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De flesta Döva i Östergötland är mellan 35-65 år gamla och växte 
upp under den tid då den orala metoden var gällande. De fick inte använda 
teckenspråk i skolan utan hänvisades till läppavläsning. De flesta var språk-
lösa fram till skolstart och den tiden brukar kallas de 7-vita åren. Detta har 
inneburit stora svårigheter för döva både i kommunikation och i tillgången 
till information i samhället.

De som växte upp  med den orala metoden har mer eller mindre 
en språklig fattigdom så kallad språklig deprivation1. Det har bland annat 
inneburit en försvårad inlärning av svenska och att ta del av kunskaper på 
olika nivåer. 

Läppavläsning har inte bidragit till dövas utveckling. Först vid inlärning 
och kommunikation på teckenspråk har individuell utveckling kunnat 
starta. Den språkliga skillnaden mellan hörande och döva är stor. Döva an-
vänder teckenspråk som de flesta hörande inte behärskar. Dövas språkliga 
deprivation och hörandes okunskap om dövas egna språkliga villkor bidrar 
till svårigheter i mötet dem emellan. 

i arbetslivet
Dövas plats

Här följer en sammanfattning av 
resultatet från förstudien ”Dö-
vas plats i arbetslivet” av Katarina 
Mattsson och medförfattare Elisa-
bet Nylund samt Clarie Rasmussen 
Öberg. Studien är genomförd på 
uppdrag av Samordningsförbundet 
Centrala Östergötland 2012. 

Förstudiens syfte var att utreda 
eventuellt behov av en teckensprå-
kig arbetsplats. Ambitionen har 
varit att sammanställa döva i Öst-
ergötlands sociala verklighet och 
arbetsrelaterade behov. 
Önskan är att förstudiens resultat 
ska synliggöra konsekvenser och 
skillnader som dövheten i ett hö-
rande samhälle medför. 

För att bekräfta någon 
olik dig själv krävs att du 
först ser olikheterna och 
accepterar dessa. Med 
kunskap kan du skapa 
möjligheter för möten, 

på riktigt!

Vi skulle bara talträna, 
jag fattade aldrig svenskan… .”»

1 Glickman, N. & Gulati, S. (2003), Mental health care of deaf people. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum 
associates, inc, publishers.
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att lära sig ett talat språk är mycket komplicerat när man inte hör. 
De som hör uppfattar olika bokstavsljud som bildar ord genom ljudning 
via hörseln. Det blir till en upplevelsekedja där läskoden vanligtvis knäcks. 
Läskoden hos döva knäcks på andra sätt eftersom ljudning är omöjligt. För-
studien visar att skolundervisningen förr skedde utan teckenspråk, vilket 
försvårade inlärningen av svenska språket. Istället för ljudning har döva fått 
förlita sig på bildminnet i ordförståelse.

utan ljuDning är det svårt att komma ihåg hur olika ord ser ut. Det 
är också svårt att se skillnader på ord och förstå ordens skiftande innebörd 
beroende på vilket sammanhang ordet återfinns. Vid brister i svenska språ-
ket försvåras skriftlig kommunikation och förmågan att tillgodogöra sig 
skriven text. 

Jag har svårt att förstå det som 
skrivs, det bara blir missförstånd...”»

bildminnet

A= ▲ B=► C=▼ D=◄ E= ▀ F= ▄ G= █

H= ■ I= ▬ J= ● K= ◘ L= ◙ M= □ N= ♦

O= ░ P= ▒ Q= ▓ R= ╬ S= ╪ T= ╩ U= ╨

V= ╧ X= ╦ Y= ╣ Z=╟ Å= ┬ Ä= ┴ Ö= ┼

■▀●! ■╨╬ ◘◙▲╬▲ ◄╨ ◙┴╪♦▬♦█▀♦ ♦╨ ???

Hej! Hur klarar du läsningen nu ???

