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♪♫ “… And touched the sound of silence 

And the naked light I saw 

Ten thousand people, maybe more 

People talking without speaking 

People hearing without listening 

People writing songs that voices never share 

No one dared 

Disturb the sound of silence…” ♪♫ 

Sound of Silence av Simon and Garfunkel (1964 och 1965) eller om man hellre vill 

lyssna på coverversion av Disturbed (2015). 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om döva i arbetslivet. Meningen med uppsatsen är att undersöka om 

döva upplever sig utanför på sina arbetsplatser och i vilka situationer det uppstår. En av 

frågeställningarna är hur döva beskriver den språkliga interaktionen. Tidigare forskning 

visar att döva hamnar utanför på grund av de språkliga barriärerna. Det teoretiska 

ramverket som använts utgår från symbolisk interaktionism, känslohantering och 

interaktionistisk teori kring avvikelse. Insamlandet av data har skett genom kvalitativa 

intervjuer med åtta döva och gravt hörselskadade informanter på svenskt teckenspråk. 

Tolkande fenomenologisk analys, Interpretative phenomenological analysis, IPA, har 

använts och som fungerar särskilt bra när det handlar om upplevelser och känslor. 

Resultatet visar bland annat att några informanter upplever sig utanför på sina 

arbetsplatser och det beror på begränsade interaktioner eller helt enkelt att känna sig 

ensam som den enda döva på arbetsplatsen. Brister i kommunikationen som några av 

informanterna berättar om visar sig vara brister i interaktioner med sina kollegor.  

 

Nyckelord 

Döva, döva och gravt hörselskadade, svenskt teckenspråk, arbetsliv och utanförskap.  
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1. Inledning 
 

Den här uppsatsen handlar om en liten grupp i samhället. Den består av ca 10 000 

individer och det är så många barndomsdöva som beräknas finnas i Sverige, enligt 

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR (Info 1995 och SDR:s hemsida 2019). Gruppen 

barndomsdöva, benämns som döva och det är den gruppen som uppsatsen handlar om. 

För att vara mer precis så handlar den om döva i den arbetsföra delen av befolkningen. 

Det finns tidigare forskning kring döva och arbetslivet, men mycket av forskningen 

handlar ofta om barn och deras språkutveckling med mera. De forskare som har studerat 

döva i arbetsför ålder påtalar att mer forskning i området behövs, Backenroth-Ohsako 

(2002) och Fredäng (SOU 2006:29). Det finns svenska kvantitativa undersökningar om 

döva i förhållande till utbildning, arbete, ekonomi i jämförelse till hörande (Rydberg, 

2010). För att få en bättre bild av vad som påverkat döva, över tid, deras 

gruppsammanhållning och teckenspråkets ställning, behövs en kortare tillbakablick över 

historiens gång. 

Fredäng (SOU 2006:29) beskriver att i tidigare forskning kring döva är det förekomsten av att 

sakna hörsel totalt eller partiellt, alltså det medicinska synsättet, som har varit 

utgångspunkten, men också om att kompensera, att avhjälpa hörseldefekten med hjälpmedel. 

Först på 1970-talet tar forskning kring teckenspråket tar fart. Numera finns forskning även om 

teckenspråkets uppkomst, ställning och roll för döva och dövas barns språkutveckling. Inger 

Ahlgren och Brita Bergman (SOU 2006:29) har funnit belägg för att teckenspråk användes av 

en man redan år 1759 i Sverige. Fredäng tar upp hur teckenspråket betraktades i dövskolan, 

efter Milanokongressen år 1880: Från att ej tillåta teckenspråket, med aga som påföljd om 

döva blev påkomna med att teckna till varandra, till att vara tillåtet för de barn som ej kunde 

tillgodogöra sig talet och taluppfattning (SOU 2006:29). De som kunde tala och uppfatta tal 

benämndes som hör fin (ej hör fint som är mer brukligt i svenska) enligt en tidigare kollega 

som gått i dövskolan i mitten på 1950-talet. De hade också generellt högre status hos lärarna 

än de som behövde använda sig av teckenspråket för att kommunicera. Sedan år 1981 är 

teckenspråket ett erkänt språk i Sverige och är undervisningsspråk i specialskolorna för döva 

och hörselskadade (SOU 2006:29). Dövrörelsen växte sig stark under 1970-talet och de 

försvarade sin rätt att vara döv (SDR:s hemsida 2019). 
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Trots framväxten och den stärkta dövrörelsen under 1970-talet fanns det döva som kände sig 

utanför på sina arbeten och att det inte fanns någon att prata, berättade vuxna döva i min 

närhet för mig. De här berättelserna som återgivits på teckenspråk har funnits med under min 

uppväxt. Det kan vara på sin plats att tala om att svenskt teckenspråk är mitt modersmål. För 

att få veta om dessa berättelser om utanförskap kunde stämma intervjuade jag döva i arbete, 

utifrån en fenomenologisk ansats. Fredäng (2003) har i sin avhandling en liknande fråga kring 

isolerad/utanför men den hamnar under rubriken relationer hörande/döv, med andra ord i ett 

vidare begrepp än enbart i arbetslivet. Undersökningen med intervjuerna gjordes år 1997 i 

samband med mina tidigare oavslutade studier. Utgångspunkten till en början var då att döva 

på en arbetsplats där de har andra döva arbetskamrater torde känna sig mindre 

isolerade/utanför på sina arbetsplatser. En annan fundering är om döva har fått undervisning 

på teckenspråk eller ej, kan det påverka upplevelser av isolering/utanförskap senare i 

vuxenlivet. Om undervisningen har skett utan teckenspråk, där det mesta fokuset har varit på 

att lära sig att tala (och helst höra) kan det leda till ökad känslighet för utanförskap. Det kan 

vara så att den äldre generationen döva har närmare till att känna sig utanför då dem redan 

under skolåren blivit utsatta för aga/bestraffningar vid felaktiga beteenden. Kruth (1996, s.30) 

berättar om i sin bok En tyst värld – full av liv just om bestraffningar som döva barn blev 

utsatta för men att de upphörde redan i mitten på 1930-talet på dövskolan i Härnösand. 

Intentionerna med tal- och hörträning under den epoken var säkert goda, de som då bestämde 

bland annat Skolöverstyrelsen, utgick från det man då trodde var rätt. Men de glömde bort att 

fråga dövgruppen som påverkades av övergripande beslut. Kruth (1996, s. 135). I SOU 

2006:29 skriver Fredäng om att forskning behövs kring dövas isolering när det gäller 

kommunikationen och konsekvenserna kring isoleringen för döva bland hörande. 

Undersökningen kommer därmed att försöka belysa dessa funderingar om dövas utanförskap 

men i relation till arbetet. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att undersöka om döva upplever sig utanför på sina arbetsplatser och i 

så fall i vilka situationer detta uppstår. De frågeställningar som används för att undersöka 

detta är: 

• Huruvida döva upplever sig utanför på sina arbetsplatser och i så fall i vilka situationer 

eller på vilket sätt och i vilka sammanhang känslor av utanförskap uppträder 

• Hur döva beskriver den språkliga interaktionen på arbetet  
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1.2 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen börjar med en inledning, med syfte och frågeställning som även innefattar 

begreppsförklaringar. Därefter följer tidigare forskning inom området. Det teoretiska ramverk 

inom symbolisk interaktionism med fokus på social interaktion, med Hochschilds teori kring 

känslohantering och Beckers teori om avvikelse har använts för att studera resultatet. Därefter 

följer beskrivning av vald metod. Som åtföljs av resultat och analys. Uppsatsen avslutas med 

slutsatser och diskussion.  

 

1.3 Begreppsförklaringar  

 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och lokala dövföreningar, är dövas 

intresseorganisation som driver frågor som rör deras demokratiska och mänskliga 

rättigheter. De arbetar främst för rätten att använda svenskt teckenspråk då det är en 

grundläggande faktor för delaktighet i samhället. (SDR:s hemsida, 2019). Det finns ett 

40-tal lokala dövföreningar anslutna till SDR (SDR Info, 1995 s. 17). Föreningarna är 

mycket viktiga för döva, de fungerar både som kamporganisation och som ett forum för 

debatter och diskussioner, men även kulturella utbyten och rekreation i en teckenspråkig 

miljö (SDR Info, 1995 s. 17). 

 

Specialskolor för döva och gravt hörselskadade. Det finns fem statliga specialskolor för döva 

elever spridda över landet. Skolplikten för döva är 10 år med ett förlängt år i lågstadiet 

(Göransson, et al. 1995 s. 75 f). Undervisningen på dövskolorna ska ske på teckenspråk och 

skolornas mål är att eleverna ska bli tvåspråkiga, det vill säga behärska både teckenspråk och 

svenska (Ibid. 1995 s. 100). 

 

Döva, svenskt teckenspråk och teckenspråkstolkar. En person som är barndomsdöv är 

antingen född döv eller blivit döv i tidig ålder (under grundskoleåldern) och barndomsdöva 

använder och utvecklar svenskt teckenspråk som sitt första språk och svenska i skrift som sitt 

andra språk (Göransson, et al. 1995 s. 13). I denna studie används denna definition för 

begreppet döva. Enligt Brita Bergman, forskare i teckenspråk, är teckenspråk ett fullvärdigt 

språk med egen grammatik och egna symboler (Ibid. 1995, s. 23). Teckenspråket är inte 
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internationellt, utan varje land har sitt eget teckenspråk (SDR:s hemsida 2019). 

Teckenspråkstolkar översätter mellan teckenspråk, svenska och vice versa och tolk kan 

tillhandahållas på fritiden, i arbetslivet och i föreningslivet (SDR, Handlingsprogram 1996 s. 

17). 

 

2. Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning över vad som finns och som är relevant för uppsatsen. I det 

första avsnittet förs en diskussion om hur döva ser på sin dövhet och vad forskningen kring 

detta kommer fram till när det gäller om det är det medicinska eller kulturella synsättet som 

råder. I samma avsnitt diskuteras social kontroll inom dövgruppen och vad det innebär. Det 

andra avsnittet handlar om vilken forskning som finns när det gäller döva och arbetsliv. Det 

tredje avsnittet behandlar diskriminering och audism, som kan tolkas som en variant av 

medveten eller omedveten diskriminering.  

 

2.1 Språklig och kulturell minoritetsgrupp 

 

För att få en klarhet i hur döva ser på sin dövhet kommer en presentation kring vad som har 

pågått inom forskningen kring detta. I amerikansk sociologisk forskning om döva, diskuteras 

skillnaden mellan den medicinska och den kulturella definitionen av dövhet (Jacobsson, 

1997). I det medicinska synsättet är fokuset på avsaknaden av hörsel, helt eller delvis och som 

medför stora begränsningar i uppfattningen av det talade språket, även om det avhjälps med 

hörselhjälpmedel (Myndigheten för delaktighet, 2020). Mellan dessa två synsätt råder ett 

konkurrensförhållande och flera forskare har argumenterat för det kulturella perspektivet, 

döva ska ses som att de tillhör en språklig och kulturell minoritet (Jacobsson, 1997). De har 

identifierat vad döva har gemensamt med andra kulturella minoritetsgrupper i traditionell 

bemärkelse: distinkta beteendemönster, det gemensamma språket, giftermål inom gruppen 

och omfattande sociala nätverk. Meningen med detta är att fastslå att döva är en kulturell 

minoritet. (Ibid. 1997). Döva kan obehindrat kommunicera med varandra vilket gör att de 

skiljer sig från grupper med kommunikationssvårigheter och i sin egen grupp har de ingen 

kommunikationsnedsättning (Rabe et al 1996, s. 68). Den döva gruppen betecknar det som 

tillhörighet till en språklig och kulturell minoritetsgrupp, inte en funktionsnedsättning, (Ibid. 

1996, s. 68). Döva beskrivs utgöra en språklig minoritet och de identifierar sig genom den 
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språkliga tillhörigheten och de utestängs från den muntliga informationen som är på svenska 

eller andra språk, förutom teckenspråk (Arbetsmarknadsstyrelsen, u.å.). Skriven svenska kan 

vara svårt för många döva att förstå eftersom deras modersmål är teckenspråk och inte 

svenska. I många sammanhang är de beroende av teckenspråkstolkar. Döva är inte språkligt 

handikappade när de är tillsammans med andra teckenspråkskunniga personer. (Ibid. u.å.). 

Det är av vikt i uppsatsen att det är den kulturella och språkliga definitionen av dövhet är den 

som används.   

