och hörselskadade: D0���

                                                
18 Nämnas här bör att SVT inte producerar de teckenspråkstolkade programmen som sänds, utan endast
distribuerar dem. Producent är Dövas TV som fram till år 2000 var en del av SDR. Från och med år 2000
är Dövas TV en del av SVT (Eriksson & Söderlund 2000, s. 8).
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�+��%���%��#�%%
���	�
�	�����������������	���������	�������������������������
���
���
�����	����������������������$������%�������������������	�������������������
�������
�����������������	��
�������������������������������	����+���������

TV verkar vara ett av favoritmedierna för just dessa informanter, men utbudet av
textade program är inte tillfredsställande. Detta blev särskilt uppenbart när jag ställde
frågor om hur de informerar sig inför politiska val.19 Sandra tycker det är synd att
valdebatterna på TV inte är textade: ”7������������������������%�������������������
%�
������������������������0"B�
��������������$�������������������+���������	������
����������������Joakim tycker det är svårt att argumentera för vad han ska rösta på när
han inte kunnat informera sig ordentligt.�Irene tycker det är frustrerade att
samhällsprogrammen inte är textade när de sänds på sin originaltid och att de textade
repriserna ofta går på, för henne, olämpliga tider.

Mina förföreställningar kring döva, hörselskadade och SVT:s utbud av
teckenspråkstolkade program, visade sig alltså inte stämma med den verklighet dessa
informanter gav mig inblick i. Jag kan göra ett tankeexperiment och vända upp och ner
på ordningen och tänka mig att jag som hörande endast hade fem minuter nyheter varje
dag samt en timme varje lördagsförmiddag med talad svenska att hålla till godo med.
Dessa program skulle i princip alltid ha samma form och sändas vid en, för mig, felaktig
tidpunkt. Däremellan skulle jag få hålla till godo med textade repriser som sänds
antingen väldigt sent på vardagskvällar, eller mitt på dagen under helgen. Resten av alla
program skulle vara på teckenspråk. Jag undrar om jag skulle jag vara särskilt nöjd och
tacksam över det utbud som erbjöds mig. ”Men”, kan man fråga sig, ”hur skall till
exempel SVT gå tillväga? De har ju inte outtömliga resurser, varken ekonomiskt eller
tidsmässigt”. Jag har ingen lösning på ’problemen’ men kan konstatera att
förföreställningen att minoritetsgrupper skulle ha homogena åsikter samt vara nöjda och
tacksamma över det de får, inte är särskilt hållbar.

2	� ��������������,�����������������3���������&���(� ������ ������������	

I arbetet med denna magisteruppsats kom jag att läsa en hel del om dövföreningen och
vad den innebär för döva. Det jag bland annat läste om döva och dövföreningen kom att
påverka min förförståelse i den riktningen att jag trodde att så gott som alla döva går
till- och känner sig hemma i dövföreningen. Jag trodde att dövföreningen fyllde en
viktig funktion för sina medlemmar som förmedlare av kunskap, kultur,
samhällsinformation, information om dövvärlden och så vidare.  Rapporten������
�
������������	�E6��������
������������
�������������������� (Backenroth 1992), fick mig
att ifrågasätta min förförståelse. För tio år sedan konstaterade Backenroth: ”Många döva
ungdomar idag känner inte sina rötter i historien. De väljer andra aktiviteter än
dövföreningen.” (ibid, s. 39) Detta konstaterade tycks idag, tio år senare, fortfarande
vara högaktuellt. Även om inte någon av mina informanter direkt kan räknas till
gruppen ungdomar, bekräftar de Backenroths uttalande. På fråga nummer 9 i matrisen,
svarar informanterna förvånansvärt samstämmigt. Dövföreningen bidrar inte till att
tillgodose dessa informanters informationsbehov. Dövföreningen tycks heller inte utöva
någon lockelse på dessa informanter så som en samlingsplats att möta andra döva. På
frågan hur det kommer sig, svarar Adam: �0�������������������������������������7��
�������������������������
����������������������
�����������������������������	����B�

                                                
19 Nu talar vi inte enbart om SVT:s programutbud.
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��������	�������������������������� För Annette är det tvärtom, sen hon bildade familj
får hon mindre tid över för dövföreningen. Alina säger: �7������������
���������������������������	�
����������	�$������������ Mikael tycker dövföreningen
är viktig men går själv sällan dit. Han tycker den information dövföreningen har att
erbjuda är viktig för de döva som inte hänger med i samhällsfrågor, något han själv med
sina goda kunskaper i svenska inte har några problem med. Inte heller Jonna har varit
särskilt aktiv i dövföreningen de senaste åren, men tycker också att dövföreningen har
en viktig uppgift som informationsspridare till döva och hörselskadade: �7����������
���
������
������%�
�������������	�����%�%%����������������������������-���
�����	��	����������������������������������
�������������������	�������%�������� Här kan
vi återigen skönja solidaritetstänkandet gentemot gruppen som helhet. Några
anledningar till att dessa informanter inte är aktiva i dövföreningen, verkar alltså vara att
de tycker dövföreningen mest riktar sig till en äldre generation, att de inte har tid, och
att dövföreningen inte uppfyller ens behov av information och social samvaro. Kristian
tycker det är viktigt att få med barnen tidigt i dövföreningen om de ska bli aktiva och
tycker därför det är synd att dövföreningen inte arrangerar fler familjedagar där familjer
”���������
�����������������������
�������������������������������� kan delta.

Återigen spelar behärskningen av svenska språket in som, när det gäller dessa
informanter, bidrar till att man klarar informationssökningsbiten på egen hand. Därför
har dessa informanter inte �� behovet av dövföreningen. Att Backenroths uttalande om
att döva väljer aktiviteter utanför dövföreningen (1992,  s. 39) fortfarande har aktualitet,
bekräftas av Moa: ����������������������
���������������������������	��
������	�
	������)�����������������	������������(���������������������������������������������
Katarina är besviken på dövföreningen, det är en anledning till att hon inte går dit. Hon
tycker att dövföreningen missar sin uppgift som språkrör: �?������������
��	���
��
���
�����F�?�������-����������$�%������������������������������
����������������
��
�����
������
������
�F�

Även bland en viss del döva och hörselskadade verkar förförståelsen om att alla döva
aktiverar sig i dövföreningen, florera. När jag talar om för Lydia att jag fått liknande
svar från andra informanter som hennes, nämligen att de inte alls är särskilt aktiva i
dövföreningen, svarar hon: �������
�����������������

Hur ska detta tolkas? Att informanterna inte söker sig till dövföreningen, att den inte
bidrar som informationsspridare, att man känner att man är för ung, inte har tid, känner
sig besviken? Har dövföreningen spelat ut sin roll? När jag nästan oundvikligen
kommer in på den frågan i några intervjuer, skönjer jag en önskan om att dövföreningen
ska förändras, att den ska bli mer lyhörd och uppmärksam för sina medlemmars behov.
Fast samtidigt är flera av informanterna själva inte riktigt beredda att bidra till denna
förändring genom att engagera sig. Judith svarar på frågan om hon kan tänka sig att
engagera sig mer när hon blir äldre: ��������
�����%���������������������������������

�����������
��	����	����
���������������� Informanterna är dock medvetna om att
dövföreningen �� viktig, att den spelar en stor roll för ”andra döva”.
Solidaritetstänkandet igen. Min förföreställning om  att dövkulturen skulle vara ett
hinder i interaktionen med den hörande världen framstår som skev i skenet av dessa
informanters åsikter om- och attityder till dövföreningen. Jag får nästan det motsatta
intrycket, att för just dessa informanter är den hörande världen ett hinder i interaktionen
med dövkulturen. Att påstå att dövföreningen har spelat ut sin roll vore riskabelt och
antagligen helt felaktigt. Den är nödvändig, men något som också verkar nödvändigt är
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viljan till förändring och omsorgen om den unga generationen, den som så småningom
ska ta över och driva dövas rättigheter vidare i det hörande samhället på 2000-talet.

