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Förord 
Trots tårar, vakna nätter och all stress så har det här varit en rolig och spännande process. Jag trodde 

aldrig att forskning kunde vara roligt! Förhoppningsvis väcker studien tankar och funderingar hos er 

som det har gjort för mig. Förmodligen är majoriteten av er som läser min studie hörande och ser inte 

döva som en språklig och kulturell minoritetsgrupp utan ser döva utifrån den medicinska aspekten: Att 

döva har en funktionsnedsättning, inte en fullgod hörsel. Jag ber er att omedelbart ta bort denna 

uppfattning! Döva är fullt fungerande människor med en stolt identitet som döv som innefattar ett rikt 

språk och kultur.   

 Jag hoppas att denna studie bidrar till en ökad kunskap som ni eventuellt får användning av i andra 

sammanhang. Jag vill avsluta detta förord med att tacka respondenterna som ställt upp. Jag är tacksam 

att jag fick ett så varmt och fint bemötande av er. Att ni delar med er av era upplevelser av mötet med 

rättsväsendet är en betydelsefull erfarenhet som bör spridas till många. Tack.  

 

                                     

                                       Carolina Ekström 
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Sammanfattning 
Studien undersöker dövkompetensens betydelse (kunskap om döva, teckenspråk och deras kultur) för 

döva i mötet med rättsväsendet. Syftet är att visa vilka konsekvenser som avsaknaden av 

dövkompetensen kan få. För att få svar på studiens frågor valde jag en kvalitativ och explorativt 

forskningsansats för att undersöka respondenternas uppfattning och upplevelse av mötet med 

rättsväsendet. Kvalitativ intervjustudie med döva med teckenspråk som sitt första språk. Som har varit 

i behov av samhällsstöd och upplevt avsaknad av dövkompetens. Åtta personer intervjuades och 

därefter gjordes en analys för att tolka och förstå döva som upplevt denna avsaknad av dövkompetens. 

Som analysredskap har jag valt vardagsrasism och audism som teoretiska utgångspunkter. De 

slutsatser jag har fått fram av respondenterna är att bemötandet de fått i mötet med rättsväsendet 

egentligen inte är enskilda handlingar, eftersom dessa enskilda handlingar upprepas av olika enskilda 

personer. Till följd av avsaknaden av dövkompetens har konsekvenserna oftast blivit allvarliga och till 

och med förödande för några av respondenterna. 

 

Nyckelord: Döva, Teckenspråk, Dövkompetens, Audism, Vardagsrasism, Rättsväsende, 

Teckenspråkstolk 

 

Abstract 
The study investigates the meaning of deaf competence (knowledge of deaf, sign language and their 

culture) when deaf people encounter the justice system. The intention is to outline the consequences of 

the lack of deaf competence. I´ve chosen a qualitative and explorative research approach in order to 

reach the answers of the study, to examine the respondents’ perception and experience in the 

encounter with the justice system. Qualitative interviewstudy with deaf people who´s first language is 

sign language and who´s been in need of support from the society and experienced the lack of deaf 

competence. Eight people were interviewed and then an analysis was made to interpreted and 

understand deaf people who´s experienced the lack of deaf competence. As tools during analysis I use 

everyday racism and audism theoretical smarting points. The conclusion I´ve reached from the 

respondents is that the treatment they’ve received from the justice system actually isn´t individual 

actions, due to these individual actions being repeated by various individual people. The lack of deaf 

competence as a result of the consequences are often become serious and even devastating for some of 

the respondents.  

 

Keywords: Deaf, Sign language, Deaf competence, Audism, Everyday racism, The justice system, 

Sign language interpreter  
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1. Inledning 

Under vår socionomutbildning har inte gruppen döva tagits upp så jag ser det här som en möjlighet att 

uppmärksamma döva och dövas situation i samhället. Förhoppningsvis ger studien en ökad kunskap 

och kan på så sätt påverka kommande möten mellan döva och hörande.  

 

1.1 Studiens relevans för socialt arbete 
Begreppet rättsväsen är en bred och oprecis benämning som oftast syftar på domstolar, polis- och 

kriminalmyndigheter (http://eshproxy.esh.se:2085/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rättsväsen). I 

studien använder jag av mig begreppet rättsväsendet och har valt att inkludera socialtjänst tillsammans 

med polismyndighet och rätten. Detta för att socialtjänsten i sina uppdrag även har ett samarbete med 

polismyndighet och rätten. Det finns olika exempel på lagar som reglerar samarbetet mellan 

myndigheter. Exempelvis står det i Socialtjänstlagen 1 §, kap. 14  (SFS, 2001:453) bland annat att 

myndigheter som polismyndigheten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn för illa (socialtjänsten lyder under 

socialnämnden). Vidare står det i Socialtjänstlagen 11 §, kap. 5 (SFS, 2001:453) som handlar om 

brottsoffer, att socialnämnden ska ansvara för att ge stöd och den hjälp som den som utsatts för brott 

behöver. I Förvaltningslagen 6 § (SFS, 1986:223) uppges det att varje myndighet ska lämna andra 

myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. Vidare står det i Polislagen 6 § (SFS, 

1984:387) om samverkan med andra myndigheter och organisationer, att polisen ska fortlöpande 

samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och att snarast underrätta dessa om förhållanden 

som bör föranleda någon åtgärd av dem. Ofta är det socialtjänsten som får arbeta nära personer som är 

i behov av samhällsstöd och under en tid följa personen i sin process. För att kunna arbeta med döva 

klienter efter socialtjänstens mål i 1 §, 1 kap. (SFS, 2001:453), som rör bland annat att främja 

människornas jämlikhet i levnadsvillkor, sociala trygghet och aktiva deltagande i samhällslivet, bör 

tjänstemannen ha en förståelse för döva och deras kultur. 

 

1.2 Bakgrund 
I Sverige finns det cirka 30 000 personer som använder det svenska teckenspråket, ett språk som 

erkändes officiellt som dövas första språk år 1981. År 2009 fördes det svenska teckenspråket in i 

språklagen (SFS 2009:600) i syfte att stärka dess ställning. Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, menar 

att trots detta har inte det svenska teckenspråket den status som det bör ha (www.sdr.org). Det vill 

säga att det svenska teckenspråket behandlas inte likvärdigt med det svenska talspråket. Exempelvis 

har Myndigheten för delaktighet gjort en rapport ”Så tillgänglig är staten 2015” (2015), de menar att 

det endast är en tredjedel av den grundläggande informationen på myndigheters webbsidor om själva 

myndigheten samt information av samhällsvikt som finns tillgängligt på teckenspråk. I rapporten 
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menar de att det gör det svårare för personer med svenskt teckenspråk som sitt första språk att ta del av 

samhällsinformation.  

Vidare har en översyn av teckenspråkets ställning gjorts i uppdrag av regeringen. En utredare 

genomförde en översyn av rätten och möjligheterna att använda teckenspråket (Dir.2003:169). Bland 

annat bedömes möjligheten till att använda teckenspråket samt tillgången till tolk för döva, dövblinda, 

vuxendöva och hörselskadade i olika situationer såsom vid samhällsstöd. De konstaterade att när 

språket blir en del av behandling, exempelvis inom missbruksvård och kriminalvård kan det uppstå 

problem. Den enskildas möjlighet till integritet är inte detsamma som för övriga (a.a.).  

I mötet med döva behövs utöver kunskaper i teckenspråk även en förståelse för själva dövkulturen. 

Döva ser sig själva som en språklig och kulturell minoritet och inte som funktionsnedsatta 

(www.sdr.org). Detta är något som saknas enligt Högberg (2015), som har gjort en litteraturöversikt 

som undersöker forskningen om relationen mellan döva klienter och sociala myndigheter. Högberg 

(a.a.) menar att det knappt förekommer dövkompetens inom de sociala myndigheterna samt att 

rättssäkerheten hotas på grund av professionellas okunskap. Med dövkompetens menas ett språk-och 

kulturkompetens om teckenspråk, språkkänsla, kultur och en förståelse för dövas levnadssätt 

(www.sduf.se)  

Myndigheten för delaktighets rapport, översynen av teckenspråkets ställning och Högbergs slutsats 

väcker en undran över hur döva upplever denna avsaknad av dövkompetens, döva som är i behov av 

samhällsstöd såsom socialtjänst, polismyndighet och rätten. Vad tycker döva själva? Behövs det 

dövkompetens i mötet? Och hur upplever döva avsaknaden av dövkompetens i mötet med 

rättsväsendet och vilka konsekvenser får det? Slutligen undrar jag om avsaknaden påverkar deras tillit 

till rättsväsendet?  

 

1.3 Problemformulering 

Hur ser döva på betydelsen av dövkompetens i mötet med rättsväsendet och om avsaknaden av 

dövkompetens påverkar deras tillit till rättsväsendet? Ger avsaknaden av dövkompetens konsekvenser 

för den enskilde och isådanafall vilka? 

 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att belysa dövkompetensens betydelse för döva personer i mötet med rättsväsendet. 

 

1.5 Frågeställningar  
*Hur upplever döva mötet med rättsväsendet?  

*Vad anser döva avsaknaden av dövkompetens gav för konsekvenser?  

*Vilken kunskap anser döva att rättsväsendet bör ha för att kunna möta döva? 
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1.6 Begreppsdefinitioner 
Döva – Det finns ungefär 8000-10000 döva i Sverige. Döva identifierar sig inte som 

funktionshindrade, utan som en språklig minoritetsgrupp. Döva har en egen kultur, dövkultur. Med 

dövkultur menas bland annat levnadssätt, kunskaper och normer som råder inom en grupp 

(www.sdr.org). Dock är inte döva erkända som en språklig minoritetsgrupp.  

 

Teckenspråk – Det svenska teckenspråket används av ungefär 30.000 personer i Sverige, det är ett 

språk precis som det svenska språket som hörande använder. Kommunikationen sker via kroppen, 

ansiktet och händerna och uppfattas via synen. Det svenska teckenspråket blev officiellt erkänt år 1981 

av riksdagen (www.sdr.org) och under år 2009 infördes det en språklag som innehåller bestämmelser 

gällande det svenska språket och de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket (SFS, 

2009:600). Nu har det svenska teckenspråket ett starkare skydd (www.sdr.org) som innebär att de 

allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket (SFS, 2009:600).   

 

Dövkompetens – Denna kompetens innefattar förståelse för döva och deras sätt att leva, teckenspråket 

och dövkulturen (www.sduf.se). 

 

Audism – Audism är ett begrepp som står för det förtryck som döva utsätts för på grund av det 

förutfattade meningar och fördomar som hörande har om döva (Humphries, n.d.).   

 

Vardagsrasism – Mikroorättvisor som sker i vardagen som inte syns först normaliseras och 

upprätthålls av praktiker, som oftast är omedvetna om sina handlingar (Essed, 2005).  

 

Rättsväsende – Med rättsväsende syftar jag i denna studie på polis, socialtjänst och rätten.  

 

Teckenspråkstolk – Teckenspråkstolkar översätter samtal mellan döva och hörande, de följer god 

tolksed som innebär bland annat tystnadsplikt, Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare 

(1975:689) och att de i sina uppdrag ska hålla sig neutrala. De får inte ge uttryck för egen uppfattning i 

sakfrågor eller företräda någon annans uppfattning under tolkningen. Tystnadsplikten gäller endast för 

auktoriserade tolkar. I uppdrag som anlitas av någon myndighet gäller offentlighets-och sekretesslagen 

(2009:400) oavsett om tolken är auktoriserad eller inte (Kammarkollegiet, 2010).  

 

2. Tidigare forskning  
För att få förståelse om döva och deras kultur presenteras först forskning inom det området och sedan 

forskning inom området rättsväsendet gällande avsaknaden av dövkompetens.  
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2.1 Döva och dövkultur 
Harlan Lane, psykologiprofessor och lingvistik expert vid North Eastern University, beskriver i sin 

bok ”Bakom välviljans mask – försvagning av dövsamhället” (2014) dövkulturen. Lane skriver om 

den amerikanska dövkulturen och det som han skriver kan användas på den svenska dövkulturen. Lane 

skriver att det som betecknar dövkultur är bland annat att döva har annorlunda regler för exempelvis 

hur en ska påkalla uppmärksamhet, turtagning och uttrycka sig artigt. Att komma med antydningar 

eller svävande utsagor för artighetens skull anses vara opassande och kan uppfattas som stötande, det 

ska talas klarspråk. Döva har annorlunda regler för hur en ska påkalla uppmärksamhet (Lane, 2014). 

Detta beskrivs som teckenspråkets uppmärksamhetsväckande signaler, dövas sätt att påbörja ett samtal 

(Mesch, 1998). Att ögonkontakt behövs för att föra ett samtal mellan den som tecknar och mottagaren. 

Skillnaden mellan i ett talat samtal och teckenspråkigt samtal är att den tecknande inte kan ta ordet då 

teckenspråk används som kommunikationssätt. I talat samtal kan det avbrytas eller genom att höja 

rösten för att få komma till tals. Och i det auditiva signalen behövs det ingen ögonkontakt. Men på 

teckenspråk måste en få ordet av mottagaren, detta sker genom att mottagaren signalerar med 

ögonkontakt att den tecknande för påbörja sin del av samtalet. Mottagaren lägger ner sina händer för 

att visa ”jag lyssnar”. Under samtalet måste mottagaren titta på ansiktet på den som tecknar, eftersom 

mycket av det språkliga informationen som kommer till uttrycks just i ansiktet. Att endast titta på 

händerna är inte tillräckligt. Det är alltså mottagaren som bestämmer om den andre får komma till tals. 