 

För att få en bättre uppfattning om hur minoritetsgruppen har utformats och hur den sociala 

kontrollen inom gruppen påverkats, har forskning kring detta tagits med. Det visar att 

samhörigheten med andra döva är viktig, men att avvika kan utgöra ett problem för individen.  

I Åkerströms et al. rapport (1995) diskuteras om döva anser sig tillhöra en minoritetsgrupp 

och kan på så sätt sätta upp regler för gruppens egna medlemmar i relation till den hörande 

världen. Inom dövsamhället som är en liten grupp känner nästan alla varandra och det kan 

uppfattas som ett ganska slutet samhälle (Backenroth-Ohsako, 1996). Backenroth-Ohsako, 

(1996) och Jacobsson (1997) fortsätter vidare på samma tema om social kontroll men tar ett 

steg längre då de menar på att bli utpekad med en avvikande uppfattning inom gruppen kan 

drabba en hårt. Enligt Åkerström et al. (1995, s. 26–29) är anledningen till att den sociala 

kontrollen har blivit så stark är för att stridigheterna mellan oralismen och 

teckenspråksföreträdarna har varit intensiv. Backenroth-Ohsako (1996, s. 9–10) skriver vidare 

att sårbarheten är större hos döva än hos hörande för att döva har färre valmöjligheter i sitt 

sociala nätverk. Att få tillhöra nätverket i dövsamhället är viktig i sammanhanget för 

diskussioner kring att välja en alternativ väg finns med under resultatet. Nästa avsnitt handlar 

om arbetslivet för döva och vilken forskning som finns kring det. 

 

2.2 Tidigare forskning kring döva i arbetslivet   

 

Under den här rubriken presenteras tidigare forskning om hur arbetslivet kan te sig för döva. I 

tidigare svensk forskning är Backenroth-Ohsako den som varit mest tongivande kring döva i 

arbetslivet. Senare forskning har i hög utsträckning hänvisat till hennes forskning och därför 

tas hennes forskning med. Backenroth-Ohsako (2002) skriver att funktionshindrade befinner 

sig i minoritetsposition på arbetet och hamnar därmed lite tillspetsat i underläge. En tidigare 

studie jämför hörande och döva som grupp, visar att döva mår fysiskt och psykiskt sämre 
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oavsett om de arbetar i en teckenspråkig miljö eller inte, i jämförelse med hörande som grupp 

(Backenroth-Ohsako 1996, s. 10). Det räcker inte med att hörande använder sig av 

teckenspråk på arbetsplatsen för att döva ska må bra.  På teckenspråkiga arbetsplatser är 

utmaningarna, förväntningarna och kraven större och det leder till att döva behöver anstränga 

sig mer för att hålla måttet. (Ibid. 1996, s. 10). 

 

I Fredängs (2003) doktorsavhandling intervjuar hon 20 döva informanter och hennes fokus är 

identitetsförändringar i dövsamhället över tid. Hon beskriver att i arbetslivet är där flest 

interaktioner för döva sker med hörande. De äldre informanterna upplever arbetet ganska 

oproblematiskt, där korta meddelanden, frågor och svar ansågs tillräckligt under arbetets 

gång. Interaktionen under raster upplevs som begränsad. (Fredäng, 2003). Fredäng visar den 

begränsade interaktionen och utanförskapet med ett citat från en av sina informanter som 

handlar om vardagssnacket: 

 

”Döva är självklart isolerad i hörandes värld. Det beror på kommunikationsbristen. 

Om kommunikationen brister och jag har tolk så är jag mindre isolerad. Om det inte 

finns tolk kan jag använda papper och penna men det känns jobbigt. Bara viktiga 

punkter blir nerskrivna. Vardagssnacket är inte med. Då känner jag mig isolerad, det 

gör jag inte i dövas värld (Peter)”. (Fredäng 2003, s. 113) 

 

Vid fester, kafferaster och andra informella sammanhang med hörande (ej 

teckenspråkskunniga) upplever både de yngre och äldre informanterna ”sin situation som 

utstött” (Fredäng, 2003, s. 113). Det här visar att det finns tidigare forskning som påvisar att 

utanförskap är en verklighet för döva i vissa sammanhang. Peter upplever det som jobbigt att 

vara begränsad i sin kommunikation med sina hörande kollegor. Fredäng visar med citatet att 

döva känner sig utstötta, speciellt vid tillfällen som är tänkta till återhämtning under 

arbetsdagen. I en annan rapport Dövas plats i arbetslivet av Mattson, et al. (2012) menar de 

att döva är stigmatiserade i avseendet att de är exkluderade i samhället och i gemenskapen på 

arbetsplatser. Både hörande och döva informanterna uppfattar att de språkliga barriärerna är 

anledningen till upplevelser av utanförskap för döva (Mattson, et al. 2012). Både Fredäng 

(2003) och Mattson (2012) ser utanförskapet som stigmatiserat, utifrån Goffmans teorier.  

 



 

7 

 

I Journal of Deaf Studies and Deaf Education skriver de om hinder på arbetet för döva och 

gravt hörselskadade personer och en av dessa svårigheter är att kunna kommunicera med sina 

kollegor och chefer. Svårigheter i att kommunicera kan leda till utanförskap och till en ökad 

trötthet för vissa personer med grav hörselnedsättning och döva. I Storbritannien 

rapporterades det att 55% av döva och gravt hörselskadade i undersökningen upplevde socialt 

utanförskap på deras arbeten. Dammeyer et al. (2019).  

 

En sammanfattande översikt gjord av Punsch (2016) som gått igenom den forskning, litteratur 

och artiklar för perioden mellan åren 2014 och 2016 om döva och hörselskadade och deras 

situation i förhållande till arbete. Där visas att döva och hörselskadade möter betydande 

barriärer på arbetsplatser. Den påtalar att stöd och uppmuntran behövs för unga hörselskadade 

och döva personer att utbilda sig och bli självständiga och medvetna om sina behov av 

nödvändiga anpassningar. Översikten visar också att inom företag och organisationer finns 

områden, till exempel arbetsgivarens brist på flexibilitet och dold diskriminering som behöver 

uppmärksammas. Organisationer, arbetsgivare och inom personalavdelningar (HR) behöver 

öka sina kunskaper och skyldigheter inom lagstiftningen som bland annat rör 

funktionshindrade. Den tar även upp problemen om vem som står för kostnaderna för 

teckenspråkstolkar vid tolkningar utförda på arbetsplatser. (Punsch, 2016). Problemen med 

Dammeyer et al. (2019) och Punsch (2016) är att deras sammanställningar är otydliga med att 

särskilja mellan de som enbart använder teckenspråk och de som använder tal. De nämner 

hörselskadade och döva i samma begrepp DHH, ett stort D står för Deaf som använder 

teckenspråk och HH betyder hard of hearing. Den tidigare forskning visar att döva i 

arbetslivet hamnar utanför i sociala sammanhang och att en del av det är för att det finns 

svårigheter i att kommunicera med hörande kollegor. Trots att hörande kollegor kan 

teckenspråk räcker det inte till för att döva personer ska må bra på sina arbetsplatser. Det är 

relevant för syftet eftersom undersökningen handlar om upplevelser av utanförskap på 

arbetsplatsen. I nästa avsnitt behandlas strukturell diskriminering och audism. 

 

2.3 Diskriminering och audism 
 

Det här avsnittet presenterar en kvantitativ rapport genomförd i Sverige och en kort 

summering av vad audism är enligt Gertz, en amerikansk forskare. Det finns en avhandling 

där strukturell diskriminering kan skönjas då den är övergripande och jämför döva med 

hörande referenspopulation på ett kvantitativt sätt. Rydbergs (2010) avhandling handlar om 
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dövas positionering på den svenska arbetsmarknaden utifrån ett kvantitativt perspektiv. 

Uppgifter baseras på Statistiska Centralbyråns, SCB:s, register och Specialskolan för döva 

och hörselskadades skolkataloger för alla personer som är födda mellan åren 1941 och 1980 

(Rydberg, 2010). Totalt sett är det 2144 personer som är döva och har gått på specialskolan. 

SCB har slumpat fram en referenspopulation på 100 000 personer. Hon finner att 

dövpopulationen har en lägre utbildningsnivå, högre arbetslöshet och oftare deltar i 

arbetsmarknadspolitiska insatser än referenspopulationen. Döva är oftare än referensgruppen 

anställda inom offentlig sektor eller på arbetsplatser med mer än 100 anställda.  Och det är 

dubbelt som vanligt att döva har högre utbildningsnivå än vad som krävs för arbetet. De har 

en lägre disponibel inkomst, som oftare kommer från A-kassa och sjuk/aktivitetsersättning. 

(Rydberg, 2010). Hennes forskning visar att på ett övergripande och ett strukturellt 

utanförskap/utsatthet för hela gruppen döva. Det här är intressant och viktig forskning som 

visar bakgrundsfakta som innebär att ha ett arbete är viktig och för gruppen döva är det 

vanligare att hamna i arbetslöshet än vad det är för den hörande populationen.  

 

Gertz (2008) skriver om ”Dysconscious audism” en gångbar översättning kan vara felaktig 

medvetenhet om audism. Gertz (2008) skiljer mellan begreppen omedveten och felaktig 

medvetenhet men jag har för enkelhetens skull enbart använt svenska översättningen 

omedveten som får innefatta båda begreppen. Gertz (2008) hävdar att döva och hörande kan 

vara omedvetna om att deras beteenden/tankar har påverkats och styrs av den hörandes 

majoritets synsätt. Tecken på omedveten audism kan vara att döva ej får fullt stöd på 

teckenspråk vid till exempel utbildningar, ett accepterande av att hitta ett botemedel för 

dövheten, en rädsla för att förolämpa hörande och tron på att det talande språket är det rätta 

med flera (Gertz, 2008, s. 230–231). Gertz (2008) hävdar att erkänna döv identiteten är ett 

viktigt steg för att få till en förändring för att få döva att bli första klassens medborgare och 

kunna bli fullt delaktiga i samhället de lever i. Med det menar hon också att hörande behöver 

utveckla ett partnerskap till döva innan hörande tar steget in i dövvärlden (Ibid. 2008, s. 230–

231). Det här är ett sätt att se på dövheten som är intressant att ha med i bakhuvudet. Det finns 

många olika sätt att se på dövheten och det är viktigt att dessa aspekter också tas med då 

informanterna är döva. Min uppfattning är att det här begreppet förekommer bara sporadiskt 

inom dövsamhället, men att de som har fördjupade kunskaper om begreppet gärna använder 

sig av det. Nästa kapitel handlar om de valda teorierna.  
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3. Teorier 

I det här kapitlet beskrivs de teorier som använts. Tanken med studien är att se om döva 

upplever ett utanförskap på sina arbetsplatser och om så är fallet i vilka situationer detta sker. 

De teorier som används i denna uppsats är hämtade från symbolisk interaktionism med fokus 

på social interaktion, Hochschilds (2012) känslohantering och Beckers (2006) teorier kring 

avvikelse. Dessa tre teorier använder socialt samspel och interaktioner mellan människor som 

viktiga delar. De teoretiska ramverken fungerar ihop då det första, symbolisk interaktionism, 

beskriver hur interaktioner skapas och varför de är nödvändiga. Den andra, känslohantering, 

teoretiserar känslor och hur vi agerar utifrån dessa. Den tredje hanterar, teorier kring 

avvikelse, våra beteenden när det gäller moral och regler och vad som sker vid regelbrott eller 

ett avvikande beteende. Dessa tre presenteras var för sig och börjar med symbolisk 

interaktionism, den föränderliga processen av interaktioner. 

 

3.1 Symbolisk interaktionism 

Det här avsnittet kommer att visa hur interaktioner sker och vilka delar som ingår. Samspel är 

betydelsen av interaktion och innefattar en medveten handling mellan en och fler aktörer 

(Stensmo, 1991, s. 72). I Trost & Levin (2018, s. 11) beskriver de att symbolisk 

interaktionism är intresserad av förståelse och mindre av förklaringar, orsak och verkan. De 

nämner viktiga hörnstenar som definition av situationen, social, symboler, aktiv och nuet 

(Ibid. 2018, s. 11). Definition av situationen utgår från det vi tolkar och blir varse om i den 

verklighet vi befinner oss i också påverkar hur vi agerar. Ett vanligt exempel är bland 

terapeuter är att definiera glaset som halvfullt istället för halvtomt. (Ibid. 2018 s. 12–13). 

