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Abstract:  Previous studies have shown that deaf people are a difficult group for 

libraries to reach. The purpose of this study is to generate more 

knowledge about deafs’ usage and expectation of libraries. Three 

research questions were created: How do deaf people use the library? 

How can prerequisites of deafs’ usage of libraries be understood 

through indicators of social sustainability? And How can libraries 

work to be able to reach deaf as a target group?    

 

 A survey was created to gather data and sent out through Sweden’s 

Deaf National Association’s Facebook-page. Twentythree people 

answered the survey and nineteen of those were analysed for the 

results.  

The results showed that a majority of the respondents visit the       

library in some capacity. They borrow books, read newspapers and 

magazines. Some of the respondents participate in the activities 

libraries offer, but a lot of respondents express an interest in 

participating in a variety of activities if they were accessible through 

sign interpretation or in Swedish sign language.   

 

The conclusion was that the respondents use the library but would like 

to see more books, movies and resources that are about deafness and 

Swedish sign language. To be able to participate in more of the 

activities libraries usually offers. A few of their requests were about 

the librarians having more knowledge about deafness and learning to 

speak Swedish sign language.              

Nyckelord: Folkbibliotek, Döva, Tillgänglighet, Svenskt teckenspråk 
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1 Inledning 
Folkbiblioteket är en av de institutionerna i samhället som har alla som användare, alla är 

målgruppen som folkbiblioteket ska försöka nå. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) finns det 

ett par grupper i samhället som biblioteket ska lägga extra fokus vid. Paragraf fyra handlar om 

bibliotekets prioritering till personer med olika former av funktionsvariationer och paragraf fem 

handlar om bibliotekets stöd till de olika minoritetsspråken och personer med andra modersmål 

än svenska (SFS 2013:801). En av de grupper i samhället som biblioteket inte alltid har kontakt 

med är döva och teckenspråkstalare. Döva och teckenspråkstalare har många gånger inte kontakt 

eller är användare av folkbibliotek, trots att de går att tolka som prioriterade vid två paragrafer i 

bibliotekslagen (SFS 2013:801).   

 

I Sverige beräknas det vara ungefär 8 000 -10 000 barndomsdöva, vilket innefattar personer som 

har varit döva från födseln eller blivit döva när de var barn. Sveriges Döva Riksförening [SDR] 

beräknar att det föds ungefär 70 döva barn varje år i Sverige. Detta medför att cirka 0,1% av 

Sveriges befolkning är barndomsdöva. Samt finns det 30 000 teckenspårksanvändare (SDR, 

2019c). Det är inte enbart döva som använder teckenspråk, utan barn med döva föräldrar har 

teckenspråk som sitt modersmål.  

 

Var mellan dessa två paragrafer hamnar döva, handlar denna användargrupp om 

funktionsvariationer eller om språklig minoritet? Enligt Språklag (2009:600) hör inte svenskt 

teckenspråk till Sveriges officiella minoritetsspråk, men är även ett språk som det allmänna ska 

värna om. Karen McQuigg (2004) för resonemanget att döva är en språklig minoritet eller tillhör 

gruppen personer med funktionsnedsättningar. Ur historiskt perspektiv, menar hon, har döva 

nekats rätten till sitt egna språk teckenspråk vilket är liknande för hur andra språkliga minoriteter 

har behandlats. Att det är teckenspråket som är centralt när det gäller service, inte avsaknaden av 

hörsel. För folkbiblioteken kan denna skillnaden mellan språklig minoritet och grupp med 

funktionsvariation betyda ett skifte av tillgänglighetsanpassning av medier till tillgänglighet av 

medier på annat språk än svenska, rätten till litteratur på ens eget språk.    

 

Social hållbarhet handlar om att förbättra livskvaliten för alla personer som befinner sin inom ett 

samhälle, både små på lokal nivå och stora på rikstäcknade nivåer. Det är inte ett tillstånd utan en 

ständig process för att kunna uppnå en så god livskvalite som möjligt inom en gemenskap. Denna 

process kan ge stöd stolpar för hur och vilka förändrigar som behöver ske inom ett samhälle för 

att skapa en social hållbarhet.  För att studera dövas användning av folkbibliotek kan detta 

begrepp vara ett relevant verktyg, för att kunna få en bild av vilka indikatorer ett socialt hållbart 

samhälle har. 

 

Men det betyder inte att folkbiblioteken inte har arbetat för att nå döva användare och icke 

användare. Per Eriksson och Helena Söderlund (2000) genomförde en kartläggning om döva och 

bibliotek, i den framkommer det att döva är osäkra på vad biblioteken har att erbjuda och 

upplevde att biblioteken inte var ämnade för dem. Samtidigt påminner inte böcker på teckenspråk 

om fysiska tryckta böcker, utan är ett annat medium likt talböcker. Till skillnad från talböcker 

finns det ingen enskild aktör som ansvarar för utgivningen av litteratur på teckenspråk, samt finns 

det inget ansvarsbibliotek som bevakar och samlar in den litteratur som ges ut (Eriksson & 

Söderlund, 2000).  Med ett vidgat textbegrepp innefattas mycket mer som gör att litteratur på 

teckenspråk inte är en utstickare. Bilder och video är delar av att inhämta information. Litteratur 

på teckenspråk är inspelat på video och spelas upp som filmer, då teckenspråk är ett visuellt språk 

som saknar skriftspråk. Dock så ses sällan böcker på teckenspråk som böcker utan mer som film. 

I Olika sätt att läsa anser Helena Söderlund (2015) att böcker på teckenspråk bör liknas med 
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talböcker, då de båda behandlar litteratur i olika medium än tryckt text. Men att framställa 

litteratur på teckenspråk är dyrt och det finns inget förlag som har en regelbunden utgivning av 

litteratur på teckenspråk (Söderlund, 2015). 

 

Tidigare undersökningar ger intrycket av att döva eventuellt inte är aktiva användare av bibliotek, 

vare sig för litteratur eller för inhämtning av information. Tidigare undersökningar tittar på frågan 

ur bibliotekariernas perspektiv, hur bibliotekarier och biblioteken arbetar med att inkludera döva i 

sin verksamhet. Därför ska denna undersökning göras utifrån perspektivet av gruppen döva 

(Eriksson & Söderlund, 2000; Forssell, 2011; Hagby, 2007).  
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1.2 Problemformulering 

Döva tillhör en av de grupperna som biblioteket har som sina många målgrupper. De är 

användare, icke användare och potentiella användare som folkbiblioteken ska försöka nå ut till. 

De tidigare undersökningarna som berör målgruppen visar kommunikationssvårigheter som en av 

de skälen till att döva inte besöker folkbibliotek regelbundet. Folkbibliotekets uppdrag 

överensstämmer inte alltid med de behov en specifik målgrupp önskar att folkbiblioteket ska 

uppfylla. Att få en insyn i döva personers åsikter och önskemål om folkbibliotek skulle kunna 

bidra till ökad förståelse från folkbibliotekets sida hur de bäst bör anpassa bestånd eller 

programaktiviteter till målgruppen.     

1.3 Syfte 

Syftet är att skapa kunskap om hur döva använder folkbiblioteket och vilka förväntningar de har 

på bibliotekets verksamhet, för att kunna bidra till dövas tillgänglighet till folkbibliotek.  

1.4 Frågeställningar 

De frågeställningar jag kommer att utgå från och arbeta med 

● Hur använder döva folkbiblioteken? 

● Hur kan förutsättningar för dövas användning av folkbibliotek förstås utifrån indikatorer 

för social hållbarhet? 

● Hur kan folkbibliotek arbeta för att nå döva som målgrupp? 

2 Begreppsförklaring 

Denna begreppsförklaring är för att ge lite kontext och förklaring till tre begrepp som 

återkommer genom hela texten. Enstaka begrepp som endast används vid ett tillfälle ges en kort 

förklaring vid det sammanhang de uppstår i. 

Dövhet: avsaknad av hörsel. Kan vara medfött eller ske under barndoms ålder och vuxenålder 

(NE, U.å.b). 

      

Döv: är en person som inte kan höra. Personer som föds döva eller blir döva i tidig barndoms 

ålder, benämns som barndomsdöv medan en person som blivit döv i vuxen ålder benämns som 

vuxendöv (NE, U.å.a). Barndomsdöva har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk, medan 

vuxendöva har oftast svenska som första språk och lär sig sedan svenskt teckenspråk senare i 

livet för att lättare kunna kommunicera med andra som talar svenskt teckenspråk (SDR, 2019b). 

 

Svenskt teckenspråk: är svenska barndomsdövas i förstaspråk. Hörande barn till döva föräldrar 

har också svenskt teckenspråk som förstaspråk samt flera hörselskadade använder även svenskt 

teckenspråk. Teckenspråk har funnits så länge som det har existerat döva personer. Grunden för 

det svenska teckenspråket kan sägas börja under 1800-talet då dövskolor grundades, men en 

exakt början är svårt att sätta år på. Språket är visuellt och en använder händerna, kroppen och 

ansiktet för att uttrycka språket (Institutet för språk och folkminnen, U.å.). Språket bygger på 

egen grammatik som skiljer sig från svenska, olika dialekter mellan olika delar av landet.  
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3 Litteraturgenomgång  

Detta kapitel behandlar tidigare undersökningar, i form av andra artiklar, riktlinjer och lagar som 

behandlar ämnet och den valda målgruppen. Flera av källorna som används som litteratur är 

biblioteksutvecklade arbeten, i form av artiklar och riktlinjer som inte är helt vetenskapliga. 

Dessa används för att presentera hur folkbiblioteken uppmuntras att arbeta. Dock används även 

ett par uppsatser och rapporter som vilar på vetenskapliggrund. En artikel handlar om hur en 

grupp döva i USA använder internet för att leta information som berör deras hälsa. Även om det 

handlar om informationssökning för inhämtning av frågor rörande hälsa och gäller för USA, ger 

det en bild av hur informationssökningen kan se ut och hur det kommer till uttryck. Många av 

källorna är gamla. De äldsta som daterar till år 1976 och 2000. Det gör att mycket av den 

informationen som ges inte är aktuell och mycket har förändrats på nitton år, dessvärre har 

sökningar efter nyare källor inte gett något relevant resultat. 