�	� ���������������������!��������� � �������($���������������������������������
��)�����������$���	

Min förförståelse om att döva och hörselskadade skulle ha särskilt starka åsikter om vad
det innebär att tillhöra en minoritetsgrupp i ett majoritetssamhälle har dels att göra med
att döva beskriver sig själva som tillhörande en språklig minoritet och att man kämpat
för att få detta erkännande eftersom samhället har velat benämna, och fortfarande i viss
utsträckning, benämner den här gruppen ’funktionshindrade’. Just det jag läst om den
kamp som döva har fört under årens lopp för att få teckenspråket officiellt accepterat,
har lagt grunden till min förförståelse. I detta ingick bland annat att jag trodde döva
skulle ha ett särskilt intresse för politik och samhällsfrågor. Ett tema i min
intervjumanual tar upp frågor kring just samhällsinformation och politik. En fråga lyder
Hur söker du information inför politiska val? Agneta svarar: ”������������
����������
���%
����	����������$��������������
�������������%��������
�����
���B�, och Nadja:

I: Text-TV eller tidningar. Sen kommer det ju genom posten.
J: Det som genom posten har ju en tendens att åka i papperssamlingen, i alla fall här.
I: Okej. De politiska program jag är intresserad av att läsa, de läser jag väl lite.

Några informanter beklagar att det är svårt att få information inför politiska val. Lisbet:
������������������%�
���������������9���	����������������%�����
��9�������������%�
0"�� Och Thomas: ���������������������������	�����
����������
����������������

����������������
��
����
������C�������#�	������B��������������������������� Intresset
för politik och för att söka information inför politiska val tycks variera precis som bland
den hörande befolkningen. Att informanterna beklagar svårigheten att få tag i politisk
information behöver inte tydas som att de skulle ha ett särskilt intresse för politik i
egenskap av att de är döva eller hörselskadade, utan kan helt enkelt ha att göra med att
de har ett allmänt intresse för samhället och att de vill kunna utnyttja sin medborgerliga
rättighet att rösta till fullo. Frågan kan också framstå som underförstådd. Att jag
förutsätter att döva och hörselskadade medvetet ägnar sig åt att söka politisk
information. Här verkar dock frågans utformning inte ha ställt till samma problem som
vid några frågor gällande kultur och nöje. Kanske är dövas och hörselskadades
förhållande till politik inte så laddat som förhållandet till begreppet kultur?

Sökningar i folkbibliotekens databas BURK-sök och Talboks- och
punktskriftsbiblioteket som författarna till rapporten �����
��������
��	 genomfört,
visade att tillgången till material på teckenspråk, som till exempel teckenspråksvideo är
betydligt mindre än tillgången till talböcker för döva och synskadade (2000, s. 11).
Detta är något författarna beklagar eftersom man anser att tillgången till litteratur är en
demokratisk rättighet: ”Litteratur kan därmed … sägas vara ett redskap för demokratin.
Den som har få möjligheter att, i olika sammanhang, öva och utveckla sitt språk kan
också får svårt att uttrycka sin egen vilja och sina egna önskemål och riskerar därmed
att hamna i underläge i många sammanhang.” (ibid. s. 25) Utifrån detta
demokratiresonemang utformade jag frågan Om jag säger att tillgången till litteratur är
en demokratisk rättighet, hur reagerar du på det? och placerade den under temat läsning
och litteratur. Min föresats med frågan var att informanterna skulle relatera till just
tillgången/bristen till information och litteratur på teckenspråk, lättläst och så vidare.
Siv, Malin och Jennifer instämmer helt enkelt. De  tycker att, visst är tillgången till
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litteratur en demokratisk rättighet. Som följdfråga frågade jag ”Tycker du att döva har
den rättigheten?”, varpå Siv svarade6���
�����	������������$�	���������
���������G���H
���������I������	�������������� Följdfrågan är nog lite förhastad. Hade jag istället
frågat om man tycker att tillgången till teckenspråksmaterial och dövlitteratur är
tillräckligt stor för att den demokratiska rättigheten ska kunna utövas även av döva och
hörselskadade, hade jag gett informanterna en hjälp på vägen och därmed större
möjlighet att uttrycka eventuella åsikter. Den följdfråga jag ställde, kom av Malin att
uppfattas som om jag ville veta om hon tyckte att alla har tillgång till biblioteket.
Angelika gjorde direkt den koppling jag tänkt mig: ��������
������������	���%������
�
���������	�����������������������������	������������������������������������
�
�
���������B�7������������������
	�����	�������������������������������������������
������	�����������������
����������	��������������������
������������	��	����������
�������������
�����
�����
��
������������������	���������������������
��������������
������
�����
���������%���
�����
�����������������$�	���B��	��������������������
��������������������� Att frågan uppfattats olika av informanterna är något man som
intervjuare får räkna med och innebär inte att några hade fel och några hade rätt. Jag
tycker nu i efterhand att frågan är otydlig och så kan den också ha uppfattats. Vad man
talat om i intervjun precis innan spelar in. Sen ska vi inte glömma bort att dessa
informanter främst använder sig av skriftlig information. Den visuella informationen får
de genom TV, och till viss del, Internet. Därmed är det inte så märkligt att Siv, Malin
och Jennifer inte gör den koppling jag väntat mig. De har helt enkelt antagligen inte
konfronterats med bristen på teckenspråksmaterial. Teckenspråksvideo och videogram
använder de sig inte av i någon omfattning. Dessutom ingår ordet litteratur i frågan. Att
förutsätta att informanterna helt självklart skulle koppla ordet litteratur till
teckenspråksmaterial och Lättläst var nog att förutsätta för mycket. Men det säger
återigen något om min förförståelse. Att Angelika direkt gjorde den koppling jag väntat
mig, beror antagligen på hennes egna erfarenheter samt att hon har ett stort intresse för
samhällspolitik. Om intresset har med hennes funktionshinder att göra eller om hon
skulle haft det oavsett är svårt för mig att bedöma. Men om det nu skulle ha med hennes
funktionshinder att göra skulle det inte vara särskilt märkligt. Man kan jämföra med
andra minoritetsgrupper i samhället, samer och romer, till exempel. För att dessa
grupper ska kunna accepteras, etableras och integreras i det svenska samhället, krävs det
ett engagemang från gruppens medlemmar. Återigen handlar det om att det som gynnar
gruppen gynnar individen därför att individerna i det stora hela har samma
förutsättningar.

Ännu en fråga som avslöjar min förförståelse om att döva och hörselskadade skulle ha
särskilt starka åsikter om vad det innebär att tillhöra en minoritetsgrupp i ett
majoritetssamhälle, är denna: Vilka frågor inom kultur- information- och
bibliotekspolitik skulle du som döv/hörselskadad vilja påverka? Vilma tycker själv mest
att hon klagar, men är inte beredd att göra någonting konkret. Elsa kan inte komma på
någonting. Thomas och Louise har konkreta svar. Thomas: ������
%%�������������
��������������������������������	����
��������������������������������������������
����	�%%���������%����	����
�	�������$����"��������������������
���������
	��������%%�
���������
������	�%%���� Och Louise: �0�����+��%������������������
��	
������������������������������9�����������������
�����
��
���
	���$����������
����������������� Den här frågan kan framstå som något överväldigande i sin
omfattning. Som informant kanske man backar för att man tror att man måste prestera
ett svar som är lika omfattande.