Att titta bort eller blunda är ett sätt att visa att en inte alls vill lyssna. För att göra sig uppmärksam så 

måste en få ögonkontakt med mottagaren (Mesch, 1998). Det finns fyra olika sätt, dessa är så kallade 

uppmärksamhetsväckare: Viftning- Personen viftar med handen. Beröring – Personen rör vid 

mottagaren. Ruckning – Då personen försöker hindra mottagaren att fortsätta det han håller på med, 

genom att exempelvis dra i kläder eller kroppsdelar. Bankning – Slå på bordet eller på golvet för att 

påkalla uppmärksamhet (Holmström, 2003) 
 Lane (2014) menar att identiteten som döv värderas högt, många döva är eniga om att en hörande 

kan aldrig fullt ut ha den identiteten och aldrig bli en fullvärdig medlem av dövkulturen. Att 

eftersträva hörandes värderingar anses vara negativt inom dövkulturen. Döva som valt att ta efter de 

hörandes värderingar och se ner på döva anses vara förrädare. Vidare beskriver Lane (a.a.) dövvärlden 

som en familj, och överskuggar skillnaden i ålder, kön, etnicitet och klasskillnader. En stark lojalitet 

finns i gruppen. En annan sak som utmärker dövkulturen är kramar, döva är mer fysiska och kramas 

då de träffas och när de skiljs åt. Dövkulturen sätter stort värde på döva barn, döva vuxna kan till 

exempel färdas långt för att träffa döva barn, speciellt när det döva barnet saknar andra döva kontakter. 

Dövkulturen har en mängd litteratur med historia, berättelser, skrönor, legender, fabler, anekdoter, 

lyrik, dramatik, skämt och så vidare. De återberättar livet som döv och mycket av litteraturen handlar 

om det direkta eller indirekta förtrycket från hörande. God färdighet i teckenspråk och skickligt 

historieberättande värderas högt inom dövvärlden (Lane, 2014).  
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Fredäng har skrivit en doktorsavhandling ”Teckenspråkiga döva- Identitetsförändringar i det svenska 

dövsamhället” (2003). Fredäng (2003) menar att synen på döva utifrån den kliniska bilden som 

defekta och hjälpträngande utmanas då döva utvecklat en tydlig identitet som döva, med teckenspråk 

som ett gemensamt språk. Vidare menar Fredäng (2003) att samhällets syn på teckenspråket är 

positivare nu än tidigare dock ses det fortfarande som annorlunda. Parallellt med samhällets 

förändring med dess syn på döva har dövas egen syn på sig själva ändrats och identifierar tre olika 

dövkulturella typer som antas präglat dövsamhället under efterkrigstiden. Dessa tre är stigmatiserad 

exodus, identitesmanifestation och teckenspråkig kooperation. Stigmatiserad exodus är det som 

förenar medlemmarna till en kollektiv familj, de stigmatiserade erfarenheterna i det hörande samhället 

binder samman medlemmarna och utgör basen för en stark samhörighet. Döva har ofta bemötts av ett 

stigmatiserande sätt. Identitetsmanifestation, uppmanar till en stolthet att vara döv och till kollektiva 

handlingar mot omgivningens stigmatisering. Teckenspråkig kooperation, betraktar dövsamhällets 

kultur skilt från det hörande samhället (Fredäng, 2003).  

 

2.2 Döva och rättsväsendet 
Enligt tidigare forskning som gjorts av Högberg (2015) råder det en avsaknad av dövkompetens, 

kompetens om teckenspråk och dövas kultur samt värderingar, inom sociala myndigheter. Högberg 

(2015) gjorde en litteraturöversikt som undersöker forskningen om relationen mellan döva klienter och 

sociala myndigheter och menar att i följd av avsaknaden av kunskapen om dövas rättigheter och 

dövkompetens hotas rättssäkerheten för döva. Med rättssäkerhet menas det enligt Svenska Akademins 

ordlista den säkerhet och det skydd av rättigheter som rättsordningen garanteras och som upprätthålls i 

rättsordningen (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/). Resultatet visade olika situationer som havererat på 

grund av missförstånd och att den gemensamma nämnaren är avsaknaden av kunskap. Vidare menar 

Högberg (2015) att med rätt dövkompetens ges bättre möjlighet till djupare samtal med döva klienter 

och därmed kan bättre service ges. De som är mest utsatta hos döva är de döva med språkdeprivation 

(a.a.). Med språkdeprivation menas en social konsekvens som uppstår när barn blir understimulerade 

genom språket (Axelsson Brakstad, 2012). Speciellt döva barn som är födda i utvecklingsländerna, på 

grund av att de inte blivit exponerade för ett språk att kommunicera med (a.a.). 

 Det kan finnas olika orsaker såsom okunskap om teckenspråk hos föräldrarna, möjligheterna till att 

lära sig teckenspråk inte finns eller att teckenspråket är inte accepterat i det landet. Istället för att ge 

det döva barnet sitt språk, teckenspråk, så används kroppsspråk och det är inte tillräckligt. Vidare 

menar Axelsson Brakstad (2012) att risken blir att det döva barnet mister mycket information och 

kunskap som andra hörande barn får. Eftersom de hörande barnen har ett språk och kan därmed ställa 

frågor och fortsätta utvecklas. Det orsakar även svårigheter för det döva barnet med att utveckla ett 

skrivet språk (a.a.). Högberg (2015) menar att döva med språkdeprivation riskerar att utsättas för 

oetiskt bemötande på grund av att de själva inte har förmågan att se när det går fel och även det på 

bekostnaden av den professionellas okunskap.  
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Ytterligare forskning påtalar liknande problem, bristen på dövkompetensen inom rättsväsendet. I 

”Sign language, translation and rule of law – deaf people´s experiences from encounterns with the 

Norwegian criminal justice system” (2014) menar Olsen och Kermit att det finns brist på kompetens 

hur en ska hantera ärenden med döva klienter. I undersökningen genomfördes intervjuer med 22 

informanter, som bestod av döva klienter, teckenspråkstolkar och verksamma inom straffrätten. Det 

visade sig bland annat att det är brist på kompetens hos de professionella parter och på tillräcklig 

kunskap och språk. De menar att det är i allmänhet en brist på kunskap hur tillgänglighetsfrågor ska 

hanteras, hur straffrätten och rättsfall ska vara tillgängliga för personer med svårigheter. De döva 

respondenterna de hade i sin studie berättar om flera områden där kompetens saknas i det 

straffrättsliga systemet. Såsom hur systemet fungerar och hur systemet hanterar en döv person som ett 

offer, vittne, misstänkt eller åtalad medborgare. Det visade sig även att det fanns en brist på 

grundläggande förståelse för hur rättsprocessen fungerade hos respondenterna. Denna kunskapsbrist 

kan vara väl relaterad till det ofta dåliga kvalitén på utbildningen som ges till döva (a.a.).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter  
Audism är ett begrepp som myntades av en amerikansk forskare Tom Humphries. Det kommer från 

det latinska ordet ”audire” som betyder att ”höra”. Humphries (n.d.) skriver i sin artikel att med 

audism menas de förutfattade meningar och fördomar som hörande har gentemot döva samt de 

förutfattade meningar och fördomar som döva har mot döva. 

 Nordell har skrivit en bok om Audism/Deafhood (2011) och menar att audismen är likt rasismen, 

en tro på rasens överlägenhet fast istället en tro på hörselförmågans överlägenhet. Att förtrycka och 

nedvärdera döva för att de inte har samma hörselförmåga som en en hörande (Erlandsen, 2012). Att 

det fattas dövkompetens inom rättsväsendet och att inte möta döva på deras villkor kan ses som en 

konsekvens av audism. Exempel på sätt att beröva döva deras språk är genom att missa en beställning 

av teckenspråkstolk eller använda en undermålig teckenspråkstolk, eller att kräva att de ska läsa och 

förstå skriven svenska trots det inte är dövas språk.  

 Efter att ha reflekterat, undersökt och smakat på begreppet audism fick jag en idé. Genast 

undersökte jag hur audismens motsvarighet, rasismen, kan ta sig till uttryck i vardagen och hittade 

begreppet vardagsrasism. Vardagsrasism är svår att upptäcka, de som utövar vardagsrasism ser inte sig 

själv som rasister men de betraktar och bemöter utifrån stereotypa föreställningar (Johansson & 

Lalander, 2014). Jag tror att begreppet vardagsaudism passar bättre i det här sammanhanget, då det 

handlar om mer eller mindre omedvetna handlingar . Så i fortsättningen kommer jag att använda 

begreppet, vardagsaudism, jag vet inte om det begreppet används i dagsläget men jag hoppas få bidra 

till att utveckla detta begrepp. Jag ska först presentera audism mer djupgående så ni får en uppfattning 

om vilken innebörd det begreppet har för att senare presentera vardagsrasism.  

 De utgör tillsammans, enligt min tolkning, innebörden av vardagsaudismen.  
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3.1 Audism                                           
Humphries (n.d.) beskriver i sin artikel om audism att klasstrukturen hos döva är efter hörandes kultur 

och värderingar. Ju högre upp i klasstrukturen desto mer likt blir den döves språk och kultur den 

hörande och behåller den maktställningen genom att förtrycka andra döva (a.a.).      

 Länge har teckenspråket ansetts vara något fult, att gestikulera var opassande, istället har det orala 

uppmuntras. De döva barn som kunde tala berömdes medan de barn som inte kunde tala sköts undan, 

ignorerades eller rentav bestraffades för att de använde sitt eget språk, teckenspråket. Det finns många 

exempel på audism i historien och det sker fortfarande. Döva ansågs vara svagsinta och kallades för 

`deaf and dumb`, dövstum på svenska (Lane, 2014).               

 Lane (2014) beskriver hur hörande genom historien har ansett sig vara överordnade de döva. Han 

tar upp olika exempel, bland annat visade han hur den professionella litteraturen (studier om döva i 

artiklar, böcker, facktidningar) som skrivits av hörande specialister inom dövområdet, tilldelat 

egenskaper till döva. Dessa är endast ett axplock av tabellen som finns i hans bok:  

Egenskaper som tilldelats döva i den professionella litteraturen (Lane, 2014, S. 63-65) 

KOGNITIV 

Dålig självkännedom 

Dåligt språk 

Inget språk 

Misslyckandet 
förkroppsligad 

Ointelligenta 

Tvivlande 

Ingen själviakttagelse 

Sluga 

Begränsat resonemang 

Dåligt begreppstänkande 

 

SOCIAL 

Isolerade 

Asocial, barnslig 

Undergivna 

Olydiga 

Samvetssvaga 

Moralisk outvecklade 

Oansvariga 

Lättpåverkade 

Beroende 

Godtrogna 

 

BETEENDE 

Aggressiva, stridslystna 

Få intressen 

Härsklystna 

Släpande hållning 

Misstänksamma 

Otrygga 

Njutningslystna 

Initiativlösa 

Långsam motorisk 
utveckling 

Oböjliga 

 

EMOTIONELL 

Brist på empati 

Paranoida 

Känslomässigt störda 

Känslomässigt omogna 

Neurotiska 

Känslokalla 

Bekymmersfria 

Blir lätt frustrerade 

Psykotiska reaktioner 

Lynniga, nyckfulla 

 

Dessa begrepp är endast negativa och på detta sätt framställs döva i den kunskap som ges till personer 

som studerar till bland annat läkare, lärare och socialarbetare som ska arbeta med döva (Lane, 2014). 

Vidare menar Lane (2014) att det finns likheter från det koloniala förmynderiet mot afrikaner, alla 

relationer till afrikaner och dövsamhället byggs upp på våra föreställningar om dem. Likt européernas 
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behov av att påtvinga afrikaner deras värderingar och sätt att leva, och genom att kalla det för 

civilisering av ociviliserat folk (a.a.), har hörande tvingat på döva att leva efter deras värderingar och 

sätt att leva. Döva har genom tiderna tvingats till bland annat talövningar, förbjudits använda 

teckenspråket (detta bestraffades med slag och förnedring), tvingat föräldrar till döva barn att förneka 

sina barns rättigheter till teckenspråket då det ansågs vara fult och riskerade påverka inlärningen av det 

talande språket. Lane (2014) beskriver att det hörande förmynderiet anser sig ha en viktig uppgift till 

sina skyddslingar: att återbörda de till samhället. Ett samhälle utifrån hörandes kultur och värderingar, 

de hörande som styr döva barn och vuxnas intressen har ofta ingen koppling till dövssamhället. De 

varken förstår eller känner till dövas värderingar eller struktur (a.a.).         

 Nordell beskriver (2011) hur idén om audism har utvecklats till tre olika nivåer av andra forskare 

efter Humphries artikel: Individuell nivå, institutionell nivå och ideologisk/metafysik nivå. Den 

individuella nivån där det berör en individs attityd, beteende eller åsikt. Institutionella nivån ska ses 

utifrån ett större sammanhang, exempelvis får en döv anställd inte samma förutsättningar som en 

hörande anställd på en arbetsplats, vilket kan bero på olika saker såsom arbetsplatsens 

språkanvändning, ekonomi, policy med mera. Dock är det systemet uppbyggt utifrån hörande 

perspektiv med dess värderingar, en institution som skapar och upprätthåller audism. 

Ideologiska/metafysiska nivån handlar om att det råder en idé om att den mänskliga identiteten 

förknippas med tal, alltså är den hörande mänsklig. Att skriftspråket ursprungligen kommer från 

talspråk trots att bokstäver, ord eller symbol inte nödvändigtvis kommer ifrån ljudet. Vidare har döva 

ofta framställts som exempelvis stumma, isolerade och efterblivna i filmer och blir därmed inte 

mänskligt framställda (Nordell, 2011).  

3.2 Vardagsrasism                           
”Begreppet vardagsrasism relaterar vardagliga erfarenheter av rasdiskriminering till den 

makrostrukturella kontext av gruppojämlikhet som inom och mellan nationer tar sig uttryck i etniska 

och rasmässiga hierarkier av kompetens, kultur och framsteg.” – (de los Reyes & Kamali, 2005, s. 20)   

Essed (2005) menar att en ska skilja mellan rasism och vardagsrasism, då det inte handlar om extrema 

händelser men det förmildrar dock inte rasismen inom vardagsrasismen. Vardagsrasismen tar sig i 

uttryck som ”triviala, rutinmässiga och förgivettagna beteenden” (Essed, 2005, s. 71), dessa är till 

synes små orättvisor som till slut tas för givet. Att dagligen utsättas för rasism kan orsaka kroniskt 

skadliga effekter på den mentala och fysiska hälsan. Dessa mikroorättvisor som inte syns först 

normaliseras och upprätthålls av praktiker, som oftast är omedvetna om sina handlingar (a.a.).  