Social interaktion är en av de viktigaste hörnstenar som utgår från att interagera. När vi 

interagerar så samtalar vi, antigen med vänner, med okända eller med sig själv. Samtal består 

av ljud, kroppsspråk, mimik och andra rörelser kopplat till interaktioner. (Ibid. 2018, s. 16–

17).  Symboler är våra ord, som bildar meningar och får en betydelse när en mottagare 

uppfattar och tolkar meningen på liknande sätt som den först bildar symboler. Minspel är 

också inlärda och betydelsefulla i samband i interaktioner och därför är även de symboler. 

(Ibid. 2018, s. 17–18). Vi agerar och handlar och därmed aktiva. Aktiv är en process och den 

är föränderlig som innebär att beteenden som mänsklig varelse är föränderlig. De påpekar att 

människan gör och inte människan är. (Ibid. 2018, s. 18–19). I nuet agerar vi med våra 
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symboler, definierar situationen och är aktiva. Nuet är just nu i denna stund. Processen vi 

befinner oss i är ständigt föränderlig. Det vi tar med oss från barndomen och tidigare 

erfarenheter är med oss och vi använder oss av det när vi interagerar i nuet. Det är inte 

orsaken till hur vi handlar. (Ibid. 2018, s. 22–23). För mänsklig samvaro krävs en rad 

interaktioner men den förutsätter även kommunikation som behöver vara delade och 

gemensamma. Det fås genom att delta i sociala sammanhang och dela de erfarenheter med 

andra som tillsammans blir gemensamma. Vi är sociala varelser och det är nödvändigt att 

interagera med andra människor. Vilket också innebär att svara på tilltal är ett av våra ansvar 

och vi har så att säga internaliserat detta (under förutsättning att vi har uppfattat att någon 

tilltalar en). När svar uteblir från ett tilltal kan personen uppfattas bete sig ohyfsat och kan i 

värsta fall uppfattas som asocial och det kan leda till att personen blir utfrusen från den 

sociala gemenskapen. (Ibid. 2018, s. 68). I Meads triadiska interaktionssystem tar de upp hur 

vi interagerar med varandra och det baseras på hur vi definierar situationen. Den innefattar tre 

steg som handlar om att ”A gör något. B varseblir att A gör något och samtidigt tolkar B A:s 

agerande. B agerar, A varseblir och tolkar B:s agerande och A gör något. ” (Ibid. 2018, s. 

74). Det fortsätter vidare med denna interaktion tills den är klar. (Ibid. 2018, s. 74). Något 

som också tas upp inom symbolisk interaktionism är identitet och identifieringsprocessen. 

Jaget och identiteten ses finnas i en process som är i ständig förändring även om den är 

långsam. Den baseras på hur individens varseblivning är av omgivningen och hur individen 

uppfattar att omgivningen uppfattar individen. Det sker inom en given situation och om 

individen uppfattar sig på liknande sätt som omgivningen. Detta sker i en process som är 

föränderlig. (Ibid. 2018, s. 122–123). 

 

Social interaktion betyder att interagera med tal, gester och minspel (Trost, 2010, s. 16). Trost 

fortsätter vidare med att säga att vi alltid interagerar, om det är så med sig själv eller med 

andra. Han redogör för att tänkande är en interaktion och att känna något gör vi genom att 

tänka, såsom Morris Rosenberg säger: ”we do not simply ’feel’ an emotion; we also ’think’ an 

emotion” (Ibid. 2010, s. 16). Det förhåller sig även så att ett fylligare och varierat språk ger 

oss lättare att tänka. Med ett begränsat språk blir uppfattningen om den personen att den är 

mindre intelligent. (Ibid. 2010, s. 16–17). Samtidigt påpekar Trost et al. (2018 s. 20) att vi kan 

tänka även om språket är bristfälligt eller om vi är mer eller mindre är språklösa. Han 

fortsätter med att säga att vårt tänkande hänger ihop med våra känslor som hänger ihop med 

vårt språk (Ibid. 2018). Genom språket, kroppsspråket och dess symbolik kan vi reflektera 
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och tänka abstrakt (Trost, 2010, s. 16–19). Trost (2010 s. 56) säger att känslor också är 

beteenden och därmed betraktas som en handling.  

 

Sammantaget är att vår förmåga att tänka, reflektera, interagera med andra och uttrycka oss en 

grund att stå på för att förstå mottagaren och dennes sammanhang. Symbolisk interaktionism 

visar på komplexiteten i att kommunicera och interagera med andra är. Den visar på att 

symbolerna som vi använder oss av behöver betyda liknande för mottagaren som för mig som 

vill förmedla dess innebörd. Den tar även upp att känslor hänger samman med vårt språk och 

våra tankar. Syftet med undersökningen är att se om döva upplever sig utanför på sina 

arbetsplatser och det förutsätter att interaktioner med arbetskamrater finns eller helt enkelt 

saknas. Hur någon upplever något bygger i mångt och mycket på känslor. Känslor baseras på 

hur vi tänker och utifrån känslor agerar vi. Nästkommande avsnitt behandlar just känslor.  

 

3.2 Känsloarbete  

Det här avsnittet kommer att presentera ett teoretiskt perspektiv kring känslor. En teoretisk 

utgångspunkt som kan vara intressant att studera döva i arbetslivet och framför allt om de 

upplever sig utanför är utifrån Hochschilds (2012) känsloarbete. Den tidigare forskningen om 

utanförskapet för döva har sett att döva hamnar i minoritetsposition eller har använt sig av 

Goffmans teorier kring stigma. Mattson et al. (2012) menar att döva är stigmatiserade i det 

avseendet att de är exkluderade i samhället och i gemenskapen på arbetsplatser. Mattson, et al. 

(2012) visar att det är framför allt den språkliga barriären som är anledningen till 

utanförskapet. I och med att upplevelser handlar om känslor så är det intressant att studera 

fenomenet utanförskap med känslor vilket är ett annat angreppssätt än att se det från ett 

stigmatiserat synsätt. Hochschilds (2012) skriver om att arbetarklassen tenderar att arbeta 

inom produktion eller med hantverk, medan medelklassen och den övre klassen arbetar i 

högre utsträckning med människor. Hon fortsätter vidare med att kvinnor arbetar i högre grad 

med människor än män. Det är både en klass- och ett könsperspektiv på att kommersialisera 

känslor. (Hochschild, 2012). Hon säger att kostnaden för ett känsloarbete påverkar vår 

förmåga att lyssna på våra egna känslor och att känna känslorna (Ibid. 2012, s. 21). 

Hochschild (2012, s.37–38) beskriver känslohantering som innefattar två tekniker, den ena är 

ytagerande och den andra djupagerande. Där den första är så att säga hålla masken och hålla 

en god min och spela med.  Medan den andra känner och tänker man sig in i den andres 
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situation och hittar ett läge som är djupare och mera sant med sig själv och agerar därefter. 

(Ibid. 2012, s. 37–38). I relationer som är djupare och mer långvariga tenderar känsloreglerna 

att vara mindre styrda av känsloarbete. Därmed är det vanligare att dessa förhålls omedvetna 

för oss själva. I de personligaste relationerna är känsloarbetet troligast som starkast. 

Känsloarbete (med en vilja att agera utifrån ett personligt plan) återfinns även i utförandet av 

sitt arbete, enligt Hochschild (2012), men är då oftast på ett mer medvetet plan. Kulturella 

regler gör att det är tillåtet med blandade känslor. Dessa regler blir medvetengjorda och kan 

benämnas som moraliska förbud såsom vi ”ska” eller ”inte ska” känna på ett visst sätt, ”har 

rätt” eller ”inte har rätt” att känna på det viset. På så vis styrs vilka känslor som är rätta och 

vilka som är opassande känslor i de sammanhang som de uppträder i. (Ibid. 2012, s. 68–69). 

För att ytterligare gå djupare in i moraliska förbud och regler kring vad som gäller presenteras 

Beckers (2006) teorier kring avvikare i följande avsnitt. 

 

3.3 Interaktionistisk teori kring avvikelse 

 

I detta avsnitt kommer teorier kring avvikelser att presenteras. Becker (2006, s 22) skriver om 

avvikelser och om att avvika från gruppens regler. När en avvikelse sker är personen en 

avvikare från gruppen. Förutsättningen att någon skall betraktas som avvikare är att gruppen 

påtvingar och utövar sina regler när regelöverträdelser begås. Becker hävdar att avvikelse sker 

i sociala grupper, skapas av dem som vidmakthåller reglerna och de som avviker från dem 

anses som utanförstående. Personliga egenskaper och handlande är av mindre betydelse då 

avvikelse-etiketten sätts av andra utifrån gruppens regler och sanktioner. En person kan ingå i 

olika grupper och konflikter kan uppstå mellan grupperna. En variant på avvikelse är en 

medicinsk motsvarighet, ett sätt att beskriva något som inte fungerar i den egna kroppen. 

(Becker, 2006, s 20–24). Becker skriver att avvikarens slutliga avancemang är när denne kan 

ingå i en organiserad avvikargrupp. Den ger känsla av att gemensamt dela vissa erfarenheter 

och hur de kan relatera till omvärlden. (Ibid. 2006, s 44). Vidare tar han upp att benämna 

teorin för ”en interaktionistisk teori om avvikelse” (Ibid. 2006, s. 148).  

 

Vid analyser av avvikelser bör hänsyn tas till de som påstår att en avvikelse har skett, även 

om så inte är fallet, men att detta bör kopplas ihop med en dimension till om ett agerande 

överensstämmer med en regel eller ej. Med dessa dimensioner i åtanke har Becker (2006) en 

fyrfältstabell som han presenterar. Tabellen visar på beteende kring avvikelser där han skiljer 



 

13 

 

mellan lydigt och regelbrytande beteende samt mellan upplevs som avvikande och upplevs 

som inte avvikande. En person som har ett lydigt beteende men som upplevs som avvikande 

kan enligt hans benämning då ses som falskt anklagad. Om personen har ett lydigt beteende 

och inte upplevs som avvikande benämns då med konformt beteende. Vid regelbrytande 

beteenden hos en person som upplevs som avvikande får termen rent avvikande. Den sista 

termen är hemligt avvikande och den inträffar när personen har ett regelbrytande beteende 

men som inte upplevs som avvikande. (Ibid. 2006, s. 31). Senare i boken vänder han sig mot 

benämningen lydigt beteende och väljer hellre begreppen att begå eller att inte begå för att 

beskriva denna dimension i sin modell (Ibid. 2006, s. 147). Becker (2006, s. 135) använder 

ordet avvikare med innebörden ”som offentlig stämplad överträdelse.” Regler utformas till 

riktlinjer att förhålla sig till eftersom värderingar är mer av allmän karaktär som regeln 

baseras på. Värderingar kan tolkas på olika sätt och ge olika regler, fast de baseras på samma 

värdering. (Ibid. 2006, s 114). Hans inställning är att interaktionistisk teori tar det enkla och 

allmänna på allvar (Ibid. 2006, s 157). När avvikelser studeras inom interaktionistisk teorin 

behöver beaktande tas till dem som dikterar förutsättningarna och som bestämmer vem som 

avviker (Ibid. 2006, s 167).  Det som är intressant med Beckers (2006) sätt att se på avvikelse 

är att det är gruppen och inte individen som påverkar huruvida individen uppfattas som 

avvikare eller ej. Avikelse-etiketten kan fås genom till exempel en medicinsk stämpel. 

Ytterligare en aspekt som är fascinerande är möjligheten att ingå i en subgrupp med andra 

som anses ha avvikande beteenden. Det nästkommande kapitlet behandlar de metodval som 

gjorts. 

4. Metod 

I det här kapitlet beskrivs metod, ansats och material. De åtföljs av avsnitt om urval och 

avgränsning samt analys. Validitet och reliabilitet presenteras därefter. De två sista avsnitten 

handlar om etiska överväganden, och genomförandet av intervjuerna avslutar detta kapitel.  

Då uppsatsens syfte är att undersöka och beskriva om döva upplever ett utanförskap eller ej på 

sina arbetsplatser, har jag valt att ställa följdfrågor inom samma område. Men det har gjorts 

med mer generella termer, utifrån om informanterna tror att det är vanligt att andra döva 

känner sig isolerade.  
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Utifrån frågorna kring utanförskap och de valda teoretiska ramverken har jag valt att använda 

mig delvis av tolkande fenomenologisk analys, Interpretative Phenomenological Analysis, 

IPA (Smith, et al. 2009). Ett sätt att förhålla sig till teori under tolkningen av 

intervjumaterialet är att sätta teorierna på paus för att öppet analysera den data som finns 

(Fejes et al. 2015, s. 28). Det förhållningssättet har använts under arbetet med 

intervjumaterialet i den här uppsatsen. IPA kan vara intressant kring tematisering av frågor 

som är kopplade till upplevelser och attityder (Smith, et al. 2009). Undersökningen baseras på 

en kvalitativ intervju med en semi-strukturerad intervjuguide. Inom fenomenologi beskriver 

Kvale & Brinkman (2014, s. 46–47) halvstrukturerade intervjuer med fokus på livsvärld alltså 

människors upplevelser, det deskriptiva, det vill säga få människors känslor beskrivna och det 

specifika där unika händelser och handlingar blir specificerade. De nämner vidare att 

känslighet med förkunskaper kan ge en djupare förståelse och tolkning, än om en intervjuare 

utan förkunskaper med standardiserad intervjuguide bara skrapar på ytan (Ibid. 2014, s. 49). 