58

Som döv eller hörselskadad behöver man inte ha ����	��� starka åsikter om hur det är att
leva i ett samhälle där majoriteten är hörande. Från och med 1981, efter teckenspråkets
erkännande har stora förbättringar vad gäller skolgången för döva, skett. Är man relativ
ung och inte tycker att man kan identifiera sig med ”kampen” för teckenspråkets
erkännande, är det inte heller särskilt märkligt att man inte funderar så mycket kring just
dessa frågor. För de äldre kan det vara tvärtom, att engagemanget från ungdomen har
mattats. Att informanterna inte uttrycker särskilt starka åsikter betyder inte att de inte
har några åsikter om hur det är att vara döv eller hörselskadad i ett hörande samhälle.
Det har dessa informanter, om allt från hur det känns när man missar information på
flygplatser som ropas ut i högtalarna, hur man hanterar det faktum att man som döv
eller hörselskadad student missar småinformation från lärare, till hur biblioteken skulle
kunna gå till väga för att döva och hörselskadade ska känna sig mer välkomna på
biblioteken.

Vad menar jag egentligen med ”särskilt starka åsikter”? Förväntade jag mig att varje
informant skulle ha ett färdigt politiskt program? Att de skulle relatera till historien och
”kampen” som ett rinnande vatten? Att de skulle ha färdigformulerade åsikter? Och om
det nu skulle varit så? Ja, det skulle ju ha motsvarat min förförståelse, men hur skulle
jag tolkat det? Förhoppningsvis som retorik. Och retoriska svar säger oftast lite om en
persons individuella åsikt.

�	% �����4���/���������

Har jag i min tolkningsprocess gått från förförståelse till förståelse och på vägen
avslöjat sanningen om intervjumaterialet? Frågan är orimlig att ställa gällande en
hermeneutisk tolkningsprocess, menar Alvesson och Sköldberg: ”Sanning i
hermeneutiken är i stället liktydig med avslöjande av väsentliga men tidigare okända
förhållanden under en text (mängd av texter).” (1994, s. 167)

Vad jag genomfört är en tolkningsprocess med utgångspunkt i den förförståelse jag
hade inför denna uppsats. Under tolkningsprocessen har den förförståelsen kommit att
omvandlas och därmed min bild av döva och hörselskadade i förhållande till bibliotek,
information och kultur. Om detta gör min tolkning mer sannolik eller inte, anser jag mig
inte vara rätt person att besvara. De utsagor jag formulerade genom min tolkning  är
också att betraktas som slutsatser av tolkningen. Dessa är:

•  Informanterna har ett positivt förhållande till svenska språket och tycker om att läsa.
•  Informanterna känner sig hemma/välkomnade i biblioteksmiljön.
•  Informanterna kommer sannolikt att ”återvända” till dövvärlden med sin

akademiska utbildning.
•  Informanterna har inte ett ”särskilt” intresse för kultur och nöje.
•  Informanterna upplever inte SVT:s utbud- och omfattning av teckenspråkstolkade

program som tillfredsställande.
•  Informanterna upplever inte att Dövföreningen bidrar med information.
•  Informanterna har åsikter om vad det innebär att tillhöra en minoritet i ett

majoritetssamhälle.

De implikationer dessa slutsatser bär med sig för det hörande samhället kommer att
diskuteras i kapitel 9.
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När jag tillämpar denna teori använder jag mig av det mer ideologiskt laddade
begreppet dövkultur. Det är till den mer slutna dövkulturen som de informanter jag
intervjuat verkar ha ett mer komplext förhållande än till, till exempel dövvärlden och
dövsamhället. Hur står det till med de döva och hörselskadade studenternas förhållande
till dövkulturen? 0$���������, teater på teckenspråk, är inte något som frambringar någon
större entusiasm hos dessa informanter, åsikterna om de program Dövas TV producerar,
handlar om att de tidpunkter programmen sänds på inte passar in i den livsrytm dessa
informanter tycks ha, de har också åsikter om innehållet i programmen. Informanterna
anger ålder, tid och känslor av att inte höra till, som skäl till varför de inte besöker och
engagerar sig i dövföreningen. Ändå är det just 0$���������, Dövas TV och
dövföreningen de bland annat nämner som representanter för dövkulturen. Jag kan av
detta dra slutsatsen att de informanter jag intervjuat inte känner delaktighet i, eller ens
tycker sig tillhöra dövkulturen, något så gott som samtliga informanter, tycker sig gjort
tidigare. Varför, vad kommer det sig att dessa informanter inte längre känner samma
behov av att umgås med andra döva och hörselskadade, åtminstone inte på de villkor
som dövkulturen erbjuder? De är fortfarande döva eller hörselskadade. I praktiken
tillhör de fortfarande gruppen�döva och hörselskadade. Genom sitt funktionshinder
torde de mer eller mindre ha samma fysiska status som andra döva och hörselskadade.
9��, att ha samma funktionshinder som en annan person behöver inte automatiskt
innebära att man delar samma normer och värderingar. De döva och hörselskadade som
anser sig tillhöra dövkulturen gör inte det enbart för att de har samma fysiska status som
gruppens övriga medlemmar, utan också för att de delar normer och värderingar med de
andra medlemmarna. Dövkulturen och dess medlemmar kan alltså, enligt
referensgruppsteorin, beskrivas som en ���%%, en social enhet bestående av ett antal
individer som i stor utsträckning innehar samma normer och värderingar (jfr Dawson &
Chatman 2001). Att de informanter jag intervjuat inte längre känner delaktighet och
tillhörighet till dövkulturen beror med stor sannolikhet på att de inte längre delar
gruppens normer och värderingar. De känner sig inte som en del av den sociala enheten.

Referensgruppsteorier kring begreppet ���%% gör gällande att de värderingar gruppen
har ”regulates the behaviour of individual members, at least in matters of consequence
for the group” (Dawson &  Chatman 2001). När jag tolkade intervjumaterialet fann jag
att solidaritetstänkandet tydligt utmärkte sig  bland informanterna. Inom områden såsom
läsning och litteratur, bibliotek och dövföreningen, uttryckte de solidaritet gentemot
”andra döva och hörselskadade”. Valet av utbildning och så småningom även yrke,
visade också i viss mån på ett solidaritetstänkande. Kan det vara så att dövkulturen
fortfarande utövar ett visst tryck på dessa informanter som inte längre ser sig delaktiga i
densamma? Hur går det i så fall ihop med de diskussioner angående �
������
�������
som gör gällande att den gamla och den nya referensgruppen står i konflikt med
varandra, eftersom man antar att individer vill klippa banden till den gamla, underlägsna
gruppen (Dawson & Chatman 2001)? Har dessa informanter trots allt inte klippt banden
till dövkulturen? Att de visar solidaritet gentemot medlemmarna i sin gamla
referensgrupp kan knappast betraktas som särskilt märkligt. Kanske är det just under
själva processen när en individ lämnar sin gamla grupp som känslorna av att vilja
”klippa banden” är som starkast.  Jag har intervjuat fem informanter, alltså fem
individer och vad jag kan skönja är olika former av solidaritetstänkande hos olika
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individer, nämligen, vad jag skulle vilja benämna ”reflekterat ” och ”oreflekterat
solidaritetstänkande”. Två av informanterna ger intryck av vara medvetna om sitt
solidaritetstänkande. De kommenterar det och ser på det med distans. Tre av
informanterna ger intryck av att vara omedvetna om sitt solidaritetstänkande genom att
de på vissa frågor svarar mer reflexmässigt. Jag skulle vilja påstå att begreppet �
����
�
������� går att applicera på samtliga fem informanter men i varierande grad.
Informanterna befinner sig mer eller mindre nära dövkulturen. De som ger uttryck för
det reflekterande solidaritetstänkandet verkar också vara de som befinner sig längst
ifrån dövkulturen.

Vilken är då den �
�������������������%%�� för dessa informanter? Alltså den grupp till
vilken de önskar erhålla eller upprätthålla acceptans (Dawson & Chatman 2001). Jag
anser att den normativa referensgruppen för dessa informanter, i det livsskede de nu
befinner sig i, är den akademiska världen. Motiven till att de söker acceptans i denna
”grupp” är att de önskar tillgång till det som den har att erbjuda individen. Genom att
tolk och samla information har de uppfattat det som att denna grupp har något att
erbjuda individen på olika plan. När det gäller dessa informanter utgör utbildning, en
förändrad social status och tillgång till kunskap och information starka motiv till att de
gjort den akademiska världen till sin normativa referensgrupp. Den akademiska världen
utövar därmed en form av makt på dessa individer. Evas uttalande om att de som läst på
högskola har mer kunskap och att döva som inte klarar svenska språket antagligen
känner sig maktlösa, tydliggör den normativa referensgruppens makt, som inom
referensgruppsteorin benämns ���������%
;�� (ibid.). I ett förlängt perspektiv innebär
acceptans i den akademiska världen också acceptans i ”det hörande samhället”. Därmed
skulle jag vilja påstå att även ”det hörande samhället” utgör en normativ referensgrupp
för dessa informanter.

