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Sammanfattning 

 

Studien är en integrativ litteraturöversikt som undersöker forskningen om relationen mellan 
döva klienter och sociala myndigheter. 25 artiklar ingår i analysen och slutsatsen är att det 
behövs mer forskning om döva ur ett socialvetenskapligt perspektiv. Sociala myndigheter 
måste möta döva kunder med rätt kunskaper och kompetens från både den hörande och 
den döva världen för att kunna förbättra kvaliteten på insatserna och bemötandet. Vikten av 
teckenspråkig tillgänglighet är okänt för många professionella, de bör prioritera att använda 
sig av auktoriserade teckenspråkstolkar. Dock kan kvaliteten på tolkarna skilja sig, därför är 
det är viktigt att de professionella även har någon form av dövmedvetenhet. Döva är en 
kulturell och språklig minoritetsgrupp som många gånger bemötts av okunnighet. Man 
känner inte till dövas rättigheter och bristen på dövkompetens leder till konsekvenser för 
många döva trots att deras rättigheter skyddas av lagar och de mänskliga rättigheterna. 
Missförstånd och felaktig behandling hotar rättssäkerheten. Särskilt döva med språklig 
deprivation som konsekvens av sen och otillräcklig exponering av teckenspråk riskerar att 
utsättas för felaktig handläggning med förödande följder.  Litteraturöversikten presenterar 
också en sammanställning av rekommendationer till förändringar till det bättre.    
 
Nyckelord: döva, dövkompetens, dövmedvetande, rättssäkerhet, teckenspråk, kulturkrock 
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Abstract  

  
This is an integrative literature review that examines the research on the relationship 
between deaf clients and social services. 25 items are included in the analysis and the 
conclusion is that more research is needed on deaf from a social science perspective. Social 
agencies must meet deaf customers with the right knowledge and expertise from both the 
hearing and the deaf world to improve the quality of interventions and treatments. The 
importance of sign language availability is unknown to many professional, they should give 
priority to the use of certified sign language interpreters. However, the quality of the 
interpreters differ, therefore it is important that professionals also have some form of deaf 
competence. Deaf is a cultural and linguistic minority group that often countered by 
ignorance. It is not known that deaf rights and the lack of deaf competence leads to 
consequences for many deaf even though their rights are protected by the laws and human 
rights. Misunderstanding or misuse threatens legal certainty. In particular deaf linguistic 
deprivation as a consequence of late and inadequate exposure to sign language are 
vulnerable to improper handling with devastating consequences. The literature review also 
presents a summary of recommendations for changes for the better. 
  
Key words: deaf, deaf competence, deaf awareness legal rights, sign language, clash of 
culture 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

"You don't see anything until you have the right metaphor to let you perceive it!"1  

– Robert Shaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

Det har varit väldigt utmanande, givande och framförallt roligt att ha fått arbeta den här 
studien. Själva arbetet med uppsatsen betyder mycket för mig personligen. Det sägs att allt 
har sin mening. Ibland händer saker man inte tror ska ske av en ren slump. För några år 
sedan accepterade jag min nya identitet- som dövblind2. Jag kunde inte läsa böcker, ännu 
mindre skriva en uppsats utan hjälpmedel- men med en massa tålamod och en väldigt 
skicklig ögonläkare fick jag synen åter, ett stort tack till Dr. Marios Panagiotopolus hos 
Universitetssjukhuset i Örebro!  Ungefär samtidigt som synen kom tillbaka fick jag ett 
erbjudande om att skriva den här uppsatsen och fick en väldigt inspirerande och kunnig 
handledare - stort tack universitetslektor, Per-Åke Nylander och tack till seminarieledaren, 
universitetslektor Björn Johansson för de värdefulla feedbacken! Tack mina vänner som 
agerat som pre-opponenter med era tankar och input! Stort tack till mina älskade busfrön 
Felix och Tyra! Tänk så mycket vi har gått igenom tillsammans, tack för att ni håller mig alert 
och mitt sinne lekfullt! Slutligen, tack kära mamma Monica som alltid funnits där för mig i 
vått och torrt genom livet. Utan dig hade jag inte orkat igenom allting. Du är en sann 
inspiratör!  

                                                             
1 Svensk översättning: ”Du ser inte någonting förrän du har rätt metafor som tillåter dig uppfatta det.” Förklaringen är att 
med rätt ”glasögon”, dvs. förförståelse kan man uppfatta vissa fenomen man annars inte skulle ha sett. 
2 Dövblind kallas det när man har en kombination av både grav hörsel- och synnedsättning. 
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Inledning  

”Mens de klinisk-patologiske definisjonene legger vekt på at noe er galt med döve og 
at en må söke å hjelpe for å gjöre dem så normale som mulig, vil de kulturelle 
definisjonene legge vekt på att döve er en gruppe mennesker som deler en felles 
måte å kommunisere på (tegnspråk) som igjen er basis for gruppesamhold og 
identitet” (kultur) (Ohna 2000, s 57).3    
 

Synen på döva har förändrats över tid, från att ha varit begränsad till ett perspektiv som 
funktionshindrade till att man numera ser döva ur ett sociokulturellt perspektiv. Som citatet 
ovan visar så finns det två olika konkurrerande synsätt på döva och dövhet. Man har länge 
haft en patologisk syn på döva och dövhet medan ett kulturellt synsätt har vuxit fram. Att 
döva är en grupp med egen kultur, eget språk, egna traditioner och värderingar. I Sverige 
finns det cirka 85,000 personer med grav hörselnedsättning och varav 10 000 är döva sedan 
barndomen. Barn i Sverige som föds döva lär sig svenskt teckenspråk som sitt första språk. 
Med ett språk följer en kultur och inom dövvärlden finns en stark dövkultur. Den hörande 
världen kan te sig otillgänglig för döva, en värld man kan se och interagera med men ändå 
inte förstå. Döva sluts in sin egen värld där man har sin dövförening, sina gemensamma 
aktiviteter, många gånger för att bryta sin ensamhet. Döva barn går i specialskolan med 
teckenspråkiga lärare som förebilder, för att sedan börja vid riksgymnasiet i Örebro som har 
specialanpassade klasser och teckenspråkig undervisning. Många döva ungdomar möter det 
hörande samhället först när de tagit studenten och ska börja klara sig på egen hand. Många 
gånger möter de ett otillgängligt och oförstående samhälle. Enligt SDR (2010) måste man 
välkomnas in i dövvärlden för att förstå dövkultur och vara en del av den med dess kultur 
som är byggd av folkliga traditioner, poesi, konst, språk, litteratur, historieberättande, allt 
på dövas villkor (Padden & Humpfries, 2002).  
 
I Sverige har vi en stark dövrörelse och så sent som den 14 maj 1981 beslöt Riksdagen enligt 
proposition 1980/81:100 (bilaga 12), som det första landet i världen att erkänna 
teckenspråket som dövas första språk. Det var en stor seger för dövas rörelse i Sverige som 
länge framhållit att döva snarare är en språklig minoritet än en grupp funktionshindrade. 
Bakgrunden är att döva fram till 60- och 70-talen ofta tvingades att anpassa sina liv efter 
hörande som var majoritetsgruppen i samhället. De fick lära sig tala genom läppavläsning 
och teckenspråket förbjöds i skolan. Tecknade man i smyg på rasterna kunde det leda till 
bestraffningar i form av aga. Man ansåg att genom att lära döva tala så skulle de därmed 
också lära sig kunna tänka mer abstrakt. Utvecklingen ledde till negativa konsekvenser för 
deras psykiska hälsa. Man hade en medicinsk syn, med fokus på själva hörselförlusten, bland 
döva under en lång tid, vilket innebar att många döva utvecklade en känsla av att vara 
förtryckta (Fredäng 2003). Lane (1980) förklarar vidare att det förtryck döva upplever är en 
form av audism, som innebär att överlägsenheten hos en människa ligger i hörselförmågan, 
att livet utan hörsel är meningslöst och eländigt, och även att synen på att frånvaron av 
hörsel skulle innebära en negativ stigmatisering av den som inte hör.  

                                                             
3 Svensk översättning: Medan de kliniska/patologiska definitionerna betonar att något är fel med döva och att man måste 
söka hjälp för att göra dem så normala som möjligt, kulturella definitioner betonar att dova är en grupp människor som 
delar ett gemensamt sätt att kommunicera (NSL – Norsk teckenspråk) som i sin tur är grunden för gruppsammanhållning 
och identitet. 
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Fullt friska och normalintelligenta döva med språkdeprivation kan på grund av okunskap 
bedömas ha en utvecklingsstörning och riskera utsättas för audistiskt bemötande. Många 
döva fick lära sig sitt språk först när de börjar skolan, de sju språklösa åren innan man 
började skolan kallas för "De sju vita åren", och som konsekvens av det, utvecklade många 
olika grader av språkdeprivation.  Gulati (2007) förklarar att om en människa lär sig ett 
flytande språk först efter tre år så uppstår en form av skada på hjärnan hos barnet på grund 
av en språklig deprivation, som innebär en nedsatt språklig och kognitiv förmåga, som blir 
bestående. Som vuxen har man en normal intelligens men har svårt att sätta ord på känslor, 
tänka abstrakt och saknar medvetenhet om sociala koder. Det är inte många professionella 
som känner till fenomenet språklig deprivation vilket fortfarande förekommer än idag och 
det händer att döva personer bedöms att ha en utvecklingsstörning trots att så inte är fallet. 
(SDR 2010) Återigen, man kan belysa döva utifrån två olika perspektiv, det medicinska samt 
det sociokulturella. Ladd (2002) förtydligar skillnaden mellan de två perspektiven genom att 
benämna dem vid egna begrepp Deafness och Deafhood. Deafness beskriver det 
mediciniska perspektivet, som länge dominerat i Sverige, att man betraktar dövheten som 
ett hinder. Man fokuserar mer på funktionshindret istället för att se hela människan. 
Deafhood är relativt nytt och lyfter fram döva som fullt fungerande personer med egen 
kultur och ett rikt språk genom teckenspråket. Man betonar att döva inte saknar hörseln 
eftersom de aldrig upplevt det. Lane (1980) stöder resonemanget och hänvisar till början av 
70-talet då de funktionshindrade gemensamt började verka för bättre tillgänglighet. 
Dövrörelsen var inte aktiv i det förändringsarbetet, att funktionshindrade ska få vara en del 
av samhället och normaliseras, eftersom de ansåg att integration innebär isolering för döva. 
Istället agerade de som en egen rörelse och verkade för acceptans av teckenspråket, att de 
ska få bli sedda och respekterade som egen minoritet med rätt till tolk och tillgänglighet. 
Man ville inte integreras enskilt utan istället integreras som en hel teckenspråkig grupp i 
samhället. Dock finns ett dilemma som hänger över döva än idag - för att de ska få rätt till 
bidrag och hjälpinsatser såsom hjälpmedel, teckenspråkstolk m.m, måste de ändå acceptera 
att bli stämplade som funktionshindrade av myndigheter och samhället.  
Hos arbetsförmedlingen måste man skriva på att ens arbetsförmåga är nedsatt för att kunna 
beviljas personligt biträde, som till exempel kan vara en teckenspråkstolk 
(Arbetsförmedlingen 2014).  Många döva upplever att det är svårt att komma i kontakt med 
myndigheter för att söka hjälp, på grund av rädsla att bli missuppfattade samt osäkerhet 
inför vilken attityd hos myndigheten de möter. Med dagens nedskärningar är det många 
gånger svårt att få en teckenspråkstolk trots att det enligt språklag (2009:600) står att den 
som är döv eller hörselskadad, och den som av andra skäl har behov av teckenspråk, ska ges 
möjlighet att lära sig, utveckla och använda sig av det svenska teckenspråket. Enligt 3 b § 
HSL som berör Landstingets ansvar, står det att det är Landstingen skyldiga att erbjuda 
tolktjänst för vardagstolkning till barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.   
Av forskningen vet man att det kan det vara svårt för en vanlig socialarbetare få insyn i 
dövvärlden. Sheridan, White & Mounty (2010) har beskrivit det som en paradox i det sociala 
arbetet. De socialarbetare med egen personlig erfarenhet av dövvärlden, dövkulturen och 
som behärskar flytande teckenspråk är de som bäst kan tillhandahålla döva rätt hjälp. 
Paradoxalt nog så har både döva och hörselskadade akademiker, med rätt utbildning, väldigt 
svårt att lyckas få det yrke de är utbildade för. Därför anser man att det krävs kreativa 
samarbeten mellan professionella sociala instanser och organisationer. Sloss, Glass & Elliot 
(1995) lyfter fram detta i sin forskning, att döva och gravt hörselskadade klienter ingår i en 
stor del av de fall som är mest svåra att handlägga för socialarbetare i USA. De menar på att 
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med en hörselnedsättning av den grad att det leder till en grav hörselskada och dövhet, så 
innebär det inte en svårighet enbart för personen själv, utan även för den hörande 
omgivningen ur ett socialt och psykosocialt perspektiv. Ibland kan det tyckas att det krävs 
utredning och insatser från sociala myndigheter, men då är det synnerligen av vikt att det 
finns socialarbetare som är insatta eller har kunskaper om vad skillnaderna är mellan 
hörande och döva klienter samt allt vad dövhet innebär. Sheridan & White (2008) lyfter i sin 
artikel fram att bland beslutsfattare och politiker är kunskaperna om döva otillräckliga. Man 
hade inget dövperspektiv när man utvecklade olika sociala insatser. Sheridan & White (a.a) 
konstaterar att det finns alldeles för liten forskning kring detta, men att det inte innebär att 
man får ignorera dövas behov av stöd och hjälp som den sociala sektorn är skyldiga att 
möta. Andersson & Lawenius (1997) förklarar att under det senaste halvseklet har man från 
myndigheternas sida verkat för att integrera personer med funktionsnedsättning, för att de 
ska kunna leva så normalt som möjligt i sin egen hemmiljö, i enlighet med den nationella 
handlingsplanen för handikappolitiken. Handlingsplanen presenterar hur övergripande mål, 
inriktningar och prioriterade områden fastlagts.  Integrationen har vidare inte ansetts vara 
lika motiverad när det gäller döva personer, eftersom det skulle medföra en social isolering 
och alltför begränsade möjligheter till kommunikation. Diskrimineringslagstiftningen bör 
vara ett komplement till insatser, för att människor med funktionshinder ska kunna delta på 
lika villkor. Tittar man på äldreomsorgen för döva ser man att den är nästan obefintlig, trots 
att forskningen visar på ett alarmerade stort behov (Martinell 2010). Att erhålla en god 
äldreomsorg beror mycket på var man bor, det skiljer sig markant mellan olika platser i 
Sverige. Den allmänna rekommendationen idag bland döva pensionärer, är att man ska bo 
hemma så länge som möjligt, för man hävdar att vårdhemmen "tar kål på en". Detta för att 
om man som ensam döv pensionär placeras i ett hem där det saknas kommunikation, blir 
konsekvensen isolering och den mentala hälsan försämras snabbt. Birgitta Martinell (2010) 
beskriver i sin slutrapport att döva pensionärer dör fortare om de bor på vårdhem än om de 
bor kvar hemma längre. Kommunerna följer inte FNs konvention om de mänskliga 
rättigheterna. Hälften av de äldre döva får ingen information från kommunen om stöd och 
service för äldre, och därigenom brister kommunerna i sitt ansvar. Istället försöker döva 
pensionärer att ta hand om varandra så länge de orkar. Ett annat exempel är att det idag 
inte finns någon öppenvård för döva missbrukare i Örebro. Möller (2009) skriver i sin 
kartläggning att det inte finns några verksamhetsmässiga eller miljömässiga förutsättningar 
till att tillgodose de behov döva missbrukare har. Varför är det så? Det är inte så att 
missbrukande döva inte finns, utan snarare att de inte syns. Det finns en stor misstro mot 
sociala myndigheter bland döva i överlag samtidigt som det finns bristande kunskap hos 
sociala myndigheter om döva i allmänhet.  
  

Problemformulering 

Enligt Cullberg (2011) är det viktigt med förtroende och respekt för klienten när denne 
möter en hjälpinstans, exempelvis sociala myndigheter. Socialarbetaren ska utföra sitt 
arbete baserat på sin kompetens samtidigt som hen ska ha en medmänsklig förförståelse 
kring klientens situation. Många gånger kan klienten känna sig utelämnad och befinner sig 
då i en beroendesituation. Inför ett möte med en professionell behövs oftast en 
teckenspråkstolk, och många myndighetspersoner förstår väldigt litet vad det innebär att 
vara döv och vad döva har för rättigheter. Ibland, innan man kan be om hjälp blir det 
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nödvändigt att först förklara, ibland till och med försvara sin situation och sitt agerande. Det 
finns en viss oro bland döva klienter - kommer den hjälp man söker verkligen hjälpa, eller 
kommer den att stjälpa? Många döva hjälper varandra istället, eftersom det tycks vara 
viktigare med en kulturell förförståelse och god kommunikation och det upplevs vara för 
komplicerat med en myndighetsperson. Om socialtjänsten, exempelvis handläggarna hos 
försörjningsstöd, inte innehar någon dövkompetens, så känner de inte heller till begreppen 
audism, språkdeprivation eller vad dövkulturen innebär. Om de samtidigt har begränsade 
kontaktvägar för döva, riskerar den här gruppen bli ännu mer utsatt, rättssäkerheten hotas 
och gruppen är därigenom egentligen i ännu större behov av de stöd och hjälpinsatser som 
de sociala myndigheterna skulle kunna erbjuda. Både dövvärlden och den hörande världen 
är i många avseenden otillgängliga för varandra. Återigen, det är svårt för en socialarbetare 
att få insyn i dövvärlden, men detta till trots så är de sociala myndigheterna ändå enligt lag 
skyldiga att möta och tillgodose de behov som finns hos dessa personer.  
  

Syfte:  
 

Syftet med studien är att få kunskap om vad forskningen visar när det gäller relationen 
mellan döva som klienter och sociala myndigheter. Studien kommer att undersöka 
resultaten indelade i olika teman som genereras via en syntetisering av 25 artiklar. Detta för 
att en tematisk analys tillåter forskare att identifiera, analysera och studera återkommande 
fenomen i materialet djupare. Detta med avsikt att se vilka kunskapsområden som finns 
belysta, samt se vilka åtgärder som rekommenderas för att förbättra kontakten mellan döva 
och sociala myndigheter. 
 

 

 Frågeställningar:   
 
1. Hur uppfattar och upplever döva personer kontakten med sociala myndigheter enligt       
     forskningen?     
2. I vilka situationer blir kontakten problematisk för socialarbetare, och finns det en      
     förklaring till detta enligt forskningen? 

3. I vilka delar och på vilket sätt fungerar kontakten bra enligt forskningen? 

4. Vilka åtgärder förespråkas av forskningen för att förbättra situationen?  
5. Hur beaktas döva i styrdokument och riktlinjer? 

 

Begrepp och definitioner 

Döva - Studien använder sig av den definition av döva SOU 2006:54; "personer som är 
beroende av teckenspråk för sin kommunikation använder ofta begreppet döva om sig 
själva. Även personer som beskriver sig själva som dövblinda, hörselskadade eller 
vuxendöva kan vara lika beroende av teckenspråk för sin kommunikation som de som 
betecknar sig som döva."   
 
 



5 
 

Hörselskadade - Hörselskadade har många gånger en helt annan bakgrund än döva då deras 
uppväxt präglats av anpassning och integration. "Hörande" är normen som hörselskadade 
ofta försöker sträva efter. Hörselskadade har oftast varit ensam integrerad i en vanlig klass 
med hörande klasskamrater. 
 