De begrepp, livsvärld, det deskriptiva, det specifika och känslighet, som Kvale & Brinkman 

(2014, s. 46–49) nämner, stämmer överens med undersökningen och avsikten med syftet. I 

nästa avsnitt beskrivs ansatsen. 

4.1 Ansats  

Här presenteras avsikten med metodansatsen. Fenomenologi och hermeneutik vill förstå 

meningen med ett fenomen och analyserar och presenterar dem så trovärdigt som möjligt 

(Dahlberg et al. 2008).  Gadamer menar att en öppenhet och känslighet för det som undersöks, 

gör att följa en given väg kan begränsa förståelsen för fenomenet (Ibid. 2008). Kvale (1997, s. 

49) beskriver att syftet med den hermeneutiska tolkningen är att skapa en gemensam 

uppfattning och giltighet av en text, särskilt inom religiösa, litterära och rättsliga texter. 

Numera är hermeneutiken också betydelsefull för de kvalitativa forskningsintervjuerna 

eftersom det är ett samtal som omvandlas till texter som ska tolkas, där den mänskliga 

livsvärlden, dialogen och processen blir en del av tolkningen. Den hermeneutiska cirkeln och 

dess principer ser till hela meningen och dess delar. Fortlöpande sker det en process kring 

delarna och helheten, delarna påverkar helheten och vice versa.  Processen kring detta kan 

pågå i oändlighet, men oftast upphör processen när det framkommer en rimlig betydelse. En 

skillnad mellan intervjutexter och litterära texter är att intervjuarna bidrar till att forma de 

texter som tolkas medan litterära är redan behandlade och färdiga texter. (Kvale, 1997, s. 49–

50). Fenomenologi strävar efter att fokusera på informantens upplevelser av sin livsvärld. Till 
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en början var fokuset på erfarenheten och medvetandet för att sedan utvidgas till att även 

innefatta livsvärld och den mänskliga handlingen. Fenomenologi är intresserad av både hur 

det framstår och framträder. Den utgår från individernas perspektiv på deras livsvärld och 

deras medvetande för att förstå deras mångfacetterade upplevelser. (Kvale, 1997, s. 54). 

Fenomenet som man vill undersöka kan komma att bli så nära att det färgar och påverkar hur 

man uppfattar omgivningen (Dahlberg et al. 2008).  

Min bakgrund med en uppväxt bland döva har inneburit att jag fått en kulturell och språklig 

förståelse och det påverkar min uppfattning av fenomenet som undersökts. Det är också en 

förklaring till varför jag har valt att se på fenomenet utanförskap för döva och om det uppstår 

på deras arbetsplatser. Metodansatsen har varit att se på fenomenet utanförskap för döva med 

hjälp av fenomenologi (Fejes et al. 2015, s. 31). Inom metoden IPA finns ett begrepp 

idiografiskt inriktad, vilket betyder att undersökningen handlar om att undersöka om 

informanternas upplevelser om ett visst fenomen inom ett givet sammanhang.  

Fenomenologisk forskning ligger till grund för IPA med traditioner från hermeneutiken och 

idiografisk samt symbolisk interaktionism. Inom symbolisk interaktionism ses erfarenheterna 

från informanterna i ett samspel i förhållande till andra i gruppen. (Fejes et al. 2015, s. 148–

149).   

När intervjuerna genomfördes var tanken från början att svaren skulle kategoriseras och 

informanterna fördelas inom olika kategorier beroende på om de hade döva arbetskamrater 

eller ej. Det resulterade i att resultatet blev svåröverskådligt med för mycket information och 

samtidigt sönderstyckat (se även avsnitt 4.2) vilket gjorde att helheten försvann och 

intervjumaterialet blev liggandes i många år. Samma intervjumaterial har använts men med 

andra teorier och tillvägagångssätt för att analysera det insamlande materialet. Därmed är 

teorierna valda efter intervjuernas genomförande och de är mer relevanta än det dåvarande 

tidigare valda teorier. Efterföljande avsnitt kommer att visa på tillvägagångssätt för att få tag 

på informanter och vilket språk intervjuerna genomfördes på. 
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4.2 Material  

 

Detta avsnitt presenterar när och hur många intervjuer som genomförts. Intervjuerna skedde 

under hösten 1997 i de flesta fall på informanternas arbetsplatser i Sverige och när de hade 

tid. I några fall skedde intervjuerna på andra platser då det var olämpligt att besöka 

arbetsplatsen eller av andra skäl. Själva intervjuerna var gjorda för länge sedan, men det 

informanterna berättar om är ändå av intresse, även om kontexten idag är annorlunda. Det 

finns relativt få undersökningar gjorda om vuxna döva och ännu mindre i relation till arbete. 

Min tanke då när jag påbörjade arbetet med uppsatsen var att dela upp frågorna i olika 

kategorier och även informanterna, men citaten blev sönderstyckade och ointressanta att läsa 

precis som Kvale & Brinkman (2014, s. 319) skriver om. En av mina tankar då var att 

intervjua döva på arbetsplatser med andra döva och döva på arbetsplatser utan döva 

arbetskamrater för att se om det fanns någon skillnad mellan dessa.  

 

Kvalitativa djupintervjuer med en intervjuguide har använts. Guiden är skriven på svenska 

men ändrades om till att passa på teckenspråk. Åtta döva informanter har intervjuats. 

Åldersspridningen har varit från 22 år till 64 år, några ser sig som gravt hörselskadade och 

några som döva. Då målsättningen var att studera döva i arbetslivet medförde det att 

åldersfördelningen var vuxna människor i arbetsför ålder. Kontakten med informanterna fick 

jag genom texttelefon eller när jag träffade dem på den lokala dövföreningen. Intervjuerna 

med informanterna tog ungefär en halvtimme till en timme, det gick betydligt fortare och 

samtalet blev mer levande med videokamera. Jag återkommer till filmandet under avsnittet 

4.6 om etiska överväganden. Samtliga intervjuer genomfördes på teckenspråk. I nästa avsnitt 

behandlas vilka urvalskriterier som använts och vilka avgränsningar som gjorts. 

 

4.3 Urval och avgränsning 

 

Här presenteras urvalet och vilka avgränsningar som gjorts. Urvalet är inte representativt och 

därmed är resultatet inte generaliserbart till att gälla för alla inom dövgruppen eller andra 

grupper för den delen. Urvalskriterierna har varit döva och gravt hörselskadade som använder 

sig av teckenspråk som kommunikationssätt och som har ett arbete. Jag har uteslutit döva som 

har ytterligare funktionsnedsättningar, mig veterligen. Kognitiva funktionsnedsättningar och 

neuropsykiatriska nedsättningar kan vara svåra att upptäcka eller vilja berätta om i en 
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intervjusituation. Det innebär att jag medvetet valt bort dövblinda och döva med ytterligare 

synliga funktionsnedsättningar för jag tänkte att deras situation är ännu mer komplex. 

Arbetslösa har jag uteslutit helt (fast det vore väldigt intressant att studera deras situation 

också). Undersökningen har exkluderat arbetsgivare eller arbetsledare. Avsnittet som åtföljs 

av detta beskriver analysprocessen, 4.4. 

4.4 Analys  

 

Här berättas hur bearbetningen av intervjumaterialet genomfördes. Tolkningen och analysen 

har gjorts enligt IPA och den hermeneutiska cirkeln är ett sätt att tänka kring metoden. 

Förförståelse och erfarenheter från forskaren är en utgångspunkt när texten läses och tolkas. 

Enligt IPA, finns ingen färdig teori eftersom analyseringen av data är repetitiv och skapar nya 

frågor och idéer. (Fejes et al. 2015, s. 153). Transkriberingen gjordes i anslutning till intervjun 

för att få med så mycket som möjligt. Därefter skrevs intervjumaterialet ut med breda 

marginaler och med en intervju i taget. Intervjun lästes minst en gång ibland två till tre gånger 

innan de första noteringarna gjordes på höger sida av texten. Så följdes processen åt med de 

resterande intervjuerna. Därefter gjordes noteringar på vänster sida med att identifiera teman 

som sedermera övergick till överordnande teman (Ibid. 2015, s. 154). De överordnande teman 

som framträdde var bland annat isolering/utanför, sociala sammanhang, språklig interaktion, 

trivsel och identitet. I nästkommande avsnitt diskuteras uppsatsens trovärdighet. 

4.5 Validitet och reliabilitet  

 

Avsnittet kommer att ta upp några av de hinder som har arbetats med och tillförlitlighet i 

uppsatsen. Om intervjuerna skulle göras om igen i nutid, så är det tveksamt om resultatet 

skulle bli densamma. Människor förändras med tiden och omgivningen förändras den likaså. 

Precis som Trost (2010, s. 22) skriver om nuet är det naturligtvis så att vi är i en process som 

förändras. Tekniken har utvecklats enormt och sociala medier som Facebook har under denna 

tid växt fram. Intervjuguiden har många frågor och jag skulle ha haft färre och fler öppna 

frågor om intervjuerna skulle ha gjorts nu, se avsnitt 6.1 för ytterligare förändringar. 

Reliabilitet och validitet används och kommer ursprungligen från kvantitativ metod. Viktiga 

begrepp inom kvalitativa studier är trovärdighet, relevans och att de är adekvata. Genom att 
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visa hur intervjuerna genomfördes och att frågeställningen är relevant för det som undersökts 

ökar möjligheten för dess trovärdighet. (Trost, 2010, s. 134). Ytterligare en aspekt för att öka 

reliabiliteten är att visa hur översättningen mellan svenskt teckenspråk och svenska har gjorts 

samt hanteringen av citat redovisas under avsnitt 4.7. 

  

Hinder som kan uppstå med det kvalitativa tillvägagångssättet är att se hur den egna 

förförståelse kan påverka det som undersöks, att man inte reflekterar över de valda metoderna 

och de perspektiv inom de teoretiska valen som gjorts, Fejes et al. (2015, s. 262). Samma 

källa (Ibid. 2015, s. 262) nämner också andra hinder som till exempel:  ”Fast i det första 

intrycket”, ”tillgång till informanter”, ”fokus på positiva exempel” och ”ovilja att ta in och 

beakta data som utmanar”. För att undvika fastna i det första intrycket har jag analyserat 

varje intervju för sig och gjort en process för att markera att nu lämnas den föregående 

intervjun för att påbörja den nya genom att skriva ut intervjun var för sig. Tillgången till 

informanter: Ett försök gjordes till att få en jämn könsfördelning och en bra åldersspridning, 

men ett återbud gjorde att det blev fem kvinnor och tre män. Fokus på positiva exempel: Jag 

har medvetet valt ut svar som har handlat om isolering och som beskriver informanternas 

situationer och känslor för att få en nyanserad bild. Därmed minskar möjligheten till att fastna 

vid enbart positiva exempel. Ovilja att ta in och beakta data som utmanar: Jag har sett till att 

visa svar från samtliga informanter, även om de är korta och svåra att bearbeta. Svar från 

informanter som skiljer sig åt från de resterande informanters svar har tagits med för att få 

med spännvidd och variation. Nästa avsnitt handlar om etiken och skyddandet av 

informanternas integritet.  

4.6 Etiska överväganden 

 

Här presenteras etiska reflektioner kring bland annat samtycke och videoinspelning. Alla åtta 

informanter fick först frågan om de ville delta eller ej. Samtliga utom en tackade ja. Den 

tillfrågade informanten som tackade nej uppgav tidsbrist som skäl och föreslog en annan 

person istället. Eftersom undersökningen är gjord för länge sedan fanns det inget krav på 

informationsbrev till informanterna, men samtliga har lämnat muntligt samtycke. 

Informanterna ska frivilligt ha samtyckt till att delta i undersökningen, enligt Holme et al. 