Det finns huvudprocesser av vardagsrasismen: marginalisering, problematisering och symbolisk eller 

fysisk repression. Marginalisering av de som identifieras rasmässigt eller etnisk annorlunda, 

problematisering av andra kulturer eller identiteter och symbolisk eller fysisk repression av 

(potentiellt) motstånd genom kräkning eller våld. Vardagsrasismen verkar inom samhällets 
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dominerande maktstrukturer och anpassar därför sig den till deras kultur, normer och värderingar. Ju 

högre upp i maktstrukturen som fördomsfulla eller diskriminerade uttalanden görs desto större blir 

skadan för den berörda individen. Exempelvis uttalar sig en politiker fördomsfullt eller utför 

diskriminerade politik om etniska minoritetsgrupper så står etniska minoritetsgruppers säkerhet och 

medborgerliga rättigheter på spel (Essed, 2005). 

 En av vardagsrasismens främsta egenskaper är att ett antagande om att de som utsätts för 

diskriminering inte kan göra en klarsynt bedömning av situationen, de utsatta beskylls för att vara 

överkänsliga och att de tar till sig anklagelser alltför lätt. Vardagsrasismen tar sig till dolda uttryck och 

förnekas samt förmildras av grupper i rådande maktposition (Essed, 2005). 

 

3.3 Kritiken mot vardagsrasism och audism 
Det finns olika problematik som tas upp gällande rasismen, bland annat menar Schmauch (2006) att 

det individcentrerade synsättet på rasismen osynliggör de andra faktorer som finns runt om, 

exempelvis maktrelationerna mellan olika grupper i samhället. Att rasismen reduceras till enskildas 

handlingar. Åsikter såsom fördomar och främlingsfientlighet till okunskap och missuppfattningar 

frikopplas från den strukturella ordningen de befinner sig i (a.a.). En forskningsartikel skriven av 

Eckert och Rowley ”Audism: A Theory and Practice of Audiocentric Privilige” (2013), nämner den 

kritik som finns mot teorin audism. Bland annat skriver de att det finns kritiker, Fernandes och Myers, 

som hävdar att fokus på audism tjänar upprätthållandet av utestängande hos gruppen döva och menar 

att dessa gränser skapas och upprätthålls av döva ledare. Det är något som ifrågasätts av Eckert och 

Rowley (2013) då de inte hittar några vetenskapliga artiklar som stöder idén om att 

gränsbefästningarna skapas och upprätthålls av döva ledare. Fernandes och Myers (2009) skriver om 

audismen, det amerikanska teckenspråket ASL (American Sign Language) och den amerikanska 

kulturen. De ifrågesätter vad förlusten kan vara om döva mer och mer assimileras in i samhället, vad 

förlusten är om gränserna för den amerikanska kulturen flyttas till följd av en ökad integration av 

döva. De föreslår även en hybrid av de två olika språken, ASL och engelskan. De menar att ASL 

utesluter användning av röst och det förekommer spänning om en försöker lägga till rösten (a.a.). I 

Sverige har det gjorts ett liknande försök i början av 1970-talet då teckenspråksforskningen var relativt 

ny och kunskapen om att teckenspråket var ett eget språk inte ännu hade upptäckts. Så därför 

konstruerades ett språk utifrån svenska språkets grammatik ”tecknad svenska” för att döva skulle lära 

sig svenska. Tecknad svenska innebar att en skulle teckna varje ord och ändelser i det svenska språket 

(www.sdr.org). Döva skickades på kurs för att lära sig det nya språket, det resulterade i en svår tid för 

döva som skämdes för sitt språk och de skämdes för att de inte kunde det nya fina språket, tecknad 

svenska (Nordell & Sandholm, 2008). En ytterligare kritik menar att teorin audismen är endast 

uppbyggd utifrån vita döva samt att audism är ett strategi för att upprätthålla dövkulturen (Fernandes 

& Myers, 2009).  
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4. Metod 

Kvantitativ och kvalitativ forskning har olika strategier för att få fram kunskap. Kvantitativ forskning 

betonar kvantifiering gällande insamling av data och kvalitativ lägger vikt vid ord och inte 

kvantifiering under insamlingen (Bryman, 2011).  

 Jag har valt en kvalitativ och explorativt forskningsansats för att undersöka respondenternas 

uppfattning och upplevelse av mötet med rättsväsendet. Kvalitativ intervjustudie med åtta döva med 

teckenspråk som sitt första språk. Dessa respondenter har varit i behov av samhällsstöd och upplevt 

avsaknad av dövkompetens. Till intervjuerna har jag valt att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer med frågor utifrån specifika teman, en så kallad intervjuguide. Detta då det finns utrymme 

för att ställa följdfrågor och vara flexibel för processens gång vid en intervju (Bryman, 2011). 

Intervjuerna filmas då det är det svenska teckenspråket som används vid dessa samtal. Bearbetning av 

data sker genom att först titta igenom filmerna och översätta det svenska teckenspråket till skriven 

svenska, därefter antecknades koder för olika typer av svar. Vid vissa intervjuer användes Skype på 

grund av det geografiska avståndet och en inspelning gjordes av samtalet med hjälp av Call Recorder, 

en tilläggsfunktion som kunde köpas till programmet Skype, det möjliggjorde inspelning av samtalen. 

Andra intervjuer genomfördes på den plats som intervjupersonen valt. Både i Stockholm och andra 

platser i Sverige.  

  

4.1 Urval 
Urvalet blev ett målinriktad urval (strategiskt urval), Bryman (2011) beskriver denna typ av 

samplingsteknik som ett sätt för forskaren att göra ett urval ”…utifrån en önskan om att intervjua 

personer som är relevanta för forskningsfrågorna…” (Bryman, 2011, s. 434). Respondenterna är döva 

som upplevt avsaknad av dövkompetens i mötet med rättsväsendet och passar in i min undersökning 

och kan besvara mina forskningsfrågor. Det är en variation av personer med olika erfarenheter av 

rättsväsendet. Cirka hälften av respondenterna har tidigare begått brott av något slag och majoriteten 

av dem har haft ärenden hos socialtjänsten såsom utredning eller dylikt.  

 Jag har kontaktat personer som är verksamma inom olika områden som arbetar med personer som 

blivit utsatta alternativt personer som tidigare begått brott av något slag. Då det var begränsat med tid 

till uppsatsen så började jag med att fråga dem om de kunde hjälpa mig att hitta intervjupersoner som 

passar in i det urval jag ville ha, därefter gjorde jag en efterlysning via sociala medier. Efterlysningen 

på sociala medier bestod av en film med tillhörande text, detta då målgruppen är döva och därav ska 

det svenska teckenspråket användas.  

 Det resulterade i åtta respondenter, både män och kvinnor fanns bland respondenterna. Med tanke 

på att populationen döva i Sverige inte är så stort så har jag valt att arbeta extra mycket med att 

avidentifiera respondenterna i deras berättelser. Alla respondenter uttalade att de ville bidra till en 

utökad kunskap gällande den här frågan och ville därför dela med sig av sina upplevelser. För några 
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var det inte viktigt med anonymitet men efter att ha funderat från och till så har jag kommit fram till 

att det är av ytterst vikt att bibehålla deras anonymitet och det eventuellt kan vara till skada om de 

identifieras i min text. Enligt Bryman (2011) är det svårare för kvalitiva undersökningar jämfört med 

kvantitativ forskning att bibehålla respondenternas och deras åsikter sin anonymitet. Så därför måste 

forskaren vara mer vaksam på att personer och platser inte ska kunna identifieras, att endast fingera 

deras namn är inte tillräckligt då det inte enligt Bryman (2011) eliminerar möjligheten till 

identifikation. Så därför har jag valt att inte könsidentifiera dem eller uppge åldern, samtliga 

respondenter har fått påhittade namn och kön eventuellt har bytts ut. Eventuellt finns det personer som 

har kännedom om dessa händelser och på så sätt kan identifiera personerna. Jag hoppas att jag med 

min bearbetning av text har uppnått den anonymitet som krävs, det strävar jag efter.  

 

4.2 Intervju 
Samtalen fördes både via träffar samt via dataprogrammet Skype, det är ett sätt att ringa varandra och 

ha samtal via bild. Samtalen varade ifrån cirka 27 minuter till två timmar. Det blev sju samtal, varav 

en av dem bestod av två personer. Sex av sju intervjuer spelades in, två av dem spelades in via 

tilläggsfunktionen Call Recorder som användes i Skypesamtalen och fyra av dem spelades in med 

hjälp av en videokamera med en mindre stativ som ställdes på bordet. En av respondenterna ville inte 

bli filmad så jag förde anteckningar under samtalet. Jag gick igenom anteckningarna vid samtalets slut 

med respondenten för att kontrollera att jag förstått och antecknat rätt.  

 Inför varje intervju har respondenterna fått en presentation av mig och information gällande etiska 

riktlinjerna på skriven svenska, detta är inte tillräckligt då det är det svenska teckenspråket som gäller i 

denna undersökning. Det är respondenternas första språk så därför ska den informationen även 

framföras på svenskt teckenspråk så vid varje intervjus början gick jag igenom samtliga punkter på 

svenskt teckenspråk. Syftet med studien, anonymitet, rätten till att avbryta medverkan, syftet vad som 

händer med materialet efter intervjun, samtycke och frågade om de hade någon fundering gällande 

dessa punkter innan vi påbörjade intervjun. Det här gjorde jag vid varje intervju, det för att 

säkerhetsställa att de förstått vad de samtyckt till. Sedan gick jag igenom vilka teman vi skulle gå 

igenom, bakgrund, bemötande och konsekvenser. Sedan påbörjades intervjun och jag använde mig av 

min intervjuguide. Ibland uppkom det följdfrågor som såg olika ut vid olika intervjutillfällen, 

beroende på vad som hade sagts i intervjun. Jag förberedde mig genom att läsa litteratur gällande 

kvalitativa intervjuer, såsom ”Kvalitativa analyser” av Watt Boolsen (2007), ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun” av Kvale och Brinkmann (2014) och ”Samhällsvetenskapliga metoder” av 

Bryman (2011). Vid ett tillfälle blev det ett eftersnack med en av respondenterna och då kom en till 

person som delade av sig sina erfarenheter. Personen var inte en av respondenterna. Hon ville inte bli 

filmad men gav sitt samtycke till att använda sig av hennes erfarenhet av döva professionella. 

Respondenten som var med i eftersnacket gav även sitt samtycke.  
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Jag hade en punkt till mig själv i intervjuguiden, att efter varje intervju ta tio minuter till att reflektera 

över det samtal som just förts, att anteckna sina tankar och idéer som kom upp i cirka tio minuter. Det 

fungerade i vissa fall, och ibland fick anteckningar av tankar och idéer göras vid ett senare tillfälle då 

jag hade intervju direkt efter varandra eller var hemma hos intervjupersonen och kunde inte sitta kvar 

för reflektion. Samtliga respondenter hade jag ingen personlig relation med vilket jag också 

eftersträvade.  

 

4.3 Avgränsning 

Tanken var från början att intervjua minst tio personer för att försöka uppnå en mättnad. Jag bestämde 

mig sedan för att avgränsa då jag hade en begränsad tid till denna studie och för att kunna ge den tid 

det krävdes till att hantera data från dessa åtta respondenter. Så jag tackade nej till några av den 

anledningen och en person för att jag ansåg att vår relation låg för nära. Ytterligare avgränsningar var 

att fokus endast skulle ligga på mötet, personens upplevelse av mötet med rättsväsendet och dess 

konsekvenser som avsaknaden av dövkompetens fick. Jag förstår att det kan finnas intresse av andra 

faktorer utöver mötet, eventuellt hur tjänstemännen har bemött andra klienter med annan etnicitet eller 

vilken norm och attityd som råder inom myndigheten. Detta skulle bli alltför stort och komplicerat och 

det är inte syftet med denna studie.  

 

4.4 Översättning och kodning 
Det inspelade materialet från intervjuerna översattes från det svenska teckenspråket till skriven 

svenska. Att transkribera materialet skulle ge ett material som inte går att läsa, uppbyggnaden hos 

teckenspråket är olikt den skrivna svenskan. Det har en egen grammatik och eget teckenförråd 

(www.sdr.org). Syftet med denna studie är att förstå innehållet i det som sägs och inte att analysera 

språkets betydelse. Eftersom jag är döv så behärskar jag det svenska teckenspråket som är mitt 

modersmål så jag kunde genomföra översättningen. Därefter gjordes en kodning av materialet så 

analys kunde genomföras. Det svenska teckenspråket är visuellt, när en ska beskriva en händelse visas 

det oftast på ett visuellt sätt vilket ibland var komplicerat att få ner till den skrivna svenskan. Jag 

tittade igenom filmerna flertal gånger för att säkerhetsställa det personen sagt verkligen kommer till 

ords på ett rätt sätt. Jag kommer att radera filmerna först vid studiens avslut så jag kan gå tillbaka till 

råmaterialet för att försäkra mig om att jag gjort en rättvis översättning, rättvist gentemot 

intervjupersonen. Ett uttryck i teckenspråket kan översättas till flera olika svenska ord, teckenspråket 

är så rikt så att det krävdes många ord för att fylla det mening som personen sagt.  Jag är medveten om 

att det finns risker med översättningsarbetet. Fredäng tar upp i sin bok ”Teckenspråkiga Döva” (2003) 

att det finns olika problematik med översättningsarbetet. Bland annat problematiken med att 

teckenspråket är visuellt, hur de använder språket, utrymmet och hur intensiva de är (a.a.). Och att 

välja rätt språknivå i den skrivna svenskan (a.a.), eftersom jag träffade respondenterna endast under 
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intervjutiden så är det inte tillräckligt för att få en klar uppfattning på vilken nivå deras språkbruk 

ligger. Fredäng (2003) menar att vid en transkribering finns det risker att kunskap går förlorad eller att 

innebörder förvrängs, och att vid en översättning är risken större. Genom att ha tittat igenom 

materialet upprepade gånger och funderat noga på ordvalet så har jag gjort en översättning till det 

svenska talspråket, det för att fånga nyanserna och variationen i det som sägs. Känslan i det som sägs 

skulle försvinna om jag översatte till ren skriven svenska, därför föll valet på att översätta till det 

svenska talspråket. Det resulterade i 60 sidors översättning. Jag märkte att jag i början översatte precis 

allt men under processens gång blev jag bättre på att översätta och endast översatte det som var 

relevant för studien. Jag är medveten om att det kan utgöra en risk för förlorad kunskap i det som jag 

inte tog med, många av respondenterna har blivit utsatta mer eller mindre för olika saker som var 

kopplat till avsaknad av dövkompetens. Och de tog upp tidigare upplevda erfarenheter från andra 

områden såsom försäkringskassan, arbetsförmedlingen, arbetsplatsen och inom vården. Det skulle ha 

blivit alltför stort och komplicerat att ta med alla områden, då denna studie inriktar sig på rättsväsendet 

så jag fick göra denna avgränsning. Översättningsarbetet har inte skickats till respondenterna för att 

läsas igenom, anledningen är att respondenternas språk är teckenspråk och inte svenska. Hur 

språkkunskapen ser ut när det gäller det svenska språket varierar det hos döva. Så jag kan inte förvänta 

mig att respondenterna ska förstå materialet fullt ut och jag vill inte utsätta dem för en eventuell 

kränkning.  