3.1 En osynlig grupp 

Folkbibliotek har många grupper som de ska prioritera och inom dessa prioriterade grupper finns 

det flera undergrupper. Olika delar av de grupper som är prioriterade synliggörs i biblioteks 

sammanhang på olika sätt. En av de grupper som inte synliggörs ofta i folkbiblioteks 

sammanhang är döva. I Beatrice Forssells masteruppsats (2011) undersöker hon genom enkäter 

hur några av Sveriges folkbibliotek prioriterar service till sina döva medborgare. Det hon ser som 

återkommande vid flera bibliotek är att bibliotekspersonalen upplever att de har svårt att få 

respons från de döva om vilken service de vill ha, jämfört med andra prioriterade grupper med 

funktionsvariationer ställer döva inte några specifika krav till bibliotek (Forssell, 2011, s.55). 

Detta gör att bibliotekspersonalen har svårt att lägga fokus på resurser och verksamhet som riktar 

sig till döva, då tidigare försök inte har gett något bra resultat.  

 

Eriksson och Söderlunds (2000, s.17) kartläggning visar på att skälet till att få döva använder 

bibliotek är på grund av att de känner sig osäkra när det kommer till det utbud som biblioteket 

har. De anser att biblioteket inte är något för dem vilket gör att de inte ställer några krav till 

folkbibliotek. Ett annat skäl till att de sällan uppsöker bibliotek är att det inte vill visa upp sin 

okunnighet när det kommer till litteratur och bibliotek (Eriksson & Söderlund, 2000, s.17). 

Bibliotekarier i tidigare studier (Forssell, 2011; Hagby, 2007), som undersöker hur bibliotekets 

service till döva ser ut, uttrycker dåligt samvete över att det saknas särskild anpassning för döva. 

De bibliotek som har gjort försök till verksamhet för döva upplever, som tidigare nämnt, att de 

har fått dåligt respons från målgruppen vilket leder till att de har svårt att påvisa varför 

utvecklingen och underhållet av den sortens verksamhet bör fortsätta. Samtidigt ställer andra 

prioriterade grupper fler krav på biblioteken vilket gör att det är lättare för 

biblioteksverksamheten att påvisa dess betydelse att fortsätta bedriva verksamheter och resurser 

för den målgruppen. Hageby (2011, s.42) ger förslaget efter sin undersökning att det är den yngre 

generationen som får skapa ett regelbundet användande av bibliotek för att kunna ställa krav på 

verksamheten. 

3.2 Språklig kommunikation och service 

I ett specialarbete inom biblioteks- och informationsvetenskap genomfört 1976 av Marianne 

Aggedal presenterar hon resultatet från en enkätundersökning hon har genomfört med 

barndomsdöva från en dövförening. I den enkätstudien framkommer det att de döva skulle vilja 

delta vid kurser eller verksamhet som biblioteket erbjuder samtidigt som de inte alltid vill ha en 

tolk närvarande (Aggedal, 1976). Utan tolk närvarande blir det svårare, tar längre tid och 

respondenterna förklarar det som att de inte vill vara till besvär för bibliotekarierna. Framför allt 

vill de kunna sköta allt på egen hand, utan att besvära andra och kunna vara deltagande likt alla 

andra på lika villkor (Aggedal, 1976).  
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I Eriksson och Söderlunds (2000, s.17) kartläggning uttrycks det att ett av skälen till att döva 

sällan använder biblioteken är på grund av de kommunikationssvårigheter som uppstår mellan 

hörande personalen och döva, då personalen i de flesta fall inte kan svenskt teckenspråk och de 

döva i viss mån känner sig osäkra när det kommer till skriftlig kommunikation. Ett referenssamtal 

blir svårare att utföra för båda parterna. För bibliotekarier utan vetskap om svenskt teckenspråk 

upplevs situationen obekväm då teckenspråk kräver mycket ögonkontakt och hela kroppen 

används för att kommunicera, vilket många hörande inte är vana med. Samtidigt som de döva får 

vid referenssamtal försöka uttrycka sig skriftligt på ett språk, nämligen svenska, som de inte alltid 

känner att de behärskar i stora drag (Eriksson & Söderlund, 2000, s.17). 

 

Day (2000) formulerar en mängd riktlinjer för biblioteksservice riktade till döva, där riktlinjerna 

är uppdelade i personal, kommunikation, samlingar, service och marknadsföring av 

programverksamhet. Under kategorin service finns förklaringar till råden att de döva användarna 

själva ska vara med och vara delaktiga i bibliotekets utformande av program och verksamhet för 

döva, vilket även Playforth (2004) uttrycker som en viktig del för att biblioteket ska kunna skapa 

en etablerad plats i dövas samvaro. Day (2000, s.20) ger rådet att erbjuda teckenspråkstolk vid 

andra programverksamheter som har hörande som huvudfokus, men även att ha 

programverksamhet som sker på teckenspråk med tolk närvarande för att översätta till ett 

muntligt språk för hörande deltagare. Samt att länka relevanta resurser för döva via sina hemsidor 

och informationskanaler (Day, 2000, s.21).  

    

För att undersöka hur döva och hörselskadade studenter använder universitetsbiblioteket vid 

Lamar University i Texas genomförde Michael Saar och Helena Arthur-Okor (2013) en 

enkätundersökning hos studenterna med en uppföljande fokusgrupp. Det resultat de fick fram var 

att inte alla studenter i målgruppen använde sig av universitersbiblioteket och dess bibliotekarier 

för att hitta relevanta referenser till sina arbeten. Trots att universitetsbiblioteket har 

teckenspråkstolkar närvarade vid olika tidpunkter, var det inte alla av respondenterna som 

medvetna om att teckenspråkstolkarna fanns, vilket var en överraskning för Saar och Arthur-Okor 

(2013). Respondenterna var neutrala till att be bibliotekarierna om hjälp, även om de var 

medvetna om att deras frågor var välkomna. Detta ledde till att efter undersökningens slut 

genomförde universitetsbiblioteket ett par förändringar för att uppfylla de luckor som existerade 

mellan de döva och hörselskadade studenterna och universitetsbiblioteket. Med tydligare 

information om teckenspråkstolkarna, kompetensutveckling hos personalen och tydligare 

information relaterade service via bibliotekets hemsida (Saar & Arthur-Okor, 2013).       

3.3 Resurser 

Böcker finns i olika format, ljudböcker, talböcker, tryckta böcker och punktskriftsböcker. 

Litteratur på teckenspråk skiljer sig från de andra bokformerna, då teckenspråk är visuellt språk 

och avsaknar skriftspråk innebär det att litteratur på teckenspråk är inspelat och läses genom att 

titta likt en film. Den största producenten av talböcker är Myndigheten för Tillgängliga Medier 

[MTM], tidigare kallat Talboks- och punktskriftsbiblioteket, som ständigt producerar nya 

talböcker under tiden när nya böcker utkommer och frågas efter av användare. MTM är inte 

själva producenter av litteratur på teckenspråk, med det fungerar att söka efter material och titlar i 

deras katalog för att därefter beställa materialet till ens lokala bibliotek (MTM, u.å).   

 

2013 skrev Helena Söderlund en rapport för MTM efter att MTM fått uppdraget att främja 

teckenspråkig litteratur. Det som hon kommer fram till i sin rapport är att bristen på 

teckenspråkig litteratur är väldigt stor. För att MTM ska kunna uppfylla sitt uppdrag behövs det 

en ökning i utbudet av teckenspråkig litteratur (Söderlund, 2013). Underlaget till rapporten visar 

på att teckenspråkig litteratur efterfrågas i form av att det ska finnas i liknade utsträckning som 
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tryckt litteratur på svenska, populärlitteratur för alla åldrar för att kunna stärka sitt egna språk och 

modersmål. Samtidigt som andra grupper än döva kan få fördelar av ökad tillgång till 

teckenspråkig litteratur, hörande barn till döva föräldrar och hörande föräldrar till döva barn 

(Söderlund, 2013). Men ett ökat utbud kräver även en ökad kompetens utveckling för MTM, då 

döva inte kan ta del av det bestånd som MTM har ursprungligen haft som tillgänglig litteratur 

nämligen talböcker (Söderlund, 2013).     

 

Att producera en bok på teckenspråk är en lång och dyr process. I masteruppsatsen  Men dom kan 

ju i alla fall läsa: Litteratur på teckenspråk av Sofia Hagby (2007) redovisar hon för 

produktionen av litteratur på teckenspråk sker, samt hur den skiljer sig från produceringen av 

annan översatt litteratur. När biblioteken därefter ska hantera de så placerar de böckerna ofta som 

hyrfilm, istället för böcker. Det har blivit formatet som styr, inte innehållet. Hagby (2007) 

genomförde intervjuer med bibliotekarier vid ett antal bibliotek i landet om hur de hanterar sitt 

teckenspråkiga utbud och hur hyllplaceringen av litteratur på teckenspråk skedde. Ofta skedde 

placeringen av böckerna på teckenspråk på bibliotekets Äppelhylla delvis för att det skulle 

underlätta för de som var intresserade, inte med åtanke till sina döva biblioteksanvändare noterar 

Hagby (2007, s.39).  

 

Vid frågan om hur stor efterfrågan är efter litteratur på teckenspråk fick Hagby (2007) svaren att 

det inte var någon större efterfrågan, med tillägget att vissa döva läser tryckta böcker om de 

upplevs tillräckligt lättlästa. Eriksson och Söderlund (2000) noterade också att det inte finns 

mycket litteratur på teckenspråk samtidigt som det är svårt att få en klar bild över det material 

som existerar. En del länsbibliotek köper in allt som handlar om döva och teckenspråk även om 

det inte efterfrågas, medan andra inte finner det rimligt att införskaffa allt när det inte finns någon 

efterfrågan (Eriksson & Söderlund, 2000, s.15).    

