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Abstract 
The aim of this study was to examine what quality of life means for young adults who are 

deaf in today’s society and to understand how their deafness affects quality of life. This has 

been researched using qualitative interviews with four deaf young adults. The purpose of the 

interviews was to examine the subjects’ perception of their own quality of life. The original 

premise was theories of the modern and individualistic society, as well as sociological and 

psychological perspectives on the concept of quality of life. The findings suggest that one 

factor that impact negatively on the quality of life is discrimination in the labour market, 

which has both economic and emotional effects. Factors that impact positively on the quality 

of life are good social relationships and being able to communicate fully in sign language with 

family and friends. Furthermore, a positive attitude toward deafness among deaf individuals 

and a faith in their own ability can act as a protection against external aspects that could have 

a negative impact on the quality of life. Also, the deaf identity may have a positive impact on 

the quality of life. 
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka vad livskvalitet innebär för döva unga vuxna i dagens samhälle 

samt förstå hur deras dövhet påverkar livskvaliteten. Detta har undersökts genom kvalitativa 

intervjuer med fyra unga vuxna personer som är döva. Intervjuerna har syftat till att undersöka 

deras uppfattning om sin livskvalitet. Utgångspunkt har tagits i teorier kring det moderna och 

individualistiska samhället samt ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv på begreppet 

livskvalitet. Slutsatser som framkommit är att diskriminering på arbetsmarknaden är en faktor 

som bidrar till negativ livskvalitet, både utifrån ekonomiska och känslomässiga aspekter på 

livskvalitet. Faktorer som inverkar positivt på livskvaliteten för undersökningsgruppen är 

goda sociala relationer och att kunna kommunicera fullt ut på teckenspråk med familj och 

vänner. Dessutom kan en positiv inställning till dövheten hos individerna och tilltro till den 

egna förmågan verka som en skyddsfaktor mot de yttre förhållanden som bidrar till en 

försämrad livskvalitet. Även dövidentiteten kan i vissa fall ha betydelse för livskvaliteten då 

individens känsla av samhörighet med andra döva personer upplevs som positivt. Att vara 

medveten om vilka livsvillkor unga vuxna döva har samt vad som bidrar till deras livskvalitet 

är relevant för socialt arbete för att kunna arbeta för deras delaktighet och lika villkor i 

samhället.  

 

 

Sökord: döva, hörselnedsättning, dövidentitet, dövkultur, unga vuxna, livskvalitet, moderna 

samhället. 
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1 Inledning 
Unga vuxna lever idag med stor frihet att forma sina liv, till följd av globaliseringen har ett 

modernt samhälle som präglas av ökad individualism och ökad frihet vuxit fram (Giddens, 

2007). Nya förutsättningar har skapats för människor och individen är inte längre lika bunden 

till gamla traditioner i utformandet av sitt liv men med detta följer även ökat ansvar och stress. 

I en svensk rapport från 2012 framkommer att sedan 1990-talet har den psykiska hälsan bland 

unga vuxna inte förbättrats i samma utsträckning som för övriga befolkningen (Lager, Berlin, 

Heimerson & Danielsson, 2012). Upplevd oro och ångest har ökat, i synnerhet för 

åldersgruppen 20-24 år. En möjlig förklaring som lyfts fram i rapporten är de förändrade 

livsvillkoren för unga vuxna gällande bland annat möjligheten till arbete. I rapporten 

framhävs bristen på tillräckliga kunskaper för att kunna uttyda mer exakt vad som förändrats i 

de unga personernas liv och vad som faktiskt påverkar den mentala hälsan bland unga. Lager 

et al. (2012) menar att unga vuxnas livsvillkor är viktigt att undersöka eftersom de 

levnadsvanor som en person befäster i ung ålder är betydelsefulla för den fortsatta hälsan 

genom hela livet.  

 

I samhället har döva personer inte samma möjligheter att delta som hörande personer 

(Sveriges Dövas Riksförbund, 2008). I många vardagliga situationer krävs hörsel och verbalt 

tal för att kunna göra sig förstådd, få viktig information och kommunicera med andra. Dessa 

hinder minskar döva personers möjligheter i samhället. Ett flertal studier visar att döva 

personer har sämre psykisk hälsa och upplevd livskvalitet än övriga befolkningen (Fellinger, 

Holzinger & Pollard, 2012; Kvam, Loeb & Tambs, 2006; Gilman, Easterbrooks & Frey, 

2004; Werngren-Elgström, Dehlin & Iwarsson, 2003). Dessa studier tyder på att det är 

vanligare med psykiska problem och försämrad livskvalitet bland gruppen yngre döva jämfört 

med de som är äldre och bland gruppen vuxna döva uppger de som är i tidig vuxenålder oftare 

känslor av hopplöshet och nedstämdhet  

 

Hälsa har stor påverkan på individens livskvalitet (Nordenfelt, 1991). Psykisk ohälsa innebär 

ofta att personen upplever en lägre grad av välbefinnande men detta samband behöver inte 

föreligga även om sannolikheten är stor (Hansson, Airaksinen, Forsell & Dalman, 2009). 

World Health Organisation (1997) beskriver livskvalitet som ett brett begrepp vilket innefattar 

fysiska och psykologiska faktorer, grad av självständighet, sociala relationer, omgivning samt 

andlighet och personlig tro. Livskvalitet kan beskrivas både utifrån objektiva och subjektiva 

faktorer. Objektiva faktorer är de förutsättningar som individen har och subjektiva faktorer är 

personens upplevelse och värdering av de objektiva faktorerna i kombination med det 

allmänna inre måendet. Det är således individens självupplevda hälsa och livssituation som 

påverkar den subjektiva livskvaliteten (Nordenfelt, 1991). Livskvalitet behöver nödvändigtvis 

inte ha ett samband med att vara fri från sjukdomar eller funktionsnedsättningar, men detta 

kan påverka de förutsättningarna som möjliggör för individen att uppnå god livskvalitet 

beskriver Nordenfelt (1991). 

 



Livskvalitet bland döva unga vuxna – en kvalitativ intervjustudie 

2 

 

Sveriges Dövas Riksförbund (2011) beskriver att döva personers funktionshinder är 

kontextbundet och uppstår i kontakt med det hörande samhället. Lane (1995) menar att om 

dövhet enbart betraktas som en funktionsnedsättning förnekas det faktum att dövvärlden är en 

språklig minoritet och har en egen kultur. Dövkulturen är väsentlig för döva och beskrivs av 

Sveriges Dövas Riksförbund (2011) innefatta flera delar, bland annat ses det som ett 

levnadssätt samt att det inkluderar gemensamma erfarenheter, ett gemensamt språk, normer 

och historia. Kulturen bidrar också till identitetsskapandet hos döva. Det finns ett flertal 

aktiviteter och föreningar som enbart riktar sig till döva, vilka också skapar gemenskap döva 

emellan. 

 

1.1 Problemformulering 
Forskningsfältet är relativt outforskat gällande livssituationen specifikt för unga vuxna som är 

döva och vad som kan bidra till god livskvalitet för dem. Med tanke på att ett flertal studier 

visar att den psykiska hälsan bland döva personer är sämre än hos övriga befolkningen är 

döva särskilt utsatta i dagens samhälle. Hur påverkas de individer som inte bara möter 

svårigheter utifrån sin dövhet utan även måste handskas med de val och det ansvar som ligger 

på unga vuxna i att utforma sina liv idag? En annan fråga som kan ställas är om döva personer 

som befinner sig i tidig vuxenålder löper större risk att uppleva sämre livskvalitet än hörande i 

samma ålder. För att fördjupa och komplettera tidigare studier om döva personers livskvalitet 

kommer denna studie att fokusera på livskvaliteten bland unga vuxna döva personer genom av 

en explorativ studie. Genom att undersöka hur döva personer i tidig vuxenålder upplever sitt 

liv utifrån begreppet livskvalitet kan faktorer som har betydelse för livskvaliteten för denna 

grupp identifieras. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad livskvalitet innebär för döva unga vuxna i dagens 

samhälle samt förstå hur deras dövhet påverkar livskvaliteten. En explorativ ansats har 

intagits och därför kommer syftet inte avgränsas genom preciserade frågeställningar.  

 

1.3 Bidrag och relevans för socialt arbete 
Att identifiera faktorer som påverkar livskvalitet hos döva unga vuxna kan bidra till att skapa 

förutsättningar för ökad medvetenhet bland professionella, vilket kan möjliggöra bättre 

bemötande och förståelse för dessa personers livsvillkor och livssituation. Genom att vara 

medveten om vad som kan känneteckna livssituationen för unga vuxna som är döva kan ett 

mer professionellt bemötande intas. Slutsatserna från denna studie kan fungera som grund till 

vidare forskning inom ämnet vilket kan leda till kunskap som kan användas för att förebygga 

och motverka eventuella svårigheter som dessa personer möter i form av diskriminering och 

minskade möjligheter i samhället. Detta kan i sin tur bidra till en ökad livskvalitet för gruppen 

och på så vis förebygga eventuell psykisk ohälsa. För socionomer som arbetar efter 

socialtjänstlagen är detta arbete särskilt relevant då lagen förordar att socialtjänsten ska främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande 
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i samhällslivet samt utveckla enskildas och gruppers egna resurser (Socialtjänstlagen, 

2001:453). 

 

2 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras teorier och begrepp som kan användas för att förstå den kontext 

unga vuxna som är döva befinner sig i. Avsnittet inleds med en beskrivning av det moderna 

samhället utifrån ett sociologiskt perspektiv och därefter beskrivs den sociala modellen som 

ett perspektiv på funktionshinder. Vidare beskrivs begreppet identitet med utgångspunkt i 

betydelsen av identitet för personer med funktionsnedsättning och dövhet. Därefter 

introduceras begreppet livskvalitet utifrån hur det kommer att användas i denna studie. 

Avslutningsvis diskuteras teoriernas relevans för studien.  

 

2.1 Det moderna samhället 
Socialkonstruktivism ser verkligheten som en produkt av människor och det samhälle vi lever 

i där normer, kultur och samspel är centrala delar. Utifrån detta perspektiv ses verkligheten 

som föränderlig (Giddens, 2007; Danermark, 2005). Giddens (2007) beskriver hur 

globaliseringen ligger till grund för hur det moderna samhället vuxit fram i västvärlden. 

Tidigare påverkades människor i större utsträckning av traditioner och seder och individer 

hade inte lika stor möjlighet att påverka utformandet av sina liv. Individens roll och identitet 

påverkades till stor del av exempelvis köns- och klasstillhörighet. Sysselsättningen 

påverkades av föräldrarnas position i samhället, män arbetade oftast med det som deras fäder 

gjort och kvinnor arbetade i hemmet. I dagens samhälle lever människor allt längre och kan 

planera mer för framtiden. Det finns en ökad möjlighet att själv välja karriärsbana och 

konstruera egna livsmål. De sociala relationerna har förändrats och det är upp till varje individ 

att själv välja partner samt att utforma sin familj och andra sociala relationer som individen 

önskar. Även mindre val i vardagen, som vad vi väljer att göra på vår fritid och vilka kläder vi 

tar på oss, möjliggör för människor att skapa sin egen identitet och utforma sitt liv utifrån vad 

de själva vill.  Det moderna samhället och individualismen ger med andra ord individen en 

större frihet att själv konstruera sitt liv men i och med denna frihet läggs ett större ansvar på 

den enskilde individen. Samtidigt som individens frihet ökar, minskar de förutsättningar som 

människor behöver för att förvalta friheten, vilket kan skapa stress.  

 

I det moderna samhället har det skapats ett stadium i livet för personer som befinner sig 

mellan tonår och vuxenliv (Giddens, 2007). För många unga vuxna uppstår en tid i livet där 

personen har möjlighet att utforska omvärlden på ett annat sätt än vad som varit möjligt för 

unga vuxna förr. Några av de centrala delar som karaktäriserar den unga vuxenåldern har 

identifierats av Arnett (2004). Han beskriver att identitetsutforskande, särskilt gällande 

relationer och arbete är en stor del i unga vuxnas liv. De unga vuxenåren innebär en tid av 

instabilitet inom många områden i livet, exempelvis kring arbete, utbildning och relationer 

men det är också en tid av möjligheter att skapa sitt liv som individen önskar. Perioden är 

även en mellantid mellan tonår och vuxenliv och många upplever att de inte fullt ut blivit 
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vuxna ännu. Dessutom kan många unga vuxna vara fokuserade på sig själva då de många 

gånger inte har några sociala förbindelser till andra. 

 

2.2 Personer med funktionsnedsättning i samhället 
Den sociala modellen är ett perspektiv på funktionshinder som fokuserar på samhällets 

bemötande av personen med funktionsnedsättning istället för själva funktionsnedsättningen 

(Gustavsson Holmström, 2005). Den sociala modellen beskriver hur funktionshindret leder till 

utestängning och minskad delaktighet i samhället. Shakespeare (2006) beskriver The Minority 

Group Model som en del av den sociala modellen. Denna inriktning fokuserar på de 

fördomar, diskriminering och förtryck som personer med funktionsnedsättning möter. En 

annan riktning inom den sociala modellen är The Nordic Relational Model och enligt denna 

modell är funktionshindret ett resultat av ett matchningsproblem mellan individen och 

samhället. Matchningsproblemet beror både på individuella skillnader och dåligt anpassad 

miljö. Detta innebär att funktionshindret både är kontextpåverkat och godtyckligt då det 

påverkas av det sammanhang individen befinner sig i och även individens subjektiva 

upplevelser av funktionshindret. Som ett exempel nämner Shakespeare (2006) att döva 

personer inte är funktionshindrade tillsammans med personer som talar teckenspråk. För att få 

bukt med problem som personer med funktionsnedsättning möter krävs förändringar i 

samhället genom att undanröja de hinder som skapar funktionshindret snarare än att 

medicinskt bota personerna med funktionsnedsättning.  

 

I denna uppsats utgår begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder från 

Socialstyrelsens definition. Med begreppet funktionsnedsättning menas nedsättning av 

psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2007a). När begreppet 

funktionshinder används är det för att beskriva begränsningen som uppstår för personen till 

följd av funktionsnedsättningen (Socialstyrelsen, 2007b). Dövhet utgår i denna uppsats från 

att personen är beroende av teckenspråk för att kommunicera fullt ut samt ser sig själv som 

döv i en kulturell mening (se Sveriges Dövas Riksförbund, 2014).  

 

2.3 Identitet 
Identitet är något som skapar mening för en individ. Identiteten skapas utifrån erfarenheter 

som en individ har och som format personens upplevelse av sig själv (Castells, 1998). 