Vuxendöva - Har vuxit upp från barn till vuxen som hörande men mist hörseln vid vuxen 
ålder. De har ingen dövkultur och kan oftast inte teckenspråk. När de behöver en tolk så är 
det oftast en skrivtolk de använder. Vuxendöva ingår inte i gruppen Döva som studien 
undersöker.  
 

Teckenspråk - Det svenska teckenspråket är ett språk som används av cirka 30.000 personer 
i Sverige och precis som talspråket används den i direktkommunikation med andra 
teckenspråkiga. Teckenspråket har ett eget teckenförråd och grammatik och det är inte 
internationellt utan alla länder har sina nationella teckenspråk informerar Sveriges Dövas 
Riksdag på sin hemsida. Döva är vana att använda sitt kroppsspråk och gester och kan därför 
antas vara transnationella, dvs världsmedborgare  som lätt samtalar med andra döva från 
andra länder och nationaliteter beskriver Dr Joseph Murray (2014) och att det då kan 
missuppfattas som att teckenspråket är internationellt. 

Teckenspråkiga - I gruppen teckenspråkiga ingår CODA, KODA, teckenspråkstolkar, 
anhöriga, släkt, vänner, hörselskadade och hörande som anammat en döv identitet. 
Litteraturstudien avgränsas till enbart döva eftersom de inte har samma tillgång till den 
hörande världen som andra teckenspråkiga med fungerande hörsel. Med teckenspråkig 
menar många att man har en döv identitet men det betyder inte alltid att man saknar 
hörsel. 
 

Teckenspråkstolk - En auktoriserad teckenspråkstolk är en hörande person som medlar 
mellan en döv och en hörande. Tolkarna lyder under samma sekretessbestämmelser som 
socialtjänsten och sjukvården tillämpar. En tolk ska alltid vara opartisk, men kan ibland 
behöva anpassa informationen så att båda parter som samtalar ska förstå varandra. Enligt 
Förvaltningslagen (SFS, 1986:223, 8 §) skall en myndighet anlita tolk vid behov om kunden i 
fråga är allvarligt hörsel- eller talskadad. Kammarkollegiets tolkföreskrifter (KAMFS, 2004:1, 
4 §) beskriver att en tolk skall behärska både det ursprungliga språket samt tolkspråket. 
Detta stöds även av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763, 3b §), att alla individer som 
tillhör kommun och landsting ska erbjudas tolk vid exempelvis dövhet, när man initierar 
kontakt.  
 

Dövkompetens - Vid Sveriges Dövas Riksförbunds 90-årsjubileum genomfördes en 
forskningskonferens med föreläsningar av Peter Hauser, neuropsykolog och docent, och 
Joseph J. Murray, historiker och universitetslektor, båda verksamma vid Gallaudet University 
i USA, samt professor emeritus Gunilla Preisler och psykolog Maria Midbøe. Man föreläste 
om Deaf Gain, Sign Gain med mera och konferensen genererade ett nytt uttryck som tagit 
ordentligt fäste inom dövvärlden i Sverige - dövkompetens. Dövkompetens är att känna till 
dövkulturens normer och värderingar, dövas rättigheter och svårigheter samt känna till var 
och när kulturen krockar mellan hörande och döva. Man ska också kunna bemöta de 
attityder som kommer av okunskap samt kunna hantera det på ett professionellt sätt. 
Professionella och behandlare som har döva som klientel bör i högsta grad inneha en viss 
dövkompetens.  
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Dövkultur - Sveriges Dövas Riksförbund beskriver Dövkultur med följande ord:   
" Vårt modersmål är det svenska teckenspråket. Genom det har vi fått gemensamma 
erfarenheter som är unika för dövgruppen. Att vi är döva genomsyrar hela vårt liv. Vi är 
välorganiserade i många olika aktiviteter; idrottsföreningar, husvagnsklubb, bridgeklubbar, 
döva homosexuella m.m. Vi behöver varandra för vår språkliga gemenskap och det har 
därför vuxit fram aktiviteter parallellt med det hörande samhället. Hörande barn till döva 
föräldrar och hörande syskon till döva barn får också del av dövkulturen, vilket ofta präglar 
även deras vuxenliv." (Sveriges Dövas Riksförbund, 2010) 
 

Språklig deprivation - Sanjay Gulati (2007) förklarar att språklig deprivation är en 
konsekvens som uppstår när barn blir understimulerade i sin språkutveckling. Grövre former 
av språkdeprivation är vanligare i utvecklingsländer där man inte vet så mycket om 
teckenspråket. Teckenspråket kanske till och med inte är accepterat i det landet.  Gulati 
berättar också att kroppsspråk och gester är otillräckligt som kommunikationsspråk, bland 
annat för att det saknar grammatik. Man behöver inget språk för att förstå hur man korsar 
en väg men däremot blir det svårt att kunna interagera med andra människor och ställa 
frågor som leder till nya kunskaper, som i sin tur gynnar barnets intellektuella utveckling. 
Det finns en annan allvarlig konsekvens av språklig deprivation som Glickman (2009) 
beskriver, att döva som blir fel diagnosticerade på grund av att behandlaren har okunskap 
om döva, dövkultur och teckenspråk. Om tolk saknades använder många sig istället av 
papper och penna som kommunikationsmedel vilket leder till att situationen havererar 
eftersom döva som inte har ett fullgott första språk inte heller uttrycker sig särskilt bra 
skriftligt och kanske inte ens förstått frågorna behandlaren ställer.  
 
 

Tidigare forskningsöversikter  

Detta avsnitt presenterar kunskapsöversikter som valts ut eftersom deras underlag och 
resultat ligger närmast det samhällsvetenskapliga fält den här studien behandlar. Till skillnad 
från de andra översikterna som redovisas i tablån, har de som redovisas i det här avsnittet 
först studerats noggrant för att sedan tillsammans med studiens frågeställningar, bedömts 
som lämpliga analysverktyg.  
 

1. Healthcare delivery and deaf people: Practice, problems, and recommendations for 
change. 

2. Utredningen om översyn av teckenspråkets ställning (S 2003:12) 
3. SOU 2006:29 Teckenspråk och Teckenspråkiga - kunskaps- och forskningsöversik 
4. Döva personers upplevelser av kommunikationen med vårdpersonal 
5. Språkdeprivation - En litteraturstudie om språkets betydelse för döva och 

Hörselskadade. 
 
Några gemensamma tankegångar och liknande mönster i studierna är att professionella, 
både i Sverige och internationellt, har för dålig kunskap om vilka skyldigheter de har 
gentemot sina döva klienter, trots att det är de som har huvudansvaret för att 
kommunikationen fungerar. Avsaknaden av ett gemensamt språk är påtaglig, de alternativa 
kommunikationsmetoderna är otillräckliga samtidigt som det inte ges tillräcklig tid i mötet. 
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De professionella kan vara socialarbetare, förskolechefer, handläggare eller företag. 
Gemensamt har de en skyldighet att sätta sig in i dövas levnadsförhållanden och villkor. 
Sällan känner de till följderna av ett otillräckligt språk som exempelvis språkdeprivation som 
Brakstad (2012) presenterar mer ingående. Många döva blir deprimerade, sjukskriver sig 
högre utsträckning och har många gånger sämre hälsa samt utvecklar en negativ självbild. 
De får ofta otillräcklig vård, ibland helt felaktig, vilket kränker de mest grundläggande 
principerna i etisk medicinsk praxis. Det saknas forskning om teckenspråkiga vuxna, om hur 
de ser på sig själva, om deras levnadsförhållanden och om deras livsvillkor. Samhällets 
bristande inkluderingsvilja framgår av att det inte finns några undersökningar om hörande 
personers attityder mot döva, vare sig bland individer eller bland organisationer. För att 
förebygga och förhindra onödiga kommunikationsbarriärer med haverier som följd behövs 
mera forskning men det behövs en nationell flervetenskaplig miljö där man kan bygga upp 
en mångfasetterad kunskap.  
 
  

Healthcare delivery and deaf people: Practice, problems, and 
recommendations for change 

Harmer (1999) gör en djupdykning i sin artikel i form av en litteraturöversikt som innehåller 
ett brett fält av exempel och studier som visar på hur relationen mellan döva och 
hörselskadade samt hälsovården ser ut. Författaren refererar till N.D - National Association 
Of The Deaf Law Center som tidigare gjort en undersökning om hur psykiatrikers 
erfarenheter av döva klienter såg ut. Undersökningen gjordes via enkät som 165 psykiatriker 
fick svara på och resultatet visade att samtliga svarade att de inte riktigt kände till de 
rättsliga skyldigheter de hade gentemot sina döva klienter. Döva och hörselskadade "(d / 
hoh)" individer i USA tvingas ofta hantera komplicerade kommunikationshinder när de 
möter vårdgivare. De får ofta otillräcklig vård, ibland helt felaktig vilket kränker de mest 
grundläggande principerna i etisk medicinsk praxis. Dessutom har den genomsnittliga döva 
patienten en sämre hälsa än befolkningen i allmänhet. Dessa resultat beror på en rad 
komplexa faktorer på individ, interpersonella, och systemiska basis. Cirka 9 % av den 
amerikanska befolkningen har en hörselnedsättning, vilket gör hörselnedsättning till det 
enskilt vanligaste kroniska fysiska funktionshindret i landet. Det innebär att ungefär 1.8 M 
amerikaner är döva . Författaren beskriver dövvärldens syn på hälsovården respektive 
hälsovårdens syn på döva och hörselskadade patienter. De barriärer som identifieras 
diskuteras. Man konstaterar att döva i USA har lägre inkomst, sämre jobb, högre 
arbetslöshet och fler "bed days" dvs mer sjukskrivningar jämfört med hörande. Döva med en 
annan etnisk bakgrund har en dubbel utsatthet. Döva kvinnor med en annan bakgrund blir 
utsatta tredubbelt. Döva kvinnor kontrolleras via mammografi i lägre utsträckning än 
hörande, eftersom de många gånger vill undvika missförstånd hos hälsovården. Detta kan 
bli förödande eftersom cancer som upptäcks sent ofta är svårare att behandla. Vita döva har 
lättare att bli en del av majoritetssamhället och har även i högre grad en akademisk 
utbildning. I presentationen ger författaren en överblick av de olika faktorer som påverkar 
hur vården till döva patienter ser ut, granskar relevant litteratur, diskuterar de etiska frågor 
som berör området samt rekommenderar vilka förändringar som behövs. Några exempel på 
dessa faktorer är socioekonomiska frågor, aktuell hälsostatus hos d / hoh människor, 
relevanta rättsliga frågor, hur vårdkunskaperna ser ut hos den typiska döva patienten samt 
dennes erfarenheter och perspektiv. Myndigheternas syn på handikappfrågor, hur effektiva 
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är de strategier till alternativ kommunikation hos de vårdanställda när de arbetar med d / 
hoh klienter. Man diskuterar även de systematiska hinder som uppstått och kvarstår för att 
döva ska kunna erhålla samma goda behandling som hörande. Författaren avrundar studien 
med förslag på förändringar och har vidare för avsikt att resultatet av studien ska vara till 
gagn för hälsovården i deras utvecklingsarbete.  
 

Förslag nr: 1) D/hoh aktörer ska kunna kontakta och beskriva sina hinder för hälso- och 
sjukvården och informera hur man uppnår god behandling av döva och hörselskadade 
klienter på alla nivåer, dvs på individuell , sociokulturellt , organisatorisk och institutionell 
nivå .    
 

Förslag nr 2) Aktörer ska tillsammans med myndigheterna/vårdinstanser kunna föreslå 
några rimliga kostnadseffektiva lösningar till att kunna kringgå de hinder som finns idag.  
Det framgår inte exakt hur många studier författaren behandlat i sin artikel, men artikeln är 
välarbetad med 164 referenser. Artikeln är ganska gammal men dock den senaste av sitt 
slag. Metod och analys är övergripande och tydlig samt att författaren även redovisar de 
hinder hon mött. Artikelns beskrivning av de svårigheter och otillgänglighet som uppstår i 
relationen mellan döva och hälsovårdssystem är detaljerad och mycket bra.   
  

Utredningen om översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2003:12) 
  
 

I föregående kommittédirektiv 2003:169 - Översyn av teckenspråkets ställning resulterade i 
ett konstaterade av ett behov av översyn av hur teckenspråket tillämpas i samhället. Man 
ville undersöka huruvida rätten och möjligheterna till att använda teckenspråket såg ut i 
olika sammanhang. Den handikappolitik vi har idag har som målsättning att försäkra 
tillgänglighet och delaktighet för döva, så att de kan förstå och bli förstådda på teckenspråk. 
Ändå lever flera vuxna döva i miljöer där ytterst få kan teckenspråk. Detta leder till 
utanförskap och sämre möjligheter att få sina behov tillgodosedda. Med denna vetskap 
behövde man även kartlägga forskningen för att kunna ta reda på hur forskningsöversikten 
såg ut. Utredningen om översyn av teckenspråkets ställning (S 2003:12) med en opartisk 
utredare, Torgny Danielsson, som bland annat kom fram till att det finns en betydande 
mängd forskning som tar upp orsakerna till nedsatt hörsel samt behandling och medicinsk 
teknik. En liten del av detta belyser habilitering och rehabilitering. Det finns en större mängd 
forskning om själva teckenspråket och dövas interaktioner och språkutveckling - dock 
mycket begränsat till att belysa barn och ungdomars perspektiv. Ibland förekommer 
forskning om dövhet ur socialt och kulturellt perspektiv. Som resultat av detta ansåg 
Regeringen att det är angeläget att teckenspråkets ställning ses över vilket resulterade till 
ett delbetänkande, SOU 2006:29 Teckenspråk och Teckenspråkiga - kunskaps- och 
forskningsöversikt. Fokus i uppdragen i utredningen är personer som är beroende av 
teckenspråk för sin kommunikation. Kartläggningen visar också att svensk forskning varit 
mer inriktad på teckenspråkiga barns språkutveckling, interaktion och lärande. Intresset för 
teckenspråkiga inom samhällsvetenskaplig forskning har dock varit mindre. En förklaring är 
bland annat avsaknaden av en nationell flervetenskaplig miljö där man kan bygga upp en 
mångfasetterad kunskap. Andra faktorer finns, exempelvis de som relateras till dövhet som 
funktionsnedsättning. Det saknas även forskning om teckenspråkiga vuxna, om hur de ser 
på sig själva, om deras levnadsförhållanden och om deras livsvillkor. Sammanfattningsvis 
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visar sig forskningsbaserad kunskap om teckenspråk och teckenspråkiga saknas inom flera 
områden. Utredaren konstaterar att det behövs fortsatt forskning inom en mängd olika 
områden. Han bedömer att främst fem områden är särskilt angelägna;  
 

1. Teckenspråkiga barns språkutveckling och tvåspråkighet   
2. Språkvetenskaplig forskning om svenskt teckenspråk. 
3. Samhällsvetenskaplig forskning om vuxna teckenspråkiga   
4. Forskning om tolkning mellan tecknade och talade språk   
5. Teknikutvecklingen skapar nya möjligheter för teckenspråkiga   
  
En utmaning har varit att få fram några exakta siffror på antalet teckenspråkiga eftersom 
man inte registrerar döva. Istället har underlagen baserats på en forskningsöversikt med 
kvantitativ ansats. Enkäter med frågeställningar skickades ut till alla tolkföretag och chefer 
hos socialtjänsten från hela landet. Därefter undersöktes resultaten för att få en ungefärlig 
uppfattning om vilka siffror det rör sig om. Utredningen har varit tydlig med beskrivningar 
vid varje steg. Den har hög trovärdighet och är fortfarande högst aktuell.  
  

SOU 2006:29 Teckenspråk och Teckenspråkiga, kunskaps- och 
forskningsöversikt  
 

Kartläggningen har koncentrerats till forskning från 1970-talet och framåt. Fokus har varit på 
svensk och nordisk forskning, med internationella jämförelser, för att klargöra hur svensk 
forskning står sig i förhållande till övrig forskning inom de områden som kartlagts. 
Kartläggningen har gjorts av fyra forskare från tre olika universitet. Dessa har haft i uppdrag 
att sammanställa den kunskap och den forskning som de kände till inom sina respektive 
forskningsområden. Betänkandet innehåller tre delar: − Det svenska teckenspråket av Inger 
Ahlgren och Brita Bergman − Dövas liv med teckenspråk av Päivi Fredäng − Teckenspråk och 
pedagogik av Carin Roos. Metodredovisningen är tydlig och omfattande med flera avsnitt då 
man ville ha en bred uppfattning av kunskapsläget. Jag har valt att fokusera enbart på Päivi 
Fredängs avsnitt Dövas liv med teckenspråk som berör det sociokulturella fält som denna 
kunskapsöversikt tar upp. Fredäng lyfter fram någonting väldigt viktigt - eftersom den 
kliniska synen har dominerat forskningsfältet, som den också gjort när det gäller andra 
handikappgrupper, har vuxna döva personers livsvillkor och deras syn på tillvaron varit 
mindre intressant. Att korrigera och kompensera brister har varit och är fortfarande i fokus. 
Om man inte lyckas kompensera bristerna, patologiserar man tillståndet; det är tillståndet 
som är orsaken till problemen. Översikten visar behov av forskning inom nästan alla 
livsområden. På de flesta samhällsvetenskapliga områden som berör döva eller deras 
teckenspråkighet finns det stora kunskapsluckor. Det finns en anmärkningsvärd brist på 
forskning om tolkanvändning, en samhällsservice som kräver omfattande resurser. Likaså 
saknas forskning om teckenspråkiga och visuella kulturuttryck samt om teckenspråkighet ur 
kommunikations- och praktikperspektiv. I stället behandlas teckenspråkig kommunikation 
som något utanför normen, vilket enligt Jankowski (1997), gäller även i USA. I Sverige saknas 
det forskning om socialpolitiska insatser som har särskild betydelse för döva, till exempel 
tolktjänst, psykosocial service och tillgång till information via tv. Samhällets bristande 
inkluderingsvilja framgår av att det inte finns några undersökningar om hörande personers 
attityder mot döva, vare sig bland individer eller bland organisationer. När det gäller 
exempelvis äldre döva, försummas forskningen om den kommunikativa isolering som de 
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utsätts för i äldreboende, bland hörande. Uppmärksamheten är mer riktad mot de äldres 
fysiska tillkortakommanden än mot den intellektuella och emotionella förtvining som brist 
på kommunikation med omgivningen kan leda till. Dövas sociala tillvaro i vidare perspektiv, 
är det angeläget att forska om. 
 

Döva personers upplevelser av kommunikationen med vårdpersonal. 
 

Studien av Gustafsson & Jacobsson utformades som en litteraturstudie med en kvalitativ 
ansats. Sju vetenskapliga artiklar analyserades utifrån Graneheim & Lundmans (2004) 
innehållsanalys. Metodavsnittet hade en tydlig uppläggning med olika kategorier. Man 
diskuterade urvalet, litteraturen och hade ett bra resonemang kring de etiska 
övervägandena, vilket ger mig som läsare en uppfattning om att de hade ett tydligt fokus. 
Även studiens reliabilitet diskuterades och utgick från Helsingforsdeklarationen4 som mall 
för att vara mer säker på att de artiklar man använder sig av uppfyller de etiska krav som 
finns. Resultatet av studien uppvisade avsaknaden av ett gemensamt språk mellan personal 
och patient, och att alternativa kommunikationsmetoder var otillräckliga. Konsekvenserna 
blev att patienterna upplevde oro, det skedde ofta missförstånd så att patienten kände sig 
orolig inför behandlingen, och en känsla av frustration uppstod lätt. Författarna till studien 
lyfter flera gånger fram vikten om att ta sig tid.  Att många döva upplever en svårighet när 
tiden inte räcker till. Som döv tar det ibland längre tid innan man förstår varandra, men 
genom att ta sig tid så blir mötet lugnare och patienten känner sig därigenom tryggare. 
Avslutningsvis konstaterar det i studien att det är sjuksköterskan som har det yttersta 
ansvaret för att kommunikationen med patienten fungerar tillfredställande för båda parter.  
 