 

3.4 Funktionsvariation eller språklig minoritet 

Karen McQuigg (2004) beskriver i sitt resonemang att döva har under en lång tid setts som en 

avvikande grupp, genom att de inte kan höra, som behöver botas för att passa in i det övriga 

normala samhället. Detta synsätt att funktionsnedsättningar är en sjukdom som behöver botas, 

anser hon ökade efter Darwins evolutionsteori. Den normalisering som döva har fått genomgå 

uttrycker McQuigg (2004) är till exempel utbildning via den orala metoden. Den orala metoden 

innebär att de döva ska lära sig att muntligt tala, och är inte tillåtna att använda teckenspråk i 

undervisningen. Hon uttrycker att cochleaimplantat, även kallat CI, är en fortsättning, allt efter 

som teknologin utvecklas, av att normalisera döva till att höra. CI är en form av hörselapparat 

som simulerar hörselsignaler till hjärnan (Hörsellinjen, u.å). Döva vill inte att biblioteket ska 

arbeta med att förbättra deras vardag, de vill se sitt språk accepterat och få tillgång till anpassning 

efter sina behov. De vill att deras användning av biblioteken ska vara att kunna ta del av de 

resurser som andra användare redan har tillgång till (McQuigg, 2004).  Det är personalens 

kompetens som är avgörande för biblioteks service till funkionsnedsatta och döva. Det är inte 

alltid den fysiska tillgången till biblioteketsbyggnaden som är avgörande, utan vad biblioteks 

verksamhet har att erbjuda som har betydelse (McQuigg, 2004). Hon slutför sitt resonemang med 

att döva tillhör en språklig minoritet, eftersom användningen av begreppet funktionsnedsättning 

mycket beror på hur individen ifråga själv anser sig ha en funktionsnedsättning eller inte 

(McQuigg, 2004). 
 

I bibliotekslagen finns det ett par grupper som ska prioriteras av biblioteken. Paragraf fyra 

handlar om att biblioteket ska uppmärksamma särskilt personer med funktionsnedsättningar 

genom att utifrån deras behov och förutsättningar förmedla litteratur och hjälpmedel för att kunna 

ta del av information (SFS 2013:801). Paragraf fem behandlar prioriteringen till de nationella 
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minoritetsspråken och personer med annat modersmål än svenska genom att erbjuda litteratur på 

de nationella minoritetsspråken, andra språk än svenska och på lättläst svenska (SFS 2013:801). 

Dock så räknas inte svenskt teckenspråk till de nationella minoritetsspråken i Sverige enligt 

Språklag (2009:600) men det allmänna har ansvar att skydda och främja språket. Ytterligare 

beskrivs det i paragraf 14 punkt två att de som av olika skäl är i behov av teckenspråk ska få lära 

sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket (SFS 2009:600).  

 

Döva som har varit döva sedan födseln eller sedan tidig ålder, barndomsdövhet (Eriksson och 

Söderlund, 2000, s.5), har svenskt teckenspråk som modersmål inte svenska. Detta gör att de lär 

sig svenska först när de börjar i skolan, vilket gör att svenska är deras andraspråk. Många döva 

upplever inte sin dövhet som en funktionsvariation, att inte höra är det normala för många och 

upplever mer en form av samhörighet från att tala teckenspråk. Vilket gör att de istället kan ses 

tillhöra en språklig minoritet (Eriksson och Söderlund, 2000, s.5). Detta gör att deras behov av 

litteratur och information påminner om andra grupper som talar annat språk än svenska. I 

Hagebys (2007) undersökning framkommer att flera bibliotek placerar litteratur på teckenspråk 

eller om döva och teckenspråk inom bibliotekets äppelhylla, en särskild hylla där bibliotek brukar 

samla alla böcker som berör eller handlar om olika former av funktionsvariationer, eller vid 

språkvetenskapsböckerna. De hamnar inte vid en specifik hylla för litteratur på språken, likt 

engelska, arabiska och finska, utan där de kan vara för de intresserade inte med avseende för de 

döva biblioteksanvändare (Hageby, 2007, s.39). Litteratur på teckenspråk klassificeras ofta som 

videofilmer eller fick hylluppsättningen tillsammans med hyrfilmer, på grund av format de är 

publicerat i snarare än vad innehållet är. En medverkande i Hagebys (2007) undersökning, som 

arbetade vid ett dövskolebibliotek, kommenterar att hon upplever det som fel över hur den 

uppsättningen av litteratur på teckenspråk skedde, då för henne denna form av hylluppsättning 

inte var något de använde utan satte upp litteratur på teckenspråk där den är till bruk och inte 

efter formatet. 

 

Söderlund (2013) presenterar att teckenspråkiga döva tillhör båda grupperna, 

funktionsnedsättning och språklig minoritet vid olika tillfällen. Skillnaden till ett annat språk än 

svenska är att vanligtvis är det hela famljer som tala samma språk och har samma kultur. Dock 

föds majoriteten av döva barn i hörande familjer som inte talar teckenspråk förän barnet själv 

börjar lära sig teckenspråk, vilket gör att barnet inte lär sig sitt modersmål av sina föräldrar utan 

att de lär sig sitt språk samtidigt som sina föräldrar. Även om döva själva ibland utrycker att de 

bör ses som en språklig minoritet, har de traditionellt setts tillhöra gruppen personer med 

funktionsnedsättningar (Söderlund, 2013).  

 

Elizabeth Karras & Lance S. Rinatamaki (2012) genomförde en undersökning i USA om hur 

döva via internet söker för att hitta information om hälsa. Det de kom fram till var att det skiftade 

mellan person till person hur de använder internet för att finna informationen som berör deras 

hälsa. Flera var skeptiska och tveksamma till den informationen som fanns tillgänglig online, de 

var väl medvetna om att det inte är möjligt att veta vad som är sant och inte. Av detta skäl var det 

några av deltagarna som inte använde sig av internet utan valde att rådfråga vänner och kunnig 

hälsopersonal för hjälp (Karras & Rinatamaki, 2012). Att mycket information enbart finns 

tillgängligt på engelska gör att de som har låg läsförståelse inom engelska blir en stor barriär att 

ta sig över, framför allt vid mer komplexa medicinska termer. Vanligt var det att deltagarna av 

studien bad om hjälp av närstående familjemedlemmar att leta upp relevant information online 

som senare de förmedlade tillbaka till dem (Karras & Rinatamaki, 2012).   

 

3.5 Sammanfattning 

Baserat på informationen från litteraturgenomgången saknas det en gemensam förståelse mellan 

dövkulturen och bibliotekets verksamhet. För döva handlar det om sitt språk och jämlik tillgång 
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till service och aktiviteter som den övriga befolkningen får ta del av. Samtidigt som 

folkbiblioteket försöker nå ut till en användargrupp som de inte har någon stor kontakt med. Från 

dövas perspektiv om språk till bibliotekets perspektiv om tillgängliga medier. Bibliotek som 

anpassar sin verksamhet efter behoven hos sina döva användare men där anpassning inte har 

blivit uppmärksammad hos den önskade målgruppen. Det uttrycks olika åsikter om döva tillhör 

gruppen personer med funktionsvariationer eller gruppen språk minoritet, och denna skillnad kan 

vara avgörande för hur folkbibliotekets personal väljer att arbeta för och med denna målgrupp.           
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4 Teori 

I detta avsnitt presenteras den teori som användes till skapandet av enkäten samt till analysen av 

den insamlade datan. För att kunna täcka in de aspekter som existerar i frågeställningar och 

baserat på den informationen som framkommit i del 3 litteraturgenomgång, kommer teori om 

social hållbarhet att användas i uppbyggnaden av enkäten samt vid analysen av datan och 

resultatet.  

 

För att tydliggöra användes det en annan teori under skapandet till enkätfrågorna. Krikelas teori 

om informationsbehov (Krikelas, 1983) som handlar om hur personer eventuellt agerar i olika 

situationer när de är i behov av information. Den teorin användes vid skapandet av enkätfrågorna 

nummer 3 till nummer 6. Dessvärre var den svår att applicera vid analysen av datan och valdes 

därför bort mot slutet av detta arbete.  

 

4.1 Social hållbarhet 

Social hållbarhet är ett begrepp som inte är lätt att definiera, det finns många olika definitioner 

som hamnar inom det begreppet. Vanligtvis används det begreppet i samband med ekonomisk 

och ekologisk hållbarhet. Stephen McKenzie (2004) arbetar i en av sina artiklar med att ta fram 

en definition för social hållbarhet som är självständig från ekonomisk och ekologisk hållbarhet, 

genom att arbeta igenom de olika definitioner som har myntats av andra forskare. McKenzie 

(2004) presenterar att social hållbarhet, är ett positivt tillstånd som finns inom ett samhälle, och 

kan samtidigt vara en process för att uppnå det tillståndet. Det finns inte ett enskilt tecken på att 

det råder social hållbarhet utan McKenzie (2004) presenterar en lista med de delar som 

representerar eller steg att vidta för att skapa ett socialt hållbart samhälle. Exempel på dessa är, 

som är relevanta för detta arbete: 

● jämlik tillgång till viktig service som till exempel utbildning, sjukvård och 

transportmedel. 

● den nuvarande generationen ska inte försämra förutsättningarna för framtida generationer. 

● kulturutbyte där de positiva aspekterna av olika kulturer värnas och integration mellan de 

olika kulturerna när det passar grupperna och individerna (McKenzie, 2004). 

 

Det betyder att social hållbarhet handlar om kvaliteten av ett samhälles population och de 

förutsättningar populationen har i sitt samhälle. Förutsättningarna handlar om att de flesta i 

populationen har tillgång till samma förutsättningar till livskvalité som de flesta andra av 

populationen. Att de har samma förutsättningar till viktiga servicetjänster som finns i samhället. 

Folkbibliotek går att se som en sådan servicetjänst som existerar i samhället. Ett positivt utbyte 

mellan olika kulturer är ett annat tecken på social hållbarhet enligt McKenzie (2004). Det finns 

kulturella skillnader mellan hörande och döva grupper, där fördelar kan komma fram i utbyte 

mellan de båda grupperna i en gemensam plats där alla kan mötas. 

 

Jämlik tillgång till viktig service tolkas i detta arbete som att biblioteket tillhör en viktig service. 