Enligt normativa referensgruppsteorier försöker individen som söker acceptans i en
normativ referensgrupp ”hold their attitudes in conformity with what they perceive to be
the consensus of opinion (norms) among the group members” (Dawson & Chatman
2001). Hur kommer detta till uttryck hos denna grupp informanter? Det är svårt att ange
glasklara exempel på konforma åsikter. I frågorna kring läsning och bibliotek är
åsikterna samstämmigt positiva. Som högskolestudent eller akademiker antas man nog
ha ett positivt eller åtminstone neutralt förhållande till läsning och bibliotek. Döva och
hörselskadade förväntas däremot ha ett mer problemfyllt förhållande till läsning och
bibliotek. Kanske kan de positiva åsikterna vara uttryck för att informanterna har format
sig efter den akademiska världens- och även ”den hörande världens” normer? Exempel
på konforma åsikter med, framförallt det hörande samhället, kommer till uttryck när
dessa informanter jämför sig med sin gamla referensgrupp, den grupp de använder som
	
�%������������������%% (ibid.). Flera informanter menar att ”döva läser inte”, ”döva
besöker inte bibliotek” och refererar inte då till sig själva utan till andra döva. De uttalar
sig om ”andra döva och hörselskadade” och uppvisar då åsikter som stämmer in i den
bild det hörande samhället har av döva och hörselskadade. Kommentarer som ”Jag har
ju inte de (språkliga) problemen” (David), ”Jag har inte upplevt detta personligen, men
kanske att de som har svårt med att läsa och skriva…” (Kristina), visar att
informanterna jämför sig med sin gamla referensgrupp, men också att de använder
multipla referensgrupper när de värderar det egna jaget (jfr Dawson & Chatman 2001).
När informanterna påpekar att SVT:s teckenspråkstolkade program sänds på  ”fel” tider
på dygnet markerar de också att de inte känner sig som en medlem av dövkulturen som
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kanske antas anpassa sitt tidsschema efter de tider Nyhetstecken och På teckenspråk
sänds.

5	%� ����789������/��4������8
��:��8������;;41'�/��3��;4

Skulle de informanter jag intervjuat kunna betraktas som ������� inom dövkulturen?20

Är deras syn på världen begränsad och består den främst av andra döva och
hörselskadade? Använder de sig helst av information som kommer från dövkulturen?
Betraktar de information som kommer ”utifrån” med misstänksamhet? Visar de
benägenhet att undvika utifrån kommande information (jfr Chatman 2001)? De
informanter jag intervjuat tycks inte leva inom en begränsad värld som främst består av
andra döva och hörselskadade. De är uppenbarligen missnöjda med
informationsförsörjningen inom dövkulturen, framför allt inom dövföreningen. Vital
information hämtas oftast inte från det som för döva och hörselskadade skulle vara den
mest tillgängliga, välkända och trovärdiga källan, nämligen dövkulturen. Ett par
informanter uttrycker starka åsikter om kvaliteten på de program Dövas TV producerar.
Att informanterna inte är nöjda med kvaliteten på dessa program, har antagligen till viss
del att göra med att dessa program inte tillfredsställer informanternas
informationsbehov, alltså ytterligare ett exempel  på att ”den lilla världen” inte bidrar
med vital information till just dessa informanter. Den information som kan inhämtas
härifrån är oftast inte relevant när det gäller att tackla särskilda situationer eller särskilda
problem som dessa informanter stöter på. Med stöd i den tolkning jag gjort skulle jag
vilja svara nej på frågan om de döva och hörselskadade studenter jag intervjuat är att
betraktas som ������� inom dövkulturen.

Dessa döva informanter använder sig i stor utsträckning av 
������� för att tillgodose
sina informationsbehov. Studievägledare kan enligt mig betraktas som 
�������. Man
skulle även kunna betrakta kurskatalogen för högskolor och universitet, samt
högskolornas- och universitetens hemsidor som opersonliga outsiders. Den information
dessa kanaler har att erbjuda skulle av ������� betraktas med misstänksamhet och
skepticism. För att få information om sin utbildning har några av informanterna uppsökt
studievägledare, några har använt sig av kurskatalogen och hemsidor. Detta borde
innebära att de inte betraktar den information dessa kanaler har att erbjuda med
misstänksamhet. Istället verkar de ha bedömt det som att den information 
������� har
att erbjuda är vad de behöver för att tackla sin situation. Att de har en så öppen attityd
till, till exempel bibliotek, tyder på att de inte undviker platser där outsiderinformation
florerar. De ägnar sig alltså inte åt ���
�����
����
����� (se Chatman 2001). Istället
verkar de tycka att de har tillgång till att utnyttja denna typ av information. De har
���
�����
����������(jfr ibid.). I anknytning till detta vill jag ta upp Chatmans
motsägelsefulla påpekande att ”insiders often believe that the information that can be
provided by outsiders has the potential to help them” (2001). Ordet att ta fasta på här,
när det gäller mina informanter, är �������. Jag skulle vilja påstå att informanterna i min
undersökning har gått från tro till vetande. Istället för att agera som en insider, det vill
säga, tro att outsiderinformation kan vara till hjälp men inte ta steget ut och söka den
typen av information, har dessa informanter tagit steget, sökt upp och använt sig av
outsider information. I och med detta har de fått insikt om att outsider information är att

                                                
20 Av samma skäl som jag angivit vid  tillämpning av referensgruppsteorin, använder jag här begreppet
dövkultur.
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betrakta som relevant för att lösa viktiga problem och de kommer fortsättningsvis att
söka denna typ av information.

5	* �4��48���������1��;<������4���/
����6

Tillämpningen av�referensgruppteorin ledde mig inte till några direkta anvisningar om
hur dessa döva och hörselskadade studenter förhåller sig till bibliotek, information och
kultur. Till att börja med kände jag mig obekväm med denna teori, dels därför att jag
tyckte att tillämpningen av den innebar att jag tvingades betrakta mina informanter som
brickor i något slags referensgruppsspel; dels därför att den inte verkade kunna tjäna till
att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet med uppsatsen. Den först
nämnda känslan berodde antagligen på att jag, efter den nära kontakten med
intervjumaterialet som tolkningsprocessen innebar, hade svårt att distansera mig och
anta en mer analytisk blick. Den andra känslan, grundade sig sannolikt i att jag hade
stora förväntningar på denna teori, vilket i sin tur grundade sig i Dawsons och Chatmans
kommentarer om denna teori, fyllda av tilltro och förhoppning. Vad jag så när som
glömde bort i sammanhanget, var att referensgruppsteorin är en sociologisk teori, inte
en biblioteks- och informationsvetenskaplig teori. Denna teori säger något om samspelet
mellan människor, hur människor förhåller sig till varandra, inte hur de förhåller sig till,
i mitt fall bibliotek, information och kultur. Det är faktiskt heller inte det Dawson och
Chatman utlovar i sin artikel. Vad dessa författare säger är att: ”data derived from such
research can offer information about social worlds of different groups , and
consequently help predict and identify the information behaviour and needs of these
groups.” (Dawson & Chatman 2001) Genom att studera dessa döva och hörselskadade
informanters sociala värld skulle jag alltså kunna säga/förutsäga något om deras
(framtida) informationsvanor/beteende. På det sättet har tillämpningen av
referensgruppsteorin i denna uppsats spelat en viktig roll. För den ��� faktiskt bidragit
till att ge en fingervisning om dessa döva och hörselskadade studenters framtida
informationsvanor. Slutsatsen av tillämpningen av referensgruppsteorin är då denna:

•  Bytet av, eller den pågående socialiseringen in i en ny, normativ referensgrupp för
dessa informanter, innebär att deras informationsvanor kommer att förändras. I och
med att de har sökt sig ut ur sin gamla referensgrupp till en ny referensgrupp, som
tillhör det hörande samhället, kommer de i allt större utsträckning ta del av den
information som idag finns tillgänglig för den hörande majoriteten.