 Efter översättningen började kodningsarbetet. Jag använde av mig kodningsprocessens olika steg 

som uppges i Watt Boolsens bok (2007). Att koda innebär att dela upp materialet i mindre delar enligt 

bestämda principer (a.a.). Först gjorde jag ett uppdelning enligt bestämt överordnat 

klassifikationssystem och färgmarkerade i fyra olika färger för avsnitten som handlade om socialtjänst 

(inklusive insatser som lagen om vård av unga och kriminalvård), polis, rätten och teckenspråkstolk. 

Sen försedde jag varje enhet med flera olika begrepp och rubriker. Sen gick jag ett steg längre och la 

till koder för negativa och positiva faktorer under de begrepp och rubriker som jag hade försett 

enheterna med. När jag var klar med kodningen och så började jag med nästa fas, analysprocessen. Jag 

tittade efter mönster och teman som kunde uppvisa samband, gjorde jämförelser och identifierade 

olika enheter som kunde sättas in i en teoretisk ram (Watt Boolsen, 2007). Processen resulterade i 

dessa teman: Bemötande, Konsekvenser, Tillit och Dövkompetens, Kommunikation och att använda 

teckenspråkstolk och Beroende av en annan. Mer om dessa återfinns i resultatdelen.  

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generalisering 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är olika former av mått på den kvalitet, stränghet och 

generella forskningspotential som kan uppnås (Bryman, 2011). Vidare menar Bryman (a.a.) att finns 

det kritik mot kvalitativa analyser, att det är alltför subjektivt och har brister i bland annat replikation, 

generalisering och transparens. Att det är alltför subjektivt menar Bryman (2011) att resultatet ofta 

bygger på osystematiska uppfattningar på vad som viss undersökning visar. Det är forskaren som är 
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det viktigaste redskapet i datainsamlingen och det som observeras och registreras färgas därmed av 

forskarens intresse. Med generalisering menar Bryman (2011) att det finns svårigheter med att 

generalisera resultatet och att fokus ska ligga på att generalisera till teori och inte till populationer.  

 Jag är medveten om att mina åtta respondenters subjektiva upplevelser inte kan generaliseras till 

populationen, dock kan det ge en inblick i vad som eventuellt kan upplevas i liknande situationer. I 

kritiken mot bristande transparensens tas problematiken att slå fast vad forskaren faktiskt gjort under 

sin undersökning och hur forskaren kommit fram till sina slutsatser (Bryman, 2011). Jag är medveten 

om att jag som forskare har en stor påverkan på vad som lyfts fram i min studie. Watt Boolsen (2007) 

tar upp olika möjligheter till att höja kvaliteten i analysarbetet, bland annat att tänka kritiskt, 

dokumentera, berätta hur data har konstruktureras, och ge en bred beskrivning. På så sätt kontrollera 

validiteten och därmed ge högre kvalitet (a.a.). Jag kommer att i mitt arbete eftersträva dessa punkter.  

 

4.6 Förförståelse 
Min förförståelse är bland annat att jag är döv själv och tillhör därmed den grupp som ser sig som en 

språklig- och kulturell minoritetsgrupp. Jag har som döv erfarenhet av bristen på tillgänglighet i vårt 

samhälle. Jag har förstått att jag bör vara medveten om att jag hela tiden måste vara observant på min 

roll som forskare och bibehålla min objektivitet. Utifrån annat perspektiv underlättar det mig som döv 

att inhämta data från döva respondenter, då jag har en förståelse för det som berättas och har ett 

gemensamt modersmål som respondenterna, det svenska teckenspråket.  

 Ytterligare en förförståelse om ämnet är att jag arbetar hos Sveriges Dövas Riksförbund, som 

projektassistent till en förstudie till ett projekt som heter ”Dövas RättsOsäkerhet”. Förstudien går ut på 

att undersöka om det finns möjlighet att implementera och etablera en verksamhet med teckenspråkiga 

lotsar inom rättsväsendet. I samband i detta uppdrag kom fram denna idé, att undersöka hur döva som 

varit i kontakt med rättsväsendet upplevde mötet. Detta för att belysa dövkompetensens betydelse för 

döva klienter i mötet med rättsväsendet.  

   

4.7 Etik 

Detta är något jag funderat mycket på eftersom jag ligger nära det forskningsfält jag vill undersöka, 

detta tog jag upp under rubriken förförståelse. Jag vill börja med att gå igenom de krav som finns i 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Intervjupersonerna kommer att 

informeras övergripande om studiens syfte och dess innehåll enligt informationskravet 16 §. Att deras 

medverkan är högst frivilligt samt att de har möjlighet att avbryta sin medverkan. Jag har kommit fram 

till att jag bör informera det både på teckenspråk och skriven svenska, teckenspråk för att det är dövas 

första språk/modersmål och skriven svenska för att vi förmodligen kommer att upprätta kontakten 

först via skriven form såsom brev eller mejl. Enligt samtyckekravet 17 § ska samtycke ges och 

dokumenteras. Gällande konfidentialitetskravet (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) så ska 

intervjupersonerna ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras på sådant 
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sätt att obehöriga inte kan ta del av den. Alla inspelade intervjuer kommer därmed slängas efter 

studiens slut. Materialet ska endast användas i studiesyfte enligt nyttjandekravet 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

 Antalet döva är inte så stort i Sverige och de flesta har mer eller mindre kännedom om varandra, 

antingen genom skola, familj eller arbetsliv. Döva umgås vanligtvis med döva vilket även jag gör då 

det är min minoritetsgrupp. Att hitta döva intervjupersoner som jag inte har kännedom om eller som 

inte har kännedom om mig är nästintill omöjligt. Däremot kommer jag att välja bort dessa som står 

mig nära, det vill säga de som jag har en vänskaplig relation med och umgås privat med, samma gäller 

tidigare skolkamrater som jag tänker kan vara alltför nära. Gällande mitt arbete som projektassistent 

till förstudien ”Dövas RättsOsäkerhet”, kommer jag att informera om, detta innan samtycke ges. Att 

data som samlas in kommer att användas både till förstudien och till studien.  

 

5. Resultat 

Utifrån studiens syfte har teman formas, teman som Bemötande, Konsekvenser, Tillit och 

Dövkompetens. De övriga teman Kommunikation och att använda teckenspråkstolk och Beroende av 

en annan var något som växte fram under kodning av data. Dessa teman var återkommande i 

intervjuerna. Kommunikation och teckenspråkstolk föll sig rätt naturligt då döva och hörande brukar 

använda sig av teckenspråkstolk i mötet om inte den hörande personen behärskar teckenspråket. Temat 

beroende av en annan, det visade sig att några av respondenternas situation påverkades av en tredje 

person. De var beroende av den personen för att situationen skulle bli hanterbart.   

Först får ni en kort presentation av respondenternas erfarenhet av rättsväsendet. Alla respondenter 

är döva som har har varit i behov av samhällsstöd och upplevt avsaknad av dövkompetens. Efter en av 

intervjuerna blev det en pratstund med en bekant till en av respondenterna, den personen delade med 

sig sina erfarenheter gällande tillit som jag ansåg vara intressant för studien. Jag nämner den personen 

som X under temat tillit.  

 

5.1 Respondenterna 
Intervjuperson 1, Clara: Ville upprätta en anmälan hos polisen men det blev aldrig av på grund av 

bemötandet hon fick på polisstationen. Ytterligare en faktor som försvårade denna situation var att 

anmälan gällde en döv.  

 

Intervjuperson 2, Abbe: Har varit i behov av samhällsstöd såsom behandlingshem och socialtjänst. 

Han har upplevt olika situationer med polis, socialtjänst och rättegång under sina tidigare år som 

kriminell.  
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Intervjuperson 3, Kerstin: Har varit hemlös och fick stöd av socialtjänsten som bland annat ordnade 

plats på behandlingshem.  

 

Intervjuperson 4, Christer: Är hemlös och har varit i kontakt med socialtjänsten av olika anledningar. 

Såsom ekonomiska skäl samt hans familjesituation som resulterade i omhändertagna barn.  

 

Intervjuperson 5, Sanna: Har varit i kontakt med socialtjänst och rätten av olika skäl. Såsom 

ekonomiska skäl, familjesituation samt en misshandel som hon blev utsatt för.  

 

Intervjuperson 6 och 7, Kim och Charlie: Föräldrapar som varit i kontakt med socialtjänst, polis och 

rätten. På grund av missförstånd och okunskap från anmälaren och rättsväsendet sida blev den ena 

föräldern fängslad för att misstänkt ha slagit sina barn. Efter en lång process blev föräldern friad på 

alla punkter och är därmed fri. 

 

Intervjuperson 8, Mika: Har varit i kontakt med socialtjänst, blivit arresterad av polis och suttit i 

rättegång.  

 

5.2 Bemötande 
Clara berättar om ett tillfälle då hon gått till polisen för att få hjälp med ett ärende, hon ville fråga hur 

en anmälan upprättas. Clara hade känt sig jättenervös när hon gick in till polisstationen men försökte 

se lugn ut. Anmälan gällde en person i Claras omgivning som dessutom var döv, och därmed blev det 

fallet mer känsligt. Det bemötande Clara fick var att polisen ber henne att skicka ett mejl och lämnar 

ut kontaktuppgifterna. Clara upplevde som att de inte hade tid och att det var svårt att upprätta en 

anmälan hos polisen. Clara ville inte ha det bemötandet och skriva ett mejl, hon ville inte behöva 

skriva på svenska och menar att polisen skulle strunta i att svara. Clara ville ha direktkommunikation 

med polisen. Helst ville Clara att de skulle ta in henne till ett mindre rum och fråga vad ärendet gällde 

och hjälpa henne att upprätta en anmälan, eftersom hon inte ville beskriva dessa brott offentligt inför 

andra i det rummet där receptionen låg. Det slutade med att Clara gick hem, hon berättade aldrig vad 

det gällde. Clara berättar att hon efter det upplevde en tveksamhet, en oro i kroppen. Hon sov dåligt 

och funderade mycket på om hon skulle göra en anmälan eller inte.  

 Abbe berättar om olika möten han haft med rättsväsendet, Abbe har tidigare varit kriminell och 

bland annat suttit i fängelse, på behandlingshem och bott på olika institutioner. Abbe har blivit gripen 

av polisen av diverse anledningar. Han menar att det är illa med kommunikationen när det gäller 

polisen vid gripanden. Abbe berättar om ett tillfälle då han blev gripen och handfängslad, hans ena 

handled var vid den tiden gipsad. Han fick ligga på marken i en timme och under tiden stoppades 

blodtillströmningen i handleden så att det gjorde ont. Jag frågade om de inte försökte kommunicera 

med honom, på det svarar Abbe: 
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Nej inget alls, de kommunicerade noll. Jag använde rösten `hallå hallå`. Jag hade råont i handleden … 
Min hand svullnade upp rejält, jag försökte hålla ut, ok det hade gått en timma, jag började röra på mig, 
vad polisen ville vet jag inte, de kommunicerade noll, i alla fall, jag kom till häktet, de kastade in mig, 
de försökte inte ens prata med mig, ingenting alls, sånt här har hänt vid många tillfällen…(personlig 
kommunikation, Abbe, 23 mars 2016) 

 
Abbe berättar om olika situationer där han blivit gripen eller häktad och där polisen inte verkade förstå 

att han är döv, polisen har vid många tillfällen försökt prata med Abbe och han svarat att han inte hör 

genom att peka på öronen och skaka på huvudet. Trots detta har de inte förstått. Abbe berättar att 

polisen ofta blir stela, som i mataffären, när man säger till kassörskan att man inte hör och säger till 

om penna och papper och då blir han helt stel, så går det till ungefär med flera poliser menar han, och 

Abbe förstår inte varför det är så, varför de inte fått information. Hos socialtjänsten har han fått ett bra 

bemötande av: ”Jag är mest glad över att den jag hade hos socialen var bra, kanske jag hade tur” 

(personlig kommunikation, Abbe, 23 mars 2016). Abbe tyckte att socialen var bra, trots att de inte 

hade någon kunskap om döva och att de tog besluten att att skicka honom på behandlingshem för 

hörande. Abbe menar att de var tvungna att placera honom hos hörande för att samhället inte har några 

behandlingshem för döva. Döva skickas ut till platser där de inte finns någon kunskap om döva eller 

någon möjlighet till kommunikation på teckenspråk. Det finns ett hem, ett skolhem, som tar emot döva 

men Abbe berättar att där blandas alla döva med olika typer av problematik. När Abbe bodde där så 

fick han vara med bland annat personer som var psykisk sjuka, lätt förståndshandikappade, 

utvecklingsstörda eller hade problem med familjen. De sattes ihop till en grupp, det fungerade inte 

tyckte han. Och så menar Abbe att personalen, trots att det var en trygghet med teckenspråkig miljö, 

inte hade någon utbildning. Han blev förvånad över hur dåligt det var och att de fick jobba där trots de 

inte hade utbildning: ”Jag var sjutton och de gjorde ingenting, de bara fyade mig, fy fy fy, liksom fy 

bara, jag lärde mig ingenting” (personlig kommunikation, Abbe, 23 mars 2016). Medan på de 

hörande behandlingshemmen hade personalen utbildning men ingen kunskap alls om döva.  

 Kerstin, berättar om den tiden hon var hemlös och fick kontakt med socialtjänsten. Hon berättar hur 

de lyssnade på henne och erbjöd henne tak över huvudet som hon tackade ja till. Så det blev placering 

hos ett behandlingshem, både för att hon var hemlös och för att hon missbrukade alkohol och hasch. 