Folkbibliotek ska vara tillgängliga för alla medlemmar av samhället, och rikta sig till alla delar av 

befolkningen oavsett språk, ålder eller funktionsvariation. Vilket gör att jag anser att det bör ses 

som en service som det bör vara jämlik tillgång till för att det ska vara hållbart. 

 

Att den nuvarande generationen inte ska försämra förutsättningarna för framtida generationer 

tolkar jag som att den nuvarande generationen försöker hela tiden förbättra de ojämna tillstånden 

som råder i sina samhällen. Det må finnas brister och otillgängligheter för den nuvarande 

generationen och generationerna innan dess, men att det är brister och otillgängligheter som en 
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arbetar mot för att de ska förbättras och bli bättre. Inte att motverka och låta de rådande bristerna 

att fortsätta existera. 

 

Kulturutbyten, i koppling till folkbibliotekens verksamhet kan ses som att det behöver finnas 

platser där de utbyterna kan ske. Denna kan tolkas som att den behöver de andra två tidigare 

nämda indikatorerna. För att kulturutbyten ska kunna ske kan det behövas en tillgång till jämlik 

service samtidigt som den nuvarade generationen inte ska försämra för framtida genarationer 

behöver det finnas positiva kulturutbyten mella olika kulturer i samhället. Till exempel mellan 

döva och hörande.   

 

Detta kopplas till att biblioteket ska vara tillgängligt för alla, en verksamhet som alla ska ha 

möjlighet att använda på samma villkor. Här passar frågeställning två och tre in, med hur det 

utbud och hur biblioteksverksamheten arbetar för att döva ska kunna vara aktiva användare av 

bibliotek.   
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5 Metod 

I detta kapitel presenterar jag valet till metod för undersökningen, hur urvalet för enkäten 

genomfördes. Hur tillvägagångssättet för enkäten gick till samt hur bearbetningen av den 

insamlade datan behandlades och analyserades.   

5.1 Enkät 

Den metod som kommer att användas i min undersökning är den kvantitativa metoden enkät. 

Enkäterna består till stora delar av slutna frågor, med ett par öppna för att få fördjupning i ett par 

av frågorna, samt låta respondenterna själv förtydliga om det är något de finner vara oklart. Valet 

av att använda enkäter som undersökningsmetod, är för att kunna nå så många som möjligt, samt 

att kunna nå ut till relevanta personer utan geografiska begränsningar. Kvalitativa intervjuer hade 

varit intressant att genomföra för att mer djupgående skapa förståelse till hur döva använder eller 

inte använder folkbibliotek. Dock så uppstår det lite av ett kommunikationsproblem från min sida 

då jag inte tecknar svenskt teckenspråk tillräckligt flytande för att kunna genomföra intervjuer 

utan en tolk. Jan Trost (2012) förklarar att enkäter går att anpassa eftersom respondenterna själva 

kan bestämma tid för att besvara när det passar dem 

 

Enkäten är en webbaserad enkät som skapats i Sunet Survey. För att veta att undersökningar får 

en så hög svarsfrekvens som möjligt, rekommenderar Larsen (2009, s.47) att forskaren utför 

gruppenkäter där forskaren delar ut pappersenkäter till respondenterna, forskaren stannar kvar 

under tiden som respondenterna fyller i enkäten och samlar sedan in den efteråt. Dock är detta 

tillvägagångssätt mer tidskrävande än epostenkäter. E-post enkäter må vara mindre tids- och 

kostnadskrävande, dock ökar risken för en låg svarsfrekvens då respondenterna lätt glömmer bort 

att skicka tillbaka svaren eller att de har mottagit ett e-postmeddelande.    

 

Frågorna i enkäten består delvis av slutna frågor med flervalsalternativ, ja och nej alternativ samt 

ett “vet inte” alternativ som för att komplettering för att inte tvinga fram ett oönskat svar i de 

frågor där det passar, denna utformning gjordes efter rekommendation av Larsen (2009, s.47). 

Den andra delen av frågorna är öppna frågor där respondenterna själva får formulera sina egna 

svar till frågorna. De gånger som öppna frågor används är för att få en djupare förståelse till 

något som respondenterna innan fått tagit ställning till och får med egna ord skriva svaret. Slutna 

frågor med flervalsalternativ kräver mindre av respondenterna att engagera sig och är lättare att 

hantera i när bearbetningen av resultatet ska genomföras. Öppna frågor leder till att missförstånd 

kan klaras upp och tidigare okänd kunskap kan uppmärksammas (Larsen, 2009, s.47). En 

ytterligare rekommendation av Larsen (2009, s.47) som vidtagits är att det värt att kombinera 

både öppna och slutna frågor för att ta dela av för- och nackdelarna hos de båda frågesätten som 

de väger upp hos varandra.  

 

Enkäten i denna undersökning består av 23 frågor, varav arton stycken är slutna frågor som 

antingen ger flervalsanternativ, ja och nej alternativ, samt likertskalor. De återstående fyra 

frågorna är öppna frågor där respondenterna får ge sina egna åsikter beroende hur de har tagit 

ställning till en tidigare fråga. Frågorna är grupperade beroende på om de handlar om 

informationsinhämtning, litteratur eller biblioteksanvändning. De frågor som berör 

biblioteksanvändning är ytterligare uppdelade beroende på om det rör sig om användning av 

biblioteket, serviceupplevelsen, vilka resurser som används och deltagande vid 

programverksamhet.  
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5.2 Urval 

Enkätens urval har skett via kontakt med Sveriges Dövas Riksförbund [SDR] via deras e-post 

adress. Detta gör att enkäten endast når de döva som är medlemmar i SDR och har Facebook. 

Detta baserat på att enkäten är webbaserad och delas ut i digitalt format, via länk på Facebook. 

Dock leder detta till att urvalet av populationen är begränsad och endast går att dra slutsatser för 

de döva som är medlemmar i SDR eller följer deras Facebook-sida.  

 

Då enkäten publicerats har facebook-sidan 4601 som gillar sidan och 4717 som följer sidan 

(Sveriges Dövas Riksförbund, 2019a). Facebook-sidan är en öppen sida, vilket göra att det inte är 

endast döva som följer/gillar sidan utan det kan även vara hörande eller personer som har 

hörselskador som nås av enkäten och eventuellt väljer att svara på enkäten. För att kontrollera att 

data som analyseras gäller för målgruppen döva är det en av frågorna på förstasidan av enkäten 

om är obligatorisk för att få genomföra resterande av enkäten. 

 

Urvalet är inte det mest optimala för undersökningen, det begränsande tidsutrymmet gör att det 

inte finns utrymme att göra ett representativt urval av dövföreningar i olika städer i Sverige och 

kontakta individuella dövföreningar. Jag var i kontakt med SDR om att få dela ut enkäten via e-

post adresser till deras medlemmar, men enligt de nya GDPR reglerna gör det att de inte kan ge ut 

sina medlemmars informationer till en tredje part, vilket i detta sammanhang är jag till syfte för 

denna uppsats. Däremot gick det bra att de gjorde ett inlägg med länk till enkäten på deras 

Facebook-sida, vilket är det sättet som enkäten publicerades och skickades ut. Undersökningen 

Svenskarna och internet 2018 (Internetstiftelsen, 2018, s.5) rapporterar Facebook som en av de 

största sociala medier sidor, men att användningen håller på att minska. Fler äldre har börjat 

använda Facebook medan personer yngre än 35 år har minskat sin användning. Samtidigt är mer 

än hälften av alla åldrar som använder Facebook (Internetstiftelsen, 2018, s.51). Detta gör att dela 

enkäten via SDR:s facebook-sida, verkar som ett bra alternativ till att skicka ut epostenkäter. 

Dock så kan det medföra att alla de som inte är inne regelbundet och inaktiva profiler inte 

kommer att se inlägget med länken till enkäten, då hemflödet på Facebook ser olika ut för alla 

och algoritmer förändrar vilka som kommer att få se inlägget på en gång när de loggar in.  

 

Begreppet “upplever” används i flera frågor, både slutna och öppna. Detta gör att det är 

respondenternas egna upplevelser, som inte går att generalisera till den övriga populationen. Det 

ger dock en insyn till hur delar av populationen upplever att situationen ser ut.      

5.3 Tillvägagångssätt 

Enkäten skapades via Sunet Survey och består av 23 frågor sammanlagt. I enkäten finns det en 

obligatorisk fråga bland introduktionsfrågorna som respondenterna behöver besvaras för att 

kunna genomföra enkäten. Denna fråga handlar om huruvida respondenten är döv, hörselskadad / 

har hörselnedsättning eller är hörande. Frågans syfte är att kunna bekräfta att det resultat som 

analyseras handlar om den utvalda målgruppen, då SDR:s facebook-sida är en öppen sida och 

personer utanför den önskade målgruppen kan ta del av enkäten och svara. Den obligatoriska 

frågan existerar för att kunna filtrera att den data som analyseras gäller för den önskade 

målgruppen för undersökningen. Den andra introduktionsfrågan handlar om vilken åldersgrupp 

respondenterna befinner sig inom, valet att ha denna fråga är baserat på det resonemang Forssell 

(2011) lyfte fram i slutet av sin masteruppsats att det kan var den yngre generationen som bör 

skapa vanor att använda folkbiblioteket för att kunna ställa krav på verksamheten så att det blir en 

förändring. Det finns ingen introduktionsfråga som handlar om vilken könstillhörighet 

respondenten har, valet att exkludera denna sortens fråga är för att jag i syftet av denna 

undersökning inte finner det relevant att veta vilken könstillhörighet respondenterna har då 

genusperspektiv inte är något som är inkluderat i denna undersökning.   
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Enkäten publicerades den 8:e maj och fanns öppen för svar fram till den 20:e maj. Den 16:e maj 

publicerades en påminnelse via SDR:s facebook-sida  Därefter påbörjades analysen och 

bearbetningen av resultatet.  