(1997, s. 335). Intervjuguiden var tidigare inlämnad till dåvarande handledare och godkänd av 

denne. Vissa av intervjuerna har genomförts med videokamera och jag informerade om att 
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inspelningarna var endast till denna uppsats och förstörs när den är klar. I God forskningssed 

från Vetenskapsrådet finns det beskrivet hur handhavande av videoinspelningar får användas 

(Vetenskapsrådet, 2011). Anledningen till att filma samtalet var att tid då kunde läggas på 

samtalet istället för att skriva ned svaren på papper. Informanterna fick ta ställning om de ville 

blir filmade eller ej.  Informanterna fick information om att hänsyn skulle tas till deras 

integritet och att vissa uppgifter ej kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 2017). 

Dövgruppens litenhet gör att det kan vara lätt att lista ut vem som är vem i en mindre 

undersökning om det till exempel framkommer vilken arbetsplats personen arbetar på. Holme 

et al. (1997, s. 335) talar om diskretion där den intervjuade inte vill att andra ska ha tillgång 

till den information som givits ut. För att inte kunna peka ut vem som har deltagit i 

undersökningen har anställningsår, arbetsplats och arbetsuppgifter summerats. 

Arbetsuppgifter är mer mångfacetterade än min beskrivning i tabellen som finns med i 

metoddelen. I vilka kommuner undersökningen är genomförda i kommer ej heller att 

presenteras för att motverka risken med att kunna peka ut vem som deltagit i undersökningen. 

Varje informant har fått fingerade namn: Asta, Bea, Cesar, David, Eva, Fredrik, Greta och 

Hedda. I nästa avsnitt kommer en redogörelse för intervjusituationen.  

 

4.7 Genomförandet av intervjuerna 

 

Tidigare i metoddelen berättade jag kort om var intervjuerna genomfördes. För att få en bättre 

uppfattning om hur miljön och situationen såg ut för några av intervjuerna kommer en här en 

redogörelse. Davids intervju sker på arbetsplatsen med videokamera, på en öppen plats där 

kollegor kommer och går men ändå rätt sporadiskt. Informanten är glad och intervjun flyter på 

bra. Evas intervju sker på arbetsplatsen och det är en ganska stökig miljö, men vi får sitta i ett 

angränsande rum. Ibland kommer någon in och pratar med oss. Eva är engagerad och blir lite 

upprörd under samtalet för det är frågor som berör henne och hennes arbetssituation. Intervjun 

är filmad. Fredriks intervju sker på en föreningslokal och vi får sitta ostört under intervjun. 

Dock upplever intervjuaren att informanten helst vill ha frågorna avklarade så att han får åka 

hem. Det här är efter en arbetsdag, så det finns förklarliga skäl. Intervjuguiden har många 

frågor och en del ledande med uppföljningsfrågor. När jag hade gjort intervjuerna några 

gånger, känner jag mig mer bekväm med frågorna och vågade också ändra och förklara lite 

mer djupgående vad jag menade. Ibland blev vissa frågor irrelevanta och de hoppades då 

över. Frågorna är skrivna på svenska och jag har översatt dem till teckenspråk och jag 
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upplever att på teckenspråk är det lättare att fråga rakt på sak än det är på svenska. Vid de 

intervjuer som skett på respektive arbetsplats har en farhåga hos mig dykt upp, som gäller att 

påtala något negativt om sin arbetsgivare kan utgöra ett dilemma för informanten. Då 

informanten är på sin arbetsplats och uppbär lön, så kan det i sig begränsa informanten med 

vad den vågar säga. Informanterna arbetar inom omsorg/utbildning och det redovisas som att 

de arbetar med människor i resultatdelen och restaurang/teknik/lager och det benämns som 

arbete med produkter eller inom produktion. 

 

För att verkligen kunna se hur kommunikationen fungerar och om informanter hamnar utanför 

i olika sammanhang krävs observationer och det har medvetet valts bort. I observationer 

skulle det kanske gå att få fram hur informanterna går till väga för att få ta del av information 

och på vilket sätt kommunicerar de med varandra. Däremot kan upplevelser av utanförskap 

vara svåra att observera då det handlar om känslor som uppstår i situationen. Det skulle kunna 

gå att studera om informanten är ensam och i vilka situationer som det uppstår på 

arbetsplatsen. 

 

Intervjuerna har genomförts på svenskt teckenspråk och det blir min tolkning till svenska av 

vad informanterna har sagt. Det har orsakat huvudbry, för jag saknar utbildning inom 

lingvistisk och teckenspråkstolkutbildning. Vid de intervjuerna utan videokamera har jag 

antecknat direkt vad som har sagts och då har det blivit med svenska ord men oftast med 

teckenspråkets grammatik. Om något verkade oklart tecknades hela meningen igenom för att 

sedan översätta den till svenska. Materialet som är videofilmat har jag gjort på samma sätt, 

först skrev jag ned med teckenspråkets grammatik för att sedan översätta det till svensk 

ordföljd. Det innebär att det är min översättning och tolkning av vad informanten har sagt som 

används i uppsatsen. 

 

Transkriberingen med materialet som är filmat är mer detaljerat och noggrant utfört. Ett annat 

dilemma som dykt upp är hur citat ska användas då teckenspråk är ett visuellt språk. Fredäng 

(2003) har använt sig av citat i sin avhandling när hon citerar döva informanter. Det används i 

denna uppsats men de är alltså inte ordagranna citat, utan innehållet i det informanten vill få 

fram är översatt till skriven svenska.   
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Här presenteras en tabell över informanterna med vad de arbetar med och om de gick i skolan 

när teckenspråket var tillåtet eller ej. 

Tabell 1: En översikt av vad informanterna arbetar med och hur tillåtet eller ej teckenspråket var i skolan. 

Namn Teckenspråket tillåtet/ej tillåtet i skolan Arbetar med 

Asta ej tillåtet produkter 

Bea ej tillåtet människor 

Cesar delvis tillåtet produkter 

David tillåtet produkter 

Eva ej tillåtet människor 

Fredrik saknar information produkter 

Greta ej tillåtet människor 

Hedda tillåtet människor 

 

I tabellen kan utläsas att de som fick använda teckenspråk i skolan är yngre informanter och 

gått i skolan efter år 1981. Det kan vara så att för de informanter där de ej var tillåtet med 

teckenspråk ändå kan ha fått undervisning på teckenspråk, men de har gått i skolan före år 

1981. Följande kapitel tar upp vad som framkom i intervjuerna och dessa svar analyseras. 

 

5. Resultat och analys 

 

I det här kapitlet presenteras vad som kommit fram i undersökningen och det analyseras i 

förhållande till teorierna. Syftet är att beskriva och undersöka om döva upplever sig utanför på 

sina arbeten och att förstå i vilka situationer det kan uppstå. Tidigare forskning visar på ett 

utanförskap för döva i vissa sammanhang i arbetslivet. Intervjumaterialet kommer att 

presenteras genom olika teman som berör frågeställningen. Det börjar med om döva upplever 

sig utanför i vilka sammanhang är det vanligare att det inträffar. Det fortsätter med ett avsnitt 

om språklig interaktion. Den språkliga interaktionen finns i alla delar, men ett försök till att 

avgränsa den har gjorts. Konsekvenser av dubbelt utanförskap redovisas följt av andra dövas 

utanförskap. Det sista avsnittet handlar om behovet av andra döva. Men nu kommer det att 

handla om informella sammanhang och vad det leder till. 
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5.1 Sociala informella sammanhang leder till utanförskap för 

döva 

 

I det här avsnittet presenteras tre informanters syn på deras situation på deras arbetsplatser. 

Fenomenet isolering eller utanförskap är känt bland informanterna och samtliga svarar att de 

känner till att andra döva känner sig utanför. De lämnar förslag på hur detta kan åtgärdas eller 

avledas. En av informanterna, Bea är en av dem som har svarat att hon känner sig utanför på 

sin arbetsplats. Hon arbetar med människor och på teckenspråk. De flesta av hennes kollegor 

är hörande och några av dem kan teckenspråk och hon har en döv/hörselskadad kollega. 

Hennes arbete består till stor del av att kommunicera med andra, både kollegor och 

målgruppen som hon arbetar med. Hon svarar följande:  

”Jo, lite utanför, och det var likadant på min förra arbetsplats [hon nämner den 

tidigare arbetsplatsen med namn]. […] Jag kanske är för tyst, jag skriker ej på 

dem. Jag orkar inte fråga vad de pratar om. Det är också svårt att veta om det är 

privat samtal.” (Bea, s. 5) 

Bea verkar både resignerad och ledsen över att hon känner sig utanför. Hon orkar inte ta för 

sig och hålls ovetandes om vad de andra pratar om. Vilket skapar en osäkerhet hos Bea. Det 

leder till att hon blir osäker på hur hon ska interagera med sina kollegor. Hon upplevde att hon 

kände sig utanför på sin förra arbetsplats också och att det inte blev någon skillnad på hennes 

nuvarande arbetsplats. Med andra ord är det en erfarenhet som hon har burit med sig och det 

påverkar hur hon ser på utanförskapet och hon vänder osäkerheten inåt mot sig själv. Hon 

kanske vill kunna skrika och få ta plats, men hon gör det inte. Hon kanske inte vill avvika, 

enligt Becker (2006), mer än vad hon gör, genom att bryta mot de sociala reglerna, när hon 

redan känner sig utanför till att börja med. Bea blir heller inte inbjuden i samtalet av sina 

kollegor och de väljer att hålla henne utanför. De är med och påverkar hennes utanförskap, 

medvetet eller omedvetet.  

 

För att se om informanterna trivs på sina arbetsplatser, så ställdes en sådan fråga tidigt i 

intervjun. En informant Eva, arbetar på en arbetsplats där hennes kollegor kan teckenspråk 

och hon och hennes kollegor arbetar med människor som har behov av kommunikation på 

teckenspråk. Evas arbetsuppgifter kräver mycket kommunikation både med kollegor för att 

planera arbetet och med målgruppen hon arbetar med. Hon svarar på frågan om trivsel och för 

henne är det kopplat till hennes känslor av utanförskap.  
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”Nja, orsaken till det är att jag är döv och de andra är hörande personal, känner 

mig utanför, jag får ha tålamod.” [Eva använder ordet tålamod på teckenspråk 

och det betyder även jag får stå ut eller härda ut översatt till svenska]. (Eva, s. 

12) 

Redan tidigt i intervjun påtalar hon sitt utanförskap och det påverkar hennes känsla av att inte 

trivas på arbetet. Hon känner sig utanför och avviker då hon är den enda döva som är anställd 

på arbetsplatsen. Hon beskriver hur det har varit tidigare på arbetsplatsen. 

”Förut har vi haft två döva och hörselskadade, båda har slutat här och som 

vanligt är jag ensam igen. Om det skulle finnas döva eller hörselskadade, så 

skulle det säkert fungera här. Det är viktigt med döva här inte bara för mig, men 

speciellt för [XXX målgruppen] det är viktigt för dem att se att vi tecknar och 

kommunicerar.” (Eva, s.12) 

Eva kopplar ihop sitt utanförskap med att hon känner sig ensam, ensam döv bland kollegorna. 

Ensamheten påverkar hennes trivsel och hon känner sig utanför på arbetet. Hon upplever en 

minskad social interaktion och någon att känna tillhörighet med genom att hennes tidigare 

döva och hörselskadade kollegor har slutat. Det är tydligt att i informella sociala sammanhang 

känner hon sig utanför. Eva berättar om situationen vid deras måltidsuppehåll:  

”Till exempel när vi äter, så kan de sitta och prata och jag kan försöka teckna till 

någon, men hon lyssnar på de andra och är inte intresserad av att teckna med 

mig. Det syns på personen. Då får jag äta och de andra prata och ha roligt. 

Ibland blir jag irriterad.” (Eva s. 14) 

Eva arbetar på teckenspråk med människor och har ett engagemang för det hon gör. Med 

Hochschild (2012) sätt att resonera kring djupagerande känslor så är det förankrat hos Eva i 

hennes arbetsuppgifter som hon utför. Men upprätthållandet av fasaden och känslorna fallerar 

och leder till besvikelse när hon märker att samma engagemang saknas hos hörande kollegor.  

Hörande övergår till tal (även när målgruppen som behöver teckenspråk är med) vid 

interaktioner som liknar sociala informella interaktioner (måltidsraster där tecknande personal 

behövs). Eva kan varken yt- eller djupagera i denna situation och opassande känslor 

(Hochschild, 2012) framträder som irritation. Hennes kollegor utesluter henne medvetet eller 

omedvetet från samtalet genom att övergå till talat språk och de väljer att interagera med 

varandra och utesluter därmed Eva från interaktionen. Utifrån Meads triadiska 

interaktionssystem (Trost et al. 2018) försöker Eva skapa en kontakt med andra ord hon gör 

något. Den som Eva försöker skapa kontakt med varseblir att Eva gör något och tolkar Evas 
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agerande. Däremot agerar den personen som Eva försöker kontakta med att agera med de 

andra kollegorna. Eva uppfattar att interaktionen misslyckas.  