Erfarenheterna kan bland annat grundas i historia, biologi och geografi. Personer som fått 

utstå stigmatisering och nedvärderande behandling från övriga samhället kan skapa en 

gemensam identitet som Castells (1998) beskriver som motståndsidentitet. Denna kollektiva 

identitet bygger på ett gemensamt motstånd mot ett förtryck som gruppen utsatts för. 

Personerna inom motståndsidentiteten delar ofta gemensam historia, geografi, kultur eller 

biologi. Motståndsidentiteten är viktig då den fungerar som en överlevnadsstrategi i samhället 

för medlemmarna. Minoritetsgrupp är ur ett sociologiskt perspektiv en grupp som 

diskrimineras och utsätts för fördomar av majoritetssamhället (Giddens, 2007). Skillnaden 

mellan fördomar och diskriminering är att fördomar innefattar åsikter och attityder medan 

diskriminering är det faktiska beteendet som en viss grupp utsätts för. Fördomar består av 
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stereotypa uppfattningar, vilka till viss del kan vara sanna men många gånger är överdrivna 

eller falska. Dessa fördomar är ofta svåra att utrota. Diskriminering består av konkreta 

handlingar och innebär minskade möjligheter och resurser för den utsatta gruppen. Giddens 

(2007) beskriver att till följd av diskriminering och utsatthet utvecklar medlemmarna av en 

minoritetsgrupp en stark känsla av gemenskap. I många fall gifter sig personer inom 

minoritetsgrupper med personer inom den egna gruppen, vilket bidrar till att föra vidare 

gruppens kultur.  

 

Lindqvist (2009) beskriver att personer med funktionsnedsättning kan skapa en positiv 

kollektiv identitet som en motreaktion mot samhällets sätt att se på personer med 

funktionsnedsättning som offer. Genom att våga ta plats i samhället och inte skämmas över 

sin funktionsnedsättning görs ett politiskt ställningstagande. En kulturell grupp kan skapas 

utifrån funktionsnedsättningen med utgångspunkt i identitet, språk, gemenskap och 

upplevelser. Att språket är en faktor som kan föra en grupp samman och definiera personernas 

identitet beskrivs av Castells (1998). En språklig gemenskap skapa en osynlig gräns som 

förbinder människor med varandra men som är mindre utestängande än exempelvis etnicitet. 

Fredäng (2003) beskriver att gruppen döva har fått kämpa för att bli accepterade i samhället 

och att detta skapat en stark gemensam identitet bland dem. 

 

2.4 Livskvalitet 
Begreppet livskvalitet uppkom som en motreaktion mot det ekonomiska måttet BNP (Fors, 

2012). För att mäta ett lands välfärd anses det av många länder numera vara mer korrekt att 

använda ett mått som mäter invånarnas livskvalitet snarare än att enbart tala om ett lands 

ekonomiska förutsättningar. Välfärd innefattar både materiella och icke-materiella faktorer 

(Lindström, 1994). Livskvalitet används inom många olika discipliner, bland annat inom 

ekonomi, medicin, psykologi och sociologi (Lindström, 1994). I denna uppsats antas ett 

sociologiskt och psykologiskt perspektiv av begreppet livskvalitet. Att undersöka livskvalitet 

utifrån ett sociologiskt perspektiv innebär enligt Lindström att mäta personers välfärd och 

livssituation utifrån sociala indikationer. Medan livskvalitet i ett psykologiskt perspektiv 

enligt Lindström (1994) fokuserar på mental hälsa där avsaknad av depressivitet, oro, ångest 

och tomhet bidrar till förbättrad livskvalitet. 

 

Livskvalitet kan mätas både subjektivt och objektivt (Nordenfelt, 1991). Objektiv livskvalitet 

kan innefatta faktorer som hälsostatus, arbetssituation, bostad och sociala relationer. Den 

subjektiva livskvaliteten beskriver personens upplevelser av de objektiva faktorerna samt 

personens allmänna sinnesstämning. Hermerén (2014) menar att om livskvalitet enbart mäts 

genom objektiva faktorer säger detta inget om personens egen upplevelse av sin livskvalitet 

och validitetproblem uppstår, då det som avses att mäta, livskvalitet, inte mäts. Subjektiv 

livskvalitet kan enligt Fors (2012) mätas genom att undersöka personens tillfredställelse, 

känslomässiga välbefinnande och eudaimonia. En positiv livstillfredsställelse innebär att 

personen är nöjd med sitt liv i största allmänhet och det är personens subjektiva upplevelse 

som åsyftas. En nackdel med att mäta livstillfredställese är att personen anpassat sig till sin 

situation och utgår från sin egen livsituation (Trani et al., 2011, Schokkaert, 2007, refererade i 
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Fors, 2012). En person kan således vara nöjd med sin livssituation trots att denne objektivt 

sett har dåliga förutsättningar. Begreppet känslomässigt välbefinnande likställs ofta med lycka 

(Fors, 2012). De situationer som en person befinner sig i kan mätas i en skala där personens 

känslor kan gå från extremt välbefinnande till lidande (Russel, 1989, refererad i Fors, 2012). 

Eudaimonia handlar om personens känsla av engagemang, strävan efter mål och känsla av 

meningsfullhet i livet (Fors, 2012). Att uppleva eudaimonia innebär att ha möjlighet att utöva 

sin funktion. För att kunna uppnå en högre grad av eudaimonia krävs vissa minimumvillkor 

gällande hälsa, fysiskt skydd, ekonomi och socialt liv. För att bli lycklig eller uppnå hög grad 

av eudaimonia måste personen även vara aktiv och utöva sina funktioner vare sig de är fysiska 

eller intellektuella. Skillnaden mellan lycka och eudaimonia är att lycka är ett tillstånd och 

eudaimonia är en aktivitet. Även om eudaimonia kräver vissa materiella minimumvillkor är 

det inte givet att en person som utåt sett ser ut att ha ”allt” känner eudaimonia, utan det är 

beroende av att personen hittar en mening i livet som denne kan leva ut (Nordenfelt, 1991). 

 

2.5 Teoriernas relevans för studien 
För att förstå vilken kontext respondenterna i studien befinner sig i har begreppen 

individualism och det moderna samhället för unga vuxna beskrivits. Därefter beskrivs 

kollektiv identitet och minoritetsgruppers förutsättningar för att förstå den specifika situation 

som döva personer befinner sig i. Utgångspunkten för analysen är att funktionshinder är 

kontextpåverkat och därför bör beskrivas så som den sociala modellen gör. Livskvalitet är det 

mått som kommer att användas för att undersöka och beskriva respondenternas upplevelse av 

sin livssituation. De teorier som valts stämmer överens med de utgångspunkter som beskrivs i 

den forskning som ligger till grund för studien. Det finns flera sätt att se på hur verkligheten 

och samhället är konstruerat, hur funktionshinder bör förklaras och vad livskvalitet innebär, 

och de olika förklaringarna som presenterats i studien går väl att kombinera med varandra då 

de alla utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

 

3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras de studier och den statistik som ligger till grund för studiens 

problemformulering. Inledningsvis presenteras forskning som beskriver livssituationen för 

unga vuxna i dagens samhälle för att sedan övergå till presentation av forskning som 

beskriver livssituation och livskvalitet för döva personer.  

 

3.1 Unga vuxna i dagens samhälle 
I en nationell offentlig hälsorapport (Lager et al., 2012) där unga personers hälsa i Sverige 

undersökts framkommer att den psykiska hälsan bland unga vuxna sedan 1990-talet inte har 

förbättrats i samma utsträckning som hos andra åldersgrupper. Sedan 1980-talet har oro och 

ångest ökat bland unga vuxna, i synnerhet bland personer i åldersgruppen 20-24 år. I studien 

tillfrågades personer i åldern 16-24 år om de upplevde oro, ångest och ängslan och bland de 

som uppgav att de upplevde detta var även nedstämdhet och sömnsvårigheter vanliga. Lager 
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et al. (2012) menar att orsaken till den ökade psykiska ohälsan bland unga är oklar och för att 

förstå anledningen till att så pass många fler unga personer upplever sämre psykisk hälsa bör 

förändringar som skett de senaste åren identifieras. En förklaring som läggs fram är de 

förändrade livsvillkor för gruppen unga vuxna, dessa förändringar borde återfinnas på 

samhällsnivå. Det rör sig troligen om områden som många unga människor har gemensamt 

menar författarna. Den ökade psykiska ohälsan kan dels bero på kulturella förändringar i 

samhället eller omställningar som skett gällande skola, hem eller fritid. Förmodligen är det 

flera olika faktorer i de ungas levnadsmiljö som spelar in och som tillsammans påverkar 

utfallet av de unga personernas försämrade psykiska hälsa, menar Lager et al 2012). Några 

möjliga förklaringar som presenteras i studien är bland annat ökad individualism och färre 

jobbmöjligheter för unga. 

 

Den ökade individualismen bland unga personer i Sverige är en del av en kulturell förändring 

i samhället (Lager et al., 2012). En amerikansk studie har gjorts där närmare 100 

djupintervjuer genomfördes med personer i åldrarna 24-34 år, alla med arbetarklassbakgrund 

(Silva, 2012). Slutsatsen i studien är att det för dessa personer uppstår en konflikt mellan den 

äldre synen på vad vuxenlivet innebär och vad som personerna kan och vill uppnå i dagens 

samhälle. Denna konflikt bestod i att de unga vuxna hade med sig en traditionell och 

förutbestämd bild av vuxenlivet samtidigt som de lever i ett samhälle där fokus ligger på 

personlig utveckling och möjligheter. De personer som tillhörde arbetarklassen hade inte 

samma möjligheter till att uppnå det individualistiska samhällets krav på självförverkligande 

som exempelvis personer från medelklassen kunde. 

 

Lager et al. (2012) beskriver hur arbetsmarknaden sedan den ekonomiska krisen under 1990-

talet har förändrats vilket påverkar möjligheterna till arbete för unga personer. Antalet unga 

som var heltidsanställda minskade drastiskt i början på 1990-talet och dessa siffror har inte 

återhämtat sig i samma grad som för andra åldersgrupper. De förändrade 

arbetsmarknadsförhållandena med färre jobbmöjligheter har ökat konkurrensen och kraven för 

att få ett arbete. Detta har inneburit att fler unga måste läsa vidare efter grundskolan. Andelen 

som läser vidare efter grundskolan har ökat över tid och många unga tvingas läsa vidare för 

att öka sina möjligheter på arbetsmarknaden trots att de skulle föredra att arbeta (SCB, 2012). 

Lager et al. (2012) framhåller att samtidigt som allt fler unga vidareutbildar sig har andelen 

personer som varken arbetar, studerar eller gör militärtjänstgöring ökat. Vissa unga saknar 

möjligheten att läsa vidare efter gymnasiet då de saknar behörighet (Skolverket, 2013). För de 

utan fullständig gymnasieutbildning är det svårt att få tillträde på arbetsmarknaden (Lager et 

al., 2012). Andelen personer som uppbär försörjningsstöd eller är förtidspensionerade är 

högre bland de utan fullständig gymnasietutbildning. 

 

Lager et al. (2012) menar att de personer som hade en tillsvidareanställning och arbetade 

heltid uppgav bättre psykisk hälsa jämfört med de personer som hade andra typer av 

anställningar. Antalet deltidsanställningar har ökat och är vanliga bland unga och den 

psykiska ohälsan bland deltidsanställda är större än bland heltidsanställda. Även arbetsmiljön 

är sämre för yngre personer vilket också påverkar välmåendet. När unga behöver studera 

längre för att få ett arbete skjuts även andra delar av livet in i framtiden. Att hitta en bostad 
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och att skaffa familj är något som kan påverkas av ekonomiska möjligheter som i sin tur 

påverkas av personens möjlighet till att hitta ett arbete, beskriver Lager et al. (2012) Ett 

heltidsarbete innebär ekonomiska förutsättningar som möjliggör för större frihet. En kvalitativ 

indisk studie som syftar till att undersöka vad som skapar mening i livet för unga 

universitetsstudenter i åldern 23-28 år visar att viktiga meningskapande faktorer bland annat 

är att känna självständighet samt att ha möjlighet till självförverkligande och kunna uppfylla 

sina mål. Andra meningsskapande faktorer som respondenterna beskriver är att ha god 

självkänsla och self-efficacy
1
 samt att ha goda sociala relationer (Bhattacharya, 2011). De 

faktorer som bidrar till en känsla av meningslöshet är bland annat osäkerhet inför framtiden 

samt en negativ livssituation där personen upplever att denne inte har kontroll. 

 

3.2 Döva personer på arbetsmarknaden 
I studier som gjorts kring ämnet döva personers situation på arbetsmarknaden framkommer att 

döva personer ofta stöter på diskriminering eller negativa uppfattningar på grund av sin 

funktionsnedsättning (Rydberg, Coniavitis Gellerstedt & Danermark, 2010; Backenroth, 

1996). Rydberg et al. (2010) beskriver att faktumet att vara döv har visat sig ha betydelse för 

personens förutsättningar på arbetsmarknaden i negativ mening. Att döva personer oftare har 

högre utbildningsnivå än vad som krävs för deras position tyder på diskriminering på 

arbetsmarknaden menar Rydberg et al. 2010). I en amerikansk studie kring döva elevers 

uppfattning om sin framtid på arbetsmarknaden beskrivs att funktionsnedsättningen ofta styr 

valet av karriär. De elever med störst hörselnedsättning upplevde i större utsträckning 

karriärshinder. Dessutom saknade många elever kunskap om vilka anpassningar som finns att 

tillgå på arbetsmarknaden (Punch, Creed & Hyde, 2006). 

 

3.3 Livskvalitet 
I en studie gjord av Edvardsson och Vegelius (1978, refererad i Kajandi, 1985) undersöktes 

vad livskvalitet innebar för personer och organisationer i Sverige. Det som framkom var att 

livskvalitet beskrevs som en del av personens psykiska mående, relationer och miljö. 

Nordenfelt (1991) beskriver att livskvalitet i grunden är ett psykologiskt begrepp, nästan att 

likställa med välbefinnande. Nordenfelt (1991) menar att en viktig grundtanke är att 

livskvalitet är och ska vara ett individcentrerat begrepp och att det främst ska handla om 

människans inre liv. Det ska mätas genom subjektiva tillstånd i objektiva omgivningar. Även 

Kajandi (1985) drar paralleller mellan livskvalitet och psykisk hälsa, detta framkommer i det 

instrument Kajandi (1985) utformat för att mäta livskvalitet. Instrumentet innefattar områdena 

yttre livsvillkor, mellanmänskliga relationer samt inre psykologiska tillstånd. God livskvalitet 

innebär bland annat att ha en positiv grundstämning utan känslor av ångest, oro, tomhet och 

depressivitet. 