 

 

5.4 Bearbetning och analys 

Efter den sista svarsdagen för enkäten samlades all data in i ett excel-ark. I excel omvandlades 

datan av varje kvantitativ fråga till antingen en tabell eller ett diagram, detta för att överskådning 

av resultatet skall vara enklare. De enkätfrågor där det fanns mer än tre alternativ att välja, 

presenteras datan i en tabell. De enkätfrågor som var ja- och nej frågor med ett tredje alternativ 

för vet inte presenteras i cirkeldiagram. Enkätfrågorna med öppna svar behandlas separat, där det 

är de ord och syften som respondenterna har skrivit som analyseras och kategoriseras upp med 

det som övriga respondenter har svarat vid den frågan, till exempel om det gäller personalen, 

tillgänglighet, utbud eller språk. Teorin om social hållbarhet används vid detta steg för att se hur 

de åsikter som respondenterna uppger kan tolkas baserat på McKenzies indikatorer, som beskrevs 

i 4.1.      

  

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Då det stora fokuset i enkäten är på folkbibliotek, kan det bidra till att de personer som inte ser 

sig som användare av bibliotek eller inte har något intresse för bibliotek inte valde att svara. 

Vilket kan medföra att det är få personer i enkäten som uppger att de aldrig besöker folkbibliotek. 

Detta gör att det endast är personer som har någon koppling till folkbibliotek som har valt att 

svar, när det även hade varit intressant att få ta del av perspektivet av icke användare. 

Utdelningen av enkäten påverkade troligtvis med stora mått det låga antalet respondenter. 

Facebook når ut till endast ett antal personer, de som aktivt är användare av Facebook och de 

personer som följer SDR:s facebooksida.  

 

Det låga antalet respondenter, 19 stycken, medför att det inte går att göra någon generalisering 

över hela användargruppen. Att kunna genomföra en generalisering var aldrig syftet med 

undersökningen, utan istället få en insyn till hur folkbiblioteketsverksamhet kan uppfattas av 

döva användare och icke användare. De åsikter och tankar som respondenterna uppger är helt 

deras egna åsikter och upplevelser vilket gör det svårt att skapa generalisationer från det. 

 

Enkäten innehåller, i eftertanke, för många frågor för att vara en enkel enkät för att tilltala många 

respondenter. Samtidigt täcker frågorna stora områden av folkbibliotekens verksamhet, där den 

med fördel hade minskat mer på frågorna och enbart begränsat de till ett par av bibliotekets 

verksamhetsområden.  

 

Jag anser att denna undersökning inte har någon stor reliabilitet, av skälen att det inte är 

tillräckligt många respondenter som har svarat på enkäten för att kunna genomföra några 

generaliseringar över målgruppen. Det är endast 19 personer av cirka 4717 personer som skulle 

kunnat besvarat enkäten. När det gäller validitet anser jag att den befinner sig in mitten av låg och 

hög. Även om inte alla frågor är relevanta och intervjuer hade varit mer djupgående att göra, 

finner jag att enkäten och frågorna ställda i den ger ett relevant svar för de frågeställningar jag har 

haft i denna undersökning. 
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6 Resultat 

Enkäten besvarades av 23 personer, av dessa exkluderas dock fyra enkätsvar då respondenterna 

inte är döva vilket gör att de faller utanför denna undersöknings målgrupp. Detta leder till att det 

är 19 stycken enkätsvar som utgör datan för denna undersökning.   

 

6.1 Inledningsfråga 
En av inledningsfrågorna handlar om vilken ålder respondenterna har när de svarar på enkäten. 

12 stycken av respondenterna var mellan åldrarna 30-39, där majoriteten är mellan åldrarna 30-

34. Den näst nästa största gruppen respondenter var mellan åldrarna 25-29.    

 
Tabell 1 Ålder 

 

Trots att det inte är många respondenter som befinner sig över åldern 39, är det fyra olika 

respondenter som är äldre. Vilket gör att det finns en liten spridning bland åldrarna på 

respondenterna. 

 

Hur ofta respondenterna besöker folkbiblioteket fick de svara på en likertskala, där aldrig var 0 

och regelbundet var 3. Mellanvärderna 1 och 2 har inga benämningar för vad de representerar, 

men blir någon gång ibland men tillräckligt många gånger för att inte vara aldrig och inte 

tillräckligt många gånger för att vara regelbundet. När det kommer till hur ofta de besöker 

folkbiblioteket var det en som svarade att de aldrig besöker, åtta respondenter svarade med en 1 

på likertskalan, fem respondenter svarade med 2 och fyra respondenter svarade att de regelbundet 

besöker folkbiblioteket. Sedan är det en respondent som inte uppgav något svar. De flesta 

respondenter besöker folkbiblioteket till och från, inte helt regelbundet men ett par gånger som 

gör att alternativet aldrig inte överstämmer. En av respondenterna gav inget svar på denna fråga 

vilket gör att det är ett resultat som saknas.     

Tabell 2 Besök regelbundenhet 
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De respondenter som besöker folkbiblioteket regelbundet, eller någorlunda regelbundet, fick 

möjlighet att i en öppen fråga berätta vad de vanligtvis brukar göra när de besökte folkbiblioteket. 

Tretton av 19 respondenter valde att lämna ett svar vid denna fråga. Att låna böcker var det mest 

förekommande svaret, men åtta omnämningar, bland de respondenter som regelbundet besökte. 

Böckerna de lånade var dels till sig själva, sina barn, för studier eller för arbete. Att låna om 

böcker som inte hunnits läsa ut skedde också. Ett par respondenter berättade att de läser tidningar 

och e-tidningar, samt söker efter både tidningar och böcker. En respondent uppger att hen 

kopierar och skriver ut på folkbiblioteket då det är något hen inte kan göra hemma. En annan 

respondent uppger att de släktforskar via folkbiblioteket. En respondent förklarar att hen jobbar 

på ett bibliotek vilket automatiskt gör att hen är där ofta.  

 

De respondenter som inte regelbundet besöker folkbiblioteket, eller aldrig besöker, fick möjlighet 

att berätta vad som skulle göra att de besöker oftare. Vid denna öppna fråga valde tolv av 19 

respondenter att svara. Två respondenter berättar att fler myshörnor och speciella studierum 

skulle göra att de besöker oftare, de vill se en förändring i det fysiska rummet. Resterande 

önskemål som respondenterna har kretsar kring teckenspråk och tillgänglighet. Att 

folkbibliotekets personal kan teckenspråk beskrev två respondenter som önskemål, samt av två 

andra respondenter att information ges på teckenspråk eller finns mer visuellt tillgängligt med till 

exempel boktips på teckenspråk. Att aktiviteter skall ges på teckenspråk är önskemål två 

respondenter ger, där de själva ger exempel på bokcirklar på teckenspråk, högläsning och 

sagostunder. En respondent berättar att hen vet att det är viktigt och vill besöka regelbundet, men 

vill samtidigt ha en anledning att besöka folkbiblioteket regelbundet, med till exempel en 

bokcirkel.     

 

6.2 Informationsbehov och informationskälla 
När det gäller i vilken situation som respondenterna oftast behöver leta information svarade åtta 

respondenter att det var till studier, fem respondenter uppgav att det var till arbetet, fem 

respondenter uppgav att det var till fritidsintressen/hobby och en respondent letade oftast 

information av hälsoskäl.    

 
Tabell 3 Informations situation 

 

Den informationskälla som var oftast förekommande hos respondenterna var faktaböcker med 

folkbibliotek och sociala medier som näst mest förekommande. En respondent svarade att 

tidningar var den huvudsakliga informationskälla. En sista respondent angav inget svar vid denna 

fråga. En av de respondenterna som angav sociala medier som informationskälla förtydligade i 

den sista öppna frågan att det inte direkt var sociala medier hen använde utan Google, men att det 

endast var sociala medier som var närmast hens egna preferenser. Ett annat alternativ, som ingen 

av respondenterna svarade, var att använda ens vänner som informationskälla. Det är intressant 

att ingen av respondenterna angav sina vänner eller förening som informationskälla.  
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Tabell 4 Informationskälla 

 

Vid frågan huruvida respondenterna ansåg att folkbibliotek / bibliotekarier var en 

informationskälla, svarade 78,9% ja och 21,1% svarade nej, se Figur 1. Ett tredje alternativ som 

var möjligt att ange var “vet inte” vilket ingen av respondenterna angav. Detta gör att 

respondenterna har en klar syn över hur de ser på folkbibliotek som en informationskälla, det är 

ingen som uppger att de är osäkra över hur de ser på bibliotek. Antingen upplevs 

folkbibliotek/bibliotekarier som en informationskälla av respondenterna eller så var 

folkbibliotek/bibliotekarier inte en informationskälla.  Då flera respondenter angav att de besöker 

folkbiblioteket i någon utsträckning, men inte alltid på en regelbundet, är det intressant att se att 

flera av respondenterna, femton stycken, ser folkbibliotek/bibliotekarier som informationskälla.   

 
Figur 1 Folkbibliotek som informationskälla 

 

Vid frågan om huruvida respondenterna letar upp information på egen hand eller ber om hjälp, 

svarade 78,9% vilket är femton respondenter, att de letar upp information på egen hand. Medan 

21,1%, vilket är fyra respondenter, svarar att de ber om hjälp. Det fanns ingen följdfråga om vem 

respondenterna ber om hjälp, familj, vänner eller folkbibliotek.  
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Figur 2 Att leta information 

 

6.3 Litteraturvanor 
När det gäller hur ofta respondenterna läser litteratur svarade fem respondenter att de läser 

dagligen, vilket var det mest förekommande svaret. Det andra mest förekommande svaret var 

delat mellan en gång per halvår, en gång per månad och en gång i veckan, som var har tre 

respondenter svarat. Endast en respondent svarade att de aldrig läser litteratur. I övrigt uppger 

alla respondenter att de läser någon gång under året, i olika utsträckningar av regelbundenhet. 

Frågan berör både litteratur i form av skönlitteratur och facklitteratur.   

 
Tabell 5 Regelbundenhet av läsning 

 

När det gäller hur litteraturen införskaffas upper 57,9% att de lånar på folkbibliotek medan 42,1% 

uppger att de köper sin litteratur. Det fanns två ytterligare alternativ som ingen av respondenterna 

valde att svara, om de lånar av vänner eller om inget av ovanstående alternativ passade. Även den 

respondent som svarade att hen aldrig läser litteratur uppgav att hen köper sin litteratur. 