Här är alla bokstäver utbytta mot symboler. Försök föreställ 
dig hur det skulle vara att läsa utan att ta hjälp av bokstavsljudning.
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Säg att de berättar något för mig, jag 
förstår ju inte vad de säger, oh nej, 
meningen är ju att man ska kunna 
skriva, men det gör de ju inte och skulle 
de skriva så är det inte säkert att jag 
skulle förstå vad de skriver heller…”

»
samhället har omedvetet i välvilja agerat som beslutsfattande ställ-
företrädare för döva. Bemötande som döva fick som barn kännetecknades 
av diskriminerande hantering från vuxna hörande. Detta bemötande från 
hörande har fortsatt även in i vuxenlivet för döva. Samhället har tagit beslut 
åt döva utan att ge möjlighet för dem att själva påverka besluten. 

makten återfinns hos hörande både i det lilla mötet, men även 
hos samhället i stort. Hörande har ofta både språk- och kunskapsövertag.
Det innebär för döva att hörandes normer och värderingar är gällande. Som 
exempel på tidigare maktövertag från hörande kan nämnas förbud att an-
vända teckenspråk, sjukvårdens okunniga agerande och myndigheters be-
slut utan den dövas medgivande.

Det tiDigare handlandet av hörande lever kvar och formar dövas livs-
strategier än idag. Erfarenhet och kunskap saknas hos många döva att argu-
mentera eller uttrycka sin egen vilja till myndigheter eller andra överheter. 
Samhällets förväntningar på döva har förändrats från att samhället varit 
beslutsfattare, till att döva själva ska fatta viktiga beslut. Den förändringen 
är svår för döva att till fullo leva upp till, eftersom döva tidigare fråntagits 
möjligheten att skaffa sig erfarenheter av detta.

från mycket tiDig  ålder har döva förstått att det funnits en outta-
lad förväntan från hörande på att döva ska behärska svenskan både genom 
tal, läppavläsning och i skrift. Döva har inte kunnat leva upp till de förvänt-
ningarna, vilket har påverkat dem på djupet med upplevelser av att inte vara 
tillräckliga. Vilket gjort att många döva drar sig undan hörande.

Jag visste inte vad som fanns, 
försäkringskassan sa bara nu blir 
det förtidspension, det var tråkigt 
tyckte jag, jag var så ung...”

Nej, jag vet inte vad du pratar om… jag har 
haft förut, något aktvi… bidrag, vet inte vad 
det heter och jag vet inte varför jag fick det.”

»
»

maktFördelning

livsstrategier

Förväntningar
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De flesta Döva som arbetar gör det med arbetskamrater som är hö-
rande som inte kan teckenspråk, därför måste läppavläsning och skriven 
svenska användas i kontakten. Brister i kommunikationen mellan döva och 
hörande är återkommande och tidsödande missförstånd uppstår. Det räck-
er inte att se på andra för att följa med i normer, utveckling och förändring 
på en arbetsplats. Döva befinner sig utanför arbetsplatsgemenskapen vilket 
medför upplevelse av isolering och utanförskap.  De är endast fysiskt inte-
grerade och inte psykosocialt integrerade på sina arbetsplatser2.

upplevelse av utanförskap så kallad stigmatisering3, på grund 
av språkliga hinder, är en uppfattning som delas av både döva och hörande 
arbetskamrater, vi kallar det för öppen stigmatisering. Hörande arbetskam-
rater kan ha svårt att föreställa sig hur det är att vara döv och agerar därför 
omedvetet utifrån sitt hörande perspektiv i tron att döv och hörande har 
samma utgångspunkt. Detta kan innebära att döva inte blir delaktiga och 
får inte tillräcklig information. På så sätt har hörande maktövertag. Detta 
kallar vi för dold stigmatisering.  

Det är alltid så att man måste 
skriva. Så har det varit på alla jobb 
jag haft. Tolk kom nästan aldrig. 
De andra pratar med varandra. 
Det vill jag också, men kan inte.”

»
döv på arbetet

2 Backenroth G. (2001) Socialvetenskaplig tidskrift nr 4:2001
3 Goffman E. (2009). Stigma – den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedts förlag.