 

                                                 
1
Self-efficacy är personens tilltro till den egna förmågan att klara av en viss uppgift och få ett visst resultat 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, u.å.).  
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3.4 Livskvalitet och psykisk hälsa bland döva personer 
Ett flertal studier visar att döva personers psykiska hälsa och livskvalitet är sämre än för 

övriga befolkningen (Fellinger et al, 2012; Kvam et al., 2006; Gilman et al., 2004; Werngren-

Elgström et al., 2003). Bland de psykiska problem som beskrivs bland döva återfinns bland 

annat ångest, depression och sömnsvårigheter. I en amerikansk studie gjord kring barn och 

unga i åldrarna 8-18 år framkommer att de döva och hörselskadade personerna uppgav lägre 

livskvalitet jämfört med hörande i samma ålder (Gilman et al., 2004). Livskvalitet mättes 

inom fem livsområden; familj, vänner, skola, levnadsmiljö och uppfattning om sig själv. I en 

omfattande studie gjord i Norge där vuxna personer från 20 år och uppåt som identifierar sig 

som döva jämförts med en hörande kontrollgrupp framkom att döva personer i större 

utsträckning led av depression och ångest än den hörande kontrollgruppen (Kvam et al., 

2006). Skillnader mellan yngre och äldre vuxna kunde också identifieras då unga personer, 

från både undersöknings- och kontrollgruppen i större utsträckning uppgav att de kände 

känslor av hopplöshet och nedstämdhet jämfört med de äldre personerna. I en svensk studie 

där livskvalitet undersökts bland döva personer över 65 år, framkom dock att dessa inte 

upplevde sämre subjektiv livskvalitet jämfört med hörande personer i samma ålder 

(Werngren-Elgström et al., 2003). 

 

3.5 Döva personer som en del av en kulturell och språklig minoritet 
I en filosofisk studie av Kermit (2009) beskrivs att det finns flera sätt att se på dövhet. Dels 

kan dövhet ses utifrån ett medicinskt synsätt där hörselnedsättningen är det centrala, dels som 

ett socialt konstruerat synsätt där dövhet ses som något som uppstår i sociala sammanhang vid 

kommunikation med andra. Vidare kan ett språkligt synsätt intas där döva personer ses som 

en del av en språklig minoritet. Kermit (2009) kommer till slutsatsen att dövhet bör ses som 

en kombination av dessa tre perspektiv, det vill säga som en fysisk nedsättning, en socialt 

konstruerad nedsättning samt som en språklig minoritet. I en annan studie beskriver Lane 

(1995) att vara döv från tidig ålder ofta innebär att vara en del av dövkulturen.  

 

Fredängs (2003) studie om identitetsförändringar i det svenska dövsamhället tar upp vikten av 

dövidentitet, teckenspråk och dövkultur. I studien intervjuas tjugo döva personer från en äldre 

samt yngre generation och syftar till att studera hur dövas personers situation i Sverige har 

förändrats. Studien visar att identitetsskapandet utgår från aspekterna kommunikation med 

omgivningen, bekräftelse från andra personer samt egen självreflektion. Fredäng (2003) 

menar att dövidentitet har skilda betydelser för olika generationer. För äldre generationer 

beskrivs dövföreningar vara viktiga där umgänget sker med andra som talar teckenspråk. 

Teckenspråket innebär också att dela gemensam historia och en förståelse i hur det är att vara 

döv är viktigt och utgör en stor del i den kollektiva identiteten för de äldre som många gånger 

uteslöt icke-teckenspråkiga från sin vänskapskrets. För den yngre generationen är den 

kollektiva dövgemenskapen inte lika central. Fredäng (2003) beskriver en utbredd 

individualism bland de yngre döva personerna och hur identifikation inte enbart sker med 

andra döva personer utan även med hörande utifrån andra gemensamma intressen som 

exempelvis idrott. Gemensamt för döva personer i studien gällande dövidentitet är vikten av 

att finna gemenskap hos andra som är döva, vilket bidrar till positiv bekräftelse samtidigt som 
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det ses som centralt att kunna anpassa sig till det hörande samhället och dess normer. Fredäng 

(2003) beskriver att döva personer i hög grad har påverkats av att teckenspråket år 1981 blev 

erkänt av riksdagen som dövas primära språk. Detta upplevdes som en vändpunkt för många 

döva personer då teckenspråk och dess användare tidigare stigmatiserats. Kvam et al. (2006) 

menar att den mentala ohälsan bland döva personer kan påverkas av stigmatisering och 

upplevelser av diskriminering i barndomen vilket påverkar den socioekonomiska statusen i 

vuxen ålder. För att ta reda på vad som är orsaken bakom döva personers ökade psykiska 

ohälsa menar Kvam et al. (2006) att det behövs mer forskning för att identifiera riskfaktorer. 

 

3.6 Livskvalitet relaterat till kommunikation 
En riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa som identifierats i tidigare studier är 

kommunikationssvårigheter (Fellinger et al., 2012; Gilman et al., 2004). Detta beskrivs kunna 

vara en bidragande orsak till den ökade psykiska ohälsan bland döva personer. Att kunna 

kommunicera med sin omgivning i vardagen är en viktig del i livet och om det uppstår 

kommunikationshinder kan det leda till minskad subjektiv livskvalitet (Dalton et al., 2003). 

Fredäng (2003) beskriver att döva personer ofta får samtalet summerat på teckenspråk vilket 

gör att småprat, jargong och liknande missas, detta har betydelse för samtalet både informativt 

och känslomässigt. Att inte kunna delta i samtal fullt ut medför att personen inte har möjlighet 

att känna samhörighet med den hörande gruppen i samma utsträckning som andra hörande 

och kan därför uppleva känslor av utanförskap. Trots att kommunikationsproblem beskrivs 

som en riskfaktor för döva personers psykiska ohälsa visar en studie av Fellinger et al. (2012) 

att ingen signifikant skillnad kan påvisas inom området sociala relationer. Dock konstaterar 

Gilman et al. (2004) att döva och hörselskadade barn och ungdomar upplevde sin 

familjesituation som sämre än vad jämnåriga hörande uppgav. Gilman et al. (2004) menar att 

orsaker till varför döva och hörselskadade barn och ungdomar inte upplever familjesituationen 

som tillfredställande bör undersökas vidare. Fredängs (2003) studie visar att döva personers 

relation till sina föräldrar, sin familj och släkt i stor grad påverkas av engagemanget för 

teckenspråk och förmågan att kunna kommunicera med varandra. Även om exempelvis 

släktingar inte kan teckenspråk är engagemanget till att försöka kommunicera med gester, 

enstaka tecken och skrift viktigt för relationen. Familjens och släktens engagemang får 

positiva följder för relationen då emotionella band utvecklas. När det gäller kommunikation 

med sin partner framgår det dock i Fredängs studie (2003) att teckenspråket är en 

grundläggande förutsättning för att kunna upprätthålla en fungerande relation. Fredäng (2003) 

beskriver hur kommunikationssvårigheter bidrar till döva personers känsla av stigmatisering 

och utanförskap i det hörande samhället. Teckenspråket blir då en viktig gemensam nämnare 

för döva personer som många gånger föredrar relationer med andra döva personer framför 

hörande. Fredäng (2003) beskriver att teckenspråk inte bara fungerar som ett gemensamt 

språk att kommunicera på utan till viss del även som en markering av en kollektiv identitet.  
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4 Metod 
Nedan följer en beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis motiveras valet av 

metod. Vidare beskrivs litteraturanskaffning, urvalsmetod, konstruktion av intervjuguide, 

intervjuernas genomförande och hur det insamlade materialet har analyserats. Därefter 

diskuteras vår förförståelse samt studiens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis beskrivs hur 

hänsyn har tagits till de forskningsetiska kraven. 

 

4.1 Val av metod 
För att kunna besvara studiens syfte har en kvalitativ forskningsdesign valts. Bryman (2011) 

beskriver att i kvalitativa studier ligger fokus på att få förståelse för den sociala verkligheten 

utifrån deltagarnas upplevelse av denna verklighet. Då syftet med denna studie är att 

undersöka upplevelser av livskvalitet lämpar sig en kvalitativ studie, vilket stöds av 

exempelvis Bryman (2011). Mot bakgrund av tidigare forskning kring unga vuxna och döva 

personers psykiska hälsa väcktes frågor kring hur situationen ser ut för personer som både är 

unga vuxna och döva. Den tidigare forskningen om döva personers livskvalitet är främst av 

kvantitativ art, vilket gör att en kvalitativ studie skulle komplettera samt utveckla kunskap och 

förståelse som det tidigare forskningsfältet redan kommit fram till. För att undersöka 

livskvalitet har kvalitativa intervjuer genomförts. Denna intervjuform lämpar sig när forskaren 

vill ha utförliga svar och inte styra respondentens svar allt för mycket, menar Bryman (2011). 

 

4.2 Litteraturanskaffning 
För att få en överblick över vad som tidigare skrivits inom området livskvalitet, unga vuxna 

och döva personer har en litteraturgenomgång genomförts. Bryman (2011) menar att en 

litteraturgenomgång syftar till att utforska vad som redan studerats inom området och ger 

forskaren möjlighet att hitta områden som inte är undersökta än. Vidare menar Bryman (2011) 

att en väl genomförd litteratursökning stärker studiens trovärdighet då forskaren erhållit god 

kunskap inom området. För att undersöka studieområdet har sökning efter litteratur och 

tidigare forskning genomförts i databaserna Libris, PsychINFO, Sociological Abstracts, 

Summon, Swepub och Artikelsök. De sökavgränsningar som har gjorts var att enbart visa 

studier från år 2000 fram till maj 2014. Gällande övrig litteratur har ingen avgränsning gjorts 

avseende utgivningsår. Enbart litteratur och studier på svenska och engelska har inkluderats. 

Övriga inklusionskriterier gällande vetenskapliga artiklar har varit att enbart använda 

vetenskapligt granskade studier och studier som är publicerade i fulltext och tillgängliga för 

studenter på Örebro Universitet. De sökord som används i sökningarna är: döv*, livskvalit*, 

hörselneds*, teckenspråk, kommunikationshinder, “quality of life”, deaf*, “hearing impair*”, 

“sign language”, “hard of hearing”, “hearing loss”, stigma*, identity* och “young adult*”. 

Dessa sökord har kombinerats med varandra i olika sökningar. Litteratur, vetenskapliga 

artiklar och andra källor har även hittats genom referenslistor i funna vetenskapliga studier, 

genom tips från handledare samt genom sökmotorn Google. I ett fåtal fall har 

andrahandsreferenser använts när det inte varit möjligt att erhålla originalkällan inom 

tidsperioden för uppsatsens genomförande.  Bryman (2011) beskriver att risken med att 

använda andrahandskällor är att ursprungskällans innehåll tolkas om i flera led och att 
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ursprungsförfattarens mening inte framkommer. I de fall andrahandskällor har använts har en 

avvägning gjorts kring för- och nackdelar. När innehållet i andrahandskällorna varit viktigt för 

uppsatsens innehåll har dessa inkluderats. I dessa fall har vi försökt ge en så korrekt 

återgivning av hur källan tolkat ursprungsförfattaren.  

 

4.3 Urval av respondenter 
I denna studie har fyra döva respondenter i åldrarna 23-30 år intervjuats. Två av dessa är 

kvinnor och två är män. För att hitta lämpliga respondenter har ett icke-sannolikhetsurval i 

form av en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval gjorts. Anledningen till att 

denna urvalsmetod har valts är att det inte funnits några register tillgängliga över den 

specifika population som studien avser att undersöka. Bryman (2011) beskriver att nackdelen 

med ett icke-sannolikhetsurval är att urvalet inte kommer att representera hela gruppen och 

generalisering är därför inte är möjlig, men att det i kvalitativa studier är en accepterad 

urvalsmetod. Då syftet med den här studien inte är att generalisera resultatet till en större 

population är denna form av urval inget som påverkar studiens reliabilitet. 

 

En stor del av sökandet efter respondenter till studien skedde via Facebook. Enligt Nilsson 

(2013) har 92 procent av alla svenskar mellan 16-25 år någon gång besökt Facebook, 

motsvarande siffra för personer i åldern 25-35 är 81 procent. Förfrågan om intresse för 

deltagande har förmedlats genom flertal facebookgrupper kopplat till döva och teckenspråkiga 

personer (för att se förfrågan, se bilaga 1). Ett antal personer kontaktades personligen via 

Facebook efter tips från egna kontakter. Även en dövförening kontaktades för att efterlysa 

intresserade deltagare. Tre av deltagarna till studien rekryterades genom kontakter och en 

deltagare tog kontakt med oss efter att ha sett förfrågan i en facebookgrupp. Utifrån studiens 

omfattning och tillgång till respondenter har antalet intervjuer begränsats till fyra stycken. 

Trost (2010) beskriver att det är att föredra att hålla antalet intervjuer nere för att värna om 

kvalitet och för att göra materialet mer hanterbart. Inklusionskriterier har varit att personen är 

mellan 18-30 år samt har en hörselnedsättning som gör att personen är beroende av 

teckenspråk för att kommunicera. 

4.4 Konstruktion av intervjuguide 
Utifrån syftet, tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna konstruerades en 

semistrukturerad intervjuguide med teman som innefattade vissa specifika frågor. Bryman 

(2011) menar att genom att genomföra en semistrukturerad intervju ges möjlighet för 

respondenten att fritt beskriva med egna ord sina upplevelser av de teman som tas upp. 

Intervjuguiden syftar till att mäta begreppet livskvalitet. I denna studie antas en kombination 

av ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv av begreppet livskvalitet. Att undersöka 

livskvalitet utifrån ett sociologiskt perspektiv innebär enligt Lindström (1994) att mäta 

personers och välfärd och livssituation utifrån både sociala och materiella faktorer. Ett 

psykologiskt perspektiv på livskvalitet lägger dock mer fokus på individens inre upplevelser 

och välmående.  
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För att mäta livskvalitet utifrån både ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv kommer 

både objektiv och subjektiv livskvalitet att undersökas. Den objektiva livskvaliteten kommer 

att undersökas genom att respondenterna beskriver sina förutsättningar medan den subjektiva 

livskvaliteten utgår från hur respondenten värderar och upplever de objektiva 

förutsättningarna. Subjektiv livskvalitet består av personens tillfredställelse, känslomässiga 

välbefinnande samt eudaimonia. I denna studie är utgångspunkten för begreppet livskvalitet 

främst subjektiv livskvalitet men för att undersöka detta kommer även frågor ställas kring 

objektiva faktorer i personernas liv, detta för att få en förståelse för personens livssituation. 