Kerstin berättar om när hon kom till boendet fungerade det inte riktigt med kommunikationen och hon 

upplevde att personalen hade svårt att förstå vad hon ville.  

 Om socialen säger Kerstin att det var sådär, för att de drog alltid ut på tiden och för att de inte 

förstod exakt hur döva fungerar, det är en brist på dövkompetens menar hon. På frågan om de hon 

hade mött visste om hur döva fungerade svarade Kerstin att det beror på vilken handläggare en möter: 

”Ja, de byts ut och byts ut, så man måste göra om allting, jag måste förklara om igen, det är lite 

jobbigt” (personlig kommunikation, Kerstin, 24 mars 2016). Polisen tycker Kerstin att det inte har 

varit något problem med, hon har varit med om ett förhör en gång och det fungerade bra. Kerstin hade 

blivit vittne till en händelse, och polisen kom till platsen och försökte först prata med henne. Kerstin 

hade tecknat att hon inte hörde så hade de tagit fram ett block och började skriva. De skrev en stund 
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och bestämde sedan att hon skulle kallas in på förhör senare så hon fick gå, under förhöret användes 

en teckenspråkstolk.  

 Christer har haft kontakt med socialtjänsten under flera år, det har gällt hans barn som han 

förlorade vårdnaden om på grund av alkoholmissbruk samt insatser som Christer behövde få från 

socialtjänsten. Christer upplevde att socialtjänsten inte förstod hans behov av tolk. Han berättar om 

första gången han träffade socialtjänsten, de hade kallat honom till ett möte för att någon hade gjort en 

anmälan gällande hans omsorg om barnen: ”Det fanns ingen tolk där, varför det? Jo för att de tyckte 

att jag talade bra, jo jag vet att jag kan tala bra så har det alltid varit sen jag var liten men jag hör 

dåligt, jag förstår inte, jag missuppfattar och hör fel” (personlig kommunikation, Christer, 24 mars 

2016). 

 Christer sa till om att han behövde tolk men de menade att det kostade pengar och att det var svårt 

att få teckenspråkstolk. Christer menar att han skulle kunna svara på talspråket men ville få in det som 

sägs på teckenspråk. Det hade blivit en diskussion så han valde att gå. Sedan blev barnen 

omhändertagna och han visste inte om vad som hade hänt dem. Christer fick ingen information 

förutom senare då han fick ett meddelande om att barnen fanns hos den andra föräldern. Efter 

omhändertagandet blev det fler möten med socialtjänsten utan teckenspråkstolk.   

 
Jag hade sagt ifrån redan i början, att jag hör dåligt, jag vet att jag kan tala, ja jag vet, men jag vill inte 
missförstå, jag vill kunna svara rätt, på rätt frågor, det ville jag, det blev inte så, det blev värre och värre 
då det var mer och mer svårare frågor, mer djupare, jag kände nej och bestämde att de måste anlita en 
tolk för säkerhetskull, om det skulle vara så att jag svarar fel så kan tolken stötta mig och säga nej och 
säga socialen menade så här. Typ så ville jag ha, men det blev inget av med det (personlig 
kommunikation, Christer, 24 mars 2016) 

 
Socialtjänsten hade tagit beslutet om att omhänderta hans barn av olika anledningar, en av dem var 

underlaget från de möten de hade med honom utan teckenspråkstolk.  

 Vid frågan om de som han träffade hos socialtjänsten hade någon kunskap om döva svarar Christer 

nej och att han inte tyckte det, och berättar om ett tillfälle efter omhändertagandet av barnen. På det 

mötet fanns det en teckenspråkstolk. De hade diskuterat hans situation och hade börjat prata om 

behandling. Christer hade alkoholproblem som han inte erkände från början, under det mötet hade han 

funderat på att tacka ja till att läggas in på behandlingshem. De hade informerat om olika alternativ 

som fanns och det lät bra tyckte Christer eftersom han skulle få träffa andra som var som han. Christer 

frågade sedan om det fanns någon som kunde teckenspråk på dessa platser eller om det endast bestod 

av hörande: 

 
De svarade nej, det fanns inget, då sa jag nej och då säger de `men du talar ju så bra`, jag svarade ja ja 
det har jag hört många tusen gånger sen jag varit liten men jag är också uppvuxen i en dövmiljö, var 
med i dövföreningen, deltog på OS resor och sånt för döva, bara döva döva döva döva, så det är 
självklart att jag vill vara med döva och inte hörande (personlig kommunikation, Christer, 24 mars 
2016) 
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Sanna berättar om mötet med rättsväsendet hon haft vid några tillfällen. Hon upplever att de inte 

förstår henne och känner sig inte trygg. Hon har varit med om en rättegång där hon kände 

teckenspråkstolken. Jag frågade hur det kändes, att ha en teckenspråkstolk som hon kände vid det 

tillfället. Sanna svarar att tolkcentralen menade att teckenspråkstolkarna skulle vara kompententa men 

att hon inte var nöjd och menar att sekretessen inte fungerar på samma sätt för döva som hörande. Jag 

frågar vad hon menar med det, Sanna förklarar att alla döva känner varandra och att när de använder 

tolk som är hennes vän, var tar då sekretessen vägen undrar Sanna. Hon menar att det inte håller, om 

en inte känner sig trygg i processen så håller det inte menar Sanna. Vidare berättar Sanna om tillfället 

hos rättegången, hon tycker att det är hörandes normer som råder i systemet och inte dövas normer. 

Hon menar att den som utförde brottet också var en offer (den personen var också döv) och fick inte 

det stöd hon behöver från samhället. Sanna berättade att hon fick en vittnesstödjare som skulle stötta 

henne under rättsprocessen: 

 
Men de kunde inte teckenspråk, det kändes så onödigt de behövde inte vara där, om det var en 
vittnesstödjare som kunde teckenspråk så skulle det vara bra, men nu kunde de inte, så onödiga 
kostnader… det där systemet med vittnesstödjarna, det fungerar noll, i den situationen, det var bara 
slöseri med pengar, de bara stod där, vad kunde de hjälpa mig med? Kanske peka och tala om vart 
toaletten är, jag vet inte, det hjälpte mig ingenting (personlig kommunikation Sanna, 29 mars 2016) 

 
Kim och Charlie har varit i kontakt med socialtjänst, polis samt varit med i rättsprocesser. Det började 

med att det inte fungerade mellan förskolan och föräldrarna. Den ena föräldern bemöttes med 

misstänksamhet och situationer som resulterade i missförstånd. Exempelvis hade förskolan svårt att 

tolka den ena föräldern då Kim inte behärskade svenska. De ville helst att den andra föräldern som 

kunde tala med rösten och behärskade svenska skulle sköta hämtningarna. Charlie berättar om 

förskolan: ”De tyckte att Kim inte var bra och Kim var ju döv, hur skulle de kommunicera med Kim 

undrade dom” (personlig kommunikation, Charlie, 23 mars 2016) Kim och Charlie berättar om ett 

tillfälle då den ena föräldern hämtade barnen och sagt argt åt barnen ”Det räcker nu!”. Den ena 

handflatan förs under hakan och gör en rörelse horisontellt. Det betyder ”Det räcker nu” på 

teckenspråk. Hörande på förskolan hade sett det och uppfattat som att föräldern hotade barnen med att 

skära halsen av dem. Kim berättar:  

 
De (förskolan) förstod inte var döva är, att vi använder teckenspråk och säger till med handen `Titta på 
mig`, de tyckte att det var grovt, hur dövvärlden fungerar, de tolkade mig så, jag försökte förklara flera 
gånger, det var svårt den perioden, jag förklarade, vad det betydde med att säga till (här visar Kim hur 
handen klappar på en axel, ett sätt som döva göra för att påkalla uppmärksamhet) det betyder inte att 
jag slår, de uppfattade mig så (personlig kommunikation, Kim, 23 mars 2016) 

 
Charlie lägger till att det var Kims ansikte också, hur Kim såg ut, det såg sammanbitet ut så de 

uppfattade Kim som arg. Charlie menar att Kim bara kommunicerade och inte var arg. Kim fortsätter: 

”Det är ju det där med kultur, vi har mimik, de uppfattade mig så” (personlig kommunikation, Kim, 

23 mars 2016). En anonym orosanmälan upprättades och Kim blev hämtad av polisen på sin 

arbetsplats, de hade ingen teckenspråkstolk med sig. Ett förhör hölls på polisstationen och Kim förstod 
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inte orsaken till polisomhändertagandet. De genomförde förhör med Kim utan teckenspråkstolk. Och 

då ska det tilläggas att Kim har en annan etnisk bakgrund än svensk och har skriven svenska som 

fjärde språk och kan inte svenskt teckenspråk flytande. Kim berättar: 

 
Jag fick följa med till polisstationen, jag undrade varför, en advokat satt där och väntade på mig, de 
hade inte bokat någon tolk, jag satt där, de började skriva till mig, penna och papper, det blev stopp för 
mig, jag är inte bra på svenska…jag var tvungen att skriva, jag skriver dåligt, jag blandar ihop ord 
(personlig kommunikation, Kim, 23 mars 2016) 

 
Charlie blev även förhörd utan teckenspråkstolk och fick tala med rösten, Charlie kan höra lite och tala 

med rösten men det är teckenspråk som gäller menar Charlie. Under det förhöret hade Charlie berättat 

om ett tillfälle då Kim hade hållit fast ett av deras barn, barnet hade försökt slingra sig ur och smita då 

höll Kim fast barnet och det hade blivit ett blåmärke.  

 Under förhöret som hölls med Kim utan teckenspråkstolk hade polisen frågat om Kim hade slagit 

sina barn. På den frågan skrev Kim ”förlåt förlåt skulle aldrig göra”. Det tolkades som ett erkännande 

från polisen och åklagarens sida. De berättar att sättet Kim hade använt sig av för att få kontakt med 

sina barn, påkalla deras uppmärksamhet, ansågs som misshandel. Kim hör inte och barnen hör inte 

heller, så för att få kontakt måste de fysiskt ta tag i dem. Exempelvis ta i hakan och vända den emot 

en.  

 Mika berättar om olika möten han haft med både polis och socialtjänst. Hos socialtjänsten upplever 

han att de inte bryr sig om döva. Han hade gått dit för att hjälp med en akut situation, de ville inte ta 

emot honom för att det inte fanns några teckenspråkstolkar. Han gjorde ett nytt försök dagen efter men 

det var samma sak igen. Vid ett annat tillfälle hade han blivit kallad till möte hos socialtjänsten. Det 

kom ingen tolk till det mötet och de började prata med rösten med honom: ”Kan du läsa läppar?” 

(personlig kommunikation, Mika, 23 mars 2016). Mika valde att gå. Jag frågade om han hade fler 

erfarenheter av möten med rättsväsendet, och det hade han. Mika berättar om en kväll då han hade 

varit ute (jag tolkar som att han hade varit ute på fest) och blivit misshandlad. Mika hade sett några 

poliser efter att han blivit utsatt så han hade gått fram till dem för att berätta vad han hade varit med 

om. Mika berättar att han visade med sin mimik och kropp hur han hade blivit misshandlad. Polisen 

tolkade honom som hotfull och trodde att han skulle utöva våld mot dem. Mika berättar att det slutade 

med att de fällde honom till marken och satte på handfängsel, sedan skickade de iväg honom till 

fyllecellen. Mika menar att de inte försökte kommunicera med honom förrän nästa dag. Då hade hans 

ansikte svullnat upp berättar Mika, ”De förstod först då och sa typ oj, sen blev det inget mer än så” 

(personlig kommunikation, Mika, 23 mars 2016). Mika har varit häktad några gånger och jag frågar 

hur det brukar gå till med kommunikationen. Mika svarar att polisen aldrig kommunicerar med honom 

i häktet, de tittar i luckan och stänger bara. Vidare berättar Mika att det brukar komma en tolk dagen 

efter som sitter med på mötet, förhöret, med polisen.  
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5.3 Konsekvenser 

Avsaknaden av dövkompetens har gett olika konsekvenser för respondenterna, några tar upp 

upplevelser av isolering och utanförskap på grund av avsaknaden av teckenspråkig miljö. Och några 

berättar om en känsla av att ge upp, att en inte orkar förklara hur döva fungerar och deras behov. Det 

har även gett en upphov till en kamp, att en måste kämpa vidare för att få sina rättigheter som döv.  

 Clara upprättade aldrig en anmälan, hon menar att efter bemötandet hon fick valde hon att inte gå 

vidare med ärendet. Det var så känsligt tyckte Clara och när jag frågar henne varför hon tror att det 

blev såhär, att hon fick en lapp med kontaktuppgifter och att de inte tog in henne till ett mindre rum 

för samtal svarar Clara: ”Jag tror att det är för att jag inte sa vad det var för brott, jag beskrev det 

inte. Jag ville inte vara en clown, eller överdriva, det vill inte jag” (personlig kommunikation, Clara, 

20 mars 2016). Hon hade upplevt att det inte var värt att kämpa vidare, det var inte hennes sak så hon 

la ner det. Clara tror att det kanske hade varit enklare om anmälan gällde en hörande. Vidare menar 

Clara att hon förstår att polisen inte har någon kunskap om dövvärlden, att det är en liten värld och att 

det blir mer känsligt om en döv anmäler en döv. Clara säger att hon förstod att polisen inte hade någon 

dövkompetens så hon la ner det men hade gärna velat upprättat en anmälan utan att behöva uppge vem 

anmälaren var.  

 Abbe berättar om insatserna han fick av socialtjänsten, de olika institutionerna han bodde på. Det 

fanns ingen hos personalen som kunde kommunicera med honom på teckenspråk, de använde sig av 

penna och papper. Det mesta som skrevs var endast information vad det skulle vara för mat den dagen 

och vilka aktiviteter som fanns på det stället.  