Språkdeprivation - En litteraturstudie om språkets betydelse för döva och 
hörselskadade.  
 

Brakstad (2012) avhandlar i sin studie om vikten av att ha ett språk för döva samt de 
konsekvenser som kommer av försenad språkutveckling, i form av språkdeprivation. Språket 
möjliggör en kognitiv förmåga och hjälper oss att utveckla vår identitet. Med en språklig 
förmåga kan vi uttrycka vilka vi är och vad vi vill. Författaren analyserar i studien vad som 
händer när språket inte är en självklarhet, utifrån den litteratur som redovisas. Författaren 
har ett långt metodavsnitt där hon beskriver svårigheten med att få fram underlag eftersom 
kunskapsområdena är så snäva, eller saknas helt. Å andra sidan har hon valt att använda sig 
av enbart två databaser vid litteratursökningen. Det går att spekulera hur resultatet hade 
blivit om hon utökat sökområdet. Studiens resultat är att döva i stor utsträckning blir 
feldiagnostiserade på grund av okunskaper i samhället. Man anser att döva ska vara 
tvåspråkiga, men med språkdeprivation blir det svårt att kunna ett språk fullt ut, ännu 
mindre med ytterligare ett språk. Författaren avrundar diskussionen med att beskriva hur 
förödande det blir för individen som diagnosticerats felaktigt, och vikten av att de 
professionella innehar rätt kulturella förkunskaper och ser individen i sitt sammanhang, i sin 
kontext innan bedömning.  
  

                                                             
4 Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska studier med människor följa de etiska riktlinjer som finns för att värna om den 
enskildes rättigheter. Människans självbestämmande och integritet ska skyddas och deltagandet ska vara frivilligt. En 
studie får endast genomföras om nyttan överväger riskerna och de negativa konsekvenserna för individen. 
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Summering av tidigare forskningsöversikter 
 

Fem forskningsöversikter har presenterats och vid första anblicken ter det som att de rör sig 
inom vitt olika fält, men den gemensamma nämnaren är att de undersöker 
kommunikationen samt konsekvenserna av bristfällig kommunikation mellan döva och 
professionella. Resultatet är väldigt samstämmigt, kommunikationen och bemötandet har 
varit dåligt och det är fortfarande dåligt, trots att det gått flera år mellan studierna. 
Forskningsöversikten presenterar flera förklaringar och kommer även med egna förslag till 
åtgärder till hur man kan förbättra det sociala arbetet med döva klienter. De främsta 
förklaringarna till varför det är svårt att upprätta en bra kommunikation mellan de båda 
parterna beror mycket på attityder, kulturkrockar och okunskaper samt socioekonomiska 
förhållanden.  
 

Metod   

Detta är en systematisk kunskapsöversikt av integrativ karaktär, vilket innebär att det 
innehåller olika typer av studier som kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar med 
både primär- och sekundär forskning som exempelvis kunskapsöversikter. Enligt Booth et. al 
(2012) kombineras även både teoretiskt och empiriskt material för att förstå fenomen ur 
olika infallsvinklar. I detta avsnitt redovisas tillvägagångssättet för studiens datainsamling. 
Dessutom diskuteras studiens validitet, reliabilitet och etik. Forskningsområdet som här 
undersökts har inte studerats mycket i Sverige, inte heller internationellt. Med ett begränsat 
forskningsområde blev det fördelaktigt med en integrativ studie som tillåter ett bredare 
fokus. Eftersom det finns för lite primärstudier valde jag även att inkludera sekundära 
studier i form av andra kunskapsöversikter i artikeltablån. Originalstudier är att föredra, 
men sekundära studier ger också andra fördelar genom att exempelvis visa hur andra 
resonerat fram sin slutsats, så att man själv lättare ser hur man kan bidra med nya 
perspektiv. Genom att jämföra översikterna kan man finna viktiga gemensamma variabler 
som inte har kunnat upptäckas av forskarna vid ursprungsstudien. (Bryman, 2011) Den här 
studien redovisar 25 artiklar, utredningar och rapporter i olika avsnitt. I referenslistan kan 
man även finna elektroniska källor, som hemsidor och filmer samt litteratur.  
 
 

Litteratur- och databassökning  

Redovisningen av sökningen av litteratur och databas tas upp under samma rubrik eftersom 
de två går in i varandra. Den stora utmaningen med en kunskapsöversikt är själva 
införskaffningen av relevant underlag, och en av de avgörande faktorerna till att finna bra 
fynd är att inneha rätt sökord enligt Booth et.al (2012). En del underlag som berörde döva 
hade rubriker som inte var kopplat till döva, exempelvis istället för att skriva "döva" valde 
man att skriva "icke-verbal". Kontakt togs med en av författarna till Deafhood/Audism - 
Patrik Nordell och jag blev tipsad om två studier. Ett par artiklar beställdes via 
universitetsbiblioteket och slutligen fick jag ytterligare två studier via mitt kontaktnätverk 
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bland döva. Efter att ha studerat de databaser universitetet har tillgång till, valde jag 
slutligen ut följande databaser att begränsa mitt sökområde till:   

 Summon   

 Google Scholar   

 Libris   

 Social Services Abstract (ProQuest)   

 DiVA   

 PschyInfo   

Under perioden 20 februari - 10 april sökte jag efter relevant kunskap i form av litteratur, 
elektroniska källor, grå litteratur5 samt studerade artiklarnas referenskällor. Sökorden fick 
jag fram efter en stunds brainstormning, som gav ett antal potentiella sökord. Jag testade 
dem samt jämförde med de sökord som andra forskningsöversikter redovisat. Man valde att 
redovisa de sökord som var mest relevanta till studien samt gav mest resultat. 
Databassökningen genomfördes under tidsperioden 28/3 - 10/4 - 2015. Ytterligare 
sökningar gjordes i Googles Scholar vid tillfällen då jag behövde dubbelkolla att artiklarna 
uppfattats på rätt sätt. I Sökmatrisen - Databassökningar redovisas sökfynden i tabellform. 
Träffarna i databaserna redovisas med antalet valda fynd upphöjt bredvid vid respektive 
sökord. Exempel: Sökordet Döv i Summon genererade 18 träffar varav 2 artiklar valdes ut - i 
boxen står det då 18 2. När svenska sökord inte kunnat användas, står det ett "X" i boxen. 
Likaså står det ett "-" om man antingen inte funnit några relevanta artiklar eller avstått på 
grund av för många träffar. När träffarna blivit för många läggs fler sökord till för att kunna 
avgränsa fyndområdet. Många artiklar återkom i sökningarna trots att olika sökord 
användes. I de databaser där det fanns tillval, valdes endast artiklar som var vetenskapligt 
granskade dvs  "peer-reviewed" för att försäkra mig om att det finns en vetenskaplig grund. I 
databasen LIBRIS användes en asterisk (*) för att hitta ord med varierande ändelser. 
Sökorden blev exempelvis deaf* AND social*. I Social Services Abstract och PschyInfo 
användes dessutom alternativen AND, OR, NOT mellan sökorden för att kunna inkludera 
eller utesluta specifika träffar.  Booth et. al.(2012 Kap. 5) beskriver olika verktyg att använda 
sig av i sökningarna, särskilt scoping, enklare menat, att ögna snabbt genom titlarna, har 
varit användbart vid för många träffar. 

Figur 1 Urvalsprocessen enligt beskrivning av Booth et. al.(2012 kap 5)  

 

 

 

 

 

 
                                                             
5 Grå litteratur är det som inte riktigt går att placera in i de publikationstyper som finns och ges ut av vanliga förlag. Det kan 

vara rapporter, avhandlingar, manuskript, kliniska riktlinjer, framtagna av myndigheter, universitet och andra 
organisationer och företag. 
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Inklusions- och exklusionskriterier  

I SOU 2006:29 beskrivs hur det nuvarande forskningsläget ser ut samt analyseras 
forskningsbehoven. Det förekommer sällan forskning som undersöker teckenspråkets 
position för ökad tillgänglighet liksom om livssituationen för personer som är teckenspråkiga 
i förhållande till samhällets utveckling. Det finns knappt någon kunskap om vuxna 
teckenspråkiga inom arbetsliv, kontakten med olika samhälleliga instanser och äldreomsorg. 
Forskning om samhällsutveckling utifrån olika politiska perspektiv saknas helt, samt 
forskning som undersöker de konflikter som uppstår mellan Handikappolitikens inriktning på 
tillgänglighet (Motion 1997/98: So444) som förordar delaktighet och integrering, kontra 
dövas kamp till att få vara döva med sin kulturella bakgrund och behov av segregering. 
Hörselnedsättning är ett normalt fenomen då det förknippas med att det uppstår i takt med 
stigande ålder. De som blir vuxendöva utgör tillsammans med alla andra med andra typer av 
hörselnedsättningar en stor grupp i samhället. Det kan tyckas vara lite märkligt att ett 
normalt fenomen ändå är väldigt outforskat, och att det fortfarande finns en mängd olika 
hinder och otillgänglighet. Konsekvensen är att vi har ett stort flertal människor i Sverige 
som lever i olika kontexter där väldigt få kan teckenspråk. Med den beskrivningen har jag då 
valt att exkludera studier som hör till de största forskningsområdena - det medicinska 
perspektivet (hörselnedsättning som en skada) samt barn och ungdom och teckenspråket 
som ett språk. Jag försöker identifiera de sällsynta kornen med ett samhällsvetenskapligt 
perspektiv som belyser döva som autonoma samhällsmedborgare och deras relation med 
sociala myndigheter. Sociala myndigheter kan liknas som ett paraply som sträcker sig över 
vitt olika fält vid olika skeden i människors liv. Studien vill försöka täcka upp de olika 
områden som sociala myndigheter verkar i, därför valdes vetenskapliga artiklar medvetet 
från olika områden, exempelvis äldreomsorg, hälsoarbete, förebyggande insatser, 
homosexuella, socialtjänst, kurativt arbete, stödinsatser, självmord och döva med etnicitet 
från minoritetsgrupper med mera. Urvalet gjordes utifrån de fynd man fått fram via 
artikelsökningen främst för att de har en vetenskaplig grund. En av artiklarna beskriver en 
studie gjord i en skola, men jag har valt att inkludera den då det sociala arbetet med döva 
fungerar lite annorlunda i Cypern, där de sociala myndigheterna samverkar med skolan. Jag 
fann deras resultat intressant och valde att inkludera den. Jag fann en intressant artikel från 
1988, men valde att inte ta med den eftersom det gått lång tid och samhället har förändras 
på så många olika sätt att det var osäkert om artikeln fortfarande hade sin validitet. 
 

Källkritik 

Alla artiklar och källor har svagheter, och en mall för kvalitetsbedömning av Booth 
et.al.(2012 s.104) användes för att underlätta bedömningen. Det som, kan anses vara en 
svaghet i studien är att i artikelöversikten samt i avsnittet Tidigare forskning har totalt sex C-
uppsatser lagts till som kanske inte klassas som vetenskapliga artiklar, men då området är 
snävt och kvaliteten på uppsatserna var bra samt flera dessutom gjorda av döva författare, 
fann jag deras resultat både intressanta och relevanta för studien till att jämföra med 
resultaten från de andra artiklarna. Det bör tilläggas det som Fredäng (2006) kommenterar i 
sin rapport, att risken med att inkludera även internationella studier, är att det kan ge ett 
sken av att forskningen i Sverige är mer omfattande än vad den är. Även en SOU-rapport är 
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angiven som tidigare forskning. Den är inte vetenskapligt klassad, men eftersom utredarna 
utgått från vetenskapliga underlag har jag valt att inkludera den. Precis som 
Vetenskapsrådet (2011) förklarar, ligger det i människans natur att vilja se sammanhang, 
förklara och förstå även om man inte alltid söker en lösning eller användning, men kanske 
kommer resultatet en dag bli användbart. 

 

Reliabilitet och validitet 

Resultat baseras på de funna artiklarna och deras berättelser, samt utgör resultatet 
underlaget till analyserna. Då det inte är jag som genomfört studierna i artiklarna är mina 
tolkningar sekundära, i vissa fall till och med tertiära då jag studerar någon annans studie 
som en tredje part presenterat. Som bekant så förvanskas informationen när den gått 
igenom flera led, och genom att använda mig av sekundära studier är jag också ansvarig för 
felaktigheter i dem, men enligt Bryman (2011) finns det fler fördelar än nackdelar med att 
använda sig av sekundär forskning. Bland annat är de ofta av god kvalitet, som student 
sparar man tid och kan göra longitudinella analyser som sträcker sig över ett tidsspann. 
Studien har inget anspråk på att vara generaliserbar utan är snarare ett snapshot på delar av 
kunskapsläget idag. Genom att ha följt studiens syfte och frågeställningar anser jag att 
nödvändiga åtgärder tagits för att både validitet och reliabilitet ska vara tillräckligt 
tillfredställande för att uppfylla syftet med denna uppsats.  
 

Förförståelse 

Jag är född och uppvuxen som CODA6 med teckenspråket som första språk, i mina ådror 
rinner dövkulturen. Som ensam hörselskadad har jag gått integrerad i en hörande klass så 
jag har lärt mig härma hörandes beteende och gällande normer och värderingar i det 
hörande samhället. Det har gett mig en förförståelse i hur det fungerar i bägge världarna, på 
gott och ont. Jag har försökt vara extra medveten om att det innebär en ökad risk att min 
bakgrund färgar studiens resultat. Därför har jag försökt vara noggrann med att vara 
självkritisk och uppmärksam medan artiklarna och resultaten studerats. Det finns en fördel 
med denna förförståelse, att jag har lite lättare att förstå det författarna försöker förklara, 
och därmed måhända säkerställer det att jag tolkat resultaten som de ämnar förklara. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska forskare alltid vara hederliga med sitt resultat, arbetet får 
inte förvrängas, förfalskas, vilseleda eller vara plagierat. Forskningsresultat presenteras på 
ett öppet sätt så att andra forskare kan ta del av arbetet och upprepa forskningen. Därefter 
kan forskningen betraktas såsom vetenskapligt godtagen (Vetenskapsrådet, 2011). Avsikten 
med denna forskningsöversikt är att belysa ett område som är tämligen outforskat, men 
detta till trots har man funnit många tidigare forskningsöversikter. Förklaringen kan vara att 
en litteraturöversikt är idealisk att använda sig av för att ta reda på hur forskningsläget ser 
ut inom ett specifikt område. Då forskningsområdet är begränsad, är det ett väldigt 
                                                             
6 CODA/KODA ärr hörande barn till döva föräldrar. Begreppet myntades i USA och är en förkortning av Child Of Deaf Adult / 
Kid Of Deaf Adult. CODA-personer växer upp med två kulturer - Dövkulturen via sina föräldrar och den hörande kulturen i 
majoritetssamhället.   
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spännande och tacksamt område att undersöka. Som forskare får man vara beredd på att 
överge sin världsbild och möta nya perspektiv samt även vara beredd på att resultaten 
ibland kan tas emot av utomstående med svalt intresse. Då det handlar mycket om brist på 
kunskap hoppas man att studien kastar ett nytt ljus på området. Studien behandlar artiklar 
och litteraturer, inte personliga uppgifter, och avsikten med att använda artiklarna var 
endast att jämföra dem och resultaten med varandra samt att identifiera gemensamma 
nämnare och avvikande fenomen. Artiklarnas metoddelar granskades. De flesta resonerade 
kring hur de hanterat datainsamlingen från respondenterna. De hanterar datamaterialet på 
ett etiskt och försiktigt sätt fram till att studien var avslutad. Därefter förstörde de flesta allt 
material, utom två forskare som sparade resultaten till framtida användning och förklarade 
att uppgifterna skulle användas endast i samband med den gällande studien. De ville 
bibehålla möjligheten till att göra ytterligare analyser vid behov. Några studier nämner inte 
datahanteringen alls utan lade mer fokus på diskussionen kring sitt urval. Det går att 
ifrågasätta de författare som sparar materialet till framtida bruk, eftersom resultaten inte 
kommer vara representativt på något annat sätt än för den studie som gjordes vid den 
tidpunkten. I samband med artikelsökningen sparades alla länkar till samtliga dokument 
som numera finns elektroniskt. När studien är avslutad kommer jag att radera de dokument 
som inte berör mitt arbetsfält. Har man undersökt det som avses att undersöka inom ett 
avgränsat område? Det anser jag, precis som Jacobsson (1998) skriver - fördelen med att ha 
dövvärlden som forskningsområde är att den är mycket avgränsad.  

 
Dataanalys och syntetisering 

Booth et.al. (2012, s. 126) menar att syntes föregår analys.  Syntesen berättar vad 
forskningen säger, medan analysen berättar betydelsen av forskningen och vad den kan ha 
för konsekvenser. Jag valde att vara lite extra noggrann medan matriserna utformades, efter 
att ha läst flera gånger en beskrivning av Booth et. al.(2012 s. 149) om de tre stegen i en 
tematisk analys. Dels för att det skulle bli enkelt för läsaren att följa resonemanget, och dels 
för att det skulle bli tydligt för mig själv. Tre olika matriser utformades, som via nyckelfynd 
genererade ett slutresultat med fem teman. I den första matrisen identifiering inleddes 
sökandet efter nyckelfynd med att noggrant läsa igenom artiklarnas resultat ett antal 
gånger. Medan artiklarna studerades markerades de nyckelfynd som var relevanta för 
studiens syfte med siffror, vilket stod för specifika artiklar och var i turordningen 
nyckelfyndet kom i. För att undvika förvrängning fick nyckelfynden behålla sitt 
ursprungsspråk i matrisen. Se Bilaga 3: Matris 1 - Exempel på identifikation av 
nyckelfynd. Första steget var att identifiera gemensamma teman utifrån nyckelfynden och 
att dessutom finna likheter och skillnader mellan studierna. Detta gjordes genom att 
nyckelfynden blev lästa och förslag till teman noterades i Excel där samtliga fynd och 
preliminära teman placerades. Andra steget i matris 2 - Extrahering, var att de preliminära 
temana jämfördes, för att kunna hitta likheter och olikheter. Jag valde att kalla delen 
för extrahering, eftersom syftet med avsnittet var att suga ut själva essensen i det som sägs, 
och koncentrera det. Cirka tolv gemensamma teman fanns varav de fem med flest 
nyckelfynd valdes ut. Ju fler nyckelfynd som identifieras desto bättre är temat vetenskapligt 
underbyggt. Det tredje steget matris 3 - Tematisering var att studera alla extraheringar, för 
att på så sätt urskilja det tema som representerar dem, och sammanställa dem i egen matris 
som resultat. För att säkerställa tillförlitligheten återgick jag till samtliga artiklar, och kunde 
tack vare siffermarkeringarna lätt hitta tillbaka till artiklarna de ursprungligen kom ifrån, för 
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att vara säker på att nyckelfynden bearbetats och tolkats på rätt sätt. På detta sätt blir det 
tydligt var tematiseringen har sitt ursprung via extraheringen genom att det refererades 
tillbaka till nyckelfynden. Se Bilaga 2: Matris 3 - Översikt av nyckelfynd, extrahering och 
teman.  