För att definiera och operationalisera begreppet livskvalitet har både objektiva och subjektiva 

faktorer behandlats i intervjuguiden. De objektiva faktorerna baseras på det som tidigare 

forskning beskriver är centrala i begreppet livskvalitet (Fellinger et al. 2012; Gilman et al., 

2004; WHO, 1997; Kajandi 1985). Utifrån de objektiva faktorer som tas upp i forskningen har 

sex olika livsområden konstruerats i intervjuguiden. Dessa livsområden är 1) sociala 

relationer, 2) sysselsättning, 3) fritidssysselsättning/kulturupplevelser, 4) kommunikation med 

omgivningen och möjlighet till påverkan och delaktighet i samhället, 5) boendesituation och 

6) allmän tillfredställelse med livet. För att undersöka vad de objektiva faktorerna konkret 

innebär för respondenterna inleds varje livsområde med frågor gällande detta (exempelvis 

Vilken sysselsättning har du?). 

 

För att mäta den subjektiva livskvaliteten har utgångspunkten varit Fors (2012) definition där 

livskvalitet baseras på personens tillfredställelse, känslomässiga välbefinnande och 

eudaimonia. För att undersöka den subjektiva livskvaliteten tillfrågades respondenterna hur 

stor vikt de lägger vid de objektiva faktorerna, hur nöjda de är med sin situation, vilka mål de 

har samt hur väl de tycker sig kunna uppfylla målen. För att mäta livskvalitet är det viktigt att 

ta reda på hur personen värderar de objektiva faktorerna (Hermerén, 2014). För att undersöka 

detta ställdes frågor där respondenten fick värdera hur viktiga de olika delarna inom 

livsområdena är för dem (exempelvis Hur viktig är sysselsättning för dig?). För att mäta 

tillfredställelse inom de olika livsområdena formulerades frågor om hur nöjd personen 

upplever sig vara (exempelvis Är du nöjd med din nuvarande sysselsättning?). Begreppet 

eudaimonia mättes genom frågor om vilka mål och vilka förutsättningar för att nå målen 

respondenten har i livet (exempelvis Finns det något som hindrar dig från att uppnå det du 

vill i karriären?). För att se den fullständiga intervjuguiden se bilaga 2.  

4.5 Intervjuernas genomförande 
För att undersöka hur frågorna i intervjuguiden skulle mottas och förstås genomfördes först 

två pilotintervjuer. Bryman (2011) beskriver att pilotstudier dels testar hur frågorna uppfattas 

av respondenterna och dels ger intervjuarna vana att använda intervjuguiden på ett bra sätt. En 

av intervjuerna genomfördes med en hörande person och den andra med en döv person, båda 

är unga vuxna. Intervjun med den döva personen syftade även till att undersöka hur intervjun 

fungerade på teckenspråk, då den ursprungligen formulerats i intervjuguiden på skriven 

svenska. Efter att ha genomfört pilotstudierna analyserades intervjuguidens kvalitet utifrån 

uppsatsens syfte och ett fåtal frågor formulerades om eller togs bort. De frågor som togs bort 

eller formulerades om var sådana som båda deltagarna i pilotstudien inte förstod eller kunde 

svara på.  
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Efter pilotstudien genomfördes intervjuerna med respondenterna. De fick själva välja var de 

ville intervjuas. Två respondenter intervjuades i sina hem och två av dem intervjuades på café. 

Intervjuerna pågick mellan 25 och 80 minuter. Tiden varierade beroende på hur utförliga svar 

respondenterna gav. De intervjuer som genomfördes var semistrukturerade djupintervjuer och 

intervjuernas fokus låg på respondenternas upplevelser av det berörda ämnet. Problemområdet 

som den här studien utgår från är att unga vuxna kan befinna sig i en kritisk period i livet och 

att dessutom vara döv bidrar till ytterligare en dimension som kan påverka livskvaliteten. 

Guvå (2003) menar att forskaren behöver ha en öppen syn på problemområdet för att kunna ta 

reda på vad respondenterna upplever är deras viktigaste fråga inom området. Frågorna som 

ställts till respondenterna är därför öppna samtidigt som utgångspunkten för intervjun är 

begreppet livskvalitet och har fokus på hur dövheten påverkar livskvaliteten. Detta har gjorts 

för att inrikta undersökningen men ändå tillåta att de viktigaste frågorna enligt 

respondenternas upplevelse får utrymme att uttryckas. Alla frågor som står med i 

intervjuguiden behövde inte ställas då respondenterna ibland redan hade beskrivit svaret vid 

en tidigare ställd fråga. Alla intervjuer genomfördes på teckenspråk och intervjuguiden 

översattes därför från skriven svenska till teckenspråk. Denna översättning skedde på plats 

och varierade något mellan de olika intervjuerna för att respondenterna skulle förstå frågan på 

ett korrekt sätt. Enligt en studie som undersökt vilka mätinstrument som lämpar sig bäst för 

att mäta livskvalitet bland döva personer menar att det mest tillförlitliga sättet är att ställa 

frågor på teckenspråk, då det är respondenternas förstaspråk (Fellinger et al., 2005).  

 

4.6 Databearbetning och dataanalys 
Intervjuerna spelades in för att sedan kunna transkriberas och på så vis bli lättare att hantera i 

resultat och analys. Eftersom intervjuerna genomfördes på teckenspråk användes en 

videokamera. Det inspelade materialet transkriberades sedan från video till skrift. Intervjun 

har setts av den ena uppsatsförfattaren, som översatt intervjun till talad svenska och den andra 

författaren har skrivit ned det som sagts i ett textdokument. Fredäng (2003) beskriver att en 

översättning från teckenspråk till skriven svenska är svår att genomföra utan att behöva göra 

en tolkning och översättning av det som intervjupersonen sagt och att detta kan påverka risken 

för feltolkningar. Dock menar Fredäng (2003) att det är viktigt att kunna uppfatta och tolka 

vissa teckens sammanhang och nyans för att förstå innebörden av vad som sägs. För att kunna 

göra denna tolkning och återge en korrekt bild av intervjupersonens svar är det viktigt att ha 

god kunskap i båda språken. De delar av intervjun som har varit svåra att översätta från 

teckenspråk till svenska har diskuterats för att hitta det bästa sättet att översätta det på. 

 

Resultatet har analyserat utifrån analysmetoden innehållsanalys med inspiration från 

Grounded Theory. För att analysera den insamlade datan har en kategorisering av 

intervjuernas innehåll gjorts. Fejes och Thornberg (2009) beskriver att fördelen med 

kategorisering av materialet är att det ger struktur vilket gör det lättare att se likheter och 

skillnader. Efter att materialet transkriberats har textmaterialet skrivits ut för att lättare kunna 

utläsas och sorteras. De olika mönster som tydligt framträdde i texten markerades med 

överstrykningspennor och på så sätt kategoriserades textmaterialet in i olika teman. Dessa 
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teman innehöll områden och gemensamma faktorer som återfanns i flera av respondenternas 

berättelser. Materialet har lästs igenom ett flertal gånger för att försöka låta materialet tala för 

sig själv och lägga förförståelse åt sidan samt att se nya mönster. De teman som framträtt är; 

kommunikation och sociala relationer; möjligheter och deltagande i samhället samt utbildning 

och arbete. Uppsatsförfattarna diskuterade sinsemellan kring vad som skulle kategoriseras 

som ett visst tema. Neuendorf (2002) menar att det är viktigt för studiens reliabilitet att de 

personer som kodar materialet är eniga kring vad varje tema ska innefatta. Därefter har det 

transkriberade materialet tolkats utifrån de teorier som presenteras i teoriavsnittet samt 

jämförts med tidigare forskning. Då syftet med studien är att undersöka hur livskvalitet 

upplevs för döva personer i ung vuxen ålder är det inte intressant att särskilja vad de olika 

individerna sagt i intervjuerna. Kategorisering och kodning har därför skett utifrån de begrepp 

och fenomen som återfinns i teori och tidigare forskning och inte utifrån de enskilda 

individerna. Precis som Guvå (2003) beskriver är syftet inom Grounded Theory inte att 

studera enskilda individer utan att beskriva sociala fenomen. Guvå (2003) menar att de 

enskilda individerna är nödvändiga för datainsamlandet men inte det centrala att studera. 

 

4.7 Förförståelse 

Vår förförståelse består i kunskap om dövhet, dövkultur och teckenspråk. Denna kunskap har 

påverkat valet av uppsatsämne. Vi är medvetna om hur förförståelsen kan påverka 

objektiviteten i uppsatsen och har därför fört reflektioner kring detta under arbetets gång. 

Fejes och Thornberg (2009) menar att det är viktigt att vara medveten om sin förförståelse 

under hela forskningsprocessen för att inte låta detta påverka studiens resultat i all för stor 

utsträckning. Fredäng (2003) menar att författarnas förförståelse och tysta kunskap både ger 

för- och nackdelar. Fördelen är att ett inifrånperspektiv kan antas och nackdelen är kan 

förförståelsen kan ses som en risk i tolknings- och analysarbetet där objektivitet är ett krav 

och materialet ska tala för sig själv. 

 

4.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att säkra kvalitet inom forskning används ofta begreppen reliabilitet och validitet. Inom 

kvalitativ forskning förstås begreppen till viss del på annat sätt än i kvantitativ forskning och 

validiteten får ett större fokus. Validitet syftar till att diskutera om rätt fenomen undersökts 

utifrån vad studien syftar till att studera (Patel & Davidson, 2011). Genom att intervjua döva 

personer i åldrarna 23-30 år om deras egna upplevelser med hjälp av frågor som har 

utgångspunkt i forskning om döva personer, unga vuxna personer i dagens samhälle samt 

begreppet livskvalitet uppfylls syftet med studien och validiteten blir hög. Patel och Davidson 

(2011) menar att validitet även syftar till att beskriva kvaliteten under hela 

forskningsprocessen. Vid transkribering av exempelvis intervjumaterial är det viktigt att 

forskaren är medveten om vilken roll den har i påverkan av materialet (a.a.). Reliabilitet syftar 

till att beskriva en studies tillförlitlighet, därmed beskriva möjlighet till att replikera studien 

samt säkra att forskarens inverkan på resultatet blir låg. Reliabiliteten stärks av att studien 

genomförs av fler än en forskare, då personlig inverkan på resultat från forskarna minskar 

(Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009). Reliabiliteten utifrån denna aspekt kan i denna 
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studie antas vara hög då två författare genomfört studien och den personliga inverkan därmed 

minskas. Möjligheten att replikera studien är möjlig då genomförandet av studien redovisas 

tydligt, men beroende på att studien undersökt upplevelser genom att intervjua respondenter 

är det sannolikt att resultaten kommer skilja sig mellan vilka som intervjuas och vid vilket 

tillfälle. Generaliserbarhet kan användas för att beskriva huruvida en studies resultat kan 

generaliseras till en större population (Bryman, 2011). Inom kvalitativ forskning är inte syftet 

att dra slutsatser om en större population än den som undersökts, utan syftet är att studera 

populationens subjektiva upplevelser och generalisera dessa till teori menar Bryman (2011). 

Denna studie är av kvalitativ art, vilket gör att generaliserbarhet till en större population inte 

är möjlig, dock kan de faktorer som identifierats bidra till en ökad kunskap om fenomenet. 

Detta kan ge kunskap som kan vara till nytta för vidare forskning inom området.  

 

4.9 Forskningsetiska krav 

Studien har följt de etiska krav som ställs i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (u.å.). De personer som visade intresse för att delta i studien informerades om 

studiens innehåll i enlighet med informationskravet. Hänsyn har tagits till samtyckeskravet då 

deltagarna informerades i början av varje intervju om att deltagandet i studien var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. I enighet med konfidentialitetskravet har 

deltagarna anonymiserats. Det inspelade materialet har enbart varit tillgängligt för studiens 

författare och kommer endast att sparas fram tills att studien blivit granskad av examinator 

och därefter raderats. Flera faktorer har tagits hänsyn till för att inte röja respondenternas 

identitet. Bland annat har personerna i studien inte benämnts vid sina riktiga namn, de riktiga 

namnen har ersatts med fingerade namn utifrån en alfabetisk ordning. Andra uppgifter som 

framkommit, som exempelvis namn på städer och länder har inte presenterats, de har ersatts 

med [staden] eller [landet]. Likaså har specifika familjeförhållanden inte beskrivits för att 

anonymisera ytterligare. Studiens författare följer även nyttjandekravet och de uppgifter som 

framkommit om de enskilda personerna kommer enbart användas för studiens syfte och inte 

delats med andra aktörer i icke-vetenskapligt syfte. 

 

5 Resultat 
I denna del presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. Inledningsvis ges en kort 

presentation av respondenterna. Resultatet är därefter indelat i följande teman; sociala 

relationer och kommunikation, möjligheter och deltagande i samhället samt utbildning och 

arbete. 

 

5.1 Presentation av respondenterna 
Fyra respondenter intervjuades. Här följer en kortare presentation av dem. Anja är närmare 30 

år och utbildad lärare, för tillfället är hon arbetssökande. Hon bor med sin sambo och sitt barn 

i ett hus på landet. Bea är närmare 30 år och arbetar som lärare. Hon bor med sin sambo och 

sitt barn i en lägenhet i stan. Carl är i yngre 20-årsåldern. Han arbetar som lärarvikarie och bor 
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själv i en lägenhet i stan. David är i yngre 20-årsåldern. För tillfället är han ute på praktik 

genom arbetsförmedlingen. Han bor i en lägenhet med sin mamma.  

 

5.2 Sociala relationer och kommunikation 
Samtliga respondenter beskriver att de är uppvuxna i hörande familjer. Att kunna 

kommunicera fullt ut med sin närmsta familj beskriver alla respondenterna som viktigt för 

dem. Hur väl respondenternas familjemedlemmar kunnat teckenspråk under deras uppväxt 

varierar. Carls familj har under uppväxten varit fullt teckenspråkig vilket han beskriver som 

en stor fördel då det möjliggjort för honom att kunna uttrycka sina känslor och blivit förstådd. 