Införskaffningen av litteratur sker alltså oftast via folkbibliotek men med inköp inte långt efter.  
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Figur 3 Införskaffning av litteratur 

 

Vid valet av formatet som litteraturen intas finns det ett format som används mest. “Tryckt text” 

svarade 89,5% av respondenterna, vilket innebär 17 respondenter. De sista två respondenterna 

svarade “litteratur på teckenspråk” 5,3% och “e-bok” 5,3%. Tryckt text är mest förekommande, 

detta kan dock bero på att det är en av den vanligaste sättet att få tag i litteratur. Ingen respondent 

uppgav att de vanligtvis läser litteratur i serie/graphic novel format.   
 

 
Figur 4 Format av litteratur 

 

6.4 Bemötande och prioritering 
Majoriteten av respondenterna, 68,4%, känner sig väl bemötta av bibliotekarierna när de besöker 

folkbiblioteket. Tre respondenter, 15,8%, kände sig mycket väl bemött av bibliotekarierna, och de 

tre sista respondenter, 15,8%, kände sig inte väl bemött av bibliotekarierna. Av de tre 

respondenterna som kände sig inte väl bemött var det en av dem som svarade att de besöker 

folkbiblioteket regelbundet, och de andra två svarade med en 1:a på likertskalan över hur ofta de 

besöker folkbibliotek.  

 

Efter frågan om hur respondenterna kände sig bemötta av bibliotekarierna, se Figur 5, fick 

respondenterna möjlighet att med egna ord förklara varför de upplever bemötande som de angav. 

De respondenter som kände sig “Mycket väl bemött” och “Väl bemött” förklarade att det var för 

att personalen var trevlig och hjälpsam när respondenterna hade frågor eller behövde hjälp med 

något. Även om respondenterna använde papper och penna för att kommunicera med personalen 

och de var hjälpsamma, upplever fortfarande respondenten att det var svårt att hålla en dialog. De 

respondenter som kände sig “Inte väl bemött” förklarade att det var på grund av den 

kunskapsbrist det fanns hos personalen, när det kommer till att bemöta döva. En av de 

respondenter som svarade “Inte väl bemött” förklarade att det var för att hen var van vid att fixa 

hjälp själv.     
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Figur 5 Bemötande 

 

En av frågorna med minst respons var frågan “upplever du att döva är av folkbibliotekets 

personal en prioriterad grupp?”. Denna fråga besvaras via en likertskala mellan ingen prioritet, 

representerad av 0, och mycket hög prioritet, representerad av 5. Av alla 19 respondenter var det 

endast sju stycken som svarade på denna fråga. Av dessa sju respondenter svarade två att de inte 

upplevde att det fanns någon prioritering, 0 på likertskalan. En respondent svarade en 1 på skalan, 

tre respondenter svarade med en 3 på skalan, och en respondent svarade med en 4 på skalan. 

Ingen respondent svarade med mycket hög prioritering, vilket var en 5 på likertskalan. Ett skäl till 

den låga responsen vid denna fråga kan vara för att pilen till graderingen av likertskalan startar 

vid den nedre delen av skalan men registrerar inget svar förrän respondenten rör vid pilen även 

om de vill placera den vid 0, där skalan börjar.  

 

6.5 Beståndet, resurser och anpassning 
När det gäller de frågor som berör det bestånd och resurser som folkbibliotek erbjuder, behövde 

inte respondenterna endast välja ett av alternativen utan kunde välja flera om de ville. Detta för 

att respondenterna nödvändigtvis endast använder en del av beståndet eller en resurs. Därför gör 

det att den gemensamma mängden i tabellerna inte längre representerar mängden respondenter. 

De delar av det fysiska beståndet, se Tabell 4 som är mest använda av respondenterna är 

Litteratur med Tidningar och tidskrifter som det näst mest använda beståndet. När det gäller de 

digitala resurserna är det inte många av respondenterna som använder de digitala resurserna, se 

Tabell 5. De resurser som används mest är databaser och e-böcker. En av respondenterna uppger 

att de strömmar film via folkbiblioteks digitala resurser.        

 

 
Tabell 6 Fysiskt bestånd  
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Tabell 7 Digitalt bestånd 
 

När det gäller huruvida respondenterna upplever att det finns delar av beståndet som är anpassat 

till döva, upplever majoriteten av respondenterna att det inte finns delar som är anpassade till 

döva. 84,2% svarade nej vid denna fråga, 10,5% svarade ja och 5,3% svarade vet inte. Med 

koppling till att stora delar av respondenterna besöker folkbibliotek i någon form av utsträckning 

gör det att respondenterna har underlag till sina resonemang om anpassat bestånd, vilket leder till 

att 84,2% av respondenterna upplever att beståndet inte känns anpassat är ett intressant svar. 

 
Figur 6 Anpassat bestånd 

 

6.6 Programaktiviteter 
I den delen av enkäten som handlar om programaktiviteter gavs en inledande fråga som avgör om 

ifall de svarar på den ena efterföljande frågan eller inte. Vid frågan om respondenterna brukar 

delta vid programaktiviteter, Figur 7, svarade 84,2% nej, vilket motsvarar sexton respondenter, 

och 15,8% ja, vilket motsvarar tre respondenter.     

 
Figur 7 Deltagande vid programaktiviteter 

 

De respondenter som brukar delta vid programaktiviteter, uppgav att de brukar delta främst vid 

föreläsningar, se Tabell 6. Näst förekommande var alternativet annat, vilket ska skifta beroende 

på olika aktiviteter som olika folkbibliotek anordnar. Den tredje förekommande aktiviteten var 
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författarbesök. Den fjärde förekommande delas av konstutställningar och barn- och 

ungdomsaktiviteter.  

 
Tabell 8 Programaktiviteter 

      

De 84,2% som svarade Nej vid frågan om deltagande vid programaktiviteter fick möjlighet att 

förtydliga varför de inte deltar vid programaktiviteter, se Tabell 9. Det största angivna skälet var 

för att programaktiviteten inte skedde på teckenspråk. Näst största skälet delas av att det inte 

fanns någon teckenspråkstolk närvarande och att respondenterna inte var intresserade av de 

aktiviteter som ges. Att det saknas tillgänglig information om aktiviteten var också ett skäl till 

varför de inte deltar. En respondent angav inget svar vid denna fråga.  

 
Tabell 9 Skäl till icke deltagande vid programaktiviteter 

      

När det gäller vilka programaktiviteter respondenterna skulle vilja delta vid om de var 

tillgänglighetsanpassade, se Tabell 8, kunde återigen respondenterna välja mer än ett alternativ då 

det troligtvis existerar flera programaktiviteter de gärna skulle vilja ta del av. Det alternativ som 

valdes av flesta respondenter, arton stycken, var författarbesök. Vidare valde sexton respondenter 

föreläsning som den andra mest förekommande programaktiviteter de gärna deltar vid. Till barn- 

och ungdomsaktiviteter svarade åtta av respondenterna att de ville delta vid. Både alternativet 

konstutställning och annat hade fyra respondenter svarat att de ville delta vid. Det sista 

alternativet, teknikträff, svarade tre respondenter att de ville delta vid.     
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Tabell 10 Önskemål om programaktivitet 

 

6.7 Övriga kommentarer 
Den sista öppna frågan var för att ge respondenterna möjligheten att ytterligare förtydliga något 

eller berätta om något de ansåg enkäten inte frågade. Inte alla skrev något vid denna fråga, sex 

respondenter valde att skriva en sista kommentar för att ytterligare berätta om önskemål och 

tankar. Att de responderande skulle vilja ha bibliotekspersonal som kan teckenspråk är tydligt, 

även en ökad förståelse, attityd och tillgänglighet för döva och även hörselskadade. Aktiviteter på 

teckenspråk har redan nämnts i avsnitt 6.1 och 6.6, men återkommer även i denna fråga med att 

det bör marknadsföras tydligare. En respondent nämner att hen önskar att det fanns mer resurser i 

form av e-böcker och film att strömma, som berör och handlar om döva och teckenspråk.  

7 Analys 

Analys av enkäten tar sin utgångspunkt i McKenzies (2004) lista med indikatorer för social 

hållbarhet.  

 

För att analysera svaren i tabell 2 om hur ofta respondenterna besöker folkbiblioteken utgår jag 

från McKenzies punkt om jämlik tillgång av viktig service. Från tabell 2 syns det att flest 

svarade, åtta stycken, en 1 på likertskalan och fem stycken med 2 på likertskalan. Dessa svar ger 

intrycket att de besöker folkbibliotek men inte regelbundet. Detta går att läsas som att 

respondenterna har tillgång till servicen som folkbibliotek tillhandahåller, då inte alla hörande 

personer i befolkningen använder folkbibliotekets service. Jag skulle inte kalla det en jämlik 

tillgång när det framkommer i de öppna frågorna vid upprepade gånger, till exempel vid frågan 

om de som inte besöker folkbibliotek regelbundet vad skulle bidra till att besöka regelbundet och 

den avslutande öppna frågan i slutet av enkäten, att teckenspråkig personal och 

programaktiviteter på teckenspråk skulle vara uppskattat. Även om de har tillgång till samma 

service blir det inte jämlikt då det kan saknas en gemensam kommunikation, de döva behöver 

anpassa sig efter situationen med kommunikationen efter de hörande i situationen. 

 

Kulturellt utbyte av positiva aspekter av olika kulturer som indikator för social hållbarhet 

användes för att analysera svaren om vilka programaktiviteter respondenterna brukar delta vid, 

varför de eventuellt inte deltar vid och vilka programaktiviteter de skulle vilja delta vid. 84,2% 

svarade att de inte brukar delta vid programaktiviteter, se Figur 7, och flera av respondenterna 

svarade vid flera programaktiviteter de ville delta vid. Det sker inte många kulturella utbyten i 

samband med programaktiviteter då många av respondenterna inte deltar vid dem, men det finns 

en vilja hos respondenterna att delta vid programaktiviteter om de var tillgängliga på teckenspråk. 

Tillsammans med den andra indikatorn om att den nuvarande generationen inte ska försämra 

förutsättningarna för framtida generationer ger det intrycket att respondenterna vill att det ska bli 

bättre med större tillgänglighet. 