 
Det betydde alltså att jag var mycket ensam, det gjorde så att jag mådde sämre. Exempel jag kan 
jämföra hörande behandlingshem med döva, nu när jag pratar om hörande platser så syns det att de har 
mycket utbildning men noll kunskap om döva, noll teckenspråksmiljö, det betyder alltså en riktig 
isolering, som det skulle motsvara en döv i hörande miljö alltså tvärtom en hörande med en massa döva 
runt sig, så var det, plågsamt (personlig kommunikation, Abbe, 23 mars 2016) 

 
Vidare berättar Abbe att han är uppvuxen med döva och har alltid haft tillgång till teckenspråkig miljö 

och beskriver sig själv som en nyfiken person som vill veta vad som sägs och frågar alltid folk vad de 

säger. Men när Abbe befann sig i den hörande miljön så blev det inte samma sak, den sociala biten 

försvann: 

 
När jag var i hörande miljön alla pratade och jag bara satt där, jag satt ensam och tänkte mycket, jag 
ville ha teckenspråk omkring, liksom, jag kände som, jag satt två månader i xxx med hörande, det 
kändes som ett år, så lååångsamt, du vet jag blir rastlös, hade mycket problem i mig, var inlåst och helt 
osocial, hur mår man då? (personlig kommunikation, Abbe, 23 mars 2016) 

 
Kerstin berättar om tiden på behandlingshemmet, hon upplever att de misstänkte och ifrågasatte henne 

mycket. Hon berättar att de blev förvirrade på hemmet, för hon hade en annan typ av livssituation 

jämfört vad de trodde att hon hade. Kerstin menar att hennes liv är olikt de hörandes och hade försökt 

förklara det. På frågan om hon kände att hon orkade förklara det svarar Kerstin: ”Jag bara kämpade 

kämpade jag ger ändå aldrig upp, om man kämpar så kan man lyckas lite då och då, bara” (personlig 
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kommunikation, Kerstin, 24 mars 2016). Jag undrade om hon hade exempel på vilket sätt hörande och 

döva fungerar olika svarar Kerstin: ”Ja det handlar mest om hur man kommunicerar, det ligger i 

första hand, och så har vi olika sätt att vara, döva och hörande har inte samma sätt att vara, det 

brukar inte vara så” (personlig kommunikation, Kerstin, 24 mars 2016). Kommunikationen på 

behandlingshemmet skedde endast via penna och papper eftersom de inte kunde teckenspråk. Kerstin 

tyckte att det var svårt att förstå vad personalen skrev i början men sen blev det bättre då hon förstod 

hur de brukade skriva. När det var husmöte så kom det en teckenspråkstolk, så Kerstin kunde ta del av 

informationen om vad som hände i huset. Kerstin hade ingen tillgång till teckenspråk ända fram till det 

flyttade in en annan döv på samma behandlingshem: ”..och det kändes ´ah vad tryggt att kunna få 

kommunicera”, det kändes tryggt” (personlig kommunikation, Kerstin, 24 mars 2016). På frågan hur 

det känns när det hon tänker tillbaka på det, tiden på behandlingshemmet svarar Kerstin att hon mår 

dåligt då, och att hon tänker på andra döva som kan hamna på samma behandlingshem och hamna i 

samma situation som henne, det är något som hon tänker på. Att det faktiskt behöver förändras menar 

Kerstin. Hon tror att de skulle lida, jag frågar om hon har lidit och får som svar att hon har lidit lite.  

 Christer menar att om han hade fått den hjälp han behövde på teckenspråk alltså tillgång till 

teckenspråk på behandlingshemmet, så tror han att han skulle ha slutat med alkoholen för längesedan: 

”Kanske redan för tio år sedan, det vet man ju aldrig, nu har jag slutat för tre år sedan, så man kan 

säga att dessa sju år är bortkastade” (personlig kommunikation, Christer, 24 mars 2016). En av 

konsekvenserna av avsaknaden av dövkompetens i mötet med socialtjänsten resulterade i att Christer 

fick träffa sina barn med en kontaktperson närvarande, barnen var även teckenspråkiga som Christer, 

men kontaktpersonen kunde inget teckenspråk och kunde därmed inte kommunicera med varken 

barnen eller Christer.  

 Christer berättar om ett möte med socialtjänsten senare då han var i behov av ekonomiskt stöd. Till 

mötet kom ingen tolk och han förstod inte varför, han frågade om det skulle komma en och sa att han 

hade sagt till tidigare om att han vill ha teckenspråk: 

 
Hon svarade `jamen enligt familjeavdelningen´ som har eller vad heter det nu igen, socialen har ju olika 
avdelningar… familjerätten, ´har skrivit i sina papper att det inte behövs´. Att det fortfarande står kvar 
(här visar han visuellt att han blev matt) så jag skulle börja om igen? Nej det orkade jag inte, så jag 
drog (personlig kommunikation, Christer, 24 mars 2016) 

 
Christer berättar om ett annat tillfälle då han också hade sagt till innan om att han ville ha 

teckenspråkstolk till ett möte med socialtjänsten som gällde ekonomiskt stöd. Då Christer kom dit så 

såg han att det satt en till person i rummet och tänkte först att det var teckenspråkstolken: 

”Nej det var bara handläggarens sekreterare, det brukar ju vara två, den kunde alltså teckenspråk, så 

de sade att det inte behövdes teckenspråkstolk, så jag kände jaja, jag orkade inte, orkade inte bråka 

om det” (personlig kommunikation, Christer, 24 mars 2016). Christer började fylla i en blankett om 

inkomst: 
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Jag hade en fråga och började teckna, då stoppade hon mig, `vänta` (här visar Christer hur sekreteraren 
tecknade) ´vad……sa……du?´ Jag blev helt ställd, och kände nej, jag ville ha en riktig tolk, och så 
säger handläggaren att sekreteraren kan teckenspråk (personlig kommunikation, Christer, 24 mars 
2016) 

 
Konsekvenserna blev att mötet inte fungerade och Christer ville komma dit dagen efter så de kunde 

ordna en teckenspråkstolk till dess, de kunde skicka iväg ett textmeddelande när det var ordnat. Det 

gick inte menade handläggaren, de kunde bara ringa och inte skicka ett textmeddelande. Då hade 

Christer föreslagit att de kunde skicka iväg ett mejl men det fick inte de heller göra menade 

handläggaren. Christer hade ifrågasatt det och undrade hur de gjorde med hörande, när de ska meddela 

om mötestider eller de fått förhinder och fått som svar att de ringer då: ”Jag är döv, så du menar att 

jag ska gå hit hela vägen, sitta och vänta och sen få besked om att ni är sjuka, och jaha gå hela vägen 

hem igen? Eller vad menar du?” (personlig kommunikation, Christer, 24 mars 2016). Christer 

behövde pengar till medicin, till sin diabetes som skulle gå ut inom två tre dagar. Christer kände att det 

blev bara missförstånd i det mötet med handläggaren så han blev irriterad och undrade hur han skulle 

klara sig utan sin medicin. Christer hade gått ut från rummet och han kände sig argare och argare och 

undrade hur han skulle lösa situationen. Christer kom på att han kunde göra ett försök i receptionen 

och det visade sig gå bra. Han fick hjälp på en gång, Christer berättar att han blev förvånad eftersom 

han inte fick det hjälp han behövde i rummet bredvid, hos hans handläggare.  

 
…hon (receptionisten) talade ingenting med mig bara skrev på pappret med mig, ärligt talat, det kändes 
ovanligt, jag är van vid att om jag talar så talar de tillbaka, men hon såg till att jag skulle förstå rätt och 
skrev, hon ordnade allt…(personlig kommunikation, Christer, 24 mars 2016) 

 
Christer menar att det här är något som han har funderat på.  

 Christer tycker att de som sitter i receptionen behöver ha kunskap hur de ska bemöta döva klienter. 

En ska inte behöva möta den här attityden i receptionen och Christer visar hur personalen som sitter i 

receptionen överdrivet gestikulerar med läpparna och talar jättehögt. Alla runtom tittar ju menar 

Christer: ”Jag säger ´nej men snälla kan vi skriva´” (personlig kommunikation, Christer, 24 mars 

2016) och bemöts av den attityden att personalen stönar högt och uppvisar en dålig attityd.  

 
Jag är ju bara döv, jag är född så, det är inte mitt fel att jag är döv, det är just det, jag vill att de ska ha 
en vänlig och mjuk attityd och möta med ett `javisst` och ordna fram penna och papper, som man ska 
möta alla, oavsett bakgrund, hudfärg, funktionsnedsättningar, det spelar ingen roll hur man ser ut, 
kanske håret spretar åt alla håll och man ser icke välordnad ut, ändå är alla samma (personlig 
kommunikation, Christer, 24 mars 2016) 

 
Jag frågar om han har upplevt ett sånt bemötande och får som svar ”Jadå många gånger”. Och sen 

berättar Christer att det uppstår blandade känslor när han är med i en sån situation. Han blir både 

ställd, arg och känner en pinsamhet: 

 
Det som är pinsamt är ju att alla människor runtom mig tittar, det är väl inte mitt fel att jag hör dåligt? 
Det känns som att alla tittar på mig och småskrattar, att alla runtom pratar om mig, kanske det inte är så 
egentligen men det känns som det, ja jag är ju van vid det men känslorna kommer ju upp ändå 
(personlig kommunikation, Christer, 24 mars 2016) 
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Konsekvenserna för Sanna blev att hon inte fick det stöd hon behövde av vittnesstödjarna, de kunde 

inte kommunicera med Sanna. Sanna menar att rätten inte förstår döva: 

 
… de förstår inte döva, det är en brist i samhället, de tror att vi är samma som hörande, men det brister 
hos döva och blir luckor på många ställen som vi får bråka om men hörande lyssnar inte (personlig 
kommunikation, Sanna, 29 mars 2016) 

 
Konsekvenserna för Kim och Charlie blev att Kim dömdes till fängelse. Åklagaren använde sig av det 

svar som Kim skrivit under första förhöret. Charlie bestämde sig för att överklaga men Kim orkade 

inte. Charlie berättar: ”Kim ville släppa allt, Kim mådde dåligt och åkte in på psyket.. xxx (advokaten) 

sade att om Kim inte överklagar så betyder det i princip att Kim erkänner så vi bestämde oss för att 

överklaga..” (personlig kommunikation, Charlie, 23 mars 2016). Charlie sökte kontakt med en 

sakkunnig inom döva och teckenspråk, och bad henne förklara döva och dess situation. Hur döva 

kommunicerar och att döva fysiskt tar tag i varandra. Det resulterade i att Kim blev friad från alla 

punkter i hovrätten. Trots Kim att blivit friad från alla punkter har det fått stora konsekvenser för Kim. 

Kim vågar inte vara sträng mot sina barn och överlåter det till andra föräldern istället. Kim vägrade 

först vara ensam med barnen, utifall det skulle bli konfliktsituationer, Kim var rädd:  

 
Ja jag backade hela tiden, jag vågade inte, vi trodde det skulle kunna hända igen, så när det var bråk så 
lämnade jag över till xxx, jag backade, jag ville inte, jag var rädd att det skulle upprepas, jag ville inte 
säga till för tänk om de (hörande) skulle tolka mig fel igen, så jag undvek det (personlig 
kommunikation, Kim, 23 mars 2016) 

 
Kim mådde jättedåligt och vägrade bland annat att gå till förskolan, dövföreningen, mataffären och 

även förbi polisstationen. Charlie berättar: ”Vi var ute och körde bil, så kom en polisbil mot oss och 

direkt fick Kim hjärtklappningar, mådde dåligt och trodde att de var ute efter en” (personlig 

kommunikation, Charlie, 23 mars 2016). Inte bara Kim led av konsekvenserna, även barnen drabbades 

av den tid Kim var i fängelse. Ett av barnen hade vid ett tillfälle stelnat till och började få tics, de fick 

åka in till sjukhuset och det visade sig att barnet led av trauma.  

 

5.4 Kommunikation och att använda teckenspråkstolk 
I samtliga intervjuer togs temat kommunikation och teckenspråkstolk upp. I många av situationerna 

har döva tagit till sig att använda rösten eller använda penna och papper för att bli förstådd istället för 

teckenspråkstolk. Det tas även upp olika former av problematik med att använda sig av 

teckenspråkstolk i mötet med rättsväsendet. Att en inte vill använda teckenspråkstolk vid känsliga 

tillfällen, för att förhindra ryktesspridningar. Det tas även upp missuppfattningar från 

teckenspråkstolken som orsakat osäkerhet och misstankar om personen verkligen översatt rätt. 

Teckenspråkstolken blir de dövas röst och de hörandes händer, de ska inte bara översätta allt korrekt, 

de ska även förmedla känslan i det som sägs. Det är en utmaning som teckenspråkstolken ställs inför, 

dock är de professionella och ska kunna hantera det. Trots risken för felöversättningar och känslan av 
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osäkerhet och opålitlighet så lyfts det att teckenspråkstolkar är en viktig förutsättning för att mötet ska 

kunna bli bra.  

 Clara berättar i intervjun att hon hade bestämt sig för att inte använda sig av tolk hos polisstationen 

då hon ville få hjälp med att upprätta en anmälan. Clara berättar att hon inte litar på teckenspråkstolkar 

och vill inte riskera ryktesspridning, hon menar att hon kan tala med rösten för att kommunicera. Så 

Clara bestämde sig för att hålla tyst om det och gå dit själv, hon hade inte ens berättat för sina vänner 

eftersom hon var rädd för att rykten skulle spridas. Clara beskriver sina vänner som stöttande men det 

går inte att lita på dem ändå så hon valde att inte berätta något. Clara menar att om en döv skulle få 

reda på det här så skulle rykten spridas, för att dövvärlden är liten, alla vet vem alla är. Eftersom det är 

få tolkar som jobbar i det landsting Clara bor så menar hon att det skulle bli ryktesspridningar per 

automatik. Hon förklarar om det bor 100 döva på en plats, och om hon berättar det för en eller två 

personer så vet inte de andra 98 det först men rätt så snart skulle hälften av dessa känna till vad som 

hänt och på så sätt döma den person som gjort dessa brott. Och det vill Clara inte, att personen i fråga 

ska bli utsatt, utan att hon ska tas emot på en bra sätt och inte ska behöva hålla sig undan från döva. 

Jag undrar om det har hänt, att en teckenspråkstolk spridit vidare det som hon fått reda på under sina 

uppdrag, Clara förklarar att det inte har hänt men att det känns så. Jag frågar om hon känner sig osäker 

på att lita på teckenspråkstolkar och Clara bekräftar det. Tidigare i samtalet säger Clara att det var just 

i det fallet hon inte ville använda sig av teckenspråkstolkar men tror att de flesta döva skulle vilja 

använda teckenspråkstolk.  