Anja beskriver hur hennes föräldrar inte varit fullt teckenspråkiga och att det har gjort att hon 

känt sig utanför.  I Annas och Davids familjer har inte alla kunnat teckenspråk fullt ut. David 

beskriver att hans familj är vana att tala verbalt med varandra vilket gör att han inte alltid 

hänger med och att han ofta måste fråga om vad som sagts, trots att han önskar att det kunnat 

vara bättre är han nöjd med hur det fungerar. David berättar att han i framtiden vill ha en egen 

familj och att han gärna har både döva och hörande barn så att de får ett utbyte av och 

förståelse för varandra. De två respondenter som har skapat egna familjer betonar vikten av att 

miljön hemma är fullt teckenspråkig.  

 

“Jag vägrar vara utanför i min egen familj. Det vill jag inte. Jag har upplevt det tillräckligt med 

min egen familj” (Anja) 

 

Både Anja och Bea har hörande partner och beskriver att det är viktigt att partnern är 

teckenspråkig.  Carl är tveksam till hur det skulle vara att ha en hörande partner dels gällande 

kommunikationen men också utifrån dövidentitet och förståelse för hur det är att vara döv. 

David beskriver att det inte spelar någon roll om hans framtida partner är döv eller hörande. 

Det som är viktigt är att relationen är bra och att det finns kärlek mellan dem. Personen får 

gärna vara teckenspråkig men det är inget krav han har. 

 

Ingen av respondenterna står nära sina släktingar, något de beskriver beror på att släkten inte 

kan teckenspråk. Släktingarna saknar i många fall engagemang till att lära sig teckenspråk och 

på grund av att de inte ses så ofta blir det svårt att underhålla och bibehålla 

teckenspråkskunskaperna. För Anja, Bea och David är relationen till släkten något de tycker 

är viktigt och att relationen till släkten är något som de vill förbättra. Carl står inte så nära sin 

släkt och beskriver att släkten inte är så viktig för honom men att han tror att det hade varit 

skillnad på deras relation om släkten kunde teckenspråk. 

 

Alla respondenterna har döva och hörselskadade vänner som de kan kommunicera fullt ut 

med på teckenspråk. Anja har dessutom några vänner som är hörande och inte kan 

teckenspråk fullt ut. De kan lite teckenspråk men kommunicerar också med hjälp av gester 

och skrift vilket Anja tycker fungerar. För Carl är det viktigt att kunna kommunicera fullt ut 

med sina vänner och dövheten gör att han känner att de delar en gemensam identitet. Han 

beskriver att alla hans vänner är döva. Han tror att det skulle ta tid och tålamod att behöva lära 
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en hörande teckenspråk. David beskriver att för honom spelar det ingen roll om hans vänner 

är döva eller hörande, så länge relationen är bra. 

 

Engagemang hos familj, vänner och släkt till att lära sig och använda teckenspråk beskriver 

respondenterna som något de uppskattar mycket. Anja beskriver att hennes svärföräldrar är 

måna om att få henne delaktig i samtalen när de ses. Hon uppskattar svärföräldrarnas 

engagemang och beskriver att hon tycker att det är stor skillnad från att umgås med sina 

föräldrar. Överlag är respondenterna nöjda med sin relation till familj och vänner. 

Respondenterna beskriver att flera av deras vänner, släktingar och familjemedlemmar bor i 

andra städer vilket är en bidragande orsak till att de inte träffas så ofta. Relationen med familj 

och vänner beskrivs som viktig och är avgörande för respondenternas livskvalitet. 

 

Både Bea och Carl har teckenspråkiga arbetskamrater, vilket de är nöjda med. Bea beskriver 

att alla tecknar med varandra när det är en döv person med. Hon har tidigare arbetat i en 

hörande miljö där alla inte alltid tecknade men hon föredrar sin nuvarande arbetsplats där 

miljön är teckenspråkig.  

 

“Jag sa inte alltid till att ni måste använda teckenspråk för att jag är här. Jag krävde det inte, 

jag kanske var för snäll. Men för mig får de prata på sitt språk om de vill. De brukar berätta 

efteråt så jag får veta vad de har sagt” (Bea) 

 

Carl menar att arbeta i en teckenspråkig miljö påverkar hans mående och att han skulle må 

dåligt om han arbetade i en miljö utan teckenspråk. David har praktik i en hörande miljö, 

vilket han tycker fungerar bra men han beskriver att han jobbar mycket på egen hand och 

skulle vilja ha ett arbete med mer sociala kontakter. 

 

För att kommunicera med icke-teckenspråkiga personer i omgivningen använder 

respondenterna gester, skriver på mobilen eller med papper och penna. David tycker inte det 

är jobbigt att kommunicera med icke-teckenspråkiga personer.  

 

“Jag har ärligt talat aldrig upplevt något problem med att umgås med hörande. Vi brukar lösa 

det direkt med papper och penna, kroppsspråk eller genom att skriva på mobilen” (David) 

 

Bea kan tycka att det är jobbigt att behöva kommunicera på det sättet, hon beskriver att hon är 

ganska blyg och försiktig och inte vågar ta plats för att exempelvis ställa en fråga. I staden 

hon bor är det lättare att kommunicera med hörande då det bor många döva personer där och 

människor är vana vid att någon frågar efter papper och penna.  

 

“Men på andra ställen får jag vara väldigt tydlig och verkligen visa “papper och penna” med 

gester så de ska förstå. Det kan vara lite jobbigt och jag kanske blir mer tillbakadragen, jag vill 

inte skapa problem” (Bea) 

 

Vikten av att kunna umgås med andra teckenspråkiga, främst andra döva, framgår när 

boendesituationen diskuteras. Flera av respondenterna beskriver att de kan tänka sig att bo i 
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någon av storstäderna då det finns fler döva personer där, att bo i ett litet samhälle utan andra 

döva personer att umgås med är uteslutet för dem. 

 

 “För mig är det viktigt att ha relationer efter jobbet och att kunna prata och vara social. Jag 

skulle inte klara av att vara ensam” (Carl) 

 

David däremot menar att det inte är så viktigt var han bor utan kan tänka sig att flytta dit det 

finns jobb och att ekonomin styr till stor del var han kan bo.  

 

“Jag kan hålla kontakt med mina vänner via Facebook och sms, vi kan träffas på helgerna” 

(David) 

 

5.3 Möjligheter och deltagande i samhället 
Med hjälp av dagens teknik skapas nya kommunikationsmöjligheter för döva personer, 

beskriver respondenterna. De nämner bland annat att de kommunicerar med sina hörande 

släktingar genom Facebook, Skype och sms. Anja och Carl har vistats längre perioder 

utomlands och sett hur tekniken utvecklats längre på vissa sätt, till exempel textas ett större 

innehåll på TV. Carl beskriver att i landet han var i textades även reklam och 

direktsändningar. På ett museum som han var på fanns teckenspråkig information på Ipads om 

utställningen istället för den talade informationen. En viss frustration uttrycks över att 

tekniken i Sverige inte kommit längre.  

 

“I [landet] hade de sådant, så därför tänker jag att varför kan man inte ha det i Sverige om man 

har det där? När jag gick in på ett museum i [landet] och de såg att jag var döv så fick jag 

direkt hjälpmedel. Det var jättekul att gå runt på museet med Ipaden” (Carl) 

 

När det händer olyckor eller viktig information om trafiken ropas det ut via radio, vilket flera 

respondenter beskriver att de missar och inte får veta när de åker bil. Även vid flyg- och 

tågresor uppstår problem när informationen sker via högtalare. Att inte veta vilken 

information som förmedlas kan skapa oro och stress uppger några respondenter medan andra 

inte upplever det. Det upplevs av alla respondenter som en brist i samhället att informationen 

inte sker på sätt som alla kan ta del av. För att få kommunikation via teckenspråk går det att 

använda tolk, men de följer en prioriteringslista vilket gör att tolken ibland kan utebli om det 

kommer upp akuta situationer. Carl beskriver att han deltog i fritidsaktiviteter för hörande när 

han var yngre, men det var vanligt att tolken uteblev eftersom de var tvungna att åka på akuta 

tolkuppdrag.  

 

“De prioriterar inte nöjen. Jag ville ju umgås med de hörande personerna så det var synd att 

tolken inte kom och det begränsar ju. Vi kan inte göra spontana saker” (Carl) 

 

När respondenterna tillfrågades om deras fritid är viktig för dem var svaret ja men ingen av 

dem beskrev fritiden som avgörande för deras livskvalitet. Anja och Bea som båda har 

småbarn beskrev att de inte hade mycket tid över för att kunna spendera på fritidsintressen. 
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Ingen av respondenterna hade ett specifikt fritidsintresse som upptog mycket tid men att 

umgås med vänner var något som var viktigt för alla. 

 

Många av de centrala frågorna i respondenternas liv rör arbetssituation, frågor om bostad, 

familj och ekonomi. Respondenterna har och har haft visstidsanställningar och de beskriver 

att det är svårt att få en tillsvidaretjänst. Det framgår att ekonomin är viktig för att 

respondenterna ska kunna göra det de vill i livet och att ha en ordnad ekonomi skapar mindre 

oro. Den ekonomiska biten styr till stor del boendesituationen. David bor hemma hos sin 

mamma men vill gärna ha en egen lägenhet, han har dock inte råd med det i dagsläget. Två av 

respondenterna vill köpa hus, vilket kräver ett arbete som ger de ekonomiska förutsättningar 

som krävs. 

 

5.4 Utbildning och arbete 
Både Anja och Bea har utbildat sig till lärare. Bea jobbar som visstidsanställd lärare på en 

dövskola. Anja tog examen för några månader sedan och söker för tillfället arbete som lärare. 

Carl har inte läst vidare efter gymnasiet men arbetar som lärarvikarie och elevassistent på en 

dövskola. Carl beskriver att han haft tur gällande arbete, han blev erbjuden en tjänst på 

dövskolan direkt efter han slutat gymnasiet och har arbetat där under ett par år. Nu funderar 

han på att vidareutbilda sig till lärare. Men han är ändå osäker på möjligheterna till arbete för 

honom i framtiden.  

 

“Jag tänker plugga till lärare men samtidigt är jag osäker på om jag ska plugga. Om jag 

pluggar fyra år, det är ganska lång tid, sen när jag är klar kanske det visar sig att antalet döva 

har minskat och då har jag kastat bort min tid på att plugga, om det inte finns jobb för mig sen” 

(Carl) 

 

Även Anja tar upp svårigheten med att få jobb som döv lärare. Hon beskriver att många 

gånger går jobben till teckenspråkiga hörande istället men hon hoppas att hon kan bli anställd 

för hon tycker det är viktigt med döva lärare. David har för tillfället praktik genom 

arbetsförmedlingen men ska börja på folkhögskola till hösten. Han drömmer om att bli 

djurskötare men kan även tänka sig att bli fysiklärare för döva barn och ungdomar. Både Carl 

och David beskriver att det är svårt för dem att påverka sina jobbmöjligheter då fördomar och 

okunskap om döva personer gör att det är svårare för dem att få en anställning.  

 

“Det gäller bara att se till att ge rätt information så de vet hur det är att vara döv och hur det 

fungerar [...] Jag stöter ofta på hinder när jag söker jobb för att jag är döv. Många gånger 

förstår inte arbetsgivaren vad det innebär att vara döv, vilket gör det svårt att få jobb hos dem.” 

(David) 

 

Carl menar att döva personer i större utsträckning än hörande måste anpassa sina yrkesval 

efter vilka jobbmöjligheter som kommer att finnas i framtiden. Han menar också att han 

behöver kämpa hårdare för att visa att han som döv kan lika bra som andra. Om han hade fått 

välja hade han velat bli politiker eller advokat men han vet inte om han skulle kunna bli det 

och menar att han blivit tvungen att acceptera att han inte kan bli alla yrken.  
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“Jag skulle ju vilja bli advokat eller politiker men jag vet att de kanske inte vill satsa på att 

anställa mig eftersom jag är döv” (Carl) 

 

Även Anja beskriver att yrkesmöjligheterna begränsas för döva personer.  

 

“På något sätt önskar jag att mina barn är hörande så att de kan få mer möjligheter. Så att de 

kan bli polis, brandman, ambulansförare, att de kan få ett jobb. Döva begränsas när det gäller 

jobb och andra möjligheter” (Anja) 

 

Även Carl beskriver hur han vill att sina framtida barn ska få bättre möjligheter än vad han 

haft. Han oroar sig för att om antalet personer som är döva minskar så finns det en risk att ett 

dövt barn känner sig ensamt. Han ser därför Cochleaimplantat
2
 som ett sätt att skapa fler 

möjligheter för ett dövt barn och på så sätt kunna vara tvåspråkigt. Trots de hinder som döva 

personer ofta möter är Anja dock tydlig med att poängtera att det är viktigt att försöka ändå.  

 

“Men det går att påverka även om man är döv. Man ska inte känna „jag är döv, det går inte‟ ” 

(Anja) 

 

Flera av respondenterna funderar på att studera vidare eller vidareutbilda sig för att nå högre 

karriärsmål. De flesta respondenter menar att dövheten påverkar deras möjligheter till att få 

arbete. Trots detta framhävs det egna ansvaret för att lyckas på arbetsmarknaden. David 

beskriver att han behöver jobba med sin personliga utveckling och våga ta mer plats. För att 

lyckas få ett jobb behöver han ha mer motivation och sätta upp ett tydligt mål. Anja menar att 

det är viktigt för henne att kämpa och visa arbetsgivarna hennes potential. Det krävs 

engagemang, envishet och tålamod av henne för att kunna lyckas, säger hon. Trots att 

respondenterna uttrycker hinder finns en positiv känsla bland dem, om att döva personer kan 

och att dövheten har fört med sig mycket positivt. Dövheten är en del av dem och genom att 

kämpa går det att komma förbi hinder och uppnå sina mål.  

 

“Jag tycker inte att det är jobbigt att vara döv och tänka „hur ska jag klara mig?‟ Men jag 

klarar mig, jag kan. Jag kan en massa saker, det enda jag inte kan är att höra” (Anja)  

 

Både Carl och Anja har varit ute och rest, något de beskriver som utvecklande på det 

personliga planet. Carl vistades nästan ett år i ett annat land där han reste runt och arbetade. 

När Carl var utomlands upplevde han många fördelar till följd av sin dövhet. Tack vare att 

han delar dövidentitet och dövkultur med de döva personerna i landet han blev väl mottagen 

och fick bo hos dem när han reste runt.  