Teorin om information access-/avoidance fann jag betydligt behändigare att tillämpa.
Antagligen för att den vid tillämpning direkt kan säga något om individers
informationsbeteende. Slutsats av tillämpning av teorin om information access-
/avoidance är denna:

•  Så gott som oavsett vilken information de söker, använder sig de döva och
hörselskadade studenter jag intervjuat helst av utifrån kommande information, det
vill säga information som inte kommer från dövkulturen. De undviker inte utifrån
kommande information utan tycker sig ha tillgång till den.

De implikationer dessa slutsatser bär med sig kommer att diskuteras i nästa kapitel.
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I kapitel 3 använder jag mig av källor som jag anser att jag bör kommentera. Jag citerar
och refererar informationsmaterial och hemsidor från Sveriges Dövas Riksförbund
(SDR), Hörselskadades Riksförbund (HRF) samt Riksförbundet för döva, hörselskadade
och språkstörda barn (DHB). Man kan nästan utgå från att informationen i dessa skrifter
har en subjektiv karaktär och att dess tillförlitlighet därför bör ifrågasättas. Dessutom
ändras antagligen informationen varefter att nya krav, handlingsplaner och projekt
genomförs. Är det rätt att använda denna typ av information i en magisteruppsats?
Svaret borde vara nej. Jag har dock valt att ändå använda mig av dessa källor och mitt
främsta argument för detta, är att de ger en god inblick i de levnadsvillkor döva och
hörselskadade har i den hörande värld de lever i. Dessa källor har erbjudit ett
inifrånperspektiv som jag ansett varit av vikt i just kapitel 3, som behandlar dövas och
hörselskadades livsvärld.

I kapitel 4 kritiserar jag rapporten �����
��������
��	�����	������������(2000) för
bristande objektivitet när det gäller utgångspunkter och till viss del, resultat. Trots det
använder jag mig ändå av rapporten som källa vid olika resonemang i denna uppsats,
både före- och efter detta kapitel. I och med att författarna till �����
��������
��	
intervjuat ”Sveriges samtliga socialbibliotekskonsulenter ” (s. 12), har jag hanterat
denna rapport som representerande folkbibliotekens syn på döva och hörselskadade,
nämligen att de inte besöker bibliotek i någon större utsträckning. Rapportens
faktauppgifter som jag ibland använt mig av, anser jag mig inte behöva betvivla.

=	% ��884����4�������84��34�

Om jag i dagsläget skulle genomföra den undersökning jag genomfört i denna uppsats,
med de erfarenheter jag nu har i bagaget, skulle jag givetvis gå lite annorlunda tillväga.
Jag skulle vara mer envis och påstridig i mina försök att få tag i informanter. I
intervjusituationerna skulle jag försöka gå ännu mer på djupet, dels genom att följa upp
frågor och dels genom att inta en mer tyst och tillbakadragen roll som intervjuare. Dessa
efterkloka reflektioner är helt rimliga och innebär inte att jag tycker att den metod jag
använt mig av varit dåligt lämpad för att uppfylla den här uppsatsens syfte. Jag har
använt en metod som inneburit närhet till de individer jag velat veta något om, nämligen
djupintervjuer. Jag anser att denna metod har varit väl lämpad för att uppfylla
uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar, och därmed anser jag också att jag i
stor utsträckning ägnat mig åt det jag förutsatte mig att ägna mig åt i denna uppsats,
nämligen att utforska hur döva och hörselskadade förhåller sig till bibliotek, information
och kultur.

=	*� �����4�

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur döva och hörselskadade
förhåller sig till bibliotek, information och kultur. Jag har genom metod med kvalitativ
ansats ägnat mig åt att besvara två (i egentlig mening, tre) frågeställningar. Tolkning
och analys, och slutsatserna av dessa, har inneburit att mina frågeställningar bit för bit
besvarats. Fem informanter innebär ett litet underlag. Kan ett så pass litet underlag säga
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något om hur döva och hörselskadade förhåller sig till bibliotek, information och kultur?
Jag är medveten om att fem döva och hörselskadade studenter inte kan representera alla
döva och hörselskadade. Däremot anser jag att jag måste utgå från att dessa
informanters berättelser säger något om hur döva och hörselskadade i dagens Sverige
förhåller sig till bibliotek, information och kultur. Och, att dessa döva och
hörselskadade inte tycker sig tillhöra dövkulturen, innebär inte att de har mindre rätt att
uttala sig i egenskap av att vara döv eller hörselskadad. Dessutom måste resultaten av
denna undersökning speglas mot annan aktuell forskning om dövas och hörselskadades
sociala verklighet. Om det finns en samstämmighet, kanske jag kan sluta mig till att
resultaten inte enbart är giltiga för dessa informanter.

Jag börjar med att besvara frågeställning 2:
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Man skulle kunna säga att jag i och med denna frågeställning tog en risk. Det kunde ju
visat sig att dessa teorier inte alls lämpade sig att applicera på detta intervjumaterial, att
underlaget var för litet, att flexibiliteten i  intervjuprocessen skulle göra det svårt att
jämföra individernas svar etcetera. Jag anser dock att både referensgruppsteorin och
teorin om information access-/avoidance lämpat sig väl då det gällt att identifiera
informanternas informationsvanor. Den hermeneutiska tolkningsprocessen bidrog
givetvis också.

De döva och hörselskadade informanterna i denna undersökning klarar relativt väl av att
tillgodose sina behov av information. Med ”relativt väl”, menar jag att dessa
informanter, trots sitt funktionshinder inte ger intryck av att känna sig utestängda och
maktlösa i det informationssamhälle vi lever i. Detta beror dels på goda kunskaper i
svenska språket, dels på dessa informanters attityd gentemot den hörande världen. Den
teoretiska analysen visar nämligen att samtliga informanter nästan uteslutande använder
sig av det allmänna informationsutbudet, TV, dagstidningar och Internet. Vid behov
söker de upp mer specialiserad information, även då från ”den hörande världen”.
Anledningen till detta är att de värderar denna typ av information som ytterst vital då
det gäller att klara av det vardagliga livet och följa med i samhällsdebatten. I
formuleringen ”relativt väl” ingår det faktum att de döva och hörselskadade
informanterna, i olika situationer upplever att de känner sig utestängda och maktlösa,
inte specifikt från informationssamhället, men däremot från det hörande
majoritetssamhället. Den teoretiska analysen visar också att dessa informanter använder,
och i allt större utsträckning kommer att använda sig av, det allmänna
informationsutbudet, det vill säga i den mån ”det hörande samhället” görs tillgängligt
för döva och hörselskadade.