 

Cesar berättar att han trivs på sitt arbete och han arbetar med produkter. Hans arbetsuppgifter 

är bland annat att packa varor för leverans till kunder. Inom Cesars arbete finns en del 

kommunikation men att utföra arbetsuppgifterna kan göras med ganska lite kommunikation. 

Han berättar om sin tidigare upplevelse om utanförskapet på arbetet:  

”Inte nu. Förut var jag ensam döv här och det var jobbigt att vara ensam då. Men 

nu har vi en hörselskadad och en döv till här. Nu är det mycket bättre. […] 

Kommunikationen fungerade inte. Ingen att ha kontakt med. […] Ja, det är 

vanligt att döva känner sig utanför och isolerade.” (Cesar, s. 20–21)  

Cesar upplevde tidigare att det var jobbigt att vara ensam och det medförde att han kände sig 

utanför. Han saknade då, någon att kunna kommunicera och interagera med. Under de 

förhållandena som var för Cesar tidigare gick han miste om att få en språklig och social 

interaktion med sina kollegor. Enligt Trost et al. (2018) får Cesar klara sig utan den sociala 

interaktionen som anses som en nödvändighet såsom det förhöll sig för Cesar tidigare på hans 

arbetsplats. Han skulle nog kunna uppfattas som utfrusen från den sociala gemenskapen. 

Utifrån Meads triadiska interaktionssystem (Trost et al. 2018) försöker Cesar att skapa 

kontakt med andra men det finns ingen mottagare som kan varsebli att Cesar försöker göra 

något. Därmed blir det ingen interaktion och han får heller ingen att dela erfarenheter med. 

Det blir en förändring för Cesar när han får kollegor som han kan interagera och 

kommunicera med. Han berättar senare i intervjun att alla på arbetsplatsen får 

teckenspråksundervisning en gång i veckan på arbetstid. Vilket medför att han får fler av sina 

kollegor att interagera med. Alla fem hörnstenar inom symbolisk interaktionism (Trost et al. 

2018) förändrades med nya kollegor och påverkar Cesars situation till det bättre.    

 

Tre informanter berättar i denna undersökning att de känner sig utanför på sina arbetsplatser 

oftast då i sociala informella interaktioner. Totalt har fyra informanter tidigare upplevt eller 

upplever utanförskap på sina arbetsplatser. Fredäng (2003) beskriver i vilka sammanhang 

utanförskap för döva kan uppstå. Det är vanligare vid fester, kafferaster och andra informella 

sammanhang med hörande (ej teckenspråkskunniga) som döva upplever ”sin situation som 

utstött” (Fredäng, 2003, s. 113). Att vara ensam döv på arbetsplatsen är för Cesar och Eva en 

grund till deras tidigare upplevelser (för Cesar) och upplevelse (för Eva) av utanförskap.  
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Cesar beskriver att kommunikationen inte fungerade förut och Bea och Eva hamnar utanför i 

den språkliga kommunikationen. Dessa tre informanter påtalar att det förekommer  

brister i kommunikation och som är en viktig del i arbetet. Språket finns i alla aspekter till 

kommunikation även icke verbal kommunikation. I den språkliga interaktionen borde det vara 

så att de på teckenspråkiga arbetsplatser borde ha försprång i att enkelt kunna kommunicera 

med varandra är ett rimligt antagande. Förhåller det sig så? Eller finns det tecken på 

utanförskap eller brister även där? Nästa avsnitt kommer att presentera den språkliga 

interaktionen. 

 

5.2 Språklig interaktion 

 

Det tidigare avsnittet visar på brister i kommunikationen och vad det medför. Den språkliga 

interaktionen spänner över många områden, för den är viktig när arbetet utförs, vid möten och 

vid informella sociala interaktioner. Arbetsplatser som arbetar på teckenspråk torde vara de 

som bäst kan tillgodose informanternas behov av information och även full delaktighet i den 

kommunikation som sker på arbetsplatsen. I det här avsnittet handlar det om informanten 

Greta. Hon arbetar med människor och på teckenspråk. Greta har några arbetskamrater som är 

döva, men hennes och deras arbetsuppgifter skiljer sig åt. Några av hennes hörande kollegor 

med liknande arbetsuppgifter kan teckenspråk skapligt i alla fall. Arbetsuppgifterna består av 

att kommunicera med andra när det gäller planering och upplägg av arbetet samt att utföra 

arbetet görs genom att kommunicera med målgruppen. Greta är en av de informanterna som 

upplever sig utanför på sitt arbete. Hon säger så här om teckenspråksmiljön och hur det 

fungerar med tolk på möten på arbetsplatsen: 

”Det är en dålig teckenspråksmiljö. […] Bra, vi har en fast tolk. Förr tolkade 

ofta [XXX hon nämner sina kollegors befattning] åt oss. Sedan kom det en tolk, 

men tolken kom inte alltid. Då kunde jag inte vara med på mötena och jag blev 

ledsen för det. De andra började att ställa upp för att ställa in mötena när tolk 

inte fanns. Nu har vi en fast tolk som kommer vid varje möte. Vid stormöten 

brukar det vara två tolkar och de slutar klockan halv fem och när de går, då går 

vi döva också. De andra sitter kvar och lyssnar.” (Greta, s. 1 & 3) 
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Greta önskar sig en bättre teckenspråksmiljö, precis som Hochschild, (2012) skriver om 

djupagerande känslohantering, känner hon ett engagemang för målgruppen de arbetar 

gentemot och ser att arbetsgivaren och hennes kollegor har ett mindre engagemang än vad 

hon har.  Hon blir ledsen när hon hamnar utanför och ej kan vara delaktig på möten. Hon blir 

utanförstående, enligt Beckers (2006) sätt att se det, även om hennes situation uppkommit av 

att andra som hon är beroende av för att kunna delta i mötet är frånvarande. Det är en 

ofrivillig handling utanför hennes kontroll och hon begår egentligen ingen regelöverträdelse 

(Becker 2006). Enligt Trost (2010) tänker Greta och reflekterar över situationen och känslor 

är också beteenden och ses som en handling, vilket leder till att hennes handling är att hon blir 

ledsen. Hennes hörande kollegor inser vikten av att hon får vara med och visar med solidaritet 

att möten ställs in om tolk uteblir. Gretas kollegor responderar på hennes utanförskap med 

Hochschild, (2012) djupagerande känslor med att förstå hennes situation och agerar så att hon 

kan vara delaktig. Det kan även tolkas utifrån Trost et al. (2018) att hennes kollegor uppfattar 

att det är viktigt att Greta ska få delta i sociala sammanhanget som mötet innebär och dela på 

de erfarenheter som tillsammans blir gemensamma. I citatet berättar hon att hon blir ledsen 

när hon inte kan delta på möten men samtidigt är hon nöjd med att få sluta klockan halv fem 

när tolkarna går. Och de andra får sitta kvar tills mötet är slut. Det uppfattar jag som en liten 

paradox. 

 

Alla informanter nämner att de missar information, de har olika strategier för att inhämta 

information och hantera sina känslor kring brister i hanteringen som till exempel när tolk 

uteblir. En bild som framträder är att de som arbetar på teckenspråk i större utsträckning 

upplever frustration över att vara mindre delaktiga än sina kollegor. De är känsligare för när 

det händer och uttrycker tydligare en frustration över att missa information och vara 

utelämnad åt sina kollegor. De uttrycker också att de hamnar utanför i dessa sammanhang. 

Det är mindre problemfritt i det språkliga utbytet med sina kollegor och en underliggande 

motsättningar/ mindre konflikter kan tydas i intervjumaterialet.  

 

Både hörande och döva informanterna uppfattar att de språkliga barriärerna är anledningen till 

upplevelser av utanförskap för döva enligt Mattson et al. (2012). Enligt Backenroth-Ohsako 

(1996) räcker det inte med att hörande använder teckenspråk för dövas välmående i 

arbetsgruppen. Att teckenspråkiga arbetsplatser skulle vara den bästa lösningen för döva 

verkar vara en förhastad slutsats att dra. Nästa avsnitt handlar om att välja att lämna 
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föreningslivet och en variant av utanförskap som informanten berättar om att några andra 

döva som han känner till drabbats av. 

 

5.3 Konsekvenser av utanförskap inom den egna gruppen 

 

Det här avsnittet handlar om David och hur han har hanterat att lämna dövgemenskapen. 

Dövgruppen skulle kunna ses som en avvikargrupp enligt Beckers (2006) sätt att se det. 

Sociala grupper skapas och vidmakthålls av dem som håller på reglerna och de som avviker 

anses som utanförstående (Ibid. 2006, s 22). David är en av informanterna och han berättar 

om sitt val att lämna föreningslivet: 

”Förut var jag medlem i [XXX den lokala dövföreningen] men inte nu, för att 

det var så tråkigt, det finns ingen kontakt”. […] Först kämpade jag, men nu har 

jag slutat med det och istället ägnar jag mig åt kontakter med hörande [känner 

mig fri].” (David, s.23) 

 

David trivs bra och han upplever sig delaktig (ej utanför) på sin arbetsplats. Han är glad under 

stora delar av intervjun och han uppger att de har roligt på arbetet. Han har en döv kollega 

som han kan prata med på rasterna och han lär gärna sina hörande kollegor teckenspråk. 

David arbetar i ett kök (får benämningen inom produktion i tabell 1) och kommunikationen 

består ofta i vad de ska tillaga och vem som ska göra vad. Det är relativt korta meddelanden 

som förmedlas mellan varandra. Han är en av de yngre informanterna. Han tar upp en aspekt 

om vad som kan hända om döva känner sig utanför i relation till alkoholproblem: 

”Ja, känner många som har problem med alkoholen. De är ensamma – vad ska 

de göra på fritiden, de är aldrig aktiva. De sitter framför Tv:n och dricker sprit 

och de köper sprit och tar med sig hem. Till dem brukar jag säga – snälla följ 

med mig och vi kan göra något. Det är bättre att göra något än att dricka sprit.  

[…] De är mellan 25–45 år och är 5–6 personer. […] Kanske får minskat stöd 

eftersom de börjar avsky honom, får inte göra så…” (David, s.25, 26) 

 

David har medvetet valt att lämna föreningslivet och den grupptillhörigheten för att istället 

umgås med hörande. I Davids första citat berättar han att han tidigare försökt få kontakt med 

de andra medlemmarna inom den lokala dövföreningen men att det misslyckades. Enligt Trost 

et al. (2018) skulle kunna ses som att David försöker interagera med andra döva men får ge 
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upp sina försök att interagera då mottagaren ej varseblir eller väljer att ignorera hans försök 

till kommunikation. Med Trost et al. (2018) sätt att se det nekas David att skapa och dela 

gemensamma erfarenheter med andra döva. Han finner det lättare att umgås med hörande. 

Han är den enda som nämner något om alkoholproblem i relation till utanförskap. Såsom 

Beckers (2006) sätt att se det är både David och de David nämner som har problem med 

alkoholen avvikare från avvikargruppen. David ser sig inte som avvikare utan han väljer själv 

utifrån de omständigheter han befinner sig i. Han skulle med Beckers (2006) definition kunna 

ses som falskt anklagad då han kan upplevas som avvikande (av de andra döva) men har ett 

lydigt beteende. Han väljer att interagera med andra då döva har minskat hans möjligheter att 

interagera med dem. De personer som David pratar om identifierar han som ensamma och de 

riskerar att få mindre stöd och kan till och med bli avskydda inom dövgruppen. Enligt Becker 

(2006) skulle de kunna ses som rent avvikande eller som hemligt avvikande då missbruk 

oftast ses som regelbrytande beteende men det är tveksamt om de skulle upplevas som 

avvikande beteende. Det kan vara ett dolt missbruksproblem och då upplevs personen inte 

som avvikande. Tidigare forskning visar att dövsamhället är en liten grupp där nästan alla 

känner varandra och det kan uppfattas som ett ganska slutet samhälle (Backenroth-Ohsako, 

1996). Det kan betyda att dölja ett missbruksproblem kan vara problematiskt inom 

dövsamhället och alternativen för att dölja detta är att isolera sig från dövsamhället. 

Backenroth-Ohsako (1996) och Jacobsson (1997) beskriver social kontroll men de menar på 

att bli utpekad med en avvikande uppfattning inom dövgruppen kan drabba en hårt. 