 

                                                 
2
 Cochleaimplantat är ett hjälpmedel som kan ge möjlighet till att uppfatta tal och ljud för personer med grava 

hörselnedsättningar eller dövhet. Det är ett alternativ till vanliga hörappareter, för de personer där vanliga 

hörapparater inte är tillräckliga för att uppfatta tal och ljud (Sektionen för Cochleaimplantat, Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2014).  
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“Jag kände direkt en samhörighet med andra döva [...] det kändes som att vi hade samma 

kulturella bakgrund, det var lätt att prata med dem [...] jag tror att vi har upplevt samma hinder 

och man vet vilka problem som finns, det är ändå likt mellan Sverige och [landet] gällande 

hinder” (Carl) 

6 Analys 
I detta avsnitt analyseras det insamlade materialet utifrån de teorier samt den tidigare 

forskning som presenterats tidigare i uppsatsen. Rubrikerna i analysen följer de teman som 

presenterades i resultatet och är således; sociala relationer och kommunikation, möjligheter 

och delaktighet i samhället samt utbildning och arbete.  

 

6.1 Sociala relationer och kommunikation 
Forskning visar att döva och hörselskadade barn och ungdomar upplever familjesituationen 

som sämre avseende kommunikation än vad jämnåriga hörande gör men det är okänt vad som 

är anledningen till detta (Gilman et al., 2004). Alla respondenter har hörande familjer och hur 

väl de olika familjemedlemmarna i respondenternas familjer kan teckenspråk varierar, både 

under uppväxten och för tillfället. Samtliga respondenter beskriver vikten av att kunna 

kommunicera fullt ut med sin familj. Dalton et al. (2003) beskriver hur viktigt det är att kunna 

kommunicera med omgivningen och att bristande kommunikation riskerar att påverka den 

subjektiva livskvaliteten negativt. Trots att respondenterna inte beskriver att den bristande 

kommunikationen med familjen har varit avgörande för deras mående uttrycks 

kommunikationsbristerna ändå som något negativt. Att det är viktigt med kommunikation 

inom familjen framgår bland annat av Anja och Beas berättelser, de har egna familjer och 

beskriver hur viktigt det är för dem att se till att hela familjen är teckenspråkig och att de kan 

kommunicera fullt ut med varandra. Att det är en fördel att ha god kommunikation med sin 

familj beskriver Carl som har vuxit upp med en fullt teckenspråkig familj och uppskattat det 

mycket. Även om respondenterna verkar ha accepterat att deras uppväxtfamiljer inte är fullt 

teckenspråkiga är det ett faktum att de vill att deras egen framtida familj ska bli teckenspråkig 

något som tyder på att de tycker att full kommunikation är viktig när det kommer till familjen. 

Fors (2012) menar att även om förutsättningarna i personens liv objektivt sett framstår som 

sämre kan personen ha anpassat och accepterat sin situation och kan därför uppleva 

tillfredställelse trots förutsättningarna (Trani et al., 2011, Schokkaert, 2007, refererade i Fors, 

2012). Att inte kunna kommunicera fullt ut med sin familj kan uppfattas som negativt för 

livskvaliteten, objektivt sett, men om personen har vant sig och accepterat situationen så kan 

denne likväl uppleva tillfredställelse i sin livssituation.  

 

Att kunna kommunicera fullt ut med sin partner är viktigt för alla respondenterna. Detta 

resultat överensstämmer med Fredängs (2003) slutsats om att teckenspråket är en 

grundläggande förutsättning för döva personer när det kommer till att upprätthålla en 

fungerande relation till en partner. Inom minoritetsgrupper väljs ofta partner inom gruppen 

vilket gör att gruppens kultur förs vidare (Giddens, 2007). Av respondenterna är det bara Carl 

som beskriver att han hellre vill ha en döv partner framför en hörande och han nämner 
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dövidentitet som en anledning, han tillägger dock att det viktigaste är att personen är fullt 

teckenspråkig. Det som framkommer i denna studie stämmer mer överens med det Fredäng 

(2003) beskriver, att teckenspråket och kommunikationen är det centrala gällande partnerval 

snarare än det Giddens (2007) beskriver kring minoritetsgrupper, men att dövidentiteten dock 

kan ha betydelse i valet av partner för vissa personer.  

 

Döva personer har inte samma möjlighet att delta i samtal som sker på talad svenska. Många 

gånger missas viktig information men även småprat som har betydelse för den sociala 

relationen (Fredäng, 2003). Detta kan leda till utanförskap och minskad känsla av 

samhörighet. Minskad känsla av samhörighet och utanförskap framkommer i respondenternas 

berättelser. David beskriver hur han ofta måste fråga sin familj om vad som sagts och Anja 

beskriver att hon känner sig utanför i umgänget med familjen och släkten. Carl beskriver hur 

han hamnar utanför i samtal med sin släkt och att han inte känner sin släkt lika bra som hans 

familj gör. David känner besvikelse över att inte kunna lära känna sin släkt. När det finns ett 

engagemang från släkt att lära sig teckenspråk lyfts det fram som positivt. Anja beskriver hur 

hennes sambos föräldrar är intresserade av att prata med henne och aktivt försöker få med 

henne i samtalet.  Detta får henne att känna sig delaktig på ett annat sätt än vad hon känner i 

umgänget med sina egna föräldrar. Just vikten av engagemang bland anhöriga lyfts fram i 

Fredängs studie (2003) som beskriver hur det kan räcka med ett helhjärtat försök att 

kommunicera för att det ska bidra till att skapa känslomässiga band mellan individerna. Den 

frihet gällande val som Giddens (2007) menar att individen har i det moderna samhället, 

märks av när det gäller respondenternas släktrelationer. Ingen av respondenterna har en nära 

relation till sin släkt och för vissa är det inte heller särskilt viktigt att umgås med släkten. Den 

största anledningen till den bristande relationen beskrivs vara kommunikationssvårigheter. 

Upplevelsen av kommunikationssvårigheter kan bidra till stigmatisering och utanförskap 

(Fredäng, 2003) och är något som kan orsaka mental ohälsa (Kvam et al., 2006). När 

respondenterna prioriterar sina relationer har de valt relationer där de kan kommunicera fullt 

ut och därmed kan de undvika att känna sig utanför, som exempelvis med sin släkt. Giddens 

(2007) beskriver att förr i tiden kunde individen inte välja sina relationer så som den kan idag. 

Respondenterna har i dagens samhälle en större möjlighet att välja relationer utifrån sina 

förutsättningar och på så sätt påverka sin livssituation i större utstäckning. Genom att 

personen känner att den kan påverka sin situation kan personens känsla av meningsfullhet öka 

menar Bhattacharya (2011) och på så vis bidra till en god livskvalitet.  

 

Alla respondenter har till största del döva vänner som de kan kommunicera med på 

teckenspråk. Castells (1998) beskriver hur språket kan föra människor samman, skapa 

gemenskap och identitetsskapande. Fredäng (2003) menar att för döva personer är 

teckenspråket något som för samman gruppen och bidrar till gruppens identitetsskapande. 

Carl är den enda av respondenterna som nämner betydelsen av att dela dövidentiteten med 

sina vänner. Om vännerna är döva eller hörande spelar ingen roll enligt de andra, så länge de 

kan kommunicera med varandra. Fredäng (2003) menar att för den yngre generationen är 

dövidentiteten inte lika central som för äldre döva personer, utan att ha gemensamma 

intressen med vänner går före huruvida de är döva eller inte. Detta menar Fredäng (2003) 

beror på ökad individualism där individens egna intressen går före. Trots att respondenterna 
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inte uttrycker att det spelar någon roll om vännerna är hörande eller döva umgås 

respondenterna främst med döva vänner. I Fredängs studie (2003) framgick att det var viktigt 

för döva personer att umgås med andra döva då det bidrog till positiv bekräftelse och en 

känsla av gemenskap. Samhörigheten och identifikationen med andra personer som är döva 

framkommer i Carls beskrivning om sin utlandsresa. Han beskriver hur han kände 

samhörighet med andra döva trots att de kom från olika länder och förklarade att detta troligen 

berodde på att de upplevt ungefär samma hinder i egenskap av att vara döva. Fredäng (2003) 

menar att döva personer har gemensam historia som består i att de har fått kämpa för att bli 

accepterade i samhället och att de också delar förståelse med varandra i hur det är att vara 

döv, något som bidrar till en gemensam kollektiv identitet. 

 

Respondenterna lägger stor vikt vid “full kommunikation” med sin familj och sina vänner 

samt att dessa relationer spelar en avgörande roll för deras välmående. Sammantaget framgår 

det av flera studier hur viktigt det är med sociala relationer och fungerande kommunikation 

för det psykiska välmåendet (Fellinger et al., 2012; Gilman et al., 2004). 

Kommunikationsproblem beskrivs vara en faktor som bidrar till döva personers psykiska 

ohälsa, men trots detta har ingen signifikant skillnad identifierats gällande sociala relationer 

(Fellinger et al., 2012). Av de sociala relationer som respondenterna själva kunnat välja har de 

valt personer som är teckenspråkiga. Idag finns större möjlighet att göra val och utforma sitt 

liv i enlighet med sina egna värderingar och mål (Giddens, 2007). Att respondenterna i denna 

studie överlag är nöjda med sina relationer kan ha sin förklaring i det individualistiska 

samhället där människor idag själva kan välja sitt umgänge till stor del. Detta möjliggör för 

döva personer att välja att ha relationer med andra teckenspråkiga och därmed känna 

tillfredställelse med sina sociala relationer. Därmed selekteras en del av de 

kommunikationssvårigheter som inverkar negativt på välmåendet bort. 

 

Något som tyder på att döva personer tillhör en kulturell grupp är det faktum att flera av 

respondenterna beskriver att det är viktigt för dem att bo i en stad där det finns andra döva. 

Det är viktigt för dem att kunna umgås med personer som de kan kommunicera fullt ut med 

på teckenspråk. Bland andra döva personer upplever respondenterna inte sig som 

funktionsnedsatta eftersom det är kommunikationshindren som skapar funktionshindret. Så 

som Castells (1998) och Fredäng (2003) beskriver kring identitetsskapande kan 

respondenternas strävan efter att bo nära andra döva vara ett resultat av att en kollektiv 

identitet existerar även bland respondenterna. Några av respondenterna beskriver hur döva 

personer delar erfarenheter gällande hinder och diskriminering i samhället och att detta för 

dem samman, att dela diskriminerande erfarenheters är något som Castells (1998) beskriver är 

kännetecknande för motståndsidentiteter. Att respondenterna kan bo där andra döva personer 

bor borde ha påverkan på deras livskvalitet. Därav kan Nordenfelts (1991) teori om att 

boendesituationen har påverkan för individens livskvalitet antas stämma överens när det gäller 

respondenternas beskrivningar i denna studie. 

 



Livskvalitet bland döva unga vuxna – en kvalitativ intervjustudie 

25 

 

6.2 Möjligheter och deltagande i samhället 
Det är främst i kontakt med den icke-teckenspråkiga omgivningen som respondenterna 

beskriver att hinder uppstår. Detta överensstämmer med det Gustavsson Holmström (2005) 

beskriver kring den sociala modellen, att funktionshindret uppkommer i samspel med den 

icke-anpassade omgivningen. För att kommunicera med personer i samhället använder 

respondenterna papper och penna eller skriver på mobilen. För respondenterna är detta deras 

vardag och av några upplevs det som något jobbigt medan det för några andra inte känns så. 

Att kunna kommunicera med icke-teckenspråkiga i samhället var inget som respondenterna 

beskrev som betydande för deras livskvalitet, vilket kan tolkas som att den subjektiva 

värderingen av detta var låg och att de brister som framkom inte är avgörande för 

respondenternas livskvalitet. Den subjektiva upplevelsen är det centrala när livskvalitet 

diskuteras, menar Nordenfelt (1991) och Fors (2012). Detta innebär att även om de objektiva 

förutsättningarna för döva personer att kommunicera med omgivningen är dåliga borde detta 

inte påverka deras livskvalitet. 

 

Respondenterna uppger att de stöter på situationer i samhället där de inte kan delta fullt ut och 

hur de missar viktig information som hörande personer kan ta del av. Det kan bland annat röra 

sig om nyheter på TV och förseningar inom kollektivtrafiken. Men i andra fall kan 

information som kan anses vara av mindre betydelse ge ett rikare innehåll i respondenternas 

liv, som exempel visuell information på museum eller att reklamen på TV är textad. 

Diskriminering innebär enligt Giddens (2007) att bli utsatt för konkreta handlingar som 

minskar möjligheter och delaktighet för den utsatta. Exempel på diskriminering är när 

respondenterna inte delges viktig information som när förseningar i kollektivtrafiken endast 

meddelas auditivt via högtalare. För några av respondenterna orsakar känslan av att missa 

information stress och oro. Kajandi (1985) beskriver hur livskvaliteten påverkas negativt om 

personen upplever bland annat oro. Detta innebär att livskvaliteten bland respondenternas kan 

påverkas negativt av den bristande informationen i samhället. Att levnadsmiljön har betydelse 

för livskvaliteteten beskrivs i flera studier (Gilman et al., 2004; Kajandi, 1985). Ett annat 

begrepp som är centralt när livskvalitet diskuteras är eudiamonia, vilket handlar om att ha 

möjlighet att utöva aktiviteter utifrån sin förmåga (Nordenfelt, 1991). När respondenterna 

utestängs från att delta i samhället som de skulle vilja, minskar deras möjligheter till att känna 

eudaimonia och således påverkas deras livskvalitet. 

 

Då ingen av respondenterna utövade något specifikt fritidsintresse var fritid inget som de 

beskrev som centralt i sina liv. De två respondenter som har barn beskrev hur deras fritid 

numera präglas av familjeliv. Det gemensamma för respondenterna var att de tycker om att 

umgås med sina vänner på fritiden. Nordenfelt (1991) menar att värderingen av de objektiva 

faktorerna, i detta fall fritid, har betydelse för om det påverkar livskvaliteten. Då 

respondenterna värderar andra delar i livet högre än att utöva fritidsaktiviteter gör detta att 

deras livskvalitet inte påverkas negativt trots att de inte utövar fritidsaktiviteter i någon större 

utsträckning.   
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6.3 Utbildning och arbete 
En persons arbetssituation är enligt Nordenfelt (1991) en faktor som bidrar till god 

livskvalitet. De flesta av respondenterna beskriver att arbetet i sig inte är avgörande för deras 

livskvalitet men att en inkomst är nödvändig och möjliggör för dem att göra sådant i livet som 

de vill göra. Bea och Carl som båda arbetar i en teckenspråkig miljö beskriver att de trivs med 

sina arbeten. David som har praktik i en hörande miljö säger att han saknar social samvaro 

men trivs i övrigt med arbetsuppgifterna. Att kommunikationen är viktig beskriver Carl som 

säger att han skulle må dåligt i en icke-teckenspråkig arbetsmiljö. Enligt Nordic Relational 

Model är funktionshindret ett resultat av en missmatchning mellan personen och samhället, 

funktionshindret uppkommer i en miljö som inte är anpassad efter personen (Shakespeare, 

2006). Ett exempel på detta är när Bea berättar att hon har arbetat i en miljö där personerna 

inte använde teckenspråk och att hon blev utanför då kommunikationen inte anpassades efter 

hennes funktionsnedsättning. Idag arbetar Bea i en teckenspråkig miljö där kommunikationen 

inte utgör ett hinder och där trivs hon bättre. En möjlig slutsats är att i en miljö anpassad efter 

personens funktionsnedsättning ökar möjligheten till upplevd god livskvalitet.  