Gäller detta resonemang endast denna grupp informanter, vars normativa referensgrupp
är den akademiska världen och det hörande majoritetssamhället? Redan för tio år sedan
rapporterade Gunnel Backenroth (1992) om att döva ifrågasatte dövföreningen som
informationsspridare. Texterna i Åkerströms rapport (1995) talar om förändringar i
dövvärlden, förändringar som handlar om resultaten av den kamp döva fört för sina
samhälleliga och språkliga rättigheter sedan årtionden tillbaka.�Denna kamp, som bland
annat fört med sig med sig bättre skolgång, har med stor sannolikhet lett till att den
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yngre generationen döva och hörselskadade med större säkerhet och självklarhet anser
sig berättigade att ta del av det hörande samhället. Antonsson citerar Emerton som
menar att ”’many deaf people today are , as a result of their upbringing, a blend of two
cultures and they choose to participate in both worlds’”  (Emerton i Antonsson 2001, s.
68). Här verkar det som om man kan dra paralleller mellan svenska och internationella
(amerikanska) förhållanden. Om man sätter in resultaten av denna uppsats i ett
sammanhang bestående av tidigare forskningsresultat, antagandet att döva och
hörselskadade börjar söka sig till andra yrken än de traditionella dövyrkena, samt det
faktum att alltfler yrken kräver akademisk utbildning, anser jag att de slutsatser jag
dragit när jag besvarar frågeställning 2, bör ha giltighet, inte bara för informanterna i
denna uppsats, utan även för andra döva och hörselskadade individer.

Innebär slutsatsen att döva och hörselskadade tar del av det allmänna
informationsutbudet, att ”det hörande samhället” kan slå sig till ro, de döva och
hörselskadade klarar sig bra, de klarar ju ”relativt väl” av att tillgodose sina
informationsbehov med hjälp av det allmänna informationsutbudet? Mitt svar på denna
fråga är givetvis nej. Med kommentaren ”det vill säga, i den mån det hörande samhället
görs tillgängligt för döva och hörselskadade”, lämnade jag en brasklapp. Tillämpning av
referensgruppsteorin och teorin om information access-/avoidance och de implikationer
angående identifiering av dövas och hörselskadades informationsvanor dessa ger, ger
snarare belägg för att det hörande majoritetssamhällets utbud av information, inom så
många områden som möjligt, bör göras mer tillgängligt för döva och hörselskadade än
det i dagsläget är.

Nu till frågeställning 1: "���������
����������	�����������������������J�*����
��	

�����J�/������ Även här är jag besvärlig och kastar om ordningen. Jag börjar med att
diskutera döva och hörselskadades inställning till kultur. När det gäller frågeställningen
om bibliotek och kultur är det tolkningsprocessen som främst bidragit med svar. Jag
insåg att kultur är ett laddat begrepp för döva och hörselskadade. Förväntningar från
mig och förväntningar från informanterna ledde till att jag i mitt tycke, inte särskilt
uttömmande kan besvara vad dessa informanter har för inställning till kultur.
Samstämmigheten som var tydlig kring läsning, bibliotek och  dövföreningen
framträdde inte här, istället blev det tydligt att det var fem individer med olika sätt att
förhålla sig till kultur. Slutsatsen att informanterna inte har ett särskilt intresse av kultur
och nöje, är därför svår att diskutera på ett mer allmängiltigt plan. De kulturpolitiska
åtgärderna för funktionshindrade under de senaste tjugofem åren har handlat mycket om
tillgänglighet, att göra det svenska kulturutbudet tillgängligt för alla oavsett
funktionshinder. Vad jag trots allt kan sluta mig till när det gäller de döva och
hörselskadade informanternas inställning till kultur, är att de inte i någon större
utsträckning attraheras av de ”anpassade” kultur- och informationsyttringarna, så som
0$���������, videogram och Dövas TV.  Denna slutsats borde dels innebära att det är tid
att se över innehållet i den kultur och den information döva och hörselskadade förväntas
ta del av, dels att det allmänna kulturutbudet i ännu större utsträckning  behöver göras
tillgängligt för döva och hörselskadade än det i dagsläget är.

Av tolkningsprocessen kunde jag dra slutsatsen att de döva och hörselskadade
studenterna i denna undersökning har tankar och åsikter om bibliotek som till stor del
handlar om att de känner sig hemma på bibliotek och i biblioteksmiljön. De anser att
biblioteken är viktiga och nödvändiga. Men åsikterna om bibliotek kretsar inte enbart
kring en positiv inställning. Informanterna saknar teckenspråkskunnig personal och en
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visuell miljö på biblioteken. I min tolkning använde jag denna formulering om dessa
informanters inställning till biblioteken: ”nöjda, men med reservation.”

När det gäller bibliotek, visar mina resultat samstämmighet med resultaten i Helena
Anderssons magisteruppsats (1997, 1997: 83), men skiljer sig däremot markant från
resultaten som presenteras i �����
��������
��	 (2000). I och med att både Andersson
och jag genomfört undersökningarna inom ramen för en magisteruppsats, är våra
utgångspunkter (förmodat) objektiva. Anderssons urvalsgrupp befann sig i en
studiesituation när hon genomförde undersökningen och det gjorde även min
urvalsgrupp. Urvalsgruppen i �����
��������
��	 består av äldre, yrkesverksamma döva
personer (2000, s. 16). När jag i min forskningsöversikt jämförde Anderssons
magisteruppsats med �����
��������
��	, antog jag att generationsfaktorn var en starkt
bidragande orsak till att resultaten skilde sig åt. Kanske kan den äldre generationen döva
och hörselskadade ha svårigheter med att känna igen sig i slutsatserna jag dragit i denna
uppsats, men inte yngre? Jag anser de faktorer som mest avgjort bidragit till resultaten i
min undersökning är: informanternas ålder, att informanterna är studenter samt
informanternas känsla för det svenska språket.

Om amerikanska folkbibliotek skriver Pendleton och Chatman att ”programs and
services seem to indicate that we cater to the ’users’ because ’they’ are like ’us’ and
therefore understand the world of libraries. Very little is known about nonusers, but they
are known as social types” (1995, s. 749). Pendleton och Chatman menar att offentliga
verksamheter tycks utgå från en norm när de utformar sin service. En norm som innebär
att ”alla förstår väl det här med bibliotek.” Å andra sidan innebär detta tänkande att
icke-användarna, eller snarare de man betraktar som icke-användare, inte förväntas bete
sig på något annat sätt än som icke-användare. Jag anser att detta citat har generell
giltighet när det gäller hur ett majoritetssamhälle förhåller sig till en minoritet eller en
grupp man inte vet så mycket om.

Kan man dra paralleller till svenska folkbibliotek? Kanske är det så att folkbiblioteken,
som skall erbjuda service till en stor allmänhet, utgår från en norm och att döva och
hörselskadade som avviker från denna norm genom sitt funktionshinder, ses som en viss
social typ, som icke-användare. Den generella bilden av döva och hörselskadade verkar
vara att de är icke-användare.21 Denna bild grundar sig i erfarenheter personal på
folkbibliotek gjort. Sen är det givetvis så att tydliga definitioner av behov och problem
är av stor vikt när verksamheter äskar pengar. Dock anser jag att denna bild förhindrar
uppmärksammandet av förändringar och variationer inom den grupp man benämner
icke-användare. Resultaten av min uppsats visar att alla döva och hörselskadade är ����
icke-användare, alla döva och hörselskadade känner sig inte ovälkomna i
biblioteksmiljön. Frågan är vem eller vilka det är som inom olika sammanhang
definierar döva och hörselskadades behov. I ����, nr 1, 1999, är temat flickor. I
redaktionsbrevet står det så här: ”,��������������������������������������
�����FB6
journalisterna, proffstyckarna, forskarna och alla experter. Låt oss hoppas att flickorna
inte låter sig definieras utan tar makten att bli de som definierar.” (s. 5) Innebörden av
detta citat skulle kunna appliceras på döva och hörselskadade. Kanske är det dags att i
biblioteks- informations- och kultursammanhang låta döva och hörselskadade själva bli
de som definierar.