 Abbe berättar om när han bodde i ett behandlingshem och hade en övervakare som han skulle träffa 

med jämna mellanrum, kriminalvården hade sagt att han inte behövde tolk när han träffar sin 

övervakare och att de behövde spara pengar. Hur skulle en då kommunicera undrar Abbe, han blev 

förbannad men var tvungen att gå till träffarna ändå och menar att om han hade avbrutit träffarna 

skulle han fängslats. Abbe tycker att det är viktigt med teckenspråkstolkar, att de är bra och att han 

inte haft något problem med dem. När vi pratar om döva i rättegångar säger Abbe: ”Jaha döva i 

rättegång, liksom tycker jag att det fungerar? Hmm jaa hmm.. om.. njaa det är svårt att säga, det 

beror ju på tolken också, det finns vissa som är skräp och vissa som är bra” (personlig 

kommunikation, Abbe, 23 mars 2016). 

 Kerstin berättar att det har fungerat bra med att använda teckenspråkstolk vid sina möten hos 

socialtjänsten: ”Det fungerade bra. Det är för att jag kommunicerade lugnt, det för att de ska förstå 

mig exakt” (personlig kommunikation, Kerstin, 24 mars 2016). Så jag frågade om hon menade att hon 

anpassade sitt språk och tecknade lugnt, Kerstin svarade ja. Hon är nöjd med socialtjänsten som aldrig 

missat att boka teckenspråkstolkar till sina möten. Helst skulle Kerstin vilja att de använde sig av 

samma företag, för då vet tolkarna hur det fungerar hos dem. Det fungerar inte bara att plocka in 

någon, det ska vara någon som känner till det området som ska tolkas. Kerstin berättar om ett tillfälle 

där hon upplevde teckenspråkstolken som aggressiv och tycker att personen agerade fel. Det var i 
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samband med hennes arbetsplats, hon hade inte skött närvaron och socialtjänsten ville prata med 

henne hur de skulle lösa situationen. 

 
Tolken agerade aggressivt, var arg arg arg, jag tänkte `vad är det fel med dig?` Så det fungerade inte, 
eftersom tolken agerade fel, en tolk ska aldrig bli arg, den ska tolka normalt, så den personen gjorde fel  
(personlig kommunikation, Kerstin, 24 mars 2016) 

 
Jag undrade om det kanske var personen hos socialtjänsten som hon pratade med som var arg och 

därför agerade tolken så? Kerstin svarar att det inte var så, personen hon hade pratat med såg normal 

ut och pratade normalt, så det var tolken som var arg och det var konstigt tyckte hon. Det får inte vara 

så menar Kerstin. 

 Sanna önskar att en hade tagit in utomstående teckenspråkstolkar och menar att i hennes region 

känner alla varandra:”…alla umgås, man känner till varandra, de vet vad man jobbar med, till och 

med vad barnen heter” (personlig kommunikation, Sanna, 29 mars 2016). 

 Mycket av det som hände med Kim och Charlie grundades i okunskap gällande teckenspråket, 

rättsväsendet förstod inte hur döva och teckenspråket fungerar. Bland annat hade det under 

rättegången blivit felöversättningar. Charlie berättar att under rättegången filmades inte Kim. Så 

Charlie och den sakkunnige som deltog under rättegången i hovrätten, kunde inte se om 

teckenspråkstolken hade översatt Kim korrekt. Den sakkunnige behärskar även teckenspråk. De kunde 

dock se teckenspråkstolken och under ett tillfälle hade teckenspråkstolken visat vad Kim tecknat och 

sagt att det här betyder koka över. Trots det tecknet betydde irriterad: ”De frågade Kim om barnen har 

irriterat Kim och gjort något `hur blir du då?` Kim tecknar `Jag har blivit irriterad`. Tolken tolkade 

till att koka över, att Kim hade ilsknat till” (personlig kommunikation, Charlie, 23 mars 2016).  

 Mika säger att han är medveten om att det finns en risk för fel översättningar, från det han säger till 

vad teckenspråkstolken översätter till. Så Mika brukar vara extra noga med beskrivningar när han är på 

rättegång. Han berättar att han tecknar långsamt och tydligt för att teckenspråkstolken ska förstå rätt. 

Men han litar ändå inte på att det går rätt till 100 procent, Mika berättar att han brukar skriva till sin 

advokat vad han ska säga, ett papper med vad han kommer att säga under rättegången. På så sätt kan 

advokaten stoppa om han hör att teckenspråkstolken översätter fel och det har hänt menar Mika. Han 

märker också att det blir fel när han får konstiga svar, att det inte överensstämmer vad han har sagt. 

Tidigare brukade Mika ha med sin mamma som stöd som såg till att allt gick rätt till, rätt tolkat och så 

menar Mika. Men nu efter när hans mamma har gått bort så har han varit själv.  

 

5.5 Beroende av en annan 
Ett mönster kom fram under kodningen och det var att dessa respondenter har varit beroende av en 

tredje part, teckenspråkstolken är inte inräknad, för att situationen skulle bli mer hanterbar och även 

för att situationen inte skulle förvärras på grund av avsaknaden av dövkompetens. 
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Clara berättar att hon fortsatte att fundera på den här med anmälan hemma, och berättar om hennes 

mamma som kände till det här. Mamman visste om vad som hade hänt men vågade inte uppmuntra 

henne och valde att hålla tyst istället. Så efter det kände hon att det inte var värt det.  

 Abbe berättar om ett tillfälle då han hade rymt från ett behandlingshem, han rymde hem till sin 

familj. Familjen ringde efter polisen som kom och grep Abbe, han berättar att de handfängslade 

honom med händerna på ryggen och pratade med rösten till honom. En vän till hans förälder som även 

fanns på plats, som var hörande stoppade och sa till om att han är döv. Abbes förälder är döv. Så 

polisen förstod först då och lät honom ha händerna fängslade framför sig så han kunde skriva och 

teckna. Abbe tror inte att det syns i polisens register att han är döv, de visste inte om det.   

 Christer berättar att han försökte komma på en lösning hur han skulle få stöd i mötet med 

socialtjänsten. Han vände sig till kommunen där han visste att det fanns personal som kunde 

teckenspråk, och berättade om situationen om att han inte får tolk till sina möten med socialtjänsten 

eftersom de tyckte att han talade så bra. Så han fick hjälp av personen som bestämde sig för att följa 

med till mötet Christer skulle ha. Christer menar att den personen som skulle hjälpa hörde bra och 

kunde tolka, men inte som en riktig teckenspråkstolk. Men att personen skulle kunna stoppa och 

frågade vad socialen menade och sen förklara för honom:   

 
xxx hos socialen förstod sen att det stämde, att jag hade svarat fel på frågor, personen som följde med i 
mötet sa till mig ´Nej hon menar så och så´ så att jag förstod så jag kunde ta tillbaka vad jag sa då jag 
hade missförstått frågorna, och svara om, då vaknade xxx upp och förstod att jag inte klarade utan tolk, 
efter det har jag fått tolk (personlig kommunikation, Christer, 24 mars 2016) 

 
Christer berättar om en annan situation då han var tvungen att ta kontakt med socialtjänsten och 

avboka ett möte på grund av sjukdom. Christer är hemlös och har alltså ingen texttelefon att tillgå 

(texttelefon är ett hjälpmedel som finns för döva, ett sätt att ringa). Christer har en mobiltelefon men 

det går inte att skicka iväg ett textmeddelande till socialtjänsten. Så Christer knackat på hos en granne 

till hans vän som han tillfälligt bodde hos. Grannen var hörande och kunde på så sätt hjälpa Christer. 

Han kände sig tvungen att fråga grannen för annars kunde han inte nå socialtjänsten. Grannen hjälpte 

till med att ringa och socialtjänsten ville ha hans personuppgifter. Christer menar att han egentligen 

inte ville lämna ut sitt personnummer eftersom det är personligt men han var tvungen att göra det.  

 Kim blev beroende av sin advokat som inte hade någon dövkompetens, den advokat som menade 

han inte trodde att tolk skulle behövas under första förhöret. Kim fick kommunicera via penna och 

papper, på ett språk som Kim inte behärskar. Det var den sakkunnige som under rättegången hos 

hovrätten hade hört feltolkningen, att tolken översatte ”koka över” istället för det rätta ordet 

”irriterad”. Den sakkunnige gjorde ett utlåtande om bland annat hur döva och teckenspråket fungerar, 

det resulterade i ett frikännande. Charlie berättar: 

 
Det var tack vare xxx (den sakkunnige), om jag inte hade kontaktat henne, advokaten visste inget, det 
var många små saker som hänger ihop, rätten var så oförstående att det drabbade Kim, de tolkade Kim 
som, förlåt, men som korkad, så det drabbade Kim hårt, vi är beroende av att allt i händelsekedjan ska 
fungera, exempelvis kan polisen vara bra men tolken dålig, så brister det, eller om advokaten är bra och 
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det brister på andra ställen, hela kedjan måste fungera och vara bra… för den döva ska lita på 
advokaten, lita på tolken, lita på rätten, lita på polisen, lita på socialen, lita på alla trots de har noll 
kunskap om Kim, så Kim blir mer utsatt, att behöva förklara att det behövs tolk och så, det ska inte vara 
så, Kim visste inte hur det fungerade hos rätten, Kim hade aldrig mött den situationen tidigare, aldrig 
varit i rätten, förhör, polisen, Kim har aldrig mött den situationen. Hur ska man veta hur det fungerar? 
Veta ens rättigheter? Och så vidare? (personlig kommunikation, Charlie, 23 mars 2016) 
 

Mika var beroende av sin mamma och advokat för att det skulle bli en rätt översättning av 

teckenspråkstolkarna under rättegångarna.  

 
5.6 Dövkompetens 

Några av respondenterna menade att situationen skulle ha sett annorlunda ut om myndigheten de  

mötte hade kunskap om döva. Kunskap om levnadssätt, språk och behovet av tolk i mötet. Däremot 

var kraven på kunskap inte så höga, respondenterna menar att det räcker med lite grundkunskap om 

teckenspråk och en förståelse för döva och deras behov.  

 
Hos polisen vill jag gärna ha en person som kan ta emot samtal direkt på teckenspråk, polisen behöver 
inte kunna jättemycket teckenspråk det räcker med lite. Kunna om dövkultur, dövidentitet. Polisen 
förstår inget om döva, det sprids rykten så snabbt, likt ´komma ut i pressen´. De måste förstå hög 
sekretess (personlig kommunikation, Clara, 20 mars 2016) 

 
Vidare menar Clara att polisen behöver ha kompetens om döva och minoritetsgruppsvärlden som hon 

beskriver det, att de ska ha kunskap om hur det fungerar i en minoritetsgrupp, att döva använder 

teckenspråk och att döva faktiskt också begår brott: ”Viktigt att ta upp hur en döv anmäler en döv, jag 

vet ärligt talat inte själv hur man ska göra”(personlig kommunikation, Clara, 20 mars 2016) 

 På frågan vad polisen behöver för kunskap svarar Abbe ”Dövkunskap” (personlig kommunikation, 

Abbe, 23 mars 2016). För Abbe betyder dövkunskap: 

 
Jo en kunskap om att förstå när de möter en döv, som tecknar ”jag hör inte”, och inte tro att han är 
psykisk sjuk i huvudet, de ska förstå tecknet och `jaha han verkar inte höra vad vi säger` bara en sån 
liten grej, de behöver inte kunna så mycket om döva, bara att kunna förstå just det där situationen att 
personen är döv och förstå hur de ska hantera situationen genom att använda penna och papper, låta 
personen skriva och inte ha händerna fängslade bakom på ryggen, lite sånt liksom (personlig 
kommunikation, Abbe, 23 mars 2016) 

 
Abbe menar att polisen tänker mycket på säkerhet och uppfattar döva som en hot när de tecknar, och 

tar ett exempel att om en hörande skulle ha händerna uppe och börja röra på sig så skulle polisen tro 

att de är på väg att få en smäll så de fäller en för säkerhetsskull. Han menar att det är bådas fel, både 

polisens och dövas fel att såna situationer kan uppstå. Abbe menar att båda behöver förstå och kunna 

hantera situationer, att döva ska teckna lugnt och förklara lugnt att en inte hör och inte gå fram och 

teckna argt eftersom det kan uppfattas som hot. Och att polisen behöver bli informerad och tänka på 

sitt bemötande.  

 Kerstin tycker att socialen och polisen borde gå på utbildning om döva, en utbildning som handlar 

om hur en ska bemöta och kommunicera med döva. Men hon menar att räddningstjänsten och 

brandkåren borde också gå på utbildning utöver socialtjänsten och polisen.  



34 

 

Christer menar att socialtjänsten behöver ha kunskap i hur de ska bemöta döva klienter och berättar 

om en handläggare som börjat skratta åt honom: 

 
Det var en situation som jag måste berätta om, det var så att jag sa (här visar Christer visuellt hur han 
uttryckte sig: han blåste upp kinderna och tecknade stora käkar). Hon började skratta, åt hur jag såg ut, 
jag frågade `förlåt men vad skrattar du åt?` `Nej nej nej jag menade inget med det` svarade hon, tolken 
som var med i mötet ´Jo det var så att du blåste upp kinderna och såg lustig ut därför skrattade hon`. 
Det var det där, så ska det inte vara, den attityden, kunskapen fanns inte. Vi döva använder ju mycket 
mimik, det är det de behöver mycket mer kunskap om hur dövas sätt att vara, dövas värld, min och 
deras värld är ju helt annorlunda (personlig kommunikation, Christer, 24 mars 2016) 

 
Jag frågar om någon under hans tid hos socialtjänsten frågat om hur dövas värld fungerar, om hur han 

som döv fungerar. Christer skakade på huvudet: ”Nej. Vilken bra fråga det där var…(tystnad)… Nej 

(skakar på huvudet och blir tyst en stund)…” (personlig kommunikation, Christer, 24 mars 2016). 