 

I dagens samhälle finns större frihet för individen att välja till exempel karriärsväg jämfört 

med tidigare (Giddens, 2007). Detta stämmer inte överens med vad respondenterna beskriver, 

de styrs till stor del av sitt funktionshinder i valet av yrke och utbildning. Enligt Punsch et al. 

(2006) styrs döva personer ofta av sin funktionsnedsättning när de ska göra yrkesval. Carl 

uttrycker att han skulle vilja utbilda sig till advokat eller politiker, men menar att han måste 

acceptera att han inte kan bli det på grund av att han riskerar att inte få anställning inom dessa 

yrken som döv. Alla respondenter är överens om att det är svårare att få jobb som döv. Det 

som påverkar svårigheten att få jobb är andra personers okunskap och fördomar om döva 

personer, beskriver både Carl och David. Anja beskriver att inom dövskolor där hon söker 

arbete förekommer diskriminering då jobben ofta går till hörande framför döva personer. Att 

det förekommer diskriminering mot döva påvisas även i studier som visar att döva personer 

ofta stöter på diskriminering och negativa uppfattningar utifrån sin dövhet när de befinner sig 

på arbetsmarknaden (Rydberg et al., 2010; Backenroth, 1996). Enligt Minority Group Model 

orsakar fördomar och diskriminering minskad delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning (Shakespeare, 2006). Diskrimineringen som respondenterna möter 

påverkar bland annat deras ekonomiska möjligheter, som i sin tur påverkar livet i övrigt. En 

individ som hindras i att utöva sin förmåga så som den önskar upplever en minskad grad av 

eudiamonia vilket påverkar livskvaliteten negativt (Fors, 2012). 

 

Dagens arbetsmarknad innebär försämrade jobbmöjligheter och ökad konkurrens. Det tvingar 

unga till att studera längre och gör att de har svårare att få arbete jämfört med förr, menar 

Lager et al. (2012). Att känna osäkerhet inför framtiden och en känsla av att inte ha kontroll är 

något som missgynnar livskvaliteten (Bhattacharya, 2011). Carl beskriver osäkerhet inför att 

studera till lärare, vilket kan bidra till lägre grad av upplevd livskvalitet. Även Anja beskriver 

hur hennes framtidsplaner är beroende av ekonomiska förutsättningar, vilket styrs av huruvida 

hon får jobb eller inte. Samtliga respondenter beskriver att de själva är ansvariga för att ta för 

sig på arbetsmarknaden och att de på grund av sin dövhet måste kämpa hårdare än hörande för 

att bevisa att de kan. Detta tyder på att de präglas av det som Giddens (2007) beskriver som 
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det individualistiska samhällets syn på individens ansvar över sitt liv. Å andra sidan är 

respondenterna medvetna om de svårigheter de möter på grund av sin dövhet och att detta inte 

beror på individuella egenskaper. Giddens beskriver att ett dilemma uppstår när individen får 

större ansvar och frihet samtidigt som förutsättningarna för att kunna förvalta ansvaret 

minskar, vilket skapar stress. 

 

Ingen av respondenterna har en tillsvidareanställning. Det är idag vanligt att unga personer 

har visstidsanställningar och det är något som bidrar till psykisk ohälsa bland unga (Lager et 

al., 2012). Den osäkra arbetsmarknaden för unga bidrar till att de måste skjuta fram vissa 

delar av livet som till exempel att skaffa bostad (Lager et al., 2012). Detta överensstämmer 

med det respondenternas uppger om att arbetssituationen påverkar deras ekonomiska 

förutsättningar. Respondenterna beskriver hur de ekonomiska förutsättningarna påverkar 

deras liv till stor del. Ekonomin påverkar boendesituationen och några av respondenterna är 

inte fullt nöjda med sitt boende idag, till exempel bor en av respondenterna hemma hos sin 

mamma och vill hitta ett eget boende och två av respondenterna vill köpa hus, båda 

situationerna begränsas av deras ekonomiska förutsättningar. Att ha en ordnad ekonomi är 

något som ger trygghet i livet vilket framgår av respondenternas berättelser. Arnett (2004) 

beskriver hur unga vuxna befinner sig i en tid i livet där mycket förändras gällande bland 

annat boende och arbete. För att uppnå god livskvalitet är en central del eudaimonia vilket 

innebär att personen har möjlighet att uppnå sina mål och att känna meningsfullhet. För att 

kunna uppnå eudaimonia krävs en viss grundnivå gällande ekonomiska förutsättningar 

(Nordenfelt, 1991). Med god ekonomi följer möjlighet att kunna uppnå drömmar och mål i 

livet, som exempelvis respondenternas önskan om boende. Att känna självständighet och 

möjlighet att uppnå sina mål är enligt Bhattacharya (2011) meningsskapande faktorer som 

påverkar unga vuxnas livskvalitet. Respondenterna beskriver till viss del en osäkerhet inför 

framtiden precis som Giddens (2007) och Lager et al. menar är vanligt för unga vuxna idag. 

Osäkerhet inför framtiden är något som påverkar livskvaliteten negativt enligt Bhattacharyas 

studie. 

 

6.4 Inställning till att vara döv 
Bland respondenterna fanns överlag en positiv inställning till att vara döv. Det var främst 

fördelar som togs upp när de tillfrågades huruvida dövheten påverkar livskvaliteten. Detta kan 

tyda på den positiva kollektiva identitet som Lindqvist (2009) beskriver att många personer 

med funktionsnedsättning antar. Att visa samhället att döva kan, framträdde i flera av 

respondenternas berättelser. Detta överensstämmer med det Lindqvist beskriver, om personer 

med funktionsnedsättning som en del av en positiv kollektiv identitet, tar plats och visar ett 

politiskt ställningstagande. Respondenterna gav intrycket av att ha en positiv självbild och de 

tror mycket på sin förmåga att övervinna eventuella hinder som de kan stöta på. Enligt 

Bhattacharya (2011) är just god självkänsla och self-efficacy viktiga personliga egenskaper 

för att uppnå mening i livet.  
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7 Diskussion 
I denna avslutande del sammanfattas de slutsatser som dragits utifrån analysen. Vidare 

diskuteras vilka konsekvenser detta får för undersökningsgruppen och för socialt arbete. 

Därefter diskuteras studiens styrkor och brister under rubriken metodproblem och kritik. 

Slutligen presenteras förslag till vidare forskning.   

 

7.1 Slutsatser 
Utifrån det empiriska materialet kan slutsaten dras att de sociala relationerna är viktiga för 

livskvaliteten för respondenterna, vilket kan tyda på att det kan vara viktigt för livskvaliteten 

för gruppen döva unga vuxna. Stor vikt ligger på att kunna kommunicera fullt ut, även ett 

engagemang bland anhöriga för att kunna kommunicera framstår som viktigt. De svårigheter 

döva personer möter utifrån sin funktionsnedsättning är kontextbundet och det är i kontakt 

med majoritetssamhället som funktionshindret uppkommer. De hinder och den diskriminering 

som döva personer stöter på påverkar livskvaliteten i negativ bemärkelse. I denna studie visar 

sig arbetssituationen vara det livsområde där diskriminering påverkar livskvaliteten i negativ 

bemärkelse i störst utsträckning. Bidragande faktorer till bättre livskvalitet kan vara att ha en 

positiv inställning till dövheten samt en tilltro till den egna förmågan. Detta kan bidra till att 

på ett bättre sätt hantera de svårigheter som unga vuxna personer som är döva möter. Även 

dövidentiteten kan ha betydelse för individens känsla av samhörighet med andra döva 

personer vilket påverkar möjligheten till en ökad livskvalitet.  

 

7.2 De sociala relationernas betydelse för livskvalitet 
Sociala relationer är viktiga för döva unga vuxnas livskvalitet. Gilman et al. (2004) framhäver 

betydelsen av döva personers relationer med familj och vänner och att 

kommunikationssvårigheter kan leda till frustration och konfliktfyllda relationer med viktiga 

personer i den döva personens liv. I empirin framkommer att det i vissa fall kan förekomma 

kommunikationshinder när omgivningen inte kan teckenspråk. Det är därför viktigt att arbeta 

förebyggande med familjer till döva barn och framhäva vikten av att familjemedlemmarna i 

barnets familj lär sig teckenspråk för att de ska kunna kommunicera fullt ut med varandra. 

Detta kan bidra till att minska den döva personens känslor av utanförskap och på sikt öka 

livskvaliteten. Att kunna kommunicera fullt ut med sina anhöriga och vänner är viktigt. 

Resultatet visar att respondenterna söker sig till relationer där den andra parten är 

teckenspråkig. Det är viktigt att vara medveten om att antalet teckenspråkiga personer 

begränsar urvalet av personer att umgås med. Det är svårare för döva personer att skapa nya 

kontakter i olika sammanhang vilket kan påverka deras livskvalitet. Det gör att döva personer 

har mindre möjligheter att välja sitt umgänge utifrån andra faktorer än den språkliga. Detta 

kan skapa en social utsatthet ifall personen inte kan ta sig ur relationer som försämrar 

livskvaliteten. En människa kan främst utgå från sina erfarenheter av en situation och 

använder den erfarenheten som referens i andra sammanhang, detta gör det problematiskt att 

mäta och jämföra livskvalitet mellan olika personer (Fors, 2012). En person kan därför trots 

dåliga förutsättningar känna sig nöjd. En döv person som aldrig har kunnat delta i småprat 

som förs i talade sammanhang vet således inte hur denna skulle värdera möjligheten att kunna 
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delta. Detta kan gälla fler sammanhang än endast deltagande i småprat. Det är därför svårt att 

jämför den subjektiva upplevelsen av livskvalitet mellan olika personer i synnerhet när de har 

olika förutsättningar. 

 

7.3 Diskrimineringens konsekvenser för livskvaliteten 
Ett funktionshinder är kontextbundet och för döva innebär detta att funktionshindret 

uppkommer när hörsel krävs. I samhället kan detta röra sig om information och 

kommunikation som förmedlas genom tal. Vissa situationer där en döv person kan känna sig 

funktionshindrad kan elimineras genom dagens teknik. Att möjliga anpassningar inte görs kan 

tolkas och upplevas som diskriminering av de personer som utsätts för det. Information som 

ska förmedlas till medborgarna i ett samhälle bör därför förmedlas på sådant sätt som kan 

mottas av alla, vilket skulle förhindra diskriminering. Dövheten som funktionsnedsättning 

medför i egentlig mening inte försämrad livskvalitet. Det är i ett icke-anpassat samhälle som 

funktionshindret uppstår och det är de hinder som finns som kan försämra livskvaliteten. Den 

diskriminering som sker mot döva på arbetsmarknaden medför ekonomiska konsekvenser för 

individerna vilket påverkar de objektiva förutsättningar för livskvaliteten. Dessutom kan inre 

upplevelser som eudiamonia påverkas om personen inte kan arbeta med det denne önskar. 

Därmed påverkas individens möjlighet att nå självförverkligande. Bhattacharya (2011) menar 

att möjlighet till att uppnå självförverkligande är viktigt för att skapa mening i livet. Minskade 

möjligheter på arbetsmarknaden kan därför ge konsekvenser för döva unga vuxnas 

livskvalitet. 

 

Respondenterna beskriver att döva personer generellt har svårare än hörande att få jobb och 

att detta beror på diskriminering och fördomar. Trots detta lägger de stort fokus på sitt eget 

ansvar och sin prestation för att lyckas på arbetsmarknaden. Detta kan tolkas som ett resultat 

av det individualistiska samhället som Giddens (2007) menar lägger större ansvar på 

individernas förmåga att forma sina liv. Frågan är om döva personer bör åläggas hela ansvaret 

för att ta sig in på arbetsmarknaden eller om det snarare bör ses som ett strukturellt problem?  

 

7.4 Dövidentitetens påverkan på livskvalitet 
Utifrån ovanstående resonemang framgår att dövheten i viss mån kan ha negativ inverkan på 

livskvaliteten. Något som kan inverka positivt på livskvaliteten för unga vuxna som är döva är 

dövidentiteten. Dövidentiteten beskrivs ge individerna en kollektiv gemenskap och i denna 

gemenskap utgör inte dövheten ett funktionshinder. Som tidigare beskrivits är döva personers 

funktionshinder kontextbundet och i gemenskap med andra döva personer finns inte 

funktionshindret. Att ha en stark känsla av dövidentitet och att umgås med andra döva 

personer kan därför tänkas bidra till en ökad livskvalitet för döva personer. Den kollektiva 

dövidentiteten kan därför fungera som en skyddsfaktor för unga vuxna som är döva i dagens 

moderna samhälle, där det enligt Giddens (2007) förekommer en ökad individualism bland 

unga vuxna. Dock beskriver Fredäng (2003) hur den yngre generationen döva blir allt mer 

individualistisk. En fråga som kan ställas är vad detta får för konsekvenser för döva i 

framtiden.  
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Lindqvist (2009) lyfter fram att det finns ett avståndtagande bland döva personer emot 

medicinska lösningar på dövhet samt Cochleaimplantat. Vissa av respondenterna uppgav en 

viss oro inför dövgruppens framtid och vilka konsekvenser detta ger för dövas möjligheter i 

på sikt. Ett minskat antal döva personer menar de dels kan orsaka försämrade 

arbetsmöjligheter för döva personer och dels minska andelen döva personer att umgås med. 

Utifrån detta kan det tolkas att det är viktigt för döva personer att värna om döva som grupp 

då detta bidrar till en bättre livssituation för döva personer.  