                                                
21 Jag är medveten om att jag genom dessa uttalanden generaliserar folkbibliotekens förhållningssätt
gentemot döva och hörselskadade. Antagligen finns det folkbibliotek som med all rätt, inte instämmer i de
uttalanden jag gör om folkbibliotekens förhållningssätt gentemot döva och hörselskadade.
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Jag anser att en övergripande fråga att gå vidare med utifrån resultaten och slutsatserna i
den här uppsatsen är: Hur skall biblioteken och informations/kulturförmedlarna gå
tillväga för att överlämna tolkningsföreträdet gällande behov och service, till döva och
hörselskadade? Resonemanget om att biblioteks- informations- och kulturverksamheter
ofta utgår från att användarna är som ”oss”, leder till frågor som: Hur ser en typisk
användare ut? från till exempel folkbibliotekens perspektiv? Vad är norm? Vad är
avvikelse? Vad har uppfattningarna om norm och avvikelse för betydelse för hur man
bedriver biblioteks- och kulturverksamhet? Vad har normen för betydelse när det gäller
hur statliga och kommunala verksamheter producerar och distribuerar information? I
mina källkritiska kommentarer påpekar jag att den information till exempel Sveriges
Dövas Riksförening och Hörselskadades Riksförbund förmedlar, med stor sannolikhet
har en subjektiv karaktär. Det skulle därför vara intressant att granska det förarbete och
de argument man tar fasta på då man i olika föreningar formulerar krav och sätter ihop
informationsmaterial. Uppmärksammar föreningarna själva de variationer och
förändringar som förekommer bland medlemmarna?

Mina förslag till vidare forskning handlar alltså dels om att biblioteks- information- och
kulturförmedlare måste hitta vägar och metoder som innebär att döva och hörselskadade
ges tolkningsföreträde, dels en form av utvärderande forskning där biblioteks-
informations- och kulturverksamheternas attityder gentemot sina användare undersöks,
men även hur döv- och hörselskadeföreningar går tillväga då de formulerar argument
och producerar information.

Ett sätt att uppmärksamma variationer inom gruppen döva och gruppen hörselskadade,
anser jag, skulle kunna vara genom att genomföra komparativa studier. Jag har själv
påpekat att jag tror att yngre döva och hörselskadade har ett annat sätt att förhålla sig till
bibliotek än, äldre dito. Ett sätt att ta reda på om det är så, skulle vara att undersöka
attityder gentemot bibliotek bland yngre döva och hörselskadade, respektive bland äldre
döva och hörselskadade och jämföra resultaten. Dessa resultat borde kunna användas för
att mer adekvat möta de varierade behoven bland döva och hörselskadade. Ett annat sätt
att uppmärksamma variationer inom gruppen skulle kunna vara genom att genomföra
studier med riktade urval. När det gäller metoder kan Gunnel Backenroths exempel med
gruppdiskussioner kring olika företeelser vara en metod att ta efter. Antonssons förslag
om döva och hörselskadade som medhjälpare (2001, s. 231) likaså. Frågor att diskutera
här skulle kunna vara: ”Vad innebär en visuell miljö för döva och hörselskadade?” ”Hur
skulle bibliotekets hemsida kunna anpassas till döva och hörselskadade?”
Överhuvudtaget, när det gäller döva och hörselskadade samt andra minoritetsgrupper,
anser jag att det krävs ett nära samarbete mellan användare och verksamhet.

Slutligen, för att bilden av hur döva och hörselskadade förhåller sig till bibliotek,
information och kultur skall bli så bli så varierad, mångfacetterad och rikhaltig som
möjligt, krävs vidare forskning, företrädesvis inom fältet biblioteks- och
informationsvetenskap.
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Döva och hörselskadade kan inte på samma villkor som hörande delta i dagens
informationsintensiva samhälle. Döva och hörselskadade har längre betraktats som icke-
användare av bibliotek. Tillämpning av referensgruppsteorin  och teorin om information
access-/avoidance skall kunna ge anvisningar om individers och gruppers
informationsbeteende. Dessa påståenden utgör bakgrunden till den här uppsatsen.
Utifrån dessa påpekanden har följande syfte formulerats:

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur döva och hörselskadade förhåller sig till
bibliotek, information och kultur. Då författaren anser att både bibliotek och
information tangerar området kultur, är begreppet inkluderat i uppsatsens syfte.
Frågeställningarna är dessa:

1. Hur förhåller sig döva och hörselskadades till:
a) Bibliotek och,
b) Kultur?

2. Vad kan tillämpning av referensgruppsteorin och teorin om information access-
/avoidance ge för svar angående identifiering av en grupp döva och hörselskadade
individers informationsvanor?

För att tillfredsställande och uttömmande uppfylla syfte och besvara frågeställningarna
har författaren valt kvalitativ metod som karaktäriseras av närhet till informanterna,
flexibilitet i undersökningsprocessen, och redovisning av den slutliga rapporten i text.
Djupintervjuer har genomförts med fem döva och hörselskadade studenter vid högskola
och universitet, inom områden som utbildning, läsning och litteratur, biblioteket och
biblioteksmiljön etcetera. Några kritiska kommentarer kring tillvägagångssätt framförs.

Dövas historia präglas av förtryck och kamp, kamp för teckenspråket och för acceptans i
det hörande samhället. Historien är en av de fyra hörnstenarna som identifieras i en
introduktion till dövkulturen. De övriga hörnstenarna är skolgång, teckenspråket och
föreningsliv. Hörselskadades livsvärld presenteras kortfattat liksom döva och
hörselskadade i den akademiska miljön. En översikt till de senaste tjugofem årens
kulturpolitiska åtgärder för att främja funktionshindrades tillgång till kultur presenteras.

Forskningsöversikten består av analyser av olika vetenskapliga rapporter och
avhandlingar inom områden som psykologi och sociologi. En avhandling som behandlar
hörselskadade i högskolestudier analyseras likaså. Resultaten i en magisteruppsats om
döva ungdomar och bibliotek och en, av Örebro Länsbibliotek, utgiven kartläggning av
döva och bibliotek diskuteras. I denna diskussion drar författaren slutsatsen att
skillnader i ålder på urvalsgrupperna är att betrakta som den angörande faktorn till de
markant skilda resultaten i de båda studierna.

Det teoretiska ramverket i denna uppsats utgörs av referensgruppsteorin och teorin om
information access-/avoidance, teorier som vid tillämpning skall kunna ge anvisningar
när det gäller att identifiera och förutsäga individers och gruppers informationsvanor
(Dawson & Murrell 2001, s. 10). En kort historik över referensgruppsteorin presenteras.
Därefter klargörs centrala begrepp inom båda teorierna. Argument för valet av teoretiskt
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ramverk utgörs av det faktum att författaren i denna uppsats undersöker en grupp som
betraktar sig själva som en språklig minoritet men av majoritetssamhället betraktas som
funktionshindrade. Urvalsgruppen tillhör dessutom gruppen studenter. Man kan alltså
tänka sig att dessa informanter har flera grupptillhörigheter.

Intervjuerna redovisas i en matris och i denna matris har frågor som belyser uppsatsens
frågeställningarna valts ut. Tolkningsmetoden i denna uppsats är hermeneutisk. Den
leder till följande slutsatser gällande hur döva och hörselskadade förhåller sig till
bibliotek, information och kultur:

•  Informanterna har ett positivt förhållande till svenska språket och tycker om att läsa.
•  Informanterna känner sig hemma/välkomnade i biblioteksmiljön.
•  Informanterna kommer sannolikt att ”återvända” till dövvärlden med sin

akademiska utbildning.
•  Informanterna har inte ett ”särskilt” intresse för kultur och nöje.
•  Informanterna upplever inte SVT:s utbud- och omfattning av teckenspråkstolkade

program som tillfredsställande.
•  Informanterna upplever inte att Dövföreningen bidrar med information.
•  Informanterna har åsikter om vad det innebär att tillhöra en minoritet i ett

majoritetssamhälle.

Analysen av det empiriska materialet, visar att de döva och hörselskadade
informanterna har den akademiska och den hörande världen som sin normativa
referensgrupp. Denna upptäckt leder författaren till dessa två slutsatser:

•  Bytet av eller den pågående socialiseringen in i en ny, normativ referensgrupp för
dessa informanter, innebär att deras informationsvanor kommer att förändras. I och
med att de har sökt sig ut ur sin gamla referensgrupp till en ny referensgrupp, som
tillhör det hörande samhället, kommer de i allt större utsträckning ta del av den
information som idag finns tillgänglig för den hörande majoriteten.