 

Social hållbarhet som McKenzie (2004) beskriver är inte ett slutgiltigt skede som har krav som 

behöver upppfyllas för att kunna ses som ett socialt hållbart samhälle. Det är en process, något 

som ständigt behöver arbetas med och utvecklas, där indikatiorerna är exempel på de delar som 

kan behövas förbättras och arbetas med.    

 

Tolkat utifrån McKenzies beskrivning av social hållbarhet och det upplevelser som presenteras ur 

enkäten finns det goda förutsättning för folkbibliotek att vara socialt hållbart i relation till döva. 

Baserat på enkätsvaren är många av respondenterna användare av folkbiblioteket, till olika 

nivåer, och vill kunna använda sina folkbibliotek i större utsträckning. Men de vill ha skäl att 
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vara mer aktiva, till exempel i form av bokcirklar och författarbesök, och att bibliotekspersonalen 

ska ha en förståelse för teckenspråk och dövas situation.     
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8 Diskussion 

I detta kapitel följer sker en diskussion om det resultat som undersökningen resulterade i 

tillsammans med delar av den informationen som presenterades under litteraturgenomgången i 

kapitel 3. Samt inslag av huvudteorier från kapitel 4.  

8.1 Användningen av folkbibliotek 

I Hagbys (2007) undersökning beskrivs det att det inte var någon större efterfrågan på litteratur 

på teckenspråk. De döva användarna läste de böcker med tryckt text som de fann lätta att läsa. I 

min egen undersökning framkommer det att endast en av respondenterna uppger att hen helst 

läser litteratur på teckenspråk, medan resterande respondenter uppger att de helst läser tryckt text 

och en som helst läser i e-boksformat. Endast en respondent uppger att hen aldrig läser. De övriga 

uppger att läsning av litteratur förekommer i någon form av regelbundet. Efterfrågan av olika 

format på litteraturen var det ingen av respondenterna som nämnde, enbart med en önskan om 

mer bestånd som berör döva och teckenspråk. Anledningen till att det inte är någon större 

efterfrågan av anpassat format, kan bero på att innehållet och ämnen de kan relatera till har större 

betydelse.       

 

De flesta respondenter i denna studie uppvisar att de använder dokumenterade källor mer än 

direktkontakt med andra personer. De flesta respondenter uppgav faktaböcker som den källa de 

framförallt använder när informationsbehovet uppstår, se Tabell 4. Den andra mest 

förekommande informationskällan var folkbibliotek och sociala medier. Ingen respondent 

svarade att de vänder sig till sina vänner eller föreningar när informationsbehov uppstår. Ett högt 

förtroende till folkbibliotek och dess bibliotekarier kan återses i Figur 2, där 78,9% av 

respondenterna uppgav att de ser folkbibliotek /bibliotekarier som informationskälla. Att 

faktaböcker är den största informationskällan redovisas också i med att intagandet av litteratur 

sker någorlunda återkommande. 

 

Karras och Rinatamakis (2012) undersökning om informationsletande via internet, gav resultatet 

att delar av deras respondenter använde internet för att hitta information rörande hälsa medan 

andra respondenter valde att rådfråga kunniga personer i ämnet istället. Det förekom även att 

många av respondenterna bad vänner och familj om hjälp när de skulle leta efter information 

(Karras & Rinatamaki, 2012). Detta skiljer sig från hur respondenterna svarade i min 

undersökning. Majoriteten av respondenterna uppgav att de burkar leta fram information på egen 

hand. Samtidigt var faktaböcker, folkbibliotek och sociala medier de mest förekommande 

informationskällorna, dokumenterade källor, än direkta muntliga källor.  

 

De tidigare undersökningar (Eriksson & Söderlund, 2000; Forssell, 2011; Hagby, 2007) som har 

genomförts ger bilden av att döva inte stora användare av folkbibliotek. Respondenterna i 

undersökningen för denna uppsats bekräftar inte helt den bilden. Flera av respondenterna må inte 

besöka folkbiblioteket regelbundet men uppger en bild av att de är bekanta med verksamheten 

och använder folkbiblioteket ut efter hur det bäst passar in i deras vardag. De uppvisar en bild av 

intresse att vara delaktiga i programaktiviteter, om de är tillgängliga via teckenspråk.      
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8.1.2 Förutsättningar för att vara aktiva användare 

När det kommer till social hållbarhet, likt de exempel som McKenzie (2004) ger, finns det delar 

som folkbiblioteken kan arbeta med. Jämlik tillgång till viktig service, visar resultatet att döva 

besöker och använder folkbibliotek i olika utsträckningar även om verksamheten inte är helt 

anpassat för dem. En respondent uttrycker att det är viktigt, men att hen upplever att det inte finns 

något som lockar hen till att besöka folkbiblioteket. I Diagram 8 tydliggörs det hur många av 

respondenterna som deltar eller inte deltar vid de programaktiviteter som folkbiblioteket erbjuder. 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att de inte brukar delta vid programaktiviteter, men vid 

frågan om vilka programaktiviteter de skulle vilja vara delta vid om de var 

tillgänglighetsanpassade var det flera som visade intresse för att var delaktiga vid flera av 

aktiviteterna, se Tabell 9. I jämförelse med de exempel som McKenzie (2004) ger om jämlik 

tillgång till service och möjlighet till positivt kulturutbyte, visar inte datan på att det förekommer 

något mycket möjlighet till deltagande av aktiviteter som folkbibliotekets hörande användare har 

möjlighet till. Detta kan bero på flera olika anledningar, till exempel att de döva användarna inte 

uttryckt till folkbiblioteken att de skulle vilja delta vid föreläsningar men även att folkbiblioteket 

inte varit tydliga om att det är möjligt att ordna tolk som är närvarande vid programaktiviteter om 

det önskas.  

 

Forssell (2011) förklarade att bibliotekarier uttrycker att det varit dålig respons vid aktiviteter 

som har haft fokus till döva. Respondenterna i undersökningen för denna uppsats ger intrycket att 

de gärna skulle delta vid aktiviteter som biblioteket anordnar, om de fanns tillgängliga via 

teckenspråk. Dessa skillnader kan bero på att bibliotekarierna inte har marknadsfört aktiviteterna 

via relevanta informationskanaler, eller eventuellt har inte frågat sina döva användare om vilka 

programaktiviteter som de är intresserade av. Att erbjuda programaktiviteter på teckenspråk som 

utgångspunkt för den användargrupp som talar det språket, upplevs som en självklarhet som inte 

helt är en verklighet. Days (2000, s.20) riktlinjer nämner aktiviteter på teckenspråk som ett av 

råden för att arbeta med biblioteksservice för döva. Även Språklag (2009:600) talar om att det 

allmänna ska värna om svenskt teckenspråk. Utveckling från detta bör gå till mer inkludering av 

svenskt teckenspråk i biblioteks sammanhang. Det kan vara svårt att känna sig inkluderade när 

förutsättningar för delaktighet inte är synliga för användarna som är i behov av det.  

 

Att skapa en öppen dialog med döva användare för att få reda på av det är som saknas i 

verksamheten är kanske en av de mest effektiva sätten att skapa förutsättningar för döva att var 

aktiva användare. Saar och Arthur-Okor (2013) kunde utläsa tydliga förändringar de kunde 

genomföra i sin verksamhet för att hjälpa sina döva och hörselskadade studenter med 

referensfrågor efter sin undersökning. Även Days (2000) riktlinjer och Playforth (2004) talar om 

vikten av att bjuda in döva till delaktighet när verksamheter för dem ska utvecklas. 

Respondenterna i min undersökning svarade att de upplevde sig väl bemötta av bibliotekarierna, 

men dessvärre ställde jag ingen fråga i enkäten om hur intresserade de hade varit med att 

kommunicera sina önskemål direkt med bibliotekarierna. Då det hade varit en intressant fråga att 

undersöka både från användarnas perspektiv men även från bibliotekariernas perspektiv. 

8.1.3 Biblioteksverksamhet med speciellt fokus mot döva 

Flera av respondenterna använder folkbibliotekens utbud och resurser, i olika nivåer och 

mängder, men utifrån det som går att utläsa ur respondenternas öppna kommentarer och hur de 

svarat vid flervalsalternativen upplever de inte att det finns delar av folkbiblioteket som är ämnat 

för dem. Vid Diagram 7 ger respondenterna bilden av att de anser att det inte finns något bestånd 

som är anpassat till döva, vilket går återigen från det ena exemplet som McKenzie (2004) ger om 

tillgång till jämlik service. Om det inte finns bestånd som är anpassat till användarnas behov, kan 
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användarna uppleva att det inte finns några tankar från personalens sida om service riktade till 

dem. Varför ska de i såna fall besöka folkbiblioteken om det inte finns något ämnat för dem där?  

 

Folkbibliotek har flera användargrupper de ska prioritera, alla grupper med olika behov och 

förutsättningar. Samtidigt har folkbiblioteken alla andra användare de behöver anpassa sin 

verksamhet till, uppstår det låg respons från en specifik målgrupp har biblioteket självklart svårt 

att argumentera varför just den delen av verksamheten eller beståndet ska vara kvar eller 

underhållas. Respondenterna upplever sig till majoriteten väl bemött av bibliotekarierna, se Figur 

5 i kapitel 6.4, och har förtroende till deras kunskaper, se Figur 1 i kapitel 6.2, trots det upplever 

respondenterna att det saknas kunskaper och bestånd som har fokus ämnade för dem. En av 

respondenterna uppger att hen gärna skulle vilja besöka biblioteket oftare, för att träffa andra, 

med att hen ville ha ett skäl till att gå dit, till exempel genom en bokcirkel på teckenspråk.  