Backenroth-Ohsako (1996) skriver att sårbarheten är större hos döva än hos hörande för att 

döva har färre valmöjligheter i sitt sociala nätverk. Nästa avsnitt handlar om hur 

informanterna uppfattar andra dövas situation. 

 

5.4 Andra dövas utanförskap 

 

Det här avsnittet presenterar vad informanterna uppfattar hur det är för andra döva om deras 

utanförskap. Det verkar som att det är lättare att prata om andras utanförskap, speciellt om 

informanten själv inte upplever sig utanför. Den sista frågan får informanten själv berätta om 

det är något den vill ta upp och frågan får ibland fungera som en ventil för det som ej hunnit 

blivit sagts under intervjun. Två av informanterna har valt just i den sista frågan att återgå till 

ämnet utanförskap. Båda dessa intervjuer har skett på en annan plats än deras arbetsplats. En 

av informanterna är Fredrik, han arbetar inom produktion och är den enda som är döv på 
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arbetsplatsen. Han upplever sig inte utanför i sitt arbete. Fredrik utför sina arbetsuppgifter 

relativt självständigt men diskuterar med kollegorna sinsemellan hur arbetsuppgifterna ska 

göras, speciellt om det är nya eller om de ska göra på ett annat sätt. Hans strategi vid 

fikarasterna är att läsa tidningen om de är många vid fikat samtidigt. Han berättar att när de 

bara är två vid rasterna försöker han kommunicera med sin kollega. Han berättar träffsäkert 

om sin uppfattning om förändringen kring arbete har sett ut och vad det innebär för 

kommunikationen:  

”Förut var arbeten mer fabriks betonat [löpande band], fabriker börja minska 

och jobben är mer som tjänstemän nu. Blir mer talande [mer kommunikation i 

arbetet]. Äldre tål mer och är mer vana vid isolering. Därför känner de sig inte 

isolerade. Däremot ungdomar kräver att få jobba med en annan döv.” (Fredrik, 

s. 18) 

 

Hochschild (2012) beskriver detta utifrån att arbetarklassen tenderar att arbeta med saker 

medan medel- och övre klassen arbetar med människor. Det motsvarar det Fredrik menar att 

inom arbetsområden som är mer fabriks betonat är kraven mindre på kommunikation än vad 

de är inom tjänstesektorn. Fredrik drar slutsatserna en bit kortare än vad Hochschild (2012) 

gör genom att hon även diskuterar kring kommersialiseringen av känslor, speciellt inom yrken 

som är inriktat med att arbeta med människor. Han säger att äldre döva är mer tåliga och vana 

vid att vara utanför på arbetet. Medan de yngre inte kan tänka sig ett alternativ som innebär att 

de skulle hamna utanför. Och det kan stämma att yngre väljer att söka sig till arbeten där 

andra döva redan finns. Det är svårt att analysera ett citat som handlar om andra döva i 

generella termer och som saknar interaktioner. 

 

Den andra informanten som också återkommer till utanförskap i sista frågan är Asta. Hon 

trivs med sitt arbete och hon utför sitt arbete utan arbetskamrater. Astas kommunikation är 

mellan henne och kunderna. Hon upplever sig inte heller utanför. Så här säger hon: 

”Döva känner sig ofta utanför, speciellt vid möten, kafferaster när hörande 

pratar. De får skriva på lappar eller berätta vad de pratar om och ibland vill de 

inte det. Döva behöver information om samhället och bättre resurser. Många 

som inte vet att de har rätt till tolk vid möten och så vidare. ” (Asta, s. 9) 

Asta beskriver döva som en grupp och om situationer som medför utanförskap. Gruppen har 

avancerat till en organiserad avvikargrupp (Becker, 2006). Det beskrivs vad som är vanligt 
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förekommande för döva på deras arbetsplatser. Döva får be sina hörande kollegor att skriva 

ned på lappar vad de pratade om eller berätta igen på ett tydligare sätt. Det är upp till hörande 

kollega att vilja göra det eller inte. Asta ser det som att hörande bestämmer själva vilken 

information som de delar med sig av. Med Backenroth-Ohsakos (2002) sätt att se på det 

befinner sig funktionshindrade i underläge. Asta anser att döva behöver information om 

samhället och att mer resurser för döva behövs. Hon ser också att döva saknar kunskap om 

vilka rättigheter döva har när det gäller till exempel teckenspråkstolkar. Det skulle kunna ses 

som audism, enligt Gertz (2008) att döva själva saknar kunskap om vilka rättigheter de har till 

teckenspråkstolk. Audism kan finnas både bland hörande och döva. Den sista delen under 

resultat och analys handlar om informanternas önskan om fler döva på sina arbetsplatser. 

 

5.5 Behovet av andra döva för att minska utanförskap  

 

Det här avsnittet kommer ta upp vad som fler av informanterna saknade på sina arbetsplatser. 

Ett tydligt framträdande i sammanställningen av intervjumaterialet är att många av 

informanterna önskar sig fler döva kollegor, helst i jämförlig ålder och som har liknande 

arbetsuppgifter som informanten. Hedda är den yngsta informanten och hon tycker att sitt 

arbete är roligt. Hon upplever sig inte utanför på arbetsplatsen. Hedda arbetar med människor 

och på teckenspråk. Hennes svar kring kontakten med sina kollegor och om det är något annat 

hon vill berätta om, säger hon följande: 

”Jo, bra, men de flesta är äldre än mig. Bra kontakt med [XXX målgruppen som 

hon arbetar med]. […] Jag vill ha fler unga som jobbar här, helst döva.” (Hedda, 

s. 11)  

 

Det är tydligt att hon identifierar sig med de som är yngre och har svårare att relatera till sina 

äldre kollegor. Intervjun med Hedda är en av de kortare och svaren är också korta, vilket gör 

att det är svårare att resonera kring hennes svar. Det som var av vikt i intervjumaterialet för 

henne var just att få ha fler yngre döva kollegor. Det finns ett behov av att känna tillhörighet 

med en annan döv person och någon att identifiera sig med, någon att ha ett utbyte med. Hon 

påverkas av målgruppen och det påverkar även hennes sett att se på sin egen identitet. Hennes 

varseblivning av omgivningen enligt Trost et al. (2018) sker i större utsträckning i 

förhållandet till målgruppen än till sina äldre kollegor. Trost et al. (2018) skriver att processen 
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är föränderlig och baseras på hur omgivningen uppfattar individen. Heddas process kring 

hennes identitet och hennes uppfattning till omgivningen står i relation till målgruppen.   

Hedda inser att hon skulle behöva kollegor i samma ålder som henne själv och att helst av allt 

skulle hon vilja ha döva yngre kollegor. På något sätt förstår hon att hon behöver en 

jämbördig relation till sina kollegor, vilket hon nu saknar. 

 

Frånvaron av döva kollegor hämmar möjligheten till sociala och informella interaktioner. Kan 

då ett antagande vara, att om antalet döva kollegor med liknande arbetsuppgifter och i samma 

åldersspann skulle öka, minskar känslan av utanförskap då? Cesar är den enda av 

informanterna som har döva kollegor i jämförbar ålder och med liknande arbetsuppgifter som 

han själv och han har varit med om en förändring från att känna sig utanför till att känna sig 

delaktig. Intervjumaterialet är för litet för att kunna dra några sådana slutsatser, men det är 

tänkvärt. Det sista kapitlet är slutsatser och diskussion. 

 

6. Slutsatser och diskussion 

 

I det här avslutande kapitlet förs en diskussion och viss sammanfattning av vad informanterna 

tidigare sagt och slutsatser dras. Tankar och reflektioner kring arbetet med uppsatsen kommer 

som ett eget avsnitt och därefter ett avsnitt med förslag på undersökningar som kan göras 

framöver. Meningen med uppsatsen är att beskriva om döva känner sig utanför på sina 

arbetsplatser och i vilka situationer som det sker. Det är tre informanter som känner sig 

utanför på sina arbetsplatser. Ytterligare en informant, Cesar, har tidigare haft upplevelser av 

att känna sig utanför på arbete. Vanliga situationer där döva känner sig utanför är vid 

informella sociala interaktioner som raster, luncher och andra sociala tillställningar. Även om 

upplevelser av utanförskap är frånvarande berättar informanterna om sammanhang där det är 

brist på information, mindre social interaktion och brister i tillgång till teckenspråkstolk. I en 

situation som en informant berättar om är vid möten då tolkar saknas. Hon reagerar med att 

bli ledsen när tolkarna uteblir från bokade möten, eftersom hon missar tillgången till 

information och hålls utanför. Från tidigare forskning visar Fredäng (2003) att sociala 

interaktioner mellan icke teckenspråkskunniga hörande och döva under raster är begränsad. 

Fredängs (2003, s. 113) citat med Peter som upplever sig isolerad och det hämmar hans 

kommunikationsmöjligheter när teckenspråkstolkar uteblir. Det verkar vara en vanlig 

uppfattning bland döva att döva är utanför på sina arbetsplatser. Tre informanter berättar om 
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andra döva som hamnar utanför. Själva känner de sig inte utanför eller isolerade. Fredrik 

ställer den yngre generationen döva mot den äldre och menar att den äldre generationen är 

tåligare och vana vid isolering. Asta beskriver vanliga situationer som fikaraster där döva 

hamnar utanför. David kopplar ihop utanförskap för några döva som han känner till med deras 

alkoholrelaterade problem.  

 

Fyra informanter har egen erfarenhet av att uppleva sig utanför på sina arbetsplatser. En 

informant, Cesar, upplevde tidigare på sin arbetsplats att han kände sig ensam och utanför, 

men att det förändrades då han fick nya kollegor som är döva och gravt hörselskadade.  

Uppfattningen är att det kan vara av vikt att känna tillhörighet till någon annan person på 

arbetet, att få ha någon att knyta an till, att få anförtro sig åt någon om det som sker både på 

jobbet och det som är av mer privat karaktär. Det blir svårt om personer känner sig ensam, 

speciellt om arbetsgruppen medvetet eller omedvetet är med att bidra till känslor av 

utanförskap för den som blir utanför. För döva verkar det vara ännu viktigare att få en eller 

flera döva kollegor på samma arbetsplats och som utför liknande arbetsuppgifter som en själv 

och helst i liknande åldersspann som en själv. Fler informanter, bland annat Hedda, önskar 

just att det fanns fler döva kollegor. Att vara ensam döv som Cesar tidigare var och som Eva 

berättade att hon upplever att hon är nu, är för dessa två kopplat till utanförskap och otrivsel 

på arbetet. Eva arbetar i en teckenspråksmiljö men hennes kollegor väljer att övergå till talat 

språk och hon hamnar utanför i kommunikationen. Greta känner sig utanför precis som Eva 

gör, fast hon har kollegor som är döva och teckenspråkiga hörande kollegor. Det som är 

gemensamt för tre informanter som upplever sig utanför på sina arbetsplatser är att de arbetar 

med människor och arbetsuppgifterna utförs på teckenspråk. Deras arbeten är ganska 

kommunikationskrävande med många interaktioner. Deras engagemang och djupgående 

känslor för den egna målgruppens behov gör att de tydligare ser vad som behövs och har en 

ökad känslighet för när detta ej tillgodoses. Den förståelsen över intervjumaterialet och de 

slutsatser som dras är denna oavsett andra orsaks- och verkansammanhang: Den tid som 

informanterna får till att reflektera över den målgrupp som de arbetar med och deras behov 

gör att de även reflekterar över sina egna behov och ser på ett tydligare sätt vad som saknas 

och vad det beror på. Deras medvetenhet och de reflektioner de gör visar att de hamnar 

utanför på arbetsplatsen. Den här slutsatsen har stärkts genom analyserna med de teorierna 

kring känslohantering och symbolisk interaktionism.  
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Tidigare forskning förklarar att döva hamnar utanför på grund av de språkliga barriärerna 

vilket stämmer med det som framkommer i den här undersökningen. Men det som visas bland 

några informanter i undersökningen är att avsaknaden av interaktion är det som är upphov till 

frustration och avsaknaden av interaktioner medför att de känner sig utanför. Så det är bristen 

eller avsaknaden av interaktioner det vill säga det som är i början av kommunikationen. Ett 

strukturerat sätt att få till interaktioner på arbetsplatsen är genom handledning. Det kan vara 

nog så viktigt när ens arbetsuppgifterna är att arbeta med människor. Att få tid till att 

diskutera värderingar och reflektera i arbetsgruppen kan vara nog så behövligt. Ett annat sätt 

att öka delaktigheten är att se till att teckenspråkstolk finns vid möten och vid fikaraster kan 

teckenspråkstolkning på distans användas genom bildtelefon. En ökad medvetenhet hos 

arbetsgivaren kan behövas om att kommunikation mellan olika språk tar längre tid och 

därmed kan möten behöva vara lite längre. Det kan också innebära att genomgång av 

arbetsuppgifterna kan också ta längre tid om parterna kommunicerar på olika språk. En annan 

aspekt som arbetsgivaren kan vara med att bidra till är inställningen till mångfald och 

olikheter där jag tror att en öppenhet och ett tillåtande klimat är en bra förutsättning för att 

minska utanförskap. Det som är positivt med undersökningen är att flera av informanterna 

inte upplever sig utanför på sina arbetsplatser. Nästa avsnitt handlar om tankar kring 

teoretiska och metodiska val som gjorts under arbetets gång. 