•  Så gott som oavsett vilken information de söker, använder sig de döva och
hörselskadade studenter jag intervjuat helst av utifrån kommande information, det
vill säga information som inte kommer från dövkulturen. De undviker inte utifrån
kommande information utan tycker sig ha tillgång till den.

I diskussionskapitlet redovisas några källkritiska kommentarer. Därefter förs ett
resonemang kring uppsatsens metod och detta resonemang leder till slutsatsen att
författaren funnit metoden tillfredsställande då det gällt att uppfylla syfte och besvara
frågeställningar. I slutsatserna konstateras att det, när det gäller bibliotek, information
och kultur, är högst aktuellt att ”det hörande” samhället görs tillgängligt för döva och
hörselskadade. Det är också viktigt att döva och hörselskadade får definiera sina behov
inom dessa områdena bibliotek, information och kultur för att olika verksamheter så
adekvat som möjligt skall kunna anpassa sin service och sitt utbud. Dessa implikationer
ger upphov till nya frågeställningar samt några konkreta förslag på metoder som skulle
kunna användas i vidare forskning om döva och hörselskadade inom det biblioteks- och
informationsvetenskapliga fältet.
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Intervjuer med fem döva och hörselskadade studenter vid högskola och universitet i
november, december 2001 och januari 2002.

Intervju med handikappsamordnare i januari 2002.

Resursbibliotek för döva. Ansökan till Statens Kulturråd från Örebro Länsbibliotek,
2001-03-05.

Statens Kulturråd Dnr 470 / 01 – 223. Meddelande om beslut. 2001-04-26.
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•  Du är studerande …Vad fick dig att välja din nuvarande utbildning?
•  Hur skaffade du dig information om din nuvarande utbildning?
•  Hur upplever du din studietid (vid universitet/högskola)?
•  Inom vilka områden är det viktigt att du håller dig informerad för just din

utbildning?
•  Hur håller du dig informerad å din utbildnings vägnar?

�8<7����:��8�������;<�9������

•  Hur får du reda på samhällsinformation? T.ex. information om höjda skatter,
information från CSN etc?

•  Hur skaffar du information inför politiska val?
•  Hur får du information om aktualiteter? Exempelvis om vad som för tillfället händer

i Afghanistan?

��������;<��>?4��/

•  Vad är kultur för dig?
•  Finns det någon särskild form av kultur - nöjesyttring som tilltalar dig? Dans?

Teater? Bio? Konst?
•  Hur tillfredsställer du dina behov av kultur?
•  Hur får du information om kulturella evenemang?
•  Hur söker du information om kulturella evenemang?

843�4�

•  Hur och var finner du medier som passar dig?
•  Vilket är ditt favoritmedium? TV? Internet? Videogram?
•  Vad innebär Internet för dig?
•  Vad anser du om Sveriges Televisions utbud av nyheter på teckenspråk?

Barnprogram? Samhällsinformation?

�7������;<�����4�����

•  Vad är din inställning till läsning?
•  Tycker du att du har problem med att läsa?
•  Vad innebär ordet litteratur för dig?
•  Vad har du för funderingar kring litteratur och läsning?
•  Ditt förhållande till skönlitteratur?
•  Om jag säger att tillgången till litteratur är en demokratisk rättighet, hur reagerar du

på det?
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•  Vad har du för inställning till bibliotek?
•  Vilka är dina funderingar kring bibliotek?
•  Besöker du biblioteket? Om ja, vad söker du där? Om nej, kan du tala om varför du

inte besöker biblioteket?
•  Har du något favoritbibliotek? Filialer? UB? HB?
•  Känner du dig hemma/välkomnad i biblioteksmiljön?
•  Vad tror du det beror på att biblioteksvärlden och dövvärlden har svårt att mötas, att

missförstånd ofta uppstår i den här kontakten?
•  Har du tycker du biblioteken skulle kunna gå tillväga för att alla döva skall uppleva

att biblioteken är till även för dem?
•  Är biblioteket viktigt för dig personligen?

3>/������4���;<�3>/:>�4����4�

•  På vilket sätt bidrar dövföreningen till att tillfredsställa dina informationsbehov?
•  Saknar du något inom dövföreningen?
•  Finns det något dövföreningen skulle kunna göra för att bättre sörja för sina

medlemmars informationsbehov?
•  Hur fungerar informationsförmedlingen inom dövkulturen? T.ex. vid evenemang,

möten etc.

34��9��/����:7�4�

•  Vilka är dina viktigaste informationskanaler?
•  Har du barn? Om ja, hur skaffar du information om barnuppfostran, barnsjukdomar,

skolgång, barnens fritidsintressen  etc.?
•  Vilka är dina egna fritidsintressen?
•  Hur får du information omkring dessa?
•  Vilken typ av litteratur och kultur berör dig på ett personligt plan?
•  Om du är intresserad av att utvecklas som person till exempel genom meditation

eller studiecirklar, hur söker du information kring detta?
•  Hur söker du förströelse? Det vill säga hur ägnar du dig åt kultur/nöjeskonsumtion

som inte är så fokuserad?
•  Tycker du att du är beroende av den hörande världen ifråga om information? Om ja,

på vilket sätt och när? Om nej, förklara varför.
•  Känner du någon gång att du på grund av att du är döv inte får information om

någonting som (små eller stora saker) inträffat tillräckligt snabbt?
•  Hur hanterar du i sådana fall den känslan?
•  Vilka frågor inom kultur-, informations- och bibliotekspolitik skulle du som döv

vilja påverka.
•  Något du vill tillägga?

Vad tycker du om frågorna? Någon som kändes onödigt svår? Någon som kändes för
personlig? Någon som var provocerande?
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Brev skickat via e-mail till Dövas Förening i Örebro 2001-10-23
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Hej, Örebro 011115

Jag heter Johanna Palmén och jag är student på Bibliotekshögskolan i Borås. Sedan i
somras bor jag i Örebro och jag skriver min uppsats här. Min uppsats behandlar ämnet
döva och bibliotek, den har för tillfället arbetstiteln (���%�	����%������
��������
��	.
Det jag intresserar mig för i min uppsats är det ”glapp” som tycks existera mellan
dövvärlden och biblioteksvärlden. Jag är nyfiken på dövas inställning till bibliotek,
läsning, litteratur, kultur och medier, samt dövas informationskanaler. Varför, är då en
logisk fråga, varför intresserar jag mig som hörande för dövas förhållande till bibliotek?
Som utgångspunkt för att besvara den frågan tar jag Bibliotekslagens paragraf 8 (1996):

 
�	&�
����	
������
��	����	�������������	����%%���	���������� ���	��
��������
���������������
�����������
�����������������
������������� �����������%������
�%��	���������	��
������
���������	������%�������������������%%�������
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Jag anser alltså att det ligger i mitt ansvar som blivande (och så småningom utövande)
bibliotekarie att ta reda på vad olika grupper i samhället kan tänkas önska av
biblioteken. Att det blev just döva beror på ett mindre arbete jag gjort tidigare under
min utbildning där mitt intresse för just denna grupp väcktes.

Min uppsats kommer innehålla en empirisk del bestående av intervjuer med döva.
Frågorna rör sig kring informationsbehov, kultur, bibliotek och medier. Jag  behöver
cirka tio informanter. Det är fråga om kvalitativa intervjuer som, eftersom jag inte är
teckenspråkskunnig, måste genomföras med tolk och bandspelare. Det kommer ta
ungefär en och en halv timme. Det jag undrar nu  är om Du skulle kunna tänka dig att
ställa upp som informant. Jag skulle vara oändligt tacksam för Din medverkan! Om Du
kan tänka dig att vara med, vilket jag hoppas Du gör, kan du skriva till mig på
johanna.palmen@home.se så vi kan bestämma tid och plats för genomförande av
intervjun. Du garanteras givetvis full anonymitet.

Med hopp om Din medverkan,

Johanna Palmén