 

Språket hade en stor betydelse för respondenterna, i form att bibliotekarier kan språket, aktiviteter 

som sker på teckenspråk samt bestånd och resurser som handlar om språket. Likt det som 

McQuigg (2003) beskrev att de vill ha tillgång till det som alla andra användare redan har 

tillgång till, inte en förbättring av deras liv. Respondenternas beskrivningar av önskemålen om 

förståelse och teckenspråkskunskaper hos personalen, ger intrycket av just detta. Deltagande till 

liknande aktiviteter som de hörde användarna. Bestånd och resurser som de har intresse och 

koppling till. Mycket av missnöjet som respondenterna uppger kretsar kring de 

kommunikationssvårigheter som Eriksson och Söderlund (2000, s.17) beskriver, även om 

respondenterna upplever sig väl bemötta av bibliotekarierna skulle de gärna vilja se mer 

teckenspråkskompetens hos bibliotekarierna.        

 

8.2 Metod- och teoridiskussion 

Som tidigare nämnt är inte metodvalet det optimala för undersökningens syfte. Då mina 

frågeställningar har karaktären av en kvalitativ undersökning fungerar inte den kvantitativa 

metoden enkät till att besvara dessa frågor till hundra procent. Det tog en lång tid att formulera de 

enkätfrågor som slutgiltigen är med i enkäten, men även de är för många eftersom jag har försökt 

att täcka upp för stor frågor och intresseområden än det som är möjligt i denna undersökning. Att 

hitta en passande teori som skulle fungera att applicera på en enkätundersökning var inte lätt och 

den som tillsist valdes var inte heller lätt att applicera. Trots det anser jag att teorin om social 

hållbarhet fungerade till analysen mellan dövkultur och bibliotekets verksamhet, även om det 

troligtvis finns en annan teori som hade passat bättre.   

9 Slutsats 

I inledningen presenterades syften med denna uppgift, var att skapa mer kunskap för hur döva 

använder folkbibliotek och vilka förväntningar de har på bibliotekets verksamhet. Andra studier 

visar upp en bild av döva som en osynlig grupp i bibliotekets sammanhang, där de döva inte vet 

vad de kan förvänta sig av folkbiblioteken och bibliotekarierna inte är säkra på hur de bäst ska 

arbeta för en grupp som inte ställer många krav (Eriksson och Söderlund, 2000). Frågorna som 

användes för att undersöka problemet handlade om hur döva använder folkbibliotek, finns det 

förutsättningar till att de kan vara aktiva användare och upplever de att saknas delar av 

verksamheten med fokus för dem.  

 

De respondenterna som deltog i enkätundersökningen ger bilden av att de är användare av 

folkbibliotek i någon utsträckning, de använder delar av beståndet och resurserna samt har bildat 

sig en uppfattning om hur bemötandet av bibliotekarierna är. En del av respondenterna uppger att 
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de inte deltar vid programaktiviteter, med att de gärna hade deltagit vid programaktiviteter om de 

var tillgängliga på teckenspråk. Något som återkommer av flera respondenter vid olika delar av 

enkäten, är att de önskar att bibliotekarierna har några teckenspråkskunskaper för att lättare 

kunna hålla en dialog. Samt att folkbibliotek har mer bestånd och resurser som handlar om döva 

och teckenspråk. Ur perspektivet av social hållbarhet som McKenzie (2004) presenterar, finns det 

delar som folkbiblioteken kan arbeta med för att nå fler inom de prioriterade grupper de ska 

arbeta för enligt Bibliotekslag (SFS 2013:801) för att nå någon form av social hållbarhet.  

 

McQuiggs (2004) betoning av att det är språket, teckenspråk, som har den störrsta betydelsen, 

istället för anpassning, går att återkoppla från hennes rapport till resultatet av denna 

undersökning. Respondenterna uttryckte en önskan av mer kompettens och förståelse för döva 

och om teckenspråk. De ville ha skäl att använda folkbiblioteken, liknande de skälen av 

programverksamheter och bokcirklar som hörande redan har tillgång till men som inte kanske ges 

på teckenspråk.  

 

Det finns inget i denna undersökning som kan ge en generalisering över hur döva i sverige i dag 

vill få tillgång till folkbibliotek, men kan ge en liten insyn vilka åsikter och tankar ett par döva 

har när det gäller folkbibliotek och de önskemål de har gällande folkbibliotekets verksamhet. 

9.1 Förslag till vidare forskning 

Den data som samlats in går inte att applicera över hela gruppen i stort, det ger endast en bild och 

ett exempel över hur en liten grupp av döva upplever folkbibliotekens verksamhet. För vidare 

forskning vore det intressant om kvalitativa intervjuer genomfördes för att få en djupare bild och 

förståelse över hur folkbibliotek kan förbättra sin verksamhet för döva användare och icke 

användare.  
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Bilaga 1 Missivbrev / Följebrev 

Hej! 

Mitt namn är My Hallin och jag skriver min kandidatuppsats inom biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Mitt ämnes fokus i uppsatsen är hur döva 

använder folkbibliotek. Döva ses som en prioriterad grupp, enligt Bibliotekslag (SFS 2013:801), 

inom biblioteksverksamheten vid enskilda folkbibliotek. Dock sällan uppmärksammas det inom 

verksamhet ,vid enskilda folkbibliotek, vilka behov och förväntningar döva har till sina 

folkbibliotek. Detta är vad jag vill undersöka med min enkät. Enkäten handlar om informations 

inhämtning, litteratur och användningen av bibliotek. Alla svar kommer att hanteras anonymt och 

även jag vet inte vilka personer som har gett vilka svar, samt den data som samlas in kommer 

endast användas i syfte till denna uppsats.    

 

Enkäten består av 18 stängda frågor med flervalsalternativ och 4 öppna frågor där ni med egna 

ord kan svara på frågan. Sammanlagt består enkäten av 22 frågor. 

 

Era svar kommer att vara till stor hjälp med att ge en klarare bild av hur döva använder eller inte 

använder folkbibliotek, samt vad folkbiblioteken saknar för att uppfylla era behov och 

önskningar. 

 

Stort tack i förväg! 

 

My Hallin 

 

Frågor eller något som behöver förtydligas? Kontakta gärna via e-post till: 

s161165@student.hb.se 
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Bilaga 2 Enkäten 

1. Ålder 

- 15-19 

- 20-24 

- 25-29 

- 30-34 

- 35-39 

- 40-44 

- 45-49 

- 50-54 

- 55-59 

- 60-64 

- 65-69 

- 70-74 

- 75-80 

- 80+ 

2.  Är du: 

- Döv 

- Hörselskadad / har hörselnedsättning 

- Hörande 

3. I vilken situation behöver du oftast leta information? 

- Arbete 

- Studier 

- Fritidsintressen / Hobby 

- Hälsa 

- Vardagssituationer (ex. matlagning, städning, teknikproblem) 

4. Vilken informationskälla använder du oftast för att hitta informationen? 

- Vänner 

- Tidningar 

- Sociala medier (Ex. Facebook, Instagram, Twitter) 

- Förening 

- Folkbibliotek 

- Faktaböcker 

- Nyhetstecken 

5. Ser du folkbibliotek / bibliotekarier som en informationskälla? 

- Ja 

- Nej 

- Vet inte 

6. Letar du upp information på egen hand eller ber du om hjälp? 

- På egen hand 

- Ber om hjälp 

7. Hur ofta läser du litteratur? (Inkludera både skönlitteratur och facklitteratur) 

- Aldrig 

- 1 gång per år 



33 

 

- 1 gång per halvår 

- 1 gång per tredje månad 

- 1 gång per varannan månad 

- 1 gång per månad 

- 1 gång per vecka 

- Dagligen 

8. Hur införskaffar du dig litteraturen? 

- Köper 

- Lånar av vänner 

- Lånar på folkbibliotek 

- Inget av ovanstående 

9. I vilket format läser du helst litteratur? 

- E-bok 

- Tryckt text 

- Litteratur på teckenspråk 

- Serier / Graphic novels 

10. Hur ofta besöker du folkbibliotek? 

- Aldrig 0 - 1 - 2 - 3 Regelbundet 

11. Om du besöker biblioteket regelbundet, vad gör du där? 

- [Fri text] 

12. Om du inte besöker biblioteket regelbundet, vad skulle göra att du besöker det oftare? 

- [Fri text] 

13. Hur väl bemött känner du dig av ditt folkbibliotek? 

- Inte väl bemött 

- Väl bemött 

- Mycket väl bemött 

14. Beroende på vad du svarade på Fråga 13, av vilka skäl upplever du det så? 

- [Fri text] 

15. Upplever du att döva är av folkbibliotekets personal en prioriterad grupp? 

- Ingen prioritet 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Mycket prioritet 

16. Vilken/Vilka delar av det fysiska beståndet använder du på folkbibliotek? 

- Litteratur (Skön- och facklitteratur) 

- Filmer 

- Tidningar och tidskrifter 

- Tv-spel 

- Använder inte folkbiblioteket 

17. Använder du något av de digitala resurserna biblioteket erbjuder? 

- E-böcker 

- Strömma film 

- Databaser (ex. Alex, författardatabasen, stipendiedatabaser) 

- Använder inte folkbiblioteket 

18. Upplever du att det finns delar av folkbibliotekets bestånd som är anpassat till döva? 

- Ja 

- Nej 

- Vet ej 
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19. Brukar du delta vid programaktiviteter som äger rum på ditt folkbibliotek? 

- Ja 

- Nej 

20. Vilken/vilka programaktiviteter brukar du delta vid? 

-  Författarbesök 

- Teknikträff 

- Konstutställning 

- Föreläsning 

- Barn- och ungdomsaktiviteter 

- Annat 

21. Om svarade Nej vid Fråga 19, varför deltar du inte i programaktiviteter? 

- Finns ingen teckenspråkstolk närvarande 

- Programaktiviteten sker inte på teckenspråk 

- Finns ingen tillgänglig information om aktiviteten 

- Är inte intresserad av de programaktiviteter som folkbiblioteken erbjuder 

22. Vilken/vilka programaktiviteter skulle du vilja delta vid om de var tillgänglighetsanpassade? 

- Författarbesök 

- Teknikträff (ex. hjälp med nedladdning av e-böcker, strömning av film, mm) 

- Konstutställning 

- Föreläsning 

- Barn- och ungdomsaktiviteter 

- Annat 

23. Något mer du vill berätta som det inte fanns en fråga för, eller något vill förtydliga yttligare? 

- [Fri text] 

 