 

6.1 Tankar och reflektioner kring arbetet med uppsatsen 

 

I det här avsnittet kommer mina reflektioner över valen som gjorts. Kring de teoretiska valen 

är teorin kring avvikelse den lättaste att arbeta med, även om själva ordet är en aning starkt 

laddat. Det som har bidragit till min förståelse är just Beckers (2006) sätt att beskriva andras 

personers påverkan på den egna individen som avvikande eller utanförstående. Med det blev 

det lättare att se i vilka interaktioner som påverkades och som först tolkades som ett 

utanförskap. På så vis användes Becker (2006) som identifiering av avvikande situationer. 

När Meads triadiska interaktionssystem (Trost et al. 2018) användes synliggjordes det att 

interaktionerna blev inga interaktioner då mottagaren valde bort att interagera med den som 

försökte sända ett budskap. Nackdelen med Becker (2006) är just att handlingar ska ses som 

avvikelser och med det uppfattar jag att det ska finnas ett uppsåt att agera på ett avvikande sätt 

eller att andra uppfattar det som ett uppsåt. Det passar inte in med ämnet som jag valt att 

skriva om, även om döva kan uppfattas som avvikaren av andra då andra inte har vetskap om 
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att personen är döv. När den vetskapen väl infinner sig brukar personen ifråga ändra 

uppfattning och döva ses inte längre som avvikare. Den döve har ej handlat eller agerat med 

uppsåt att avvika. Anledningen till att Becker (2006) ändå tas med är det som diskuterats 

tidigare och möjligheten till att utveckla en egen subgrupp. Där finner jag samband med 

ämnet som jag valt att studera. Det jag kan ana bland några av informanterna är att de själva 

kan se sig som avvikare då de inte uppfyller det normala med att höra. Det är också intressant 

att se till att det finns en bredd med de teorier som tas med även om de delvis tar upp 

obekväma ämnen. Jag har också medvetet valt bort att använda mig av begreppet avvikare 

som en stämplad överträdelse som är offentlig, Becker (2006, s. 135). Det är ett för starkt 

uttryck i detta sammanhang. Utifrån ett humanistiskt synsätt vill varken samhället i stort eller 

den enskilda individen att döva ska stämplas som avvikare. Min uppfattning är att Becker 

(2006) troligtvis skulle dela den uppfattningen. 

 

Att arbeta med Hochschild känslohantering har varit mer av en utmaning och när det blir bra, 

så är det på något vis rätt. Informanterna har själva berättat om hur de känner och på det viset 

är det bra att kunna analysera handlingarna utifrån känslor. De svårigheter som dykt upp är 

just att det kan ses som en metod att spela ett skådespel och då kan lite av känslorna tappa i 

värde. Det har varit ovärderligt att få ta med aspekten med känslor för det bidrar ytterligare 

med en dimension. Det bidrar till att få intervjumaterialet mer levande om inte annat för mig. 

 

Symbolisk interaktionism med Trost (2010) och Trost et al. (2018) beskriver den 

grundläggande processen kring interaktioner och med den kom många bitar på plats i 

analysarbetet. Det som först tolkades som tidigare nämnts som avvikelse var i själva verket 

brist på interaktioner. Med symbolisk interaktionism tydliggjordes att brister i 

kommunikationen i själva verket handlar om brist på interaktioner. Det hänger ihop och det 

ena förutsätter det andra. De teoretiska glasögon som jag valt att använda påverkar hur jag 

tolkar resultaten. Nästa stycke kommer funderingar kring de val av metod och på vilket sätt 

jag skulle ha gjort idag om undersökningen skulle ha gjorts i nutid. 

 

Om jag skulle göra undersökningen igen skulle jag ha haft fler öppna frågor och mer följa upp 

med informantens egna ord för att få en djupare dialog. Att använda videokamera är det bästa 

alternativet vid intervjuer med döva. De intervjuerna utan videokamera är torftigare och 

svårare att arbeta med. Det finns mindre att analysera och göra någonting av. För att gå 
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djupare in i känslor om utanförskap skulle jag ha frågat informanterna innan om de själva 

känner sig utanför på sina arbetsplatser och endast intervjuat dem, enligt IPA. Detta för att 

skapa en homogen och ändamålsenlig grupp (Fejes et al. 2015, s. 151). Det skulle kunna bli 

ett annat resultat. Med IPA som metod blir det en bättre helhet även om metoden i sig är 

krävande. Att välja ett kvalitativt tillvägagångssätt med intervjuer passar sig när frågor om 

upplevelser och känslor är inblandade. Informanten kan då berätta om sina upplevelser och 

om individen vill kan den berätta om sina känslor. Det blir informantens val att lämna ut eller 

att hålla inne med information. Vid observationer är det min tolkning av situationen och mina 

känslor som blir tolkningsramarna. En nackdel med kvalitativa intervjuer är att 

intervjumaterialet inte är statistisk representativt. Undersökningen är heller inte 

generaliserbar. Men meningen och utgångspunkten är att förstå hur det är för den enskilda 

individen och dennes upplevelser. Det är en brist att intervjuer är gjorda år 1997 för det är 

länge sen. Det finns en fördel med att presentera gammalt intervjumaterial och det är att 

informanterna troligtvis har glömt bort sina svar. Jag upplevde det ganska lätt att få tag i 

informanter och jag tror att min då unga ålder medförde att det blev lätt. Det är tveksamt om 

det skulle vara lika enkelt idag dels för att jag inte enbart är student utan också yrkesverksam, 

dels för att informanter kanske mer är måna om sin egen tid. En fundering är om frågorna 

eller intervjusituationen har påverkat informanterna på något sätt efteråt. Att metodiskt plocka 

ut citat som främst handlar om utanförskap leder till att resultatet blir enformigt, även om det 

finns vissa variationer inom svaren. Syftet har dock varit att fördjupa sig inom ett smalt 

område som gjort att min kunskapslucka har minskat. Resultatet tror jag skulle visa på lite 

andra svar idag för jag uppfattar att yngre döva väljer att arbeta tillsammans med andra döva 

hellre än det man är utbildad för. Om det förhåller sig så att det finns en ökad medvetenhet 

bland döva om utanförskapets konsekvenser så medför det även andra svar i en sådan här 

undersökning. Utvecklingen inom tekniken och tillgängliga tjänster har gått framåt som fört 

med sig att hjälpmedel, mobiltelefoner och surfplattor är vanligare, billigare, mer lättanvända 

och betraktas som var mans egendom. Tjänster som erbjuds idag genom tekniken är till 

exempel bildtelefonförmedling, där döva kan ringa till en teckenspråkstolk som svarar och 

förmedlar ett samtal mellan teckenspråk och ett talat språk. Den här tekniken fanns inte då år 

1997 och kontakten som jag hade med döva i ett första skede var genom texttelefon (textis) 

som är en telefon som enbart förmedlar skriven text mellan parterna. Sista avsnittet i det här 

kapitlet tar upp vad som kan vara intressant att undersöka framöver. 
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6.2 Vad är intressant att undersöka framöver 

 

I det sista avsnittet tar jag upp frågor och funderingar som kan vara intressanta att undersöka i 

framtiden. För den som är intresserad av ytterligare information och fakta om döva, som jag 

har valt bort för att öka läsbarheten, finns det bland annat de sju vita åren som kallas för 

språkdeprivation och en nyligen utgiven rapport som tar upp problemet med vem som 

bekostar teckenspråkstolkar under arbetstid. 

 

Intressanta framtida undersökningar kan vara att studera hur döva arbetslösa har sin tillvaro. 

Hur deras situation ser ut och upplever de sig utanför i språkliga interaktioner eller känner de 

sig utanför samhället i stort för att de saknar ett arbete?  

 

Ett annat område är att intervjua arbetsgivare som har döva anställda och om de har någon 

uppfattning om döva hamnar utanför arbetsgemenskapen. Det skulle vara intressant att göra 

ytterligare en undersökning med samma informanter (även om det är orealistiskt) för att se 

vad som har hänt på deras arbetsplatser. Har de bytt arbetsplats? Har det tillkommit fler döva? 

Har det skett någon förändring? Hur tycker de att det fungerar på sina arbetsplatser? Hur trivs 

de? Det skulle vara intressant att jämföra deras svar med denna undersökning.  

 

Andra intressanta områden att undersöka är döva med ytterligare funktionsnedsättningar hur 

ser livsvillkoren ut för dem och i vilken omfattning deltar de i till exempel i arbete. När och 

hur upptäcks ytterligare funktionhinder hos döva? Hur reagerar individen på ytterligare en 

funktionsnedsättning? 

 

I intervjumaterialet framkom vissa tendenser av att förminska sig själv i förhållande till andra 

(framförallt i jämförelse med hörande) hos några informanter. Små konflikter mellan kollegor 

kunde också ses och vad beror de på? Är det på grund av språkliga hinder eller skillnader i 

värderingar. I intervjumaterialet framkom även att några informanter uppfattade att hörande 

enklare får tillgång till information på arbetsplatsen. Det skulle också vara intressant att 

fördjupa sig i några av dessa frågor och områden. 

 

Döva personer med utländsk bakgrund, vilka förutsättningar finns att tillgå och vilka 

erfarenheter har de med sig och hur blir de etablerade i dövsammanhang och i arbetslivet? 
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Hur påverkar familjebanden möjligheten till att delta i utbildningar och i arbete framför allt 

för döva kvinnor med utländsk härkomst? 

 

Ett annat område som är intressant är missbruksproblem bland döva i arbetslivet. Om en 

person har missbruksproblematik, upprättas då en rehabiliteringsplan eller döljs problemen av 

att det finns svårigheter i att interagera med döva? Finns det ett utanförskap på arbetet och 

inom dövsamhället för döva personer med missbruksproblem? 
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Frågor 

1. Namn? 

2. Ålder? 

3. Barndomsdöv? 

4. Utbildning/Skola? 

5. Vad gör du på fritiden?  

6. Medlem I dövas förening? 

7. Hur länge har du arbetat här? 

8. Vad gjorde du innan du började här? 

9. Dina arbetsuppgifter? 

10. Hur trivs du i ditt arbete? 

11. Arbetar du med andra döva eller bara med hörande? 

12. Om det finns andra döva, hur många? 

13. Kan dina hörande arbetskamrater teckna? 

14. Tecknar de bra? 

15. Förstår du hörande bra? 

16. Använder du tal eller teckenspråk? 

17. Är det viktigt för dig att kunna tala? 

18. Fungerar kommunikationen bra? 

19. Blir det missförstånd ibland? 

20. Vad beror (orsak) missförstånden på? Ge gärna ex. 

21. Är det något du saknar på arbetsplatsen? 

22.   Får du all information som ges ut? 

23.    Hur uppfattas döva här på din arbetsplats? 

24.    Hur känner du att du blir bemött? 

25.    Har ni bra kontakt? 

26.    Känner du dig utanför eller isolerad? 

27.    Vad beror (orsak) det på? 

28.    I vilka situationer känner du dig utanför eller isolerad? 

29.    År det vanligt att döva känner sig isolerade? 

30.  Vad gör de åt situationen? 

31.    Kan din arbetsledare teckenspråk? 

32.    Får du den information du behöver från honom/henne? 

33.   Om du inte får det hur gör du då för att få tag på informationen? 

34.   Använder ni tolk vid mötena? 

35.   Om ja, hur känns det? 

36.   Om nej, hur gör ni då? Talar alla tsp? 

37.  Tänker döva och hörande olika? 

38.  Händer det att det blir tanke- och beteendekrockar här på din arbetsplats? 

39.  Har du några tekniska hjälpmedel som tex textis mm? 

40. Annat som du vill berätta om? 

Tack för att du ställde upp för intervjun! 