 

Resultat 

Artiklarnas resultat återger situationer som havererat på grund av missförstånd, 
kommunikationsbarriärer, brist på kunskap, fördomar med mera. Gemensamt handlar det 
om brister och avsaknad av någonting där följden blir att relationen mellan döv klient och 
hörande professionell inte blir optimal. I det här avsnittet analyseras och presenteras 
resultatet från artikelmatrisen, se bilaga 2 – Artikelmatris, via den tematiserade analysen. 
Varje tema representerar en brist eller en konsekvens, som artikelanalysen påvisar. Efter 
den tematiserade analysen med syfte och frågeställningar som ledstjärnor, följer en 
granskning av styrande dokument och riktlinjer för att se hur döva bejakas. Avslutningsvis 
kommer ett avsnitt med implikationer och förslag från tidigare forskning och artiklarna med 
Harmers (1999) artikel som utgångspunkt.  
 
 

Tematiserad analys 

Syntetiseringen av artikelöversikten genererade fem teman och de analyseras som 
problemområden var och en för sig med fokus på studiens syfte och frågeställningar. 
Artikelmatrisen omfattar kunskapsöversikter och studier vars slutsatser berättar att det ofta 
blir komplicerat för både döva klienter och hörande professionella i mötet när de försöker 
kommunicera med varandra. Den här studien kommer inte att ifrågasätta den slutsatsen, 
utan istället försöka identifiera problemområdena som ligger till grund för varför det 
uppstår svårigheter i relationen mellan döva klienter och sociala myndigheter. 
 
Resultat ifrån syntetisering. Syntetiseringen med matriser ses i bilaga 3. 

Teman  

1. Dövkompetens*  
2. Bemötande  
3. Resurser**  
4. Rättssäkerhet  
5. Stigmatisering  
*Sammanslagning av bristande dövmedvetande och otillräcklig kompetens  
**Sammanslagning av tid som resurs och otillräckliga ekonomiska resurser. 
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Dövkompetens 

Samtliga studier har visat att kommunikationen ofta blir komplicerad när en döv kommer i 
kontakt med en hörande professionell. Flera kommunikationsbarriärer uppstår, vilket ofta 
leder till missförstånd och vidare till rädsla och oro enligt Cardoso et al.(2006), Harmer 
(1999), Jones et al.(2010), Hindley & Roberts (1999). Steinberg et al.(2006) förklarar att den 
rädsla många döva känner grundar sig i att man inte litar på den professionella. Man vill inte 
få ett felaktigt bemötande på grund av att den professionella inte känner till de rättigheter 
och möjligheter döva innehar. Missförstånd kan få katastrofala följder i form av beslut tagna 
på felaktiga grunder, som vidare påverkar klientens, i värsta fall hela familjens, hela liv och 
tillvaro. En sådan felaktig grund kan vara att den döva anses som lätt utvecklingsstörd. Om 
klienten får en sådan stämpel som lättare utvecklingsstörd, blir konsekvenserna bland annat 
att möjligheterna på arbetsmarknaden försämras. Man kan med utvecklingsstörning få stöd 
och insatser genom LSS, men det finns inget stöd i samhället till döva med språkdeprivation, 
trots att klienten kanske uppvisar ett beteende som liknar utvecklingsstörning (SOU 
2003:12). Pereira & Fortes (2010), Harmer (1999) och Harris & Bamford (2010) ger flera 
exempel på hur klienter utsatts för felaktigheter i form av behandling eller beslut till insats. 
Döva väljer ofta att strunta i att kontakta de sociala myndigheterna, trots att de egentligen 
är i behov av de stödinsatser myndigheten kan erbjuda. Många döva är övertygade om att 
kontakt med socialtjänsten innebär att det blir värre, i form av myndighetsutövningar, 
missriktade insatser eller avslag vid ansökan om bidrag. Iezzoni et al.(2004) påvisar samma 
fenomen även inom hälsovården, och ger ett exempel där en äldre döv herre ska undersöka 
prostatan - utan hans vetskap. Det saknades tolk och läkaren glömde bort att mannen var 
döv. Mannen blev oerhört rädd och visste inte om han blev antastad eller om det hörde till 
undersökningen. Iezzoni et al (a.a) redovisar flera exempel där döva inte litar på att de får 
adekvat vård eller hjälp ifrån myndigheter eller hälsovården. Ett annat exempel, är döva 
kvinnor som inte vågar gå på sina mammografikontroller, trots vetskapen om att cancer kan 
bli svårbehandlad om den inte upptäcks i tid. Feldosering av farmaka på grund av 
missförstånd är väldigt vanligt enligt Middleton (2010). Turner (2007) och Peters (2007) 
förklarar det delvis med att professionella som saknar dövkompetens och förståelse av 
teckenspråkets betydelse, har dessutom svårt att föra djupare samtal med sin klient. 
Göransson & Malmström (2002) resonerar vidare att det finns flera anledningar till varför 
många döva har sämre psykisk och fysisk hälsa. Det kan till exempel vara på grund av 
bristande kommunikation med sin omgivning, bristande service och information och en 
ansträngande livssituation. Peters (2007) refererar till en annan forskning som visar på att 
döva har en ökad biologisk risk för mental ohälsa och diverse psykiska sjukdomar. Peters 
(a.a) ställer sig kritisk till detta, och förklarar att de verktyg som används för att göra 
bedömningar, utgår från språkbruket, men om det då föreligger kommunikationsbarriärer 
mellan döv klient och behandlare blir resultatet inte trovärdigt. Peters (a.a) tillägger att döva 
har emellertid en ökad prevalens för depressioner kopplat till avsaknaden av hörseln, och 
dess konsekvenser. Depressioner uppstår som en konsekvens när individen inte har 
tillräckligt med verktyg för att hantera de hinder som uppstår i samband med avsaknad 
hörsel. Jones et al.(2010) hävdar att de stödinsatser och tjänster som de sociala 
myndigheterna tillhandahåller, genomsyras av de normativa antaganden och värderingar 
samhället innehar, därför är de inte mottagliga för andra perspektiv. Men det kan uppfattas 
som att Jones et al. (2010) är lite generaliserande, för det finns goda exempel på 
verksamheter inom de sociala myndigheterna som strävar efter att deras verksamhet ska 
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präglas av dövkompetens. Ett exempel är Region Skåne som har Dövenheten, där de strävar 
efter att inneha rätt perspektiv och dövkompetens när de möter och behandlar döva 
klienter. I sin jakt efter dövkompetens har de utformat en FoU-rapport (5/2013). Andra bra 
exempel är psykiatrin för döva och hörselskadade i Örebro, Stockholm och Göteborg (SOU 
2006:54). Likväl så varierar kvaliteten på stödinsatserna döva får runt om i Sverige, det beror 
på var man bor. Kuratorerna i Rasmussens (2013) studie nämner betydelsen av bikulturell 
kompetens, vilket kan liknas med dövkompetens, att innehar en förståelse av både den 
hörande och den döva världen. "Att kunna vägleda sina döva klienter till rätt myndigheter är 
viktigt" menar "Sonja" i studien. Med rätt dövkompetens är det lättare föra djupare samtal 
med döva klienter, man får reda på deras bakgrunder och vilka konsekvenser de mött, vilket 
språk som används hemma etc. Gulati (2003) för samma resonemang, och i ett avsnitt med 
rubriken "When the Therapist is Deaf?" ställer han frågan om det är bättre att döva klienter 
möter enbart döva professionella, men han kommer fram till att så är inte fallet. Det ska 
vara klientens behov som ska styra huruvida det ska vara en döv eller hörande behandlare. 
En döv professionell är att föredra om klienten har ett behov av bekräftande stödsamtal, en 
medmänniska. En hörande professionell kan agera som en dörr till den hörande världen och 
vägleda döva genom alla dess normer och värderingar, samt kan förklara och föra en dialog 
om kulturkrockar. Det är viktigt att som hörande professionell känna till maktförhållandet 
mellan döva och hörande, respektive mellan professionell och klient.  Myer & Thyer (1997), 
Harmer (1999) och Hindley (2000) skriver också om detta, och förklarar att den viktiga 
kärnan i den hörande professionellas synsätt ska vara att inte se den döva klienten som en 
hörande person som har förlorat sin hörsel så att någonting saknas. Snarare ska personen 
ses som en hel människa med andra förmågor och som tar emot information ifrån sin 
omvärld på ett annat sätt. Att klienten har ett annat perspektiv på sociala färdigheter, andra 
sociala koder för interaktion och ser världen med helt andra ögon, vilket också förklaras i 
SOU 2003:12.  Turner et al. (2007) studerar döva som försökt begå självmord samt de 
insatser som gjorts. Man konstaterar att många av deltagarna anklagade sig själva för flera 
tragiska livshändelser och hävdade att dessa händelser kanske hade kunnat undvikas om de 
varit hörande. De ville ha hjälp med sin depression, men hade svårt att förmedla detta, för 
de kände sig inte förstådda och trygga hos sin hörande terapeut. De ville hellre finna en 
medmänniska som också var en del av dövkulturen, först då upplevde de samhörighet och 
trygghet. Peters (2007) beskriver hur professionella och behandlare som inte arbetat med 
döva klienter tidigare, brukar bli oroliga inför det första mötet. Många gånger ifrågasätter 
de sin egen kompetens, om de är kvalificerade till att hantera klientens stödbehov. Det är 
också mycket vanligt att istället för att möta den här döva klienten, så hänvisas denne till 
andra som anses vara specialister eller ha mer erfarenhet. Även Pereira & Fortes (2010) 
beskriver detta, och lägger till att döva är skickliga observatörer, och att dålig attityd från 
den professionelle kan uppfattas som en rädsla för att kommunicera, till exempel när de 
springer iväg signalerar det att de har brist på tålamod. samt upplever ogillande, 
respektlöshet och fördomar. Detta är tyvärr ganska vanligt enligt Backenroth (1991) och 
Cooper et.al.(2001) som tillägger att enligt hans studie så visar det på att ju oftare en 
professionell hade varit i kontakt med döva klienter desto bättre upplevelse fick klienterna 
av mötet. Attitydförändringen sker i samband med att den professionella blir van med döva. 
De professioner som har döva klienter bör få mer kunskap och erfarenhet om dövkultur för 
att kunna erbjuda bättre service. Dock betonar författaren att om terapeuten saknar 
kunskap och erfarenhet kring döva klienter bör de inte behandla döva som är föremål av 
misstanke om brott m.m. Här är det att föredra att ha en professionell med spetskompetens 
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i dövkultur, teckenspråk och alla dessa uttryck för att kunna uppfatta signaler, som en 
hörande professionell kanske inte kan uppfatta eller fånga, medan en döv professionell kan 
göra en korrekt bedömning. Att ha en teckenspråkstolk med i mötet brukar ofta bli bra, men 
man bör vara medveten om att en döv person med språklig deprivation kan ha svårigheter 
att förstå det språk behandlaren använder via tolk. Då handlar det särskilt om abstrakta ord, 
idiom och uttryck som inte finns i det svenska teckenspråket. Tolkens ansvar är att 
formulera sig så att klienten förstår, men kvaliteten på tolkarna kan också variera, därför bör 
professionella arbeta med ett eklektiskt förhållningssätt och kunna vara flexibel och kreativ 
med olika kommunikationsmetoder, menar Myers & Thyer (1997). Socialarbetare som har 
samtal med döva klienter måste lära sig vilka kommunikationssätt som döva använder sig 
av, för att kunna kommunicera effektivt med dem. Det gäller t.ex. att lära sig den icke-
verbala kommunikationens betydelse och hur den används av döva människor skriver 
Williams & Abeles, (2004). Jones et al.(2004) lyfter fram en viktig aspekt, att döva inte är 
passiva mottagare av hjälp, utan de är många gånger intelligenta och kan utmana, utvärdera 
och avstå från tjänster de själva ser inte fungerar. Författarna vill uppmuntra till att se 
dövkulturen som ett effektivt redskap, en källa till styrka. Att använda dövkulturen som 
redskap är någonting nytt som idag undersöks av bland annat av Dr Joseph Murray vid 
Gallaudet University i Washington. Han har myntat ett begrepp - Deaf Gain, som innebär att 
det finns faktiska fördelar med att vara döv, men att den mediciniska synen på dövhet gjort 
att man tidigare inte sett fördelarna. Enligt SoL 2 kap 7 §, när en enskild behöver insatser 
från kommunen och hälsovården, ska det upprättas en plan tillsammans med den enskilde. 
Det är den enskildes behov som kommer i första hand, och ibland händer det att det 
handlar om en döv klient som inte alls vill ha en tolk. Nilsson (2012) ger ett sådant exempel, 
där en kvinna skulle låsas in på sluten psykiatrisk avdelning och behandlaren ville boka en 
tolk så att samtalet inte skulle bli alltför bristfällig, men patienten accepterade inte det utan 
ville bara skriva lappar. Till läkarens förvåning blev patienten trots allt bättre och kunde 
flyttas ut till öppenvårdsavdelningen. Man förvånades eftersom personalen på avdelningen 
varken hade teckenspråkskunskaper eller dövkompetens. Det var alltså den psykiatriska 
omvårdnaden som var det största behovet hos patienten i detta fall. 
Teckenspråkskunskaper är inte alltid lösningen på allt.  
 

Bemötande  

SOU 2006:54 konstaterar att bemötande är en attitydfråga. I SOU 1999:21 "Lindqvist Nia" 
resoneras det kring funktionshindrade personers erfarenheter av hur bemötandet ser ut, 
och hur de behandlas vid kontakter med myndigheter, samt hur de får sina behov 
tillgodosedda. Utredaren konstaterar att det finns stora brister i bemötandet. Alltför många 
känner sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta då de vänder sig till myndigheter och andra 
offentliga organ för att få hjälp och stöd. Utredaren nämner också att mönstret i 
bemötandet är detsamma oavsett funktionshinder, livssituation och vilket stöd som söks. 
Det står att bemötandet är en politisk fråga och att det politiska budskapet är väldigt diffust. 
Trots domar så har många huvudmän vägrat genomföra verkställighet till den 
funktionshindrades rätt, vilket innebär att huvudmän, exempelvis kommuner gör sig 
skyldiga till domstolstrots. Utredaren hävdar bestämt att domstolstrots är en 
bemötandefråga, och föreslår nio steg till att utveckla bemötandet. Harmer (1999) skriver i 
sin artikel att i det amerikanska samhället eftersträvas normalisering, där de flesta strävar 
efter att vara så normala som möjligt. Det är ett bias, en fördom, som har anammats av 
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många stödorgan, som i sin tur påverkat många döva barns liv. Dessa bias ses också här i 
Sverige sedan många år enligt SOU 2006:54. Därför är det särskilt viktigt att professionella 
socialarbetare känner till fördomarna och strävar efter en bättre förståelse för de 
svårigheter dövsamhället har gentemot sociala myndigheter. Dåligt bemötande brukar 
komma av brist på kunskap, fördomar och osäkerhet. Trots att artiklarna kommer från olika 
länder, såsom USA, England, Cypern och Sverige ses liknande återberättelser i dem. Harmer 
(1999) belyser en studie gjord av Steinberg et al. (1998) där man hade en fokusgrupp 
bestående av döva klienter. Man ville diskutera hur de upplevde bemötandet av de 
professionella, kommunikationsbarriärerna, socialtjänstens tillgänglighet etc. Fokusgruppen 
svarade att de upplevde att de professionella, i det här fallet terapeuter, var auktoritära, att 
kommunikationen var väldigt begränsad och att de upplevde att terapeuterna även var 
fördomsfulla. Fokusgruppen uppvisade en viss irritation över att bland annat döva patienter 
inom mentalvård uppfattades som maktlösa offer. Resultatet från studien överensstämmer 
med andra resultat i artiklar av Pereira & Fortes (2010). Enligt Steinberg et al. (2006) och 
Munro et al. (2008) tenderar döva att undvika vårdsammanhang på grund av förutfattade 
meningar, som exempelvis att kommunikationen inte kommer att fungera och därmed 
kommer behandlingen bli felaktig, att den professionella är okunnig och har dålig attityd 
gentemot dem. Återigen i SOU 1999:29 hävdar utredaren att bemötandefrågor inte är en 
angelägenhet enbart för funktionshindrade och de politiker och tjänstemän som möter 
dessa personer, utan det krävs kraftfulla politiska initiativ för att i grunden förändra 
attityder till människor med funktionshinder och därigenom förbättra bemötandet. Som 
Harmer (1999) skriver, är det kvaliteten på kommunikationen som ofta avgör hur klienten 
upplever bemötandet. Även om artiklarna är eniga om att själva bemötandet är 
problematiskt så finns det positiva exempel. Barnett (1999) berättar att om en professionell 
är kulturellt medveten och anpassar sina metoder kan de möta klienten med rätt perspektiv.  
Det behöver inte vara några omfattande förändringar i metoderna förklarar Barnett (a.a), 
utan det räcker med att försöka förstå de viktigaste delarna av dövkulturen och 
teckenspråket. I studien av Steinberg et al. (2002) upplevde döva personer det som positivt 
även om de mötte personal som bara kunde lite teckenspråk. Förutom teckenspråket, 
användes mycket ansikts- och kroppsspråk, vilket gjorde att döva lättare kunde känna sig 
delaktiga i samtalet och förstå. Pereira & Fortes (2010), Witte & Kuzel (2000) ansåg att 
professionella borde använda sig av icke-verbal kommunikation med gester för att 
underlätta kommunikationen med döva personer. Men samtidigt menar Steinberg et 
al.(2002) och påpekar i sin artikel att en del döva kan uppleva det som okänsligt och 
kränkande när den professionella försöker kommunicera via kroppsspråk och gester. Det är 
nog inte så att författarna tycker olika, utan här menas nog att det är bra att det tillförs 
relevanta gester som ett komplement, om teckenspråksförmågan är begränsad. Gesterna 
ska vara ett stöd till exempelvis skriftlig information och inte som Steinberg befarar, att man 
börjar artikulera hejvilt i hopp om att den döva klienten ska förstå. Döva behandlas ofta som 
om deras hörselnedsättning är en patologi som bör botas trots att många döva lever ett rikt 
och meningsfullt liv utan behov av att bli botade. Ett annat exempel på när det inte fungerar 
i Steinbergs (a.a) artikel, samt Barrett (1999), är när en döv klient använde en 
teckenspråkstolk. Patienten brukar skapa ögonkontakt med tolken och inte med den 
professionella. Det kan resultera i att den professionella i sin tur tappar ögonkontakten med 
patienten och fokuserar på tolken, vilket kan upplevas som att klienten utesluts från 
samtalet. Cardoso et al.(2010) ger flera andra exempel på när det kan bli komplicerat för en 
döv klient som inte vill använda tolk utan förlitar sig på läppavläsning. Det kan hända att 
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denne träffar en professionell med mycket skäggväxt så att läpparna inte syns, eller att 
denne har svårt att förstå att klienten behöver se hens ansikte för att kunna läsa på 
läpparna, att man pratar för fort, använder för krångliga termer etc. Det finns många olika 
tänkbara situationer där det kan gå fel, men enligt Barnett (1999) är nyckeln till ett gott 
bemötande respekt från de professionellas sida. Detta stöds i SOU2006:54 där man kan läsa 
följande: 
  