Det gäller bara att överleva, 
man tänker inte på annat!”»
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Döva vill och kan arbeta! För att öka möjligheterna till att 
uppnå bättre kommunikation, acceptens och inkludering i arbetslivet krävs 
förändrad inställning och bikulturell4 kompetens hos både hörande och 
döva. Vi föreslår att en teckenspråkig arbetsplats skapas. En arbetsplats för 
döva där kommunikationen i första hand sker på teckenspråk och i andra 
hand på svenska. 

metoDer skulle kunna utarbetas på en teckenspråkig arbets-
plats för den grupp döva som behöver stärkas för att uppnå bättre arbets-
förmåga. Genom ny kunskap och daglig tillgång till sitt språk kan tidigare 
mönster brytas och ett ökat egenansvar tillföras döva. Tidigare livsstra-
tegier måste ändras och nya utvecklas, vilket tar tid. För att lyckas vända 
tidigare utveckling av upplevt underläge i arbetslivet behövs medierande5  
brobyggare. Det vill säga arbetsledare som är tvåspråkiga och väl förankrade 
i både dövas och hörandes kultur och dess skillnader.

på en teckenspråkig arbets-
plats ska alla kunna delta på jämbördiga 
språkliga villkor och uppnå psykosocial 
inkludering. Vi tror att döva på så sätt 
även skulle kunna uppnå trivsel i arbets-
livet. Vi föreslår att genomförandepro-
jektet ska bli verklighet genom medel 
från samtliga samordningsförbund i 
Östergötland. Linköping är beläget 
mitt i Östergötland och föreslås där-
för fungera som utgångspunkt för ge-
nomförandeprojektet som ska kunna ta 
emot döva från hela Östergötland med 
Linköpings kommun som projektägare.  

utformningen av en tecken-
språkig arbetsplats ligger väl i linje med 
regeringens intentioner om fler funk-
tionshindrade i arbete och FN:s re-
kommendationer enligt konventionen 
för funktionshindrade. Resultatet av 
förstudien hoppas vi ska komma till an-
vändning i syfte att höja livskvaliteten 
för döva. Vi önskar också att förstudien 
ska bidra till nya insikter för alla som på 
olika sätt möter döva.

Bara jag har döva arbetskamrater, 
kan jag jobba med vad som helst.”»

teckenspråkig arbetsplats

4 Göransson, L. & Malmström, S-E. (2002) Döva i Skåne, från projekt till regionalt resursteam för döva. Lund: Wallin 
& Dalbom Boktryckeri AB.
5 Backenroth G. (2001) Socialvetenskaplig tidskrift nr 4:2001.
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I samarbete med: Samordningsförbundet Centrala Östergötland • www.samordning.org

taltelefon 013-26 32 49 • texttelefon 013-26 32 50 • mobil/sms: 0709-10 15 71 • fax: 013-20 87 49
Vuxenpedagog Dövteamet i Östergötland | E-post: katarina.mattsson@linkoping.se

Ta kontakt med projektledare Katarina Mattsson

Dövas plats i arbetslivet är en förstudie vars syfte var 
att utreda eventuellt behov av en teckenspråkig ar-
betsplats. Ambitionen har varit att sammanställa döva 
i Östergötlands sociala verklighet och arbetsrelaterade 
behov. Önskan är att förstudiens resultat synliggör kon-
sekvenser och skillnader som dövheten i ett hörande 
samhälle medför. Studiens slutsats är en rekommenda-
tion om en teckenspråkig arbetsplats i Östergötland. 
Där skulle alla kunna delta på jämbördiga språkliga vill-
kor och uppnå psykosocial inkludering. Vi tror att döva 
på så sätt även skulle uppnå trivsel i arbetslivet.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland arbe-
tar för att människor som står utanför arbetsmarknaden 
inte ska hamna i en gråzon mellan olika myndigheters 
ansvarsområden. Därför samordnar försäkringskassan, 
Landstinget i Östergötland, arbetsförmedlingen samt 
Kinda, Åtvidabergs och Linköpings kommuner projekt 
för dessa målgrupper inom ramen för Samordningsför-
bundet Centrala Östergötland.