 

7.5 Slutsatsernas konsekvenser för socialt arbete 
I det sociala arbetet får studiens resultat betydelse då det kan skapa en större förståelse för 

döva personers förutsättningar. Det är viktigt att vara medveten om de svårigheter döva har på 

arbetsmarknaden och ha i åtanke att det många gånger handlar om omgivningens fördomar 

och okunskap om döva när en döv person inte får jobb. Att vara medveten om dessa 

svårigheter är särskilt viktigt för socionomer som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder för döva 

personer. Det är även viktigt att socionomer som arbetar inom socialtjänst eller kurativ 

verksamhet inom sjukvård är medvetna om döva personers förutsättningar och kan få större 

förståelse för döva personers livsvillkor. För socionomer som möter föräldrar till döva barn är 

det av vikt att berätta om betydelsen som dövidentitet har för många döva personer. Det är 

även betydelsefullt att främja sociala sammanhang för döva personer att umgås med andra 

personer då detta kan bidra till skapandet av en dövidentitet som kan ha positiva följder för 

personens livskvalitet. Även om respondenterna i denna studie lyckats bra med att övervinna 

flera av de hinder som döva kan stöta på så finns det de personer som inte tar sig in på 

arbetsmarknaden och på så sätt utgör en mer utsatt grupp. Att det hör till det sociala arbetet att 

verka för att främja utsatta gruppers möjligheter i samhället stärker betydelsen av denna studie 

och dess resultat.  

 

7.6 Metodproblem och kritik 

Vår förförståelse kan ha inverkat på studiens resultat då det är svårt att ställa sig helt objektiv 

till det som studeras. Utan förförståelsen hade kanske andra mönster framträtt och andra 

samband hittats. Å andra sidan har förförståelsen varit till hjälp vid hela arbetets gång då vi 

har kunskaper om vilka svårigheter som döva kan möta och som kan påverka livskvaliteten. 

Detta har underlättat när vi har letat lämplig forskning och formulerat intervjuguide. 

Dessutom är det en fördel att vi kan teckenspråk, detta har möjliggjort att intervjuerna har 

kunnat genomföras på teckenspråk utan att behöva använda tolk. Användandet av tolk kan 

tänkas hindra samtalets flyt och relationen mellan intervjuare och respondent vilket skulle 

kunna påverka studiens resultat.  

 

På grund av studiens begränsade omfattning har enbart fyra intervjuer kunnat genomföras. För 

att få en bredare bild av vad som bidrar till livskvalitet för döva unga vuxna hade fler 

intervjuer varit att föredra. Främst för att öka variationen på urvalsgruppen gällande 

exempelvis arbetssituation, etnicitet och bostadsort, detta då respondenterna liknande 
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varandra i dessa avseenden. Då urvalet av respondenter främst skett genom egna kontakter 

kan detta tänkas påverka studiens validitet och reliabilitet. Tre av fyra respondenter arbetade 

eller hade arbetat som lärare vilket gör att variationen på urvalsgruppen minskade. Intressant 

är att även den fjärde respondenten nämnde att han kunde tänka sig att arbeta som lärare. Är 

arbetet som dövlärare ett yrke där personens dövhet inte utgör ett hinder och personen inte blir 

funktionshindrad i samma utsträckning som många andra yrken? Det begränsade antalet 

respondenter som uppsatsen baseras på påverkar generaliserbarheten. Dock bidrar uppsatsens 

resultat med en ökad kunskap kring vilka faktorer som kan vara centrala för livskvaliteten 

bland döva unga vuxna. Denna kunskap skulle kunna fungera som en grund för framtida 

forskning vilken kan undersöka området vidare.  

 

En stor del av den tidigare forskningen utgörs av kvantitativa studier som beskriver att det 

finns en ökad grad av psykisk ohälsa bland döva personer. En styrka i denna studie är att den 

bidragit till att fördjupa kunskapen kvalitativt kring personernas upplevelser och värderingar 

av sin livskvalitet. Fredängs (2003) studie liknar denna studie till stor del, dock är den över tio 

år gammal och syftar inte till att mäta upplevd livskvalitet utan fokuserar mer på döva 

personers livssituation. Utifrån den tidigare forskningen som påträffats och presenteras i 

denna uppsats, är bedömningen att denna uppsats kan vara unik i sitt slag. Detta då den 

undersökt hur dövheten påverkar livskvaliteten hos unga vuxna som är döva och befinner sig i 

det moderna samhället i en svensk kontext.  

 

I studier kring personer med hörselnedsättning definieras döva och hörselskadade efter olika 

kriterier. I vissa av studierna baseras definitionen efter audiologiska mått medan i andra tas 

hänsyn till upplevd kulturell tillhörighet (se exempelvis Kvam et al., 2006; Dalton et al., 

2003). I denna uppsats har dövheten definierats utifrån att personen identifierar sig som döv 

samt har ett behov av teckenspråk för sin kommunikation. De oklara 

definitionsavgränsningarna kan påverka denna studies validitet och reliabilitet då begreppen 

använts i olika mening. 

 

Även livskvalitet går att mäta på olika sätt utifrån vilket perspektiv som intas, det kan till 

exempel mätas utifrån ekonomiska mått eller utifrån hälsoaspekter. Även inom de olika 

disciplinerna kan livskvalitet mätas på olika sätt, utifrån olika mätinstrument. Denna studies 

operationalisering av begreppet livskvalitet baseras på tidigare forskning och teorier om 

livskvalitet utifrån ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv. Dessa perspektiv har valts 

med utgångspunkt i vad som är relevant för det sociala arbetets karaktär.  

 

7.7 Förslag till vidare forskning 
Utifrån de slutsatser som framkommit i denna studie är det intressant att vidare undersöka 

livskvalitetsbegreppet utifrån hur det är att vara döv samt ung vuxen. Då det framkommer att 

det kan finnas kommunikationssvårigheter mellan föräldrar och barn är det relevant att 

undersöka detta vidare för att förstå vilka konsekvenser detta får för döva personers 

livskvalitet och psykiska hälsa. Även andra studier kring hur kommunikationshinder i andra 
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situationer påverkar dövas livssituation och livskvalitet kan bidra till att uppmärksamma 

vikten av anpassningar i samhället för döva personer.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Förfrågningar som skickats ut 
För att hitta respondenter till studien publicerades dessa två förfrågningar i olika 

facebookgrupper som hade anknytning till döva personer. Först publicerades den första (1), 

men när inga svar inkom ändrades texten om och en redigerad version publicerades (2). En 

tredje förfrågan skickades ut till en lokal dövförening (3).  

 

(1)  

Vi är två socionomstudenter vid Örebro universitet som skriver vår C-uppsats. Uppsatsen 

handlar om döva personers livskvalitet och delaktighet i samhället. Vi söker Dig som är 

mellan 18-30 år, är döv och har teckenspråk som förstaspråk. Intervjuerna kommer ske i 

[staden] under vecka 17-18 och vara på teckenspråk. Intervjun kommer att videofilmas och 

kommer inte visas för andra. Intervjun tar max en timma. Du kommer vara anonym och kan 

givetvis välja att hoppa av när du vill. Hör av Dig här på Facebook eller maila oss på [e-

mailadress] 

Hälsningar Elin Lundström och Mikaela Segerfjell 

 

(2) 

Vill du delta i en studie om döva personers livskvalitet och delaktighet i samhället? Vi söker 

dig som är mellan 18-30 år och har teckenspråk som förstaspråk. Intervjuer kommer ske på 

teckenspråk i [staden]. Kontakta oss för mer information, antingen här på Facebook eller på 

mail: [e-mailadress]. Med vänliga hälsningar Elin Lundström och Mikaela Segerfjell 

 

(3) 

Hej! Vi är två socionomstudenter som läser på Örebro universitet. Just nu skriver vi C-uppsats 

om döva personers livskvalitet. Vi söker döva personer i åldern 18-30 år som vi kan intervjua 

och undrar om vi kan få hjälp av er med att få kontakt med personer? Vi undrar också om det 

finns någon person från [Staden] Dövas Ungdomsklubb som vi kan få kontakt med? 

Med vänliga hälsningar Elin Lundström och Mikaela Segerfjell 
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Bilaga 2 – Intervjuguiden 
 

Sociala relationer 

Familj 

- Beskriv din familj. 

- Hur viktigt är familjelivet för dig? 

- Hur nöjd är du med din familjesituation? 

- Vad är dina tankar om familj i framtiden? 

- Tror du att din familjesituation kommer se annorlunda ut i framtiden, i sådana fall hur? 

- Finns det något som hindrar dig från att uppnå det du vill med familjelivet i framtiden? 

- Har du en partner? 

- Är din partner döv eller hörande? 

- Hur viktigt är det att din partner är döv eller hörande? 

- Har du barn? 

- Är dina barn döva eller hörande? 

 

Släkt 

- Hur mycket umgås du med din släkt? 

- Är din släkt döv eller hörande? 

- Hur viktigt är det för dig att umgås med din släkt? 

- Hur nöjd är du med din relation till släktingar? 

- Vad är du nöjd med? 

- Finns det något du inte är nöjd med, i sådana fall vad? 

- Finns det något du skulle vilja förändra? 

- Känner du att du kan påverka din familje- och släktsituation? 

 

Vänner 

- Har du många vänner? 

- Står de nära dig eller är de mer bekanta? 

- Är dina vänner döva eller hörande? 

- Hur viktiga är dina vänner för dig? 

- Vilken typ av vänrelation föredrar du? Många/få? Nära/bekanta? 

- Hur viktigt är det att dina vänner är döva eller hörande? 

- Hur nöjd är du med dina vänskapsrelationer? 

- Vad är du nöjd med? 

- Finns det något du inte är nöjd med, i sådana fall vad? 

- Finns det något du skulle vilja förändra? 

- Tror du att dina vänskapsrelationer kommer se annorlunda ut i framtiden, i sådana fall 

hur? 

- Hur önskar du att dina vänskapsrelationer ser ut i framtiden? 

- Finns det något som hindrar dig från att uppnå det du vill med dina vänskapsrelationer 

i framtiden? 

- Känner du att du kan påverka dina vänskapsrelationer? 
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Sysselsättning 

- Vad har du för sysselsättning? 

- Arbetar/studerar både hörande och döva där? 

- Hur viktigt är det för dig vilket arbete du har? 

- Hur viktigt utvecklas inom karriären? 

- Är du nöjd med din nuvarande sysselsättning? 

- Vad är du nöjd med? 

- Finns det något du inte är nöjd med, i sådana fall vad? 

- Finns det något du skulle vilja förändra? 

- Vad är dina tankar om studier, arbete och karriär i framtiden? 

- Tror du att din arbetssituation (sysselsättningssituation?) kommer se annorlunda ut i 

framtiden, i sådana fall hur? 

- Finns det något som hindrar dig från att uppnå det du vill i karriären? 

- Känner du att du kan påverka din sysselsättning? 

- Har du hindrats av något för att nå dit där du är idag? 

- Vad gjorde du för att komma förbi detta? 

 

Fritidssysselsättning och kulturupplevelser 

- Vad tycker du om att göra på fritiden? 

- Hur mycket tid lägger du på din fritid? 

- Finns det något du skulle vilja göra? 

- Hur viktigt för dig att få göra saker som du vill på din fritid? 

- Är du nöjd med din fritid? 

- Vad är du nöjd med? 

- Finns det något du inte är nöjd med, i sådana fall vad? 

- Finns det något du skulle vilja förändra? 

- Vad är dina tankar om din fritid i framtiden? 

- Tror du att din fritid kommer se annorlunda ut i framtiden, i sådana fall hur? 

- Finns det något som hindrar dig från att uppnå det du vill gällande din fritid? 

- Känner du att du kan påverka din fritid? 

- Har du hindrats av något för att kunna utöva din fritidssysselsättning? 

- Vad gjorde du för att komma förbi detta? 

 

Kommunikation med omgivningen och möjlighet till påverkan och delaktighet i 

samhället  

- Är du engagerad i politiska frågor? 

- Hur får du samhällsinformation? Nyheter, information om vad som händer i 

närområdet. 

- Finns det situationer där kommunikationssvårigheter hindrar dig i vardagen? Ex när du 

söker vård, behöver tillkalla hjälp ex. brand, i affärer etc.   

- Hur viktigt för dig att kunna ta del av information i samhället? 

- Hur viktigt för dig att kunna kommunicera med människor i din omgivning? 

- Är du nöjd hur kan få del av information i samhället? 

- Finns det något du inte är nöjd med, i sådana fall vad? 
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- Finns det något du skulle vilja förändra? 

- Är du nöjd med hur du kan kommunicera med människor i din omgivning? 

- Finns det något du inte är nöjd med, i sådana fall vad? 

- Finns det något du skulle vilja förändra? 

- Vad skulle underlätta för dig att ta del av samhällsinformation och kommunicera med 

andra? 

- Finns det något som hindrar dig från att kommunicera med personer i din omgivning? 

- Känner du att du kan påverka kommunikationen med andra människor och 

möjligheten att ta del av information i samhället? 

- Finns det något som hindrar dig från att ta del av information i samhället? 

- Vad gör du för att komma förbi detta? 

 

Boendesituation 

- Vad bor du i för bostad? 

- Hur viktigt för dig att ha ett visst boende? 

- Hur viktigt för dig att bo i en viss stad? 

- Hur nöjd är du med ditt boende? 

- Hur nöjd är du över att bo i ditt bostadsområde? 

- Hur nöjd är du med att bo i den stad du bor i? 

- Vad har du för mål med ditt boende för framtiden? 

- Vill du flytta? 

- Vill du bo i någon annan stad? 

- Finns det något som hindrar dig från att bo som du vill? Vad? 

- Finns det något som hindrar dig från att flytta? Vad? 

- Finns det något som hindrar dig från att bo i en annan stad? Vad? 

- Känner du att du kan påverka din boendesituation? 

 

Allmän tillfredställelse med livet 

- Är du överlag nöjd med hur ditt liv är idag? 

- Finns det något du skulle vilja förändra i ditt liv? Vad? 

- Finns det något som hindrar dig från att uppnå det du vill förändra i ditt liv? Vad? 

- Hur ser du på din förmåga att ta dig förbi eventuella svårigheter? 

- Har du hindrats av något för att nå dit du är idag? 

- Vad gjorde du för att komma förbi detta? 

 

Lycka och livskvalitet 

- När är du lycklig? 

- Känner du ofta lycka? 

- Vad är viktigast i ditt liv för att du ska må bra? 

- Vad innebär livskvalitet för dig? 

- Påverkar din dövhet din livskvalitet? Hur? 

 

 