”Ytterst är såväl handikappolitiken som språkpolitiken en demokratifråga – samhället måste byggas med 
insikten om att alla människor är lika mycket värda, har samma grundläggande behov och ska behandlas med 
samma respekt, att mångfald berikar, att varje människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång för 
samhället "(s.63) 

 

Resurser  

De två föregående avsnitten Dövkompetens och Bemötande visade hur brist på 
dövkompetens och dåligt bemötande kan ge olika konsekvenser. Analysen av artiklarna 
visade att det även rör sig om brist på resurser hos de professionella som det här avsnittet 
tar en närmare titt på. Vilka resurser har de sociala myndigheterna respektive döva klienter? 
Vad styrker respektive försvagar möjligheten till resurserna?  I socialtjänstlagen (2001:453) 
står det att socialtjänsten ska grunda sig på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet, och främja människors jämlikhet i levnadsvillkor, ekonomisk och social 
trygghet samt deras aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänstlagen omfattar bl.a. 
äldreomsorg, missbruksvård och individ- och familjeomsorg. Enligt socialtjänstlagen ingår en 
skyldighet för kommunerna att kartlägga kommuninvånarnas behov. I SOU 2006:54 
resonerar utredaren att eftersom teckenspråket är dövas första språk bör de därför ha rätt 
till direktkontakt på teckenspråk. Särskilt viktiga områden är psykiatriska 
öppenvårdsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, 
socialarbetare/kuratorer, hemtjänst, ledsagarservice samt resurscentra för döva 
utvecklingsstörda, eftersom tillgången till teckenspråkig personal är otillräcklig.  Sveriges 
Dövas Riksförbund (SDR) tillsammans med Sveriges Dövas Pensionärsförbund har under 
2001 genomfört en kartläggning av äldre döva i Norrland. Ytterligare rapport gjordes 2010 
av Sveriges Dövas Pensionärsförening via Birgitta Martinell där en summering utgör 
rapportens framsida:  
 
"Mer än en fjärdedel lider av ängslan, oro eller ångest. Hälften av de äldre döva får ingen information från 
kommunen om stöd och service för äldre. Därmed brister kommunerna i sitt ansvar. Informationen ges 
dessutom oftast på skriven svenska – äldre teckenspråkiga dövas andra språk. Därmed bryter kommuner och 
landsting mot mänskliga rättigheter och språklagen. Vidare visas att 6 av 10 inte kan läsa och förstå innehållet 
i en dagstidning. I rapporten föreslås en rad åtgärder för att förbättra för denna eftersatta grupp äldre 
döva."(framsida)  
 

Denna summering motsvarar bilden de tidigare kartläggningarna gett. Brist på kunskap om 
dövas behov, brist på information på teckenspråk från kommunen till döva och brist på 
kunskaper i teckenspråk hos vårdpersonal i hemtjänst och äldreboenden återges ett flertal 
gånger i kartläggningarna. Det finns exempel där personalen försökt själva föreslå 
förbättringar. Ett exempel är att i en kommun hade personalen vid ett servicehus där två 
döva bodde, ansökt om att få gå utbildning i teckenspråk, men blivit nekade då kommunen 
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tyckte utbildningen var för dyr. I förordning (2001:526) står det att de statliga 
myndigheterna har ansvar för genomförandet av handikappolitiken regeringen har slagit 
fast, att människor med olika slags funktionshinder ska kunna ta del av information och 
verksamhet. I SOU 2006:54 står det att när det gäller tolk vid olika slags samhällsstöd är det 
inte självklart att använda en tolk när det föreligger ett behov. Enligt den s.k. ansvars- och 
finansieringsprincipen ska tolken bekostas av den som tillhandahåller stödet. Här finns 
allvarliga problem enligt utredaren, bland annat problem med gränsdragningar mellan 
myndigheter och dessutom är ansvars- och finansieringsprincipen inte tvingande, vilket 
innebär att den myndighet som ska tillhandahålla stödet kan neka en tolk med motivering 
att det blir för kostsamt. Principen kringgås ofta genom att man hävdar att kostnaderna för 
dess genomförande blir för höga och att det inte gäller icke-offentligt finansierad 
verksamhet. Attityden till teckenspråket samt funktionshindret innebär att döva är dubbelt 
diskriminerade och därmed dubbelt exkluderade konstaterar utredaren, SOU 2006:54. 
Samma slutsats har författarna Young et al.(2004) som undersöker 15 socialbyråer i 
England. De hade gjort en undersökning 1997 om hur döva blev bemötta av sociala 
myndigheter, vilka resurser och insatser som fanns då, eftersom de upptäckte indikationer 
på allvarliga brister. Den nya studien skulle visa om det hade skett några förändringar. Men 
författarna konstaterar i sin nya studie att det är deprimerande att se att det inte har hänt 
någonting sedan dess. Några från de sociala myndigheterna sa att de inte lyckats få till ett 
effektivt samråd med döva och hörselskadade personer. Det konstaterades också att det 
nästan inte förekom något engagemang i utvecklingsarbetet trots det lagstadgade ansvaret 
för att de skulle utveckla ett serviceutbud enligt det samrådet beslutade om. Liknande 
resultat ges av Harris & Bamford (2010) som liknar fältet sociala myndigheter som en arena 
för kamp för döva. Utredaren i SOU 2006:54 menar då att kommuner struntar i sin 
skyldighet att bli väl förtrogna med personer med funktionshinder och deras 
levnadsförhållanden. Det leder till att döva och deras behov av det samhällsstöd som 
kommunen ska erbjuda sina medborgare osynliggörs, och döva klienter med lagstadgad rätt 
till stödinsatser i myndighetens verksamhet marginaliseras. Utredningen SOU2006:54 är 
väldigt omfattande och berör väldigt många viktiga områden för döva. Dock saknas ett 
perspektiv i utredningen som framkommer i artiklarna, kanske är det en oväsentlig 
iakttagelse, men under dessa möten som återges där en döv klient och hörande 
professionell möts har tiden nämnts många gånger som en viktig faktor. Bernler & Johnsson 
(2001) skriver att för en stressad personal inom sociala sektorn kan tålamodet bli prövat när 
man inte förstår varandra. Olika kulturer och språk medför skillnader i värderingar och 
utgångspunkter, vilket ofta leder till att det blir svårt att få till ett bra samtal för samtliga 
parter (Bernler & Johnsson, 2001). Iezzoni et al.(2004) lyfter fram detta och förklarar att den 
professionellas negativa känslor påverkar kommunikationen. Detta blir påtagligt i mötet 
med döva klienter som kräver extra tid gällande kommunikation enligt Sheldon et al. (2006). 
Dessa känslor kan för döva patienter uppfattas som att vårdpersonal inte vill arbeta 
tillsammans med dem (Steinberg et al. 2006). Om klienten tillåts mer tid kan denne ge 
respons och öka sin förståelse, samt om tiden tillåts kan den professionella ge lika bra 
information som denne gett till hörande klienter. Iezzoni et al.(2004) förklarar att de 
professionella inte alltid inser att döva klienter vill delta och känna närvaro samt få 
tillräckligt med tid i sin egen vård. Kommunikationen mellan vårdpersonal och döv patient 
brister många gånger i relation till tiden, därför anses tidsfaktorn innebära en svårighet, en 
brist på resurs. Nilsson (2012) återger ett samtal med en intervjuperson som iakttagit hur 
döva patienten blir bemött när patienten först kommer till avdelningen och 
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kommunikationsbehovet är som störst. Tidsbristen gör att patienten i bästa fall får ett 
leende istället för förklaring till varför hen blivit inlagd. På grund av bristfällig 
kommunikation uttryckte döva personer oro över att de inte fick likvärdig vård som hörande 
personer (Steinberg, et al. 2006). Döva hävdade att hörande aldrig skulle acceptera en sådan 
bristfällig kommunikation som de själva upplevde (Steinberg et al. 2006).  Den svenska 
demokratin har en viktig fördel, och det är möjligheten till kunna överklaga kommunala 
beslut och få sin sak rättsligt prövad. Men har man svårt med det skrivna svenska språket 
blir det ändå svårt för många döva att inneha resurser till att kunna överklaga (SOU 
2006:54). 
 
 

Rättssäkerhet  

De tre föregående avsnitten gav flera exempel på situationer där döva klienter och hörande 
professionella har svårt med att kommunicera med varandra. Cardoso et al.(2006), Hansson 
& Batrapo (2011), Nilsson (2012) är några av de författare som lyfte fram exemplen, och 
förklarar att det som faktiskt sker i mötet när kommunikationen inte fungerar, är att 
klientens rättssäkerhet hotas. I SOU 2010:29 förklaras rättssäkerhet som ett skydd av 
mänskliga rättigheter genom lagar och konventioner. Via legalitetsprincipen ger man 
människan trygghet vid samverkan med det offentliga, ofta olika myndigheter. 
Förvaltningslagen kräver ett klart författningsstöd för ingripanden mot enskilda. 
Maktutövningen får inte vara slumpmässig eller godtycklig. För att alla samhällsgrupper ska 
ha ett sådant rättsskydd krävs det att kommunikationen inte är ett hinder med 
myndigheten. Enligt SDR (2010) fanns det flera fall där döva hade feltolkats och 
feldiagnostiserats, vilket ledde till negativa konsekvenser då klienterna vårdades i flera år, 
på fel grunder. Harmer (1999) och Glickman (2006) skriver att klienter med språkdeprivation 
innehar en ökad risk för felbedömning av professionella, som inte känner till begreppet. 
Kunskapsbrister hos professionella äventyrar döva klienters rättssäkerhet. Enligt Johansson 
(2007), genom att känna till sina rättigheter och på så sätt få mer insyn och delaktighet får 
klienten en större egen makt till att påverka sin situation. Onödiga barriärer förekommer 
mellan den professionella och patienten om kunskap om rättigheterna saknas och patienten 
inte vet hur systemet fungerar. Enligt SDR (2010) är det inte självklart att döva får 
information om Patientnämnden på teckenspråk. Med tillgänglig information blir döva 
medvetna om sina rättigheter och därigenom kan de bli mer skyddade. Harris & Bamford 
(2001) och Iezzoni et al. (2001) ger exempel på två fall där döva klienter faktiskt kände till 
sina rättigheter och försökte informera den professionella, men upplevde att man 
ignorerades. Den ena klienten lämnade sitt möte och sökte upp en annan professionell i 
hopp om att få sina rättigheter tagna på allvar. Det visar att det inte räcker med att, som 
SDR skriver, döva behöver få information om sina rättigheter och skyldigheter mer 
tillgängligt. Även professionella inom olika myndigheter och hälsovård behöver bli 
informerade. De professionella inom sociala myndigheter har ett ansvar enl. SoL 5 kap 8 §, 
att de ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med 
fysiska och psykiska funktionshinder i sin uppsökande verksamhet. Enligt Cullberg 2011 ska 
en professionell bedömning grundas på vad klienten berättar, men även på klientens 
beteende och det klienten inte berättar. Kan den professionella inte språket och dess kultur 
som klienten innehar, ska hen använda sig av en teckenspråkstolk. I Sverige har döva 
personer rätt till att få hjälp på svenskt teckenspråk enligt FN-konventionen artikel 9 om 
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tillgänglighet och om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 3b § Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763). Dock råder det brist på auktoriserade teckenspråkstolkar, och 
det förekommer att professionella frågar om anhöriga vill tolka trots att de inte bör agera 
som tolk, vilket återigen kan hota rättssäkerheten. Cardoso et al.(2006), Pereira & Fortes 
(2010) och Steinberg et al.(2006) förklarar i sina artiklar att döva kan uppleva situationen 
som att man begränsar deras självständighet och inkräktar på den egna integriteten, samt 
att en del information tenderar att utebli när det är anhöriga som tolkar. I citatet nedan ger 
en hörande kvinna exempel på en situation där hennes döve makes integritet hotas genom 
att hon ständigt ombeds att agera tolk. Maken har förvisso aldrig klagat, men frun 
misstänker att det är för att han aldrig haft något val. 
 
"My husband has a right. I felt like his rights were being infringed upon more so than me. He didn’t have any 
privacy apart from me. Suppose, for some reason, he would prefer not to have me involved. Although, he’s 
never said this. On the other hand, he’s never had a choice. So, it bothers me that he does not have a choice. 
(Steinberg et al. 2006, s. 262)" 

 

Stigmatisering  

I flera artiklar, bland annat av Cardoso et al.(2006), Granlund (2012), Hindley (1999) och 
LeBlanc & Tully (2008) beskrivs att flera döva förmodar att kommunikationssituationen blir 
svår. Den typen av förväntan är en form av stigmatisering. Ett stigma är, enligt Goffman 
(2005), en definition av skam eller ett skamligt drag, att man inte fungerar fullt ut. Stigmat 
ses som en svaghet som medför att personen uppfattas eller uppfattar sig själv som 
underlägsen och därigenom reduceras personens identitet till en enda negativ egenskap - 
dålig hörsel. Cardoso et al. (2006) nämner ett par döva som upplevde en ilska över att vara 
döv för att de behövde kämpa mer än hörande för att få rätt hjälp. Sheppard & Badger 
(2010) som undersöker depression hos döva möter flera respondenter som ger uttryck för 
olika typer av nedvärdering.  
 
”Hearing people think, you’re Deaf, you’re broken – you’re used goods, and, you can’t have expectations 
because you’re Deaf "(s.786)7 
 

Citatet från en klient som beskriver sin upplevelse av hur hörande ser på. Det innebär inte 
att de hörande personer i den situationen faktiskt ser på denne som sådan som hen 
upplever att hen blir. Det räcker med att de har haft ett beteende eller gett ett bemötande 
som genererat den här upplevelsen. Följden blir ändå att klienten upplever en form av 
skam. Oron inför att avslöjas att man inte hör eller att bli utsatt för en pinsam situation får 
sitt belägg när de negativa följderna uppstår i form av missförstånd m.m. Bland annat Lane 
(1992) har undersökt dövhetens stigma och förklarar att det i grund och botten handlar om 
intolerans mot det som är annorlunda, ett förtryck mot människor som visar tecken på 
något avvikande. Maslow (1968) förklarar vår mänskliga drivkraft i form av en behovstrappa 
där ett av behoven är känslan av tillhörighet. Genom stigmatisering följer känslan av hot 
mot social tillhörighet. I Birgitta Martinells rapport framgår det flera ömmande exempel på 
där det sociala skyddet hade brustit delvis på grund av stigmatisering: 

                                                             
7 Svensk översättning: ”Hörande personer tänker, du är döv, du är trasig – du är förbrukad vara, och du kan 
inte ha förväntningar för att du är döv” 
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”En döv kvinna som led av obotlig cancer. Hon hade svår ångest. Hon ville ha stöd. Hon nekades tolk för detta. 
Hon var ensam. Det yttersta ansvaret i detta fall vilar på socialnämnden. Nämnden har också ansvar för att 
medborgarna får de kontakter de behöver med andra samhällsorgan. Det ligger nära till hands att utse en 
teckenspråkskunnig kontaktperson. Kvinnan hade rimligen kontakt med sjukvården. Den klinik och den läkare 
som var ansvarig för hennes vård skulle ha sett till att hon fick det psykologiska stöd som hon behövde. 
Kommunikationen har i ett fall som detta en avgörande betydelse. Finns inte kompetent teckenspråkskunnig 
personal måste patienten få hjälp av tolk. Tillgängligt material ger inte underlag för att direkt peka ut vad som 
brast i detta fall men fallet är en illustration av den lucka som finns i det sociala skyddet för en döv 
person."(s.22)   
 
I exemplet ovan ser vi hur det brister i flera led hos de professionella så att kvinnan, trots 
hennes akuta behov av teckenspråkig stöd, nekas detta. Genom att nekas hjälp bekräftas 
den stigmatisering som kommer av brist på kunskaper. Fredäng (2003) resonerar kring 
stigma och misskännanden och presenterar begreppet stigmatiserad exodus, som förklarar 
dövas flykt från det hörande samhället till dövvärlden som är deras "andra hem"(s.173). 
Sheppard & Badger (2006) förklarar att döva vuxnas känslor och erfarenheter av 
stigmatisering blir extra intensivt på grund av kommunikationsbarriärerna och isoleringen 
från samhället. Hétu (1996) tillägger att döva med språkdeprivation har svårt att känna till 
sin rätt, ännu mindre hävda sin rätt, och därför brukar acceptera sin stämpling genom att 
anse sig vara underordnad hörande. Inom social forskning är stigmatisering ett känt begrepp 
som omfattar flera områden såsom socialt arbete, ekonomi och sättet att se på välfärd och 
alla människors rätt att höra till kontra hur de stigmatiserade påverkas i samhället.  Många 
döva upplever en stigmatisering i flera olika sammanhang. Inom gruppen är det många 
gånger en gemensam erfarenhet och teckenspråket förstärker känslan av gemenskap. 
Författarna har noterat att genom denna delaktighet inom dövkulturen ökas en känsla av 
tillhörighet och socialt stöd. Detta resonemang stöds av Antonovskys (2005) teori om känsla 
av sammanhang. Sheppard & Badger (2006) menar då att professionella bör vid behandling 
av döva med depressioner se dövkulturen som en resurs till att hjälpa klienten till att bli 
stärkt. Genom denna känsla av sammanhang får döva en stärkande motståndskraft till 
stigmatisering 
  

Granskning av styrande dokument och riktlinjer  
 
Om man ändå ifrågasätter resultaten? Forskningen har visat på att sociala myndigheter i 
stor utsträckning har en patologisk syn på döva. Men tänk om det är bara 
forskningsrelaterade studier som får sådana resultat, medan verkligheten visar på någonting 
annat? För att undersöka vad som informeras gällande döva klienter, granskas följande 
styrande dokument som används som verktyg för professionella inom sociala myndigheter 
inför mötet med sina klienter;  
 

1. Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv. En undersökning bland socialkontor 
och vårdcentraler av Socialstyrelsen. 

2. Socialtjänsten - Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten av 
Socialstyrelsen. 

3. Yrkesetiska riktlinjer för socionomer av akademikerförbundet SSR. 
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1. Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv. Arbetet har diskuterats med 
representanter från Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam), 
Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) och Synskadades Riksförbund (SRF). Inga 
dövorganisationer är involverade. Under rubriken Riktlinjer för att göra informationen 
tillgänglig finner man inte någon tillgänglig kanal varken för döva eller hörselskadade. Det är 
underförstått att all information ska läsas eller lyssnas på. Under rubriken fysisk miljö finns 
förklaringar till olika typer av tillgänglighet och där finner vi följande: "Visuell information 
och information på teckenspråk är ofta en förutsättning för god tillgänglighet. (s. 23)" I 
Reception står det att endast 9 % av alla socialkontor i hela landet har T-slinga för personer 
med hörapparat, men ingenting om hur man bemöter döva. Under Tryckt 
information redovisar alla sätt för att få tryckt information tillgänglig. Men inte någonstans 
nämns något alternativ för döva som har svårt för att läsa skriftlig svenska, trots att de flesta 
döva som söker sig till socialtjänsten oftast är de som har störst svårigheter. Vidare står det 
att endast 11 procent har all eller viss information inspelad på teckenspråk. Via enkät ställde 
man frågan om socialkontoren har rutiner att erbjuda information i teckenspråkigt format, 
då svarade endast 22 socialkontor, och av dessa anger de flesta att de inte har några sådana 
rutiner. Gällande rutiner för att anlita teckenspråkstolkar har bara 30 % rutiner vid behov, 
och endast 11 % har skriftliga rutiner för att förlänga besökstiden för till exempel personer 
med kommunikationssvårigheter. Gällande möjligheten att få hjälp med att fylla i en 
elektronisk blankett vid ansökan om stöd eller insatser erbjuder drygt 23 % av 
socialkontoren den möjligheten. Man kan konstatera att döva verkar vara en bortglömd 
grupp gällande tillgängligheten hos socialkontoren, trots att man kan läsa i slutorden av 
kartläggningen; "God tillgänglighet är på många sätt en förutsättning för ett samhälle med 
mångfald som grund.(s.43) "   
 
 
2. Socialtjänsten - Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Rubriken Krav på 
god kvalitet i SoL och LSS verkar vara relevant för den här studien. Vid en närmare titt finner 
man inledningsvis att socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet. Det framgår av 3 kap. 
3 § första stycket SoL. Vidare kan man läsa;    
 
"Detta förutsätter personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Personalen ska bemöta 
dem som söker stöd och hjälp så att de känner sig trygga i mötet med socialtjänsten och 
med det stöd de får. För att uppnå god kvalitet i socialtjänsten krävs också rättssäkerhet, 
den enskildes medinflytande och en lättillgänglig vård och service. (s.41)"    
 
Man finner inte någon rekommendation eller förslag på metoder som ökar sannolikheten till 
att det blir ett givande möte mellan döva och hörande professionella. Förutom en 
allmän rekommendation att använda sig av kunskapsbanken.se där professionella delar med 
sig av sina erfarenheter. Förvånansvärt nog följder inga träffar om man söker på "döva". 
Vidare kommer ytterligare en rekommendation; SOSFS 2014:2 (S) Allmänna råd - Kunskaper 
hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med 
funktionsnedsättning. Även där förekommer inga specifika råd inför möten med döva, 
Istället benämner man funktionshindrande i generella termer och hänvisar återigen till 
samarbetspartners, i detta fall landstinget som ska bistå med teckenspråkstolkar. Ett 
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återkommande uttryck är principen om alla människors lika värde refererat till både i svensk 
grundlag och internationella konventioner.   
 
 
3. Yrkesetiska riktlinjer för socionomer. Av riktlinjerna att döma finner man flera punkter 
som betonar vikten av det goda bemötandet. Det förklaras att det goda bemötandet 
handlar både om samspel mellan klienten och myndigheter, och om att det bemötande den 
professionella väljer att ge kan vara ett uttryck för dennes personliga människosyn, men 
även om att ge ett professionellt bemötande.  Då många döva upplever ett dåligt 
bemötande av de professionella kan man dra den slutsatsen att det handlar om en 
attitydfråga, samt osäkerhet. Enligt riktlinjerna bör Socionomen undvika nedvärderande 
signaler och försöka låta sitt bemötande präglas av erkännandet av alla människors höga 
och lika värde. Vidare kan man läsa i dokumentet att det kan uppstå problem i form av 
förpliktelser och lojaliteter i samband med intresse- och idékonflikter. Konflikter mellan 
oförenliga idéer om det faktiska eller ideala samhället samt kunskap och tolkning. (s.3) Här 
kan eventuellt en konflikt uppstå om den hörande professionella innehar en patologisk syn 
på döva och ska behandla en kulturellt döv klient. En döv som säger ifrån och inte vill 
problematisera sin hörselnedsättning ska naturligtvis respekteras. Enligt Lane (2002) är det 
vanligt att de professionella inleder ett möte med att först problematisera 
hörselnedsättningen innan man inser att det inte var den primära orsaken till att den döva 
klienten söker hjälp.  Som socionom bör man ytterst försöka inneha rätt förförståelse när 
man möter döva klienter, då det enligt riktlinjerna hör till sitt yrkesval att man ska ha 
ambitionen att stödja utsatta personer och grupper, bidra till människors utveckling och 
verka för samhällsförändringar. Då ingår det i arbetet att sträva efter bland annat jämlikhet, 
rättvisa, trygghet, utveckling, ansvarstagande och konfliktlösning på olika nivåer i samhället. 
För att kunna stötta döva som minoritetsgrupp, är det av särskild vikt att socionomen 
innehar dövkompetens för att kunna känna till vilka svårigheter och utmaningar som 
förekommer i mötet mellan döva och samhället, och verka i enlighet med gällande 
lagstiftning så länge detta inte kränker grundläggande mänskliga rättigheter.    
Som det tidigare skrivits, döva verkar vara en bortglömd grupp eftersom man inte finner 
några specifika råd inför mötet med döva klienter. Gällande tillgängligheten blir döva inte 
heller nämnda särskilt ofta. Istället benämner man tillgängligheten för hörselskadade i 
mindre utsträckning. Det går att spekulera över om författarna inkluderar döva när de 
benämner hörselskadade. Det är viktigt att det görs skillnad eftersom hörselskadade oftast 
har behov av hörteknik medan döva inte har det alls. Döva behöver ingen annan anpassning 
än en teckenspråkstolk eller en teckenspråkskunnig professionell. Utifrån dokumentet 
Yrkesetiska riktlinjer för socionomer kan det anses att särskilt socionomer bör inneha någon 
form av dövkompetens inför mötet med döva klienter, för att undvika att hamna i en sådan 
kontext där ingen ser när det brister.    
 
 

Implikationer och förslag 

Analyserna i de föregående avsnitten konstaterar att klienter som är döva tenderar att inte 
räknas med, kommunikationsbarriärer uppstår och de professionella upplever många 
gånger en osäkerhet. Då väcks frågan om huruvida dagens professionella inom sociala 
myndigheter har för redskap till att säkerställa att man innehar rätt kompetens i arbetet 
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med döva klienter. Det här avsnittet diskuterar och sammanfattar de förslag och 
rekommendationer till åtgärder och förbättringar från artiklarna med Harmers (1999) 
förslag i sin artikel som utgångspunkter. Följande citat ger ett exempel på ett idealiskt möte 
där en döv patient beskriver upplevelsen av att ha mött en teckenspråkig doktor;  
 
"I was able to explain deeply what was going on with me…They asked me questions and I was able to sign 
back. Having a doctor that signs is a wonderful experience. (Steinberg et al., 2006, s. 262)" 8 

 

Mötet som nämns innan, är ett exempel på vad man eftersträvar, att döva ska vid behov ha 
samma möjligheter till att söka och få samma goda bemötande och vård som ”alla andra” i 
majoritetssamhället. Avsikten med förslagen är att öka förståelsen hos de professionella 
inom sociala myndigheter. Förståelsen som leder till ökad tillgänglighet för döva, samt ökar 
kvaliteten på arbetet med döva klienter.  
 
 

Ökad tillgänglighet   

Harmer (1999) föreslår en rad olika åtgärder som ska öka tillgängligheten, bland annat ökad 
tillgänglig hälsoinformation samt information om olika samhällsstöd. Ökad tillgänglighet till 
sociala myndigheter och hälsovården via fler kanaler än bara via telefon. Granlund & 
Ljungberg (2012) påpekar att ju fler som lär sig teckenspråk desto fler döva blir delaktiga. 
Det bör finnas information i samhället både skriftligt och på teckenspråk, men det är av vikt 
att de professionella förstår att skriftlig kommunikation inte är att rekommendera i första 
hand, eftersom det talade språket och teckenspråket är vitt skilda språk, vilket leder till att 
man ofta inte förstår varandra enligt Cardoso et al.(2006), Pereira & Fortes (2010) och 
Steinberg et al (2006). I FoU-rapporten (2013) lyfter man fram en av de viktigaste 
kärnfrågorna - tidig tillgång till teckenspråk. Författarna menar att ju tidigare ett barn lär sig 
ett språk fullt ut desto bättre förutsättning att lära sig andra språk till fullo. Följden blir att 
barnet får de nycklar som öppnar dörrar i det hörande samhället, men likväl kommer barnet 
också få nycklarna till dövsamhället. Barn, oavsett hörselgrad, får denna positiva utveckling i 
längre utsträckning än döva utan teckenspråk. Detta argument är ofta återkommande i 
samband med diskussioner kring CI-operationer hos barn, då det förekommer att föräldrar 
får rekommendationen att inte använda teckenspråk i tron att det ska hämma barnets 
språkutveckling. Professionella ska kunna möta oroliga föräldrar och känna till vilka frågor 
som är svåra att hantera enligt Hindley (2000) och Glickman & Gulati (2003). En annan 
faktor man bör diskutera är att ibland förekommer det döva som inte vill ha en tolk 
närvarande. En orsak kan till exempel vara att klienten känner att dennes anonymitet 
påverkas. Då är det viktigt att man är beredd att erbjuda andra sätt att kommunicera på, 
som fungerar för samtliga parter (Sheppard & Badger, 2010). 
 

 

Ökad dövkompetens  

Om man som professionell valt att arbeta och behandla döva ska man känna till 
dövkulturens normer och värderingar, dövas rättigheter och svårigheter, samt känna till var 
och när kulturen krockar mellan hörande och döva. Eftersom oavsett vilka kulturkrockar 

                                                             
8 Svensk översättning: ”Jag kunde förklara djupt vad som händer med mig ... De frågade mig frågor och jag 
kunde teckna tillbaka igen. Att ha en läkare som tecknar är en underbar upplevelse.” 
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man än resonerar om, blir det farligt om när inte förstår vad det är man inte förstår. Harmer 
(1999) samt Peters (2007) påpekar att det inte är alla döva som är kulturellt döva. Det blir 
fel om socialsekreteraren bemöter en döv klient och behandlar denne som om hen är 
kulturellt döv. Det kan röra sig om en person som mist hörseln sent i livet eller isolerat sig 
ifrån dövkulturen av olika anledningar. Inled gärna ett möte med att fråga klienten när 
denne blev döv. Svaret kan ge en fingervisning om den professionella ska inneha ett 
kulturellt eller medicinskt bemötande. Detta stöds av Shepperd (2010) och Glickman (2003) 
som förklarar att anledningen till att det är viktigt, är att personal inom samhällsstöd och 
hälsovård ska göra kulturellt lämpliga bedömningar, och för att kunna handlägga rätt behövs 
dessa förkunskaper. Glickman (a.a) beskriver i sin bok att som professionell ska ha ett 
kulturellt bekräftande förhållningssätt. Dövenheten i Region Skåne strävar just efter ett 
sådant förhållningssätt, och både föreläser och skriver om det i sin FoU-rapport. För att 
uppnå ett kulturellt bekräftande förhållningssätt hänvisar föreläsarna till Glickmans (a.a) tre 
villkor; självinsikt, kunskap och färdigheter. Dövenheten resonerar djupare i vart och ett av 
villkoren.  De presenterar i sin föreläsning (2014) ett par verktyg anpassade efter Glickmans 
tre villkor, avsedd till den hörande professionella. Genom självgranskning blir man mer 
medveten om sin egen hörande kultur och roll i relation till döva. De belyser även vikten av 
att vara självkritisk och flexibel, vilket Nilsson (2012) också lyfter fram i resonemanget om 
fördelarna med att inneha ett eklektiskt förhållningssätt. Professionella ska kunna använda 
sig av olika metoder och anpassa dem efter vad som bedöms vara lämpligast. Sheridan et al 
(2010) nämner även att många döva och hörselskadade upplever det väldigt svårt, efter att 
de skaffat sig en akademisk utbildning, att få det jobb de är utbildade för. Döva socionomer 
blir isolerade i sina arbeten och deras kompetens utnyttjas inte till fullo. De här personerna 
skulle kunna fungera som rådgivare till sina hörande kollegor i hur döva klienter bemöts på 
bästa sätt. Döva vet bäst hur man bemöter andra döva menar Sheridan et al.(a.a). 
 

Utbildning   

Kortare adekvata utbildningar om döva borde ingå i universitetsutbildningar inom de 
kontexter där man vanligen möter döva som klientel, exempelvis sjuksköterske- och 
socionomutbildningar enligt Harmer (1999) samt Myer & Thyer (1997). Sheridan et al. 
(2010) och Peters (2007) rekommenderar kunskapsförmedling alternativt workshops 
tillsammans med dövorganisationer och utbildningsanordnare, och refererar till ett 
framgångsrikt genomförd workshop tidigare i England, med sjuksköterskor och döva. Detta 
är någonting som Sveriges Dövas riksförbund (2010) kan bistå med, exempelvis Dövstudier9 
som syftar till att öka dövmedvetandet inom olika områden. Myer & Thyer (1997) skriver att 
den professionella måste ha rätt kompetens för att kunna särskilja vad som är ett normalt 
beteende från ett avvikande. Genom att ha rätt kompetens och känna till dövkultur görs en 
mer korrekt bedömning. Harmer (1999), McEntee (1995) och Möller (2009) belyser vikten av 
att professionella ska känna till alternativa kommunikationsvägar om man inte behärskar 
teckenspråket samt vilken typ av teknisk utrustning döva använder sig av. Sloss et al.(1995) 
menar att för att kunna ge klienten en högkvalitativ stödinsats samt ett professionellt 
bemötande behöver den professionella förstå vad en hörselnedsättning, dövhet samt 
dövkultur innebär ur flera aspekter, inklusive den utrustning som döva kan behöva in sin 

                                                             
9 Dövstudier är ett kunskapsområde bestående av studier/forskning inom humaniora d.v.s. om dövas sociala liv som en språklig och 
kulturell minoritetsgrupp. ( www.dovstudier.se ) 

http://www.dovstudier.se/
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vardag som exempelvis bildtelefon, smartphone, texttelefon etc. Författarna 
rekommenderar att den professionella följer med någon döv person som kan guida denne 
till någon dövförening. Så att den professionella skall kunna se hur döva har det, och ställa 
frågor kring vad som är viktigt för döva.   
 

Samhälleliga förbättringar  

Harmer (1999) lyfter fram att det behövs en förstärkning gällande rättssäkerheten. Harmer 
(a.a) betonar att fler auktoriserade teckenspråkstolkar behövs och det stämmer bra även i 
Sverige, som har brist på auktoriserade tolkar! Enligt SOU 2006:54 behövs även bättre 
samverkan mellan myndigheter och mer forskning. Sheridan et al (2010) föreslår att döva 
och hörselskadade yrkesverksamma inom det sociala arbetet bör försöka skapa sig en "röst" 
inom professionen. En sådan positiv utveckling finner man redan här i Sverige sedan 1971 
då Hörselkuratorernas förening bildades, för att sedan under 1993 byta namn till 
Yrkesföreningen socionomer för döva och hörselskadade, YSDH. Gällande missbruksvård 
betonar Möller (2009) vikten av att SiS ser till att det finns tillgängliga institutionsplatser till 
för döva eftersom det inte existerar några sådana idag, inte heller en 
öppenvårdsmottagning med dövkompetens. Döva missbrukare isoleras och återigen hotas 
patientsäkerheten när behandlingen blir otydlig och fördröjd. Samtliga författare nämner 
vikten av att skriftlig information också ges på teckenspråk, även ute i samhället, samt 
vikten att de professionella tillåts ta sig tid i mötet. Tiden är en maktfråga som måste 
prövas, för genom att professionella investerar i mer tid, förbättras både kvaliteten på 
mötet och relationen med döva klienter (Gustavsson & Jacobsson 2009). 

 

Slutdiskussion   
 

 

Studien ville få mer kunskap om vad forskningen visar när det gäller relationen mellan döva 
som klienter och sociala myndigheter. Med frågeställningarna som grund genererade 
artikelanalysen i sex teman. Den tematiserade analysen kom fram till att trots att det gått 
flera år, saknas det fortfarande mycket forskning inom det socialvetenskapliga fältet. 
Slutsatsen är att det knappt förekommer någon dövkompetens inom de sociala 
myndigheterna, vilket beskrivs av artiklarnas fallexempel. Rättssäkerheten hotas när de 
professionella bemöter döva klienter med bristande kunnighet. Döva upplever ofta ett dåligt 
bemötande och orsakerna beror till stor del på kommunikationssvårigheter och avsaknad 
av dövkompetens, vilket leder till att de professionella ofta är osäkra och stressade. 
Fenomenet ser man i samtliga studier trots att de kommer från olika delar av världen. 
Särskilt döva med språkdeprivation riskerar att utsättas för oetiskt bemötande, eftersom de 
själva inte har förmågan att se när det går fel, och på grund av okunnighet gör inte heller 
den professionella det, vilket leder till att situationen havererar. 
Kommunikationsbarriärerna skapar en ostabil situation där ingen märker när det brister. 
Följderna blir bland annat att döva klienter kan stigmatiseras både av sig själva och av 
myndigheterna på flera olika sätt. I ett par av fallen indikerar det att döva klienter själva 
uppvisar en viss ovilja till att samverka med de sociala myndigheterna eftersom de själva 
säger " [...] det blir bara värre ". Analysen visar även att många döva faktiskt innehar 
kunskaper om sina rättigheter, men när de försöker tala om det eller komma med egna 
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förslag till lösningar, blir de ofta ändå ignorerade av den professionella. Även positiva 
aspekter har framkommit. Det finns goda exempel på situationer där den professionella 
faktiskt hade lite kunskap och var kreativ genom att försöka kommunicera på andra sätt 
samt tog sig tid. Tiden är en viktig faktor i ett professionellt bemötande. För genom att ta sig 
tid hinner man pröva sig fram och finna ett sätt att kommunicera som samtliga parter 
känner sig bekväma med. Det uppskattades också när det fanns en teckenspråkstolk med. 
Forskningen berättar att kvaliteten på tolken kan variera samt att det ofta förekommer brist 
på tolkar. Dövkompetens är ibland viktigare än teckenspråkskunskaper, därför att som 
professionell är ansvarig för att samtliga parter är delaktiga i kommunikationen och förstår 
varandra. Resultatet av den här litteraturstudien stämmer väl överens med resultat från 
tidigare gjorda forskningsöversikter. Det går även att reflektera kring det Jacobsson (2000) 
skriver, att normativiteten i forskningen om döva bland annat uttrycker sig i att ideologin 
går före analysen och ställer krav på rätt tolkning av verkligheten. Utgår man från att 
majoritetssamhällets ideologi är den som ska föregås, riskerar det att i forskningen ge en 
relativt ensidig och ideologiskt färgad beskrivning (Jacobsson 2000, s 23).  
Även Fredäng (2006) resonerar kring detta, att sådan forskning om döva, som utgår från 
hörselbristen, är en form av audism. För att undersöka detta gjordes en liten jämförelse 
mellan studier gjorda av döva författare respektive hörande författare. Jämförelsen visade 
ingen någon större skillnad gällande resonemangen i slutsatserna. Det man kunde ana var 
att i de artiklar skrivna av hörande förklarade de gärna mer detaljerat om olika begrepp 
kring döva. Exempelvis vad dövkultur är och bad respondenterna förklara begreppet trots 
att det inte var relevant för studiens frågeställningar. Medan materialet av döva författare 
var mer preciserad, utan några djupare förklaringar av kringbegrepp om döva. Detta är en 
liten intressant aspekt som förtjänar en egen studie. Genom möten och interaktion med 
andra definierar man sig själv, och som Brakstad (2012) och Gustavsson & Jacobsson (2009)  
skriver, finns det en risk att döva får en sämre självbild och nedvärderar sig själv. Om man 
ständigt möter hinder och svårigheter i interaktion med andra, är det lätt att man definierar 
sig som komplicerad och avvikande. Bara tillsammans med andra teckenspråkiga samt de 
som har dövkompetens, känner man sig ”normal”. Därför är det så viktigt med de två 
förslagen som presenteras i Harmers (1999) artikel, som beskriver hur döva ska kunna 
kontakta myndigheter och få en god behandling. Förslagen matchas väl med de 
beskrivningar och förslag som lyfts fram i SOU 2003:12 samt SOU 2006:29, vilka 
forskningsområden som är mest angelägna och varför. Döva är fullt fungerande och lika 
intelligenta som hörande, och genom att patologisera den gruppen går man miste om bra 
arbetskraft, andra perspektiv och kunskaper som kan bidra till en positiv utveckling i 
samhället. Studien av Brakstad (2012)  om språkdeprivation är unik av sitt slag inom svensk 
forskning. Trots att den här studien och Brakstads litteraturöversikt har olika 
forskningsområden landar vi på samma resultat, vilket indikerar på att bristen på 
dövkompetens inom många områden är uppenbar.  Gustavsson & Jacobssons (2009) studie 
berör problemet, men här nämns inte begreppet språkdeprivation alls. Orsaken kan vara att 
först 2007 förklarades begreppet av Sanjay Gulati, hur sen språkutveckling påverkar döva. 
Det kan förklara varför det inte nämns i Gustafsson & Jacobssons (2009) studie då 
begreppet fortfarande var relativt nytt 2009. Deras resonemang kretsar även kring 
tidsaspekten, men påtalar vikten av att den professionella ska inneha livsvärldsperspektiv 
vid möten med döva klienter, det kan liknas vid det döva idag kallar dövkompetens. I 
rapporten SOU 2006:29 diskuterar man teckenspråk och teckenspråkiga ur ett vidare 
perspektiv än den här kunskapsöversikten, men i Fredängs (2006) slutdiskussion finnes 
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liknande resultat. Fredäng refererar till Unni Wikan (1999) och utvecklar ett resonemang om 
att det gynnar myndigheterna att vara "ovetandes" om dövas behov. Eftersom kunskap om 
döva och teckenspråk kan te sig vara "farlig", för om döva ses som teckenspråkiga 
sociokulturella individer, innehar de då en större förmåga att ställa mer krav på samhället 
och tillgänglighet än om de ur patologiskt perspektiv ses som skadade individer beroende av 
teckenspråk. (Fredäng 2006) Resonemanget är intressant, det förekommer inte något 
liknande resonemang i varken artiklar eller andra forskningsöversikter. Dock kan det 
betraktas ur ett socioekonomiskt perspektiv, allting kostar pengar och det är många gånger 
en fråga om resurser samt prioriteringar. Döva konkurrerar med andra grupper för 
funktionshindrade om bidrag och resurser, men paradoxalt nog anses döva inte vara 
funktionshindrade alls inom många områden utom där det krävs god hörsel. I 
Kommittédirektiv 2003:169 finner vi ett ännu bredare fält med diskussioner samt perspektiv 
på teckenspråket och dess användare. Först under rubriken Teckenspråkigt 
samhällsstöd finner man återigen de gemensamma resultat som artiklarna i den här studien 
kommit fram till. Det konstateras att det råder stor brist på både dövkompetens och 
teckenspråkig tillgänglighet inom många samhälleliga områden. Ett fält det berör, som 
hamnat litet i skymundan, är döva kriminella. Man förklarar att det blir problematiskt när 
språket blir en del av ett verktyg i en behandling, t.ex. missbruksvård och kriminalvård. Där 
kan problem uppstå och rättssäkerheten vackla när den döva klienten inte har samma 
integritet som andra kriminella. I kommittédirektiven belyser man även äldre dövas 
situation idag samt den utredning som är gjord. Man kan konstatera att resultaten från både 
kommittédirektiven, SOU 2006:29 samt Sveriges Dövas Riksförbunds undersökning 
överensstämmer mer än väl med varandra. Det man också konstaterar är att sedan den 
första utredningen som gjordes 2003 fram till idag 2015, har det fortfarande inte hänt 
någonting. Trots tidsspannet på inkluderade artiklar och forskningsöversikter i den här 
litteraturöversikten, finns inte heller någon märkbar skillnad gällande kunskapsökning, dock 
har nya förklaringsmodeller och begrepp tillkommit under åren. Samtliga resultat pekar på 
brister i form av avsaknad av dövkunskap, oetiskt bemötande med mera.   
 

 
Förslag till vidare forskning   
 

Forskningen kring döva är fortfarande till stora delar outforskad. Det behövs mer 
primär forskning utifrån tvärkulturellt, socialvetenskapligt och biopsykosocialt perspektiv 
som innehåller nya resultat, inte översikter av tidigare publicerad forskning. Mer forskning 
om dövvärlden ur flera dimensioner behövs också. Det finns barndomsdöva som sörjer över 
hörselförlusten trots de aldrig upplevt ljud. Känslan av att vara avvikande kan vara svår. Tom 
Shakespeares teori som Capdevila (2013)  undersöker i sin studie kan vara intressant att 
undersöka närmare då den omfattar hela identiteten, både ur det medicinska och kulturella 
perspektivet. En ickekulturellt döv som får ett dövkulturellt präglat bemötande  
kan känna sig bagatelliserad och förbisedd. Det patologiska och det kulturella 
perspektivet är varandras ytterligheter, utan tillräcklig dövkompetens blir det svårt att 
bedöma vilket perspektiv som ska råda under behandlingen. Därför är det viktigt med mer 
forskning inom det här fältet. Dövkulturen kan användas som ett verktyg av den 
professionella i arbetet med att stärka svaga döva, men det kräver också en viss 
mottaglighet hos klienten. För att skapa ett givande möte krävs det inte alltid att man 
har teckenspråkskunskaper utan det är viktigare med rätt attityd och dövkompetens. Möter 
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man som professionell döva klienter rekommenderas det starkt att man lär sig teckenspråk, 
men det finns en del som går på kurser gång på gång utan att språket "fastnar". Därför är 
det viktigt att man ändå har rätt inställning från början och som Cooper, Rose 
& Mason (2004) skrev i sin artikel, ju oftare en professionell träffar döva klienter desto mer 
van blir denne vid döva. Språket brukar då automatiskt utvecklas med tiden. Kvalitativa 
studier kring dövkompetens i de sammanhang där samarbetet mellan döva och 
hörande fungerar bra, är att rekommendera för att lättare identifiera de gemensamma 
nämnare som gynnar brobyggandet mellan klient och professionell. Den professionella 
behöver också tydliga riktlinjer som stöd och inte ständigt behöva anpassa sig och vara 
flexibel. Det vore någonting som socialstyrelsen borde ta sig en närmare titt på...   
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Bilaga 1: Sökmatris - Databassökning  

 Tabellen redovisar träffar med antalet valda fynd upphöjt bredvid i databaserna vid 

respektive sökord.  

 

Sökord  Summon  Scholar  Libris  Social 
Services 
Abstract  

DiVA  PsycInfo  

Döva  182  33501  2240-  X  202  X  
Hörselskadade  121  1750 - 2984-  X  432  X  
Döva social  181  559011  3791  X  523  X  
Döva social 
arbete  

0  300010  32-  X  33 0  X  

Döv social 
myndighet  

0  13908  0  X  0  X  

Dövkultur  0  853  3-  X  4-  X  
Teckenspråk 
socialt arbete  

0  28807  7 -  X  141  X  

Språkdeprivation  
döva  

1  453  0  X  0  X  

Icke verbal  
kommunikation  

0  5733  101  X  30-  X  

Döv* forskning  4  36802  482  X  61  X  
Audism  344  9091  44  0  0  72  
Deafhood  622  8212  54  0  1-  71  
Deafness  6025- 306000-  4743  466  19-  36322  
Hard of hearing  11594-  183000-  902  324  18-  1222-  
D/HoH  101  1840 -  0  0  0  2682-  
D/H  8701  2180000-  3521-  51-  0  41  
D/HH  1242  17500-  0  1 -  0  632  
Deaf  11067- 676000-  12953  1526  671  8946 -  
Deaf social  110325  2770007  1882  1545  361  13433  
deaf social work  109874  2860004  ¨242  689  101  1892  
Deaf case  47442  3810003  131  181  51  992-  
Deaf social  
service  

46883  2240002  181  1544  2-  2413  

Deaf culture  24662  75904  564  151  5-  3271  
Deaf Nonverbal-
communication   

6521  30000-  0  2-  0  0  

Deaf provider  12197  318005  38-  172  5-  801  
Deaf caregiver  7803  12000-  0  0  0  601  
Deaf peer 
review  

17051  476002  1-  0  0  48-  

Sign language 
care  

134012  1190000-  121  7-  6-  0  

X - Träffar inte svenska ord  

- För många träffar, eller inte relevanta träffar. 
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Bilaga 2: Artikelmatris  

Författare, studiens  
namn och tidskrift 

  
Urval  

  
Design  

  
Syfte  

  
Resultat  

1.Capdevila, P. (2013) 
 
Funktionshinder-  
teorins dikotomi  
En teoriutvecklande 
studie  av funktion-
hinderteorins två 
modeller.  
  
Lund Universitet  

Man studerar fyra 
artiklar varav två 
som representerar 
respektive "pol". 
Artiklarna kommer 
från SDR samt 
Barnplantorna  

En jämförelse-
studie där 
man jämfört 
två olika poler 
inom 
funktionshind
er-teorin samt 
prövar att 
utveckla Tom 
Shakespeares 
analys.    

 Syftet är att visa på den 
polarisering som råder 
inom funktionshinder-
teorin. Inom fältet för 
funktionshinderteori saknas 
tvärvetenskapliga teorier 
vilket bidragit till konflikter 
mellan två dominerande 
modeller/synsätt, den 
medicinska och sociala.   
 

Resultatet visar på att det går 
att tillämpa Shakespeares 
teori, man kan förena den 
medicinska och 
sociokulturella perspektivet 
genom att fokusera på 
identiteten .Man förklarar i 
studien att Tom Shakespeares 
teori vill sammanföra det 
medicinska och det sociala 
som där studien prövaren 
utvecklande ansats  
   

2.Cardoso, 
Rodrigues& Bachion 
(2006)  
 
Perception of persons 
with severe or 
profound deafness 
about the 
communication- 
process during 
helthcare.  
  
Rev Latino-am 
Enfermagem  
  

Åtta Döva och 
hörselskadade 
patienter 
intervjuas.   

Kvalitativ 
studie med 
halvstrukturer
ade  
intervjuer.   
  

 Syftet med studien var för 
att identifiera de 
upplevelser hos döva 
patienter i deras 
kommunikation med 
vårdpersonal I samband 
med vårdbesök.  

Studien beskriver döva 
personers upplevelser av 
kommunikationen och deras 
känslor innan, under och efter 
vårdbesöket.  Flera patienter 
är oroliga över att inte bli 
förstådda och därmed riskera 
få felaktig behandling. Många 
professionella tror det räcker 
med att skriva, men det är 
svårt att förstå skrivet språk 
tycker många. Släktingar 
används som tolk och ibland 
hålls den döve utanför 
konversationen vilket också 
skapar flera risker, exempelvis 
släktingarna känner inte till 
alla de detaljer som behövs 
och därmed ger felaktig 
information.   
  

3.Cooper, Rose& 
Mason.(2004). 
 
Attitudes of  human 
service professionals 
toward deafness.   
American  Annals of 
the Deaf, 148, 385—
390  
  

 Döva  Kvalitativa 
intervjuer v 
utifrån ett 
mätsystem på 
62 frågor, 
fokusgrupp  
samt 
litteraturstudi
e.  
  

 Man ville undersöka 
attityden hos professionella 
hos sociala myndigheter, 
om kunskap om dövkultur 
hade någon betydelse i 
mötet mellan en döv klient 
och en professionell.  
  

Studien visade på att ju oftare 
en professionell hade varit i 
kontakt med döva klienter 
desto bättre upplevelse fick 
klienterna av mötet. 
Attitydförändringen sker i 
samband med att den 
professionella blir van med 
döva. De professioner som 
har döva klienter bör få mer 
kunskap och erfarenhet om 
dövkulturför att kunna 
erbjuda bättre service. Dock 
betonar författaren att om 
terapeuten saknar kunskap 
och erfarenhet med att 
behandla döva klienter så bör 
denna inte behandla döva 
som är bevakade av domstol 
m.m.  
  

4.Granlund & 
Ljungberg, (2012)  
 
 
"Så blir det ju om 
man är döv"  
Örebro universitet  

Sex personer som 
arbetar som 
personal för 
deltagare med både 
hörselnedsättning 
och 
utvecklingsstörning.  

Kvalitativ 
studie med 
semi-
strukturerade 
intervjuer.  

 Syftet var att undersöka 
hur personalen uppfattade 
kommunikationen 
mellanpersonalen och 
deltagarna. Man ville även 
studera hur personalen 
uppfattade deltagarnas 
delaktighet.  

Resultatet visade att 
personalen upplevde att de 
inte hade tillräckligt med 
teckenspråkskunskaper och 
att det ofta förekom 
störningar i kommunikationen 
med deltagarna. Man ansåg 
att med bättre 
teckenspråkskunskaper ökar 
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      man kvaliteten både på 
kommunikationen samt 
deltagarnas delaktighet. Man 
noterade även att deltagarna 
får en ökad delaktighet och 
kommunikationen blir bättre 
via gemensamma aktiviteter 
samt att var och en får arbeta 
i sitt eget tempo.  
  

5.Hadjikaou,Petridou, 
Stylianou(2005)  
 
Evaluation of the 
support 
Servicesprovidedtode
afchildrenattendings
econdarygeneralscho
olsincyprus.  
Journal of deaf 
studies vol. 10  nr 2.  
  

77 döva barn, deras 
föräldrar samt 367 
lärare.  

Kvantitativ 
metod med 
enkäter och 
sedan med 
gruppintervju
er.  

Man ville undersöka och 
utvärdera stödinsatserför 
döva elever i hörande 
skolor.  

Studien resulterade i att man 
konstaterade att det inte 
fungerar tillfredsställande. 
Lärarna var eniga om att det 
var viktigt att inneha ett 
dövmedvetande när man har 
döva elever.  De flesta barnen 
hade inte mycket kontakt 
med skolkuratorn. Det var 
istället läraren de tydde sig till 
för att lärarna ofta förstod 
bättre hur det är att vara döv.  
 

6, Hansson & 
Batrapo(2011)  
 
Döva/hörselskadade 
individers 
erfarenheter av 
bemötandet inom 
sjukvården.  
Ersta Sköndal 
Högskola  

Döva och 
hörselskadade  

Litteraturstudi
e med 14 
artiklar,  

Man ville undersöka hur 
döva/ hörselskadade 
individers erfarenheter av 
bemötandet inom 
sjukvården.  

Resultatet visade att både 
positiva och negativa 
erfarenheter av bemötandet 
inom sjukvården. De negativa 
erfarenheterna var dock 
dominerande. Av dessa var 
tre teman framträdande det 
vill säga bristande 
kommunikation, bristande 
kunskap och dessutom brister 
i bemötande.  

7, Harris & 
Bamford(2010)  
 
The Uphill Struggle: 
Services for Deaf and 
hard of hearing 
people-issues of 
equality, 
participation and 
access.  
Disability&Society  
  

Döva och 
hörselskadade  

Kvalitativ 
studie med 
fokusgrupper  

Syftet var att undersöka hur 
Döva och hörselskadade 
blir exkluderade i samhället 
och av socialtjänsten.  

Resultatet visade på att det 
var alltför mycket okunskap 
som råder, tidigare var det 
välgörare som hade hand om 
Döva men sen när 
myndigheterna tog över så 
blev det otydligt och rörigt.   

8.Hindley& Roberts 
(1999)  
 
Practioner review: 
The assessment and  
Treatment of Deaf  
Children With mental 
Disorders.  
Cambridge press.    

Döva och 
hörselskadade  

Kunskapsöver
sikt  

 Syftet med studien var för 
att få en överblick hur 
behandlingen såg ut av 
döva barn med psykiska 
problem.  
  

Resultatet visar på att det 
brister inom många områden, 
på grund av kommunikations-
svårigheter. Dålig 
tillgänglighet av tolk, mycket 
missförstånd medför dålig 
kvalitet av stödinsatserna.  

9.Hindley(2000) 
 
Child and Adolescent 
Psychiatry:  Mental 
health and  
deafness.  
Whurr Publishers Ltd.  
  

 

Döva och 
hörselskadade  

Litteratur-
studie  

Man ville studera kulturella 
och medicinska orsaker till 
mental ohälsa.  

Resultatet visar på att båda 
faktorerna (medicinsk och 
kulturell syn) är lika viktiga att 
undersöka när man behandlar 
en döv patient. Man måste se 
hela människan med rätt 
glasögon menar författaren.  
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10.Iezzoni, O'Day, 
Killeen 
&Harker.(2004)  
Communicating  
about Health Care: 
Observations from 
Persons Who Are  
Deaf or Hard of  
Hearing.  
Annals of Internal  
Medicine. 3/2/2004, 
Vol. 140Issue5  

14 döva samlade.  Kvalitativ 
ansats genom 
4 semi- 
strukturerade 
intervju- 
grupper.  

Bakgrunden till studien är 
att man konstaterat att 
nyckeln till framgångsrik 
serviceinsats är en 
klientfokuserad service. För 
att uppnå detta krävs god 
kommunikation. Döva blir 
ofta utsatta för 
kommunikationsbarriärer. 
Man hoppas på att denna 
studie ska identifiera dem.  

Resultatet redovisar sex 
punkter som identifieras som 
kommunikationsbarriärer;  
1. Klienten och den  
professionella är oense om 
hur det är att vara döv.  
2. Olika åsikter om vad en god 
kommunikation innebär.  
3. Farliga missförstånd sker i 
provtagningsrummet, med 
läkaren m.m.  
4. Svårt att få hjälp via 
telefon.  
5. Dåligt bemötande 
förekommer  
6.Klienterna föreslår andra 
kommunikationssätt men blir 
ignorerade.  
  

11. Jones, Atkin &  
Ahmad (2001) 
  
Supporting Asian 
Deaf Young People 
and their Families: 
the role of 
professionals and 
services  
Disability&Society, 
Vol. 16,pp. 51–70  
  

43 döva asiatiska  
ungdomar  

Integrativ 
studie. 
Inledningsvis 
kvantitativ 
undersökning 
med 
gruppintervju
er och en 
djupare 
kvalitativa 
intervjuer 
med 15 av de 
43 
respondenter
na.   

Studien ville undersöka hur 
unga asiatiska döva 
upplever sin livskvalitet, hur 
de får hjälp och stöttning 
ifrån skolan och 
myndigheter. Författarna 
förklarar att området 
'Sociala tjänster' för döva är 
en arena av kamp. Artikeln 
har som målsättning att 
belysa denna kamp  

Studien vill 
sammanfattningsvis via att 
den stöd som ung döv asiatfår 
ifrån sociala myndigheter 
baseras på de normer och 
värderingar samhället har. 
”Experter" ofta är rasistiska 
och funkofobier med mycket 
okunskap om döva och deras 
kultur. Döva är inga passiva 
mottagare av hjälp utan de är 
många gånger intelligenta och 
kan utmana, utvärdera och 
avstå från tjänster de själva 
ser inte fungerar. Författarna 
vill uppmuntra att se 
Dövkulturen som en effektiv 
redskap ,en källa till styrka.   
  

12.Jones & Jones 
(2003)  
 
Educating Young 
Deaf Children With 
Multiple Disorders.  
Bodner& Johnson 
&Sess-LehrerLtd.  
  

Döva och 
hörselskadade  

Kunskaps- 
översikt  

Man ville undersöka vilka 
stödbehov döva barn med 
tilläggsfunktionshinder och 
deras familjer har.  

Studien visade på att det var 
väldigt svårt att kunna täcka 
upp de behov som familjen 
har. Mycket beror på 
kommunikationssvårigheter  

13.Jonsson (1999) 
Hörselskadadebarn 
med 
flerfunktionshinder - 
intersektoriellt och 
transdisciplinärt 
samarbete 
medbarnens 
föräldrar och med 
barnens behov och 
resurser i fokus.  
Rapport .Landstinget 
i Uppsala län    

Döva och 
hörselskadade  

Kvalitativ 
ansats med 
intervjuer.  

Man ville se hur samarbetet 
såg ut mellan barnen och 
deras familjer respektive 
samhällets vårdgivare.  

Studien visar ett tydligt 
resultat om att man önskar 
förbättringar. Detta eftersom 
kommunikationen inte 
fungerar mellan föräldrar och 
professionella. Det upplevs 
ofta är det för stort 
medicinskt perspektiv.  

14.Kehl& 
Gartner(2010) 
  
Can You Hear Me  
Now? The Experience 
of a Family Member  

Döva  Kvalitativ 
studie  

Studien ville undersöka hur 
Döva hanterar när en 
närstående dör. Identifiera 
någon specifik svårighet 
samt någon strategi som 
fungerar bra särskilt för 

Resultatet visade på att Döva 
familjemedlemmar möter 
betydande svårigheter både 
när de ska kommunicera med 
både den döende och med 
vårdgivarna. Det medför ofta 
både en psykisk och en 
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Surrounding the 
Death of Loved Ones.  
Journal of Pain and 
Symptom 
Management  

Döva.  ekonomisk påfrestning. Brist 
på kulturkompetens hos de 
professionella skapar också 
hinder så att Döva måste ofta 
ensamma fatta svåra beslut 
utan att kunna samtala med 
någon professionell.  
  

15.Larsén, L.(2005)  
 
Äldre döva och 
kommunikation -  
En kvalitativ studie av 
kommunikationens 
betydelse.  
  
Socialhögskolan  
Lunds universitet  
  
  

Tre, varav en döv 
och två personal 
och tio 
teckenspråkiga 
(varierade 
hörselgrader)som 
bor i SÄBO.  

Kvalitativa 
halvstrukturer
ade intervjuer 
samt 
observationer 
för att samla 
in empiri med  
Denscombes 
(2000) 
rekomm-
endationer 
som guide.  

Syftet är att belysa vilken 
betydelse möjligheten till 
kommunikation, för den 
psykosociala hälsan, med 
avseende på 
kommunikation, hos äldre 
döva och dövblinda som 
bor på SÄBO .Man vill också 
se vilken betydelse 
personalens kompetens 
inom dövkultur har för 
densamma.  
  

Respondenterna var alla eniga 
om att kunskaper i 
teckenspråk och förmågan att 
kommunicera var 
grundläggande för de 
boendes psykosociala hälsa.   
Personalen ser att de som 
flyttat in "blommar upp" efter 
ett tag då de får en mer social 
tillfredställning och 
kommunikation.  

16.LeBlanc &Tully  
(2008)  
 
Deaf and Hearing-
Impaired Lesbians 
and Gay Males: 
Perceptions of Social 
Support  
  
Journal of Gay & 
Lesbian Social 
Services  
  
  

43 gay /lesbiska 
döva. Insamlingen 
av respondenter via 
snöbollseffekt.  

Kvantitativ 
studie med 
slutna frågor.  

Syftet med studien var att 
undersöka hur 
homosexuella döva 
upplevde sitt sociala stöd.  

Studien resulterade i att 
respondenterna inte så 
mycket stöd ifrån de sociala 
myndigheterna. Det viktigaste 
stödet kom ifrån deras 
respektive partners och deras 
sociala nätverk. Studiens 
resultat genererade ännu fler 
frågor som författarna 
föreslår som vidare forskning 
så att de sociala 
myndigheterna kan få verktyg 
till att kunna stödja 
homosexuella döva mer 
effektivt.  
  

17. Majlöv &Särén 
(2013) 
Kommunikationen 
mellan vårdpersonal 
och patienter som är 
döva.  
 Avdelningen för 
omvårdnad, Karlstads 
universitet  
  

11 artiklar efter tre 
urvalssteg.  
  

En 
litteraturstudi
e baserat som 
baserades på 
Polit och 
Becks nio 
stegsmodell.   

Man ville beskriva de 
faktorer som kan påverka 
kommunikationen mellan 
vårdpersonal och patienter 
som är döva samt 
vårdpersonals bemötande 
av patienter som är döva  
  

Vårdpersonalen behöver mer 
kunskap om dövkulturen 
kommunikationsmetoder 
med döva patienter på ett 
respektfullt sätt som bevarar 
deras värdighet och 
autonomi.  

18.Martinell, (2010)  
 
 Slutrapport till 
projektet "Äldre döva 
i samhället"  
 Sveriges Dövas 
Penionärsförbund  
  

261 döva 
pensionärer över 65 
år.  

Kvantitativ 
metod med 
artologik* 
som verktyg.  
  
*Teckenspråk
s-  
baserad 
webbenkät.  
  

Man ville undersöka hur 
äldre dövas situation 
påverkar deras hälsa. Man 
ville få en ökad förståelse 
om äldre dövas livsvillkor. 
Finna nya sätt att få döva få 
det stöd de har rätt till, 
men inte får.  
  

Resultatet visade följande:  
En värde vårdomsorg för döva 
råder inte på långa vägar.  
Den psykiska ohälsan är 
alarmerande höga. Ca 3 % av 
hörande mår dåligt medan 
det är 30 % av döva. 
Socialstyrelsen vet inte vilken 
instans som ska arbeta med 
teckenspråkiga äldre. SKL 
hänvisar till kommunerna 
som inte engagerar sig och 
därmed bryter mot 
språklagen enl en jurist som 
granskade slutresultatet.   

19.Nilsson (2012). 
 
Kommunikation och 
bemötande av döva 

11 personer med 
erfarenhet av döva 
patienter i 
slutvården  

Kvalitativ 
studie 
medsemistruk
turerade 

Studiens syfte är att 
undersöka hur 
kommunikationen och 
bemötandet av en döv 

Resultatet visar på att 
maktobalansen är tydlig i 
sluten psykiatrisk vård. Döva 
patienter som vistas på sluten 
avdelning befinner sig i en 
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patienter i sluten 
psykiatrisk vård – en 
kvalitativ studie  
Lund Universitet  
  

  intervjuer  
  

person som får sluten 
psykiatrisk vård upplevs av 
behandlare och personer 
med inblick i sluten vård.   
  

utsatt situation i dubbel 
bemärkelse på grund av 
kommunikationsbarriärer.  
Behandlare och patient som 
inte förstår varandra på grund 
av diverse faktorer bidrar till 
en längre vårdtid för 
patienten och medför 
merkostnader för samhället. 
Avsaknaden av riktlinjer och 
rutiner för hur en döv patient 
ska bemötas bidrar till den 
okunskap och osäkerhet som 
finns hos behandlare.   
  

20.Pereira& Fortes 
(2010). 
 
 Communication and 
information- barriers 
to health assistance 
for deaf patients.  
American Annals of 
the Deaf, 155(1), 31-
37  
  

25 döva med 
ursprung från Libras 
i Brazilien.  

Kvalitativ 
ansats med 
halvöppna 
intervjufrågor.   

Syftet med studien var för 
att undersöka hur döva 
uppfattade tillgängligheten 
av de hälso- och 
stödserviceutbudet staten 
och kommunerna 
tillhandahåller.  
  

Samtliga respondenter 
kritiserade den bristfälliga 
kommunikationen mellan 
klient och behandlare. 
Kulturkrockar och 
missförstånd gjorde att 
personalen var oförmögna till 
att kunna särskilja vem som 
skulle utföra vad. Dåligt  
bemötande och nedsättande 
attityd förekom ofta.   
  
"The deaf person gets sick. He 
thinks: What am I going to 
dothere? There is no talk, 
then he only gets worse.  
Mistakes can happen; I avoid 
it."   
  

21.Rasmusson (2013) 
 
Att arbeta med en 
språklig och kulturell 
minoritetsgrupp. En 
kvalitativ studie om 
kuratorers arbete 
med döva klienter 
samt deras syn på 
kulturkompetens och 
bikulturell 
kompetens.   
Malmö högskola  
  

3 kuratorer som är 
teckenspråkiga och 
verksamma inom 
dövområdet.  

Kvalitativ 
studie med 
intervjuer 
samt innehar 
induktiv 
strategi under 
intervjuernas 
gång.    

Är att undersöka och 
beskriva kuratorers arbete 
med d/h klienter. 
Frågeställningar:  
- Hur beskriver kuratorerna 
arbetet med d/h klienter?  
- Vilka arbetsmetoder 
används?  
- Vad innebär en 
kulturkompetens och en 
bikulturellkompetens enligt 
kuratorerna?  
  

Arbetet består av praktiska 
åtgärder och stödsamtal med 
eklektiskt förhållningssätt. 
Viktigt att vara teckenspråkig 
och inneha kulturkompetens 
gentemot döva klienter. Dock 
var det även viktigt med 
bikulturell kompetens och ha 
kunskaper om den hörande 
världen. Resultatet visar 
också att kuratorerna ansåg 
att förmågan till en icke-
verbal kommunikation utöver 
teckenspråket är viktigt.  
 

22.Sheppard, K 
&Badger(2010) 
 
 The lived experience 
of depression among 
culturally Deaf 
adults.  
Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing.  
  

Döva  Kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologi
sk metod 
medstrategisk
t urval.  

Syftet med studien var 
beskriva erfarenheter av 
depressiva symtom hos 
vuxna Döva, Man ville 
undersöka Dövas 
perspektiv av depression 
och att beskriva de likheter 
av erfarenheter av 
depression bland Döva 
vuxna  
  

Resultatet visade att 
deltagarna i studien 
anklagade sig själva för flera 
tragiska livshändelser och 
ansåg att dessa händelser 
kanske hade kunnat undvikas 
om de varit hörande. De ville 
ha hjälp med sin depression 
men hade svårt att förmedla 
detta för de kände sig inte 
förstådda. Kände sig otrygga 
hos stödgivaren. Bara inom 
Dövkulturen upplevde de 
samhörighet och trygghet.  
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23.Steinberg, 
Barnett,  Meador, 
Wiggins & Zazove 
(2006)  
 
Health Care System 
Accessibility  
Experiences and 
Perceptions of Deaf  
People  
  

91 vuxna döva som 
kommunicerar 
främst på 
teckenspråk.  
  
  

Kvalitativa 
analyser med 
fokusgrupper 
i tre städer i 
USA:  
  
  

Man vill förstå bättre hur 
Döva som i första hand 
använder 
teckenspråkupplever 
hälsovården.  

Resultatet visar på att 
kommunikationssvårighetern
a var ständigt närvarande. 
Rdsla, oro, misstro och 
frustration dominerade i 
respondenternas beskrivelse 
av deras upplevelse av 
mötena. Många beskriver 
också att man upplevde en 
okunskap när det gällde dövas 
rättigheter och möjligheter.  
  

24.Turner,Windfuhr, 
& Kapur.(2007) 
   
Suicide in deaf 
populations: a 
literature review.  
 Annals of General  
Psychiatry   
  

Döva och 
hörselskadade  

Litteraturöver
sikt  

Syftet med denna studie är 
för att fastställa ev. 
förekomst och utbredning 
av självmords-
benägenheten hos Döva. 
Man vill också identifiera 
de riskfaktorer som leder 
till självmord samt 
undersöka de metoder som 
tidigare använts i 
förebyggande syfte,  
  

Resultatet visade det som 
författarna befarade, det 
finns en stor kunskapslucka 
gällande självmord bland 
Döva. Man anser att 
psykiatrin och sociala 
instanser bör vara särskilt 
tillgänglig för Döva och att 
den hjälp de får ska vara given 
av dem med rätt förförståelse 
och kommunikationskanaler 
som inte innebär någon risk 
för missförstånd. Författarna 
betonar att det är av vikt att 
det behövs mer forskning.  
  

25.Witte & Kuzel 
(2000)  
Elderly Deaf Patients 
Health Care 
Experiences.  
Journal of the 
American Board of 
Family  
Medicine  

Döva   Kvalitativ 
studie med 
semistrukture
rade 
intervjuer 
med 
fokusgrupper.  

Syftet var att bättre förstå 
äldre Dövas erfarenheter 
och upplevelser av 
sjukvården.  

Studien resulterade i att Döva 
pensionärer var mycket 
missnöjda med 
kommunikationen och ansåg 
att personalen inte var 
kapabla till att vårda dem.   
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Bilaga 3: Syntetisering via matriser 

Matris 1 - Exempel på identifikation av nyckelfynd.  

Artikel  Nyckelfynd  

Att arbeta med en språklig  
och kulturell minoritetsgrupp.  
En kvalitativ studie om kuratorers arbete  
med döva klienter samt deras syn på  
kulturkompetens och bikulturell  
kompetens. (18)  
  

..patienter som kommer hit har med sig 
utanförskapet in i rummet hos oss på nåt sättså 
att vi blir såklart påverkade av de och det är ju  
också tillgängligt för döva, men döva säger men 
dit kan jag inte gå och dit kan jag inte gå och dit 
kan jag inte gå för jag villinte ha med mig 
tolk.(18.3)  
  
Oftast är den döva patienten ensam döv på 
avdelningen där ingen annan kan teckenspråk. 
Detta kan skapa ett utanförskap hos patienten 
som hörande personer inte alltid tänker på. 
Avdelningen speglar verkligheten. (18.7)  

Health Care System Accessibility  
Experiences and Perceptions of Deaf People (20)  
  

Doctors are patient with people who are blind or 
in wheel chairs, but they are not as patient with us 
deaf people.(20.5)  
  
… All I want is to be able to go to the 
emergencyroom and please, them knowing what 
to do.Take care of me like any bodyelse. I have to 
go in and they don't communicate with me and 
they start touching me all over my body, it's very 
distressing.(20.8)  

  

Matris 2 - Översikt av nyckelfynd, extrahering och teman. 

Nyckelfynd  Extrahering  Tema  
"They didn’t tell me what they were going to do.There I was in the stirrups . I 
couldn’t see what was going on. The doctor didn’t say to me, “This might be 
uncomfortable,”  or tell me how much pain to expect. I never went again. I was 
scared.  I didn’t know if I was being molested or raped or if this was a sexual 
advance. . . .A hearing doctor with a hearing patient will talk through the entire 
exam, but when the  patient is deaf, they just do it. Some doctors keep on talking. 
They forget I’m deaf."  
  
"Our view is that if Social Services get involved, the situation could actually be 
worsened by that.This is our view from history…that is why we back off."  
  
"..en känsla av otrygghet hos den döva patienten när patienten inte hänger med i 
vad som händer på avdelningen."   
 
Participants were afraid of the consequences of miscommunication with their 
healthcare practitioners, and were often afraid of the consequences of telling 
their practitioners about inadequate communication:   
  
"Erfarenheten att bli gammal och sjuk har inte varit lätt. För fem år sen fick jag 
stroke, och det var en chockartad upplevelse att ligga på sjukhus i flera veckor och 
vara rädd och ensam, Inte en enda kunde teckenspråk."  
  
"Socialsekreteraren bestämde över huvudet på mig, om jag skulle ha rullator, om 
jag skulle ha rullstol. Jag kände mig omyndigförklarad."  

Otrygg upplevelse 
Dålig attityd 
Oetiskt bemötande 

Dövmedvetande 
Oetiskt 
bemötande 
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They haven’t got time to slow down, they’re rushed off their feet because they’ve 
got xamount of people to see. So they haven’t got time to slow down for that 
extra few minutes. -This comment was made by a woman whose child had died 
and displays a lack of professional care in a highly charged emotional situation.   
 
"social services for deaf is to face apatchy, meet  service with  ‘grapevine 
knowledge"  
  
"Vi blev erbjudna hemtjänst och det var jättejobbigt. Vissa förstod inte vad 
Sverker sa och Sverker förstod inte vad hemtjänsten sa"  
  
 "Deaf has serious problems, doctor does not understand because deaf talks face 
to face.Calm, need patience, I explain again. Doctor very nervous, face different"  
  
"Although Deaf people frequently felt   thwarted by Social Services, Inresponse, 
they became adept  at ‘badgering’ Social Services staff"  
  
" Kunskapsbrister hos professionella äventyrar patientens rättssäkerhet " 
  
"Health professionals tend to use rudimentary forms of communication with this 
clientele"  
  
"Tjejen begärde tolk men det kom ingen tolk och det sades ”äh vi kan skriva eller 
ta hjälp av en annan personal”. En annan personal kom och försökte teckna. Den 
döva sa ”nej, jag vill inte prata med den personen, jag vill att det bara ska vara vi 
två med en tolk”. De försökte med andra lösningar, istället för att lyssna på den 
dövas…”krav”… på den dövas villkor."    

  
"Patienten kanske uttrycker en vilja att ha tolk och när personalen säger nej, blir 
det inte heller någon nästa gång. Patienten orkar inte kämpa emot och accepterar 
situationen eller väntar ut tiden."   
  
"Many deaf are   
unsupported in their efforts to exercise their rights of citizenship and that, 
consequently, injustice and hardship occur. 
 

Upplevelse av att inte 
bli bemött av rätt 
kompetens  
  
Avsaknad av 
stöttning  
  
Bristanderättsäkerhet  
  
Blir inte lyssnade på.  
  
Kränkning  
 
 

Otillräckliga 
ekonomiska 
resurser  
 

The local Social Services department recognised that supporting ‘disabled 
parents’ was a relatively neglected area. As in many other departments, there 
was no designated budget for this purpose, either within Adult Services, or the 
Children and Families team. 
 
"De ser det bara från sitt perspektiv, att man inte ska slösa på resurser, man ska 
inte slösa på… att det kostar mycket. Man måste tänka att det finns ett annat 
perspektiv också. När man är i slutenvården, det är en process hela tiden. Den 
processen startar inte och slutar inte vid tolktillfällena, vad händer mellan dem? I 
praktiken avstannar processen mellan tillfällena. Tillfriskningsarbetet fungerar 
inte mellan gångerna. Den typen av kunskapen finns inte hos socialarbetarna."  
  
"..unfair financial burden friendlyness on physicians who would like to-treat deaf 
patient  
 

Inget skyddsnät  
  
Finns inte medel eller 
resurser  
  
Processer avstannar  
 

Otillräckliga 
ekonomiska 
resurser 
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Matris 3 - Översikt av extrahering till tematisering 

Extrahering  Teman  

Otrygg upplevelse  
Dålig attityd  
Dåligt bemötande  

Avsaknad av dövmedvetande  
Oetiskt bemötande  
  

Att bli förbisedd  
Saknas tålamod och tid  
Förminskad  

Tid som resurs  
  

Upplevelse av att inte bli bemött av rätt 
kompetens  
Blir inte lyssnade på.  
Avsaknad av stöttning  
Kränkning  

Otillräcklig kompetens  
Bristande rättssäkerhet  
Stigmatisering  

Inget skyddsnät  
Finns inte medel eller resurser  
Processer avstannar  

Otillräckliga ekonomiska resurser  
  

  

 

Slutresultat av synteseringen  

Teman  

1. Dövkompetens*  
2. Bemötande  
3. Resurser**  
4. Rättssäkerhet  
4. Stigmatisering  
*Sammanslagning av bristande dövmedvetande och otillräcklig kompetens  
**Sammanslagning av tid som resurs och otillräckliga ekonomiska resurser.  
  

  

 

 

 