 Kim brukar tänka på andra döva, om de skulle hamna i liknande situation: 

 
Ingen tolk och ingen kunskap om döva, jag vill inte att det ska drabba dem. Jag menar att de 
(rättsväsendet) inte ska tro att det är bara att glömma bort det här, det är viktigt för dövas välmående, 
hur de mår, hur de (rättsväsendet) ska hantera en sån situation med döva, det ska vara jämlikt mellan 
döva och hörande, man kan inte göra så igen och utsätta flera, det går inte. Man måste se till att de 
(rättsväsendet) får kunskap om döva, det behövs mycket mera… (personlig kommunikation, Kim, 23 
mars 2016) 

 
En sak tyckte Mika var bra med socialtjänsten och det var att de han mötte hade kunskap om döva 

men insatserna som gavs var utan dövkompetens. När det gäller polisen tycker Mika att de behöver ha 

kunskap om teckenspråk för att kunna möta döva. Att de ska kunna handalfabetet och viktiga ord som 

exempel ”Vad har hänt?” (personlig kommunikation, Mika, 23 mars 2016). Vidare menar Mika att en 

ska använda samma teckenspråkstolkar under hela processen så tolken/tolkarna kan översätta bra och 

förstå hur det fungerar. Med processen tolkar jag att Mika menar från polisförhör fram till rättegången.  

 

5.7 Tillit 
Tilliten varierade här, trots att respondenterna hade blivit utsatta för avsaknad av dövkompetens så 

kände de flesta mer eller mindre tillit till rättsväsendet. Ett annat ämne som uppstod under några 

intervjuer var tillit till döva professionella.  

 Clara menar att hennes tillit till polisväsendet är starkt och tycker att de gör ett bra jobb och att hon 

kan förstå att de inte har kunskap om dövvärlden.  

 Abbe menar att han ser inget negativt hos socialtjänsten och förstår varför de tog besluten, att det 

var samhällets fel menar han. Han tycker det är samhällets fel att det inte finns insatser för döva. Det 

finns en brist på kunskap om döva, hur de har det i verkligheten. Han menar att det inte är någon fara 

för döva med ”bra liv” men för döva med ”bakgrund” brister det. Det saknas vård för döva, 

exempelvis missbruksvård finns inte och vård för personer som utfört grövre saker som incest. Han 

menar att det hörande samhället har vård för sånt och undrar vart det finns i dövsamhället.  
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Abbe pratar om tillit till döva professionella, att det finns personer som inte vill ha döva professionella 

eftersom de inte vågar lita på personen. Och är rädda för ryktesspridningar. Han menar att döva borde 

”Hålla käften” (personlig kommunikation, Abbe, 23 mars 2016) och ändå använda sig av döva 

professionella. För att döva ska stötta varandra och menar att det är bra att använda döva och att de har 

tystnadsplikt. Han berättar att de personer som skulle behöva få stöd ofta kan lätt berätta för honom 

men sen när personen går dit så säger personen ingenting och blir helt ställd. Han menar att de behöver 

stöd i mötet. Efter intervjuns slut hämtar Abbe en till person som han har tidigare diskuterat om att 

använda sig av stöd av döva professionella. Personen X kommer och berättar att hon har kontakt med 

psykolog och att hon skulle känna sig osäker om det var en döv psykolog. Det skulle inte gå att lita på 

den personen isåfall menar hon, eftersom dövvärlden är liten. X vill hellre ha en hörande psykolog 

som kan teckenspråk, och hon vill inte använda sig av teckenspråkstolk. Det kan bli fel menar X, att 

tolken översätter med ”fel röst”. 

 På frågan om Kerstin känner att polis och socialtjänst sköter sina ärenden bra  tvekar Kerstin lite 

och säger sen att hon tycker att de saknar kunskap om döva och att det är det som är orsaken till att de 

inte respekterar döva till 100 procent.  

 Christer känner en tillit till att få hjälp med den ekonomiska biten, han känner sig trygg med att 

pengarna kommer in så att han kan betala sina räkningar, medicin och mat. Christer betonar att han är 

glad och tacksam för det och fortsätter sedan: ”Men för det andra hur de bemöter, även om jag träffar 

samma person så har personen samma beteende, jag förklarar att döva är så och så” (personlig 

kommunikation, Christer, 24 mars 2016). Jag undrar över hur han ser på saken om socialtjänsten 

skulle anställa en döv, Christer svarar att det skulle vara toppen och berättar att han hade haft en 

diskussion om det nyligen med en som är i samma situation som han, ”som själv också lever med 

socialtjänsten” En diskussion om att använda sig av döva. Att exempelvis anställa en döv hos 

socialtjänsten, det skulle inte vara bra tyckte den personen Christer pratade med. Christer menade att 

det skulle vara bekvämt, att få hjälp av någon som kan förklara så ett en förstår. Hellre det en att 

använda en teckenspråkstolk menar Christer. Då hade han fått som svar att det inte skulle kännas bra 

på grund av att rykten kan spridas trots han hade förklarat att det råder en tystnadsplikt hos 

professionella. Christer säger att det är synd att samhället skyller på rykten, att det är fördomar och 

något som både döva och hörande behöver få lära sig. Att hur det är att vara professionell undrar jag 

och Christer svarar: ”Ja precis” (personlig kommunikation, Christer, 24 mars 2016).  

 Charlie litar på rättsväsendet, och menar att om det är kopplat till andra saker som trafikbrott men 

inte i sån situation som de varit med om. Nu i efterhand har Charlie funderat mycket på vad som hänt, 

och undrar vad som hade hänt om en inte hade berättat om blåmärket. Charlie förstår att rätten gör det 

i syftet för att hjälpa men det förstörde så mycket för dem, deras familj, relationen, förtroendet, 

ekonomin. Charlie menar att de berättar det här för att det inte ska drabba någon annan och avslutar 

med: ”Nej, som situationen ser ut idag, att jag litar fullt ut, nej det gör jag inte” (personlig 

kommunikation, Charlie, 23 mars 2016). Kim känner tillit till rättsväsendet och menar att det som 
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hände hade inte drabbat Kim tidigare. Kim litar på att polisen skulle hjälpa om en blev utsatt för brott 

eller något dylikt (personlig kommunikation,  Kim, 23 mars 2016).  

 

6. Analys 

Gällande vardagsrasismen, det stora problemet är egentligen inte enskilda handlingar, enskilda 

personer som saknar kunskap om andra grupper. Det som är problematiskt är att den grupp som har 

störst makt i samhället har möjligheten att utöva makt över andra grupper och därmed påverka 

strukturen i samhället som ställer dem i en underordnad position (Schmauch, 2006). Likt 

vardagsaudismen är den rådande majoriteten i samhället hörande och därmed ger det hörande makten 

att strukturera samhället. Vidare är den osynliga normen en viktig del av upprätthållandet av 

maktstrukturer, Schmauch skriver ett exempel i sin avhandling som kan ses som ett exempel för 

audismen: 

 
…”svart”-”vit” rasism kan den säga oss något om hur den osynliga vitheten fungerar och gör det 
möjligt för den del av befolkningen som kategoriseras som vit för att slippa se sig själv, eller samhället, 
i termer av hudfärg, etniskt bakgrund och rasism. Detta gör att vita, i Vita rasistiska samhällen, ofta har 
svårt att se rasismens betydelse för hur samhället och dess institutioner är uppbyggda, vilket i sin tur 
också gör att de i många fall har svårt att acceptera bilden av sitt samhälle som rasistiskt. Eftersom den 
överordnade positionen är genomskinlig är den svår att se, eller lätt att se, om man inte på olika sätt 
tvingas känna av den på mer konkret sätt. (Schmauch, 2006, s. 37)   

 
Många av dessa respondenter fick ett bemötande som kan tolkas som vardagsaudism, i både direkt och 

dold form. Från omedvetna handlingar till direkta handlingar såsom att ta sig rätten att veta bäst om 

den andres behov eller förbise behovet, i det här fallet behovet av teckenspråk. Det kan tolkas som en 

del av upprätthållandet av maktstrukturer. Analysen har delats upp i tre olika nivåer efter teorin 

audism för att avslutas med en analys av konsekvenserna.  

 

6.1 Individuell nivå 
Audism uppstår när döva och hörande inte har något förtroende för dövas förmåga att styra över sina 

egna liv och den hörande personen intar hegemoni (Eckert & Rowley, 2013). I många av dessa möten 

har hörande intagit hegemoni och beslutat att en teckenspråkstolk inte behövs, trots att personen 

varken behärskade svenskt teckenspråk eller hade någon dövkompetens. En förmyndarmentalitet som 

innebär att förmyndaren vet bäst och därmed ges rätten till förmyndaren att ta beslut (Erlandsen 2012). 

Erlandsen (2012) menar att många döva upplever att många hörande omkring dem tycker sig veta vad 

som är bäst för döva trots att döva genom många generationer har uppmärksammat det. Felaktiga och 

okunniga handlingar. Istället för att ta hänsyn till det så menar hörande att döva så småningom 

kommer att bli tacksamma för tjänsten (a.a.). Fler av respondenterna berättar om hur de har, av olika 

anledningar, förnekats teckenspråkstolk till mötet med rättsväsendet. I ett av fallen hade den hörande 

försvarat sitt beslut att inte använda teckenspråkstolk med att hans sekreterare kunde teckenspråk trots 
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att den döva sa motsatsen. Att förneka den dövas rättighet till att ta del av konversation på sitt eget 

språk via en teckenspråkstolk kan ses som en form av förtryck (Erlandsen, 2012).  

 Jag tycker att det är intressant att dessa situationer uppstår för att det egentligen inte är enskilda 

handlingar, eftersom dessa enskilda handlingar upprepas av olika enskilda personer. Gemensamma 

nämnaren för dessa enskilda personer är att de är hörande. En professionell hade skrattat under ett 

möte, åt hur den döva klienten såg ut medan han talade sitt språk, teckenspråket. Handlingar som 

eventuellt till synes är oskyldiga men likt vardagsrasismen ger upphov till osäkerhet, frustation och 

känslor av förnedring (Schmauch, 2006).  

 

6.2 Institutionell nivå 

Audism på institutionell nivå kan definieras som ett strukturellt system som fördelaktigt baseras på 

hörselförmågan och upprätthåller dövas underordning (Eckert & Rowley, 2013). Jag tolkar det som att 

många av respondenternas upplevelser i mötet med rättsväsendet kommer från den institutionella 

nivån.  

 Fredäng (2003)  skriver om det institutionaliserade misskännandet, som döva ofta får uppleva i 

mötet med hörande, beror på okunnighet och irrelevant okunskap om döva och menar att de är svårare 

att identifiera och påverka eftersom det är inbyggt i organisationer. Döva ses som funktionshindrade 

efter den audiologiska statusen (a.a.). Arbetsplatsens attityd som påverkar bemötandet av döva 

klienten, menar att det är för dyrt med teckenspråkstolk. Myndighetens riktlinjer gällande ekonomin 

påverkar tjänstemännens ageranden till att anlita teckenspråkstolkar. Jag tolkar det som att det saknas 

riktlinjer hos myndigheter för hur döva ska bemötas eftersom det uppstår en krock i mötet mellan döva 

och rättsväsendet. Det finns en lag, Förvaltningslagen 8 § (SFS, 1986:223) som säger att när en 

myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller 

talskadad, så bör myndigheten vid behov anlita tolk. Trots denna lag verkar det inte riktigt ha fungerat 

hos rättsväsendet. Respondenterna hamnade i underläge i mötet eftersom de inte fick tillgång till sitt 

eget språk. Jag tolkar det även som att när respondenterna fått tillgång till teckenspråkstolk så 

garanterades inte rättssäkerheten för dem. Många av dem berättar om en misstro till teckenspråkstolkar 

på grund av misstolkningar och en osäkerhet uppstår om tystnadsplikten, om att det som sägs i mötet 

inte sprids vidare. Döva anpassar sitt språk, tecknar långsamt och övertydligt för att tolken inte ska 

missförstå och riskera en felöversättning. Samtidigt som denna misstro och anpassning finns så 

bekräftar många av respondenterna behovet av en tolk, att de behövs för att det ska fungera. Utöver 

denna underordning hamnar även döva i en beroendeställning, respondenterna var beroende av en 

tredje person för att situationen skulle bli mer hanterbart. Den tredje personen var en person som 

kunde höra och tala med rösten.  

 Det är inte endast kunskap om dövas behov av teckenspråk och teckenspråkstolkar som fattas, även 

en förståelse för dövkultur fattas. Respondenterna upplever att myndigheter inte förstår deras behov 

och sätt att leva. Respondenterna upplever att de ständigt måste förklara för att bli förstådda, det kan 
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ses utifrån en institutionell audism. Att förneka dövas sätt att leva genom att inte förstå deras behov 

och sätta en förväntan på att de ska leva efter den rådande majoritetens levnadssätt.  

Vidare är samhällssystemet uppbyggt efter den rådande majoriteten, det vill säga hörande människor. 

Samhället förutsätter att samhällsmedborgarna kommunicerar med hörsel och tal, därmed uppstår det 

komplikationer när det är en döv som behöver samhällsinsatser. Det uppstår svårigheter hos hörande 

att föreställa sig ett verbalt språk i annan form än det talade och skrivna (Fredäng, 2003). 

Respondenterna har svårt att få del av den information och det stöd som finns, som till exempel hur en 

rättsprocess ser ut. Det är endast en tredjedel av den grundläggande informationen på myndigheters 

webbsidor finns tillgängligt på teckenspråk, information om själva myndigheten och 

samhällsinformation (Myndigheten för delaktighet, 2015). Idén med samhällsinsatser såsom 

vittnesstödjare eller behandling fallerar om den som ger insatsen inte kan kommunicera med den 

person som behöver insatsen. Att placera döva i hörande miljöer, behandlingshem till exempel, kan 

ses utifrån ett institutionellt audism. En isolering uppstår då tillgång till teckenspråket inte ges. Dövas 

behov av språk och delaktighet förnekas och endast de primära behoven som mat och sovplats 

tillgodoses. 

 

6.3 Ideologisk/metafysik nivå 
”Kan du läsa läppar” kan ses som audism på metafysisk nivå enligt Eckert & Rowley (2013). Audism 

på metafysik nivå förnekar dövas autonomi och inför heteronomi. Dessa frågor som ”Kan du läsa 

läppar” och ”Är du född döv?” är en vanligt återkommande fråga som döva får. De menar att det är ett 

sätt att det är ett sätt att bedöma den döves förmåga att kunna kommunicera på den dominerande 

majoritetens villkor. Teckenspråk tycks vara underlägset (a.a.). Många av respondenterna berättade 

om den typen av bemötande. Respondenterna berättar om hur de bemöts om de kan använda rösten, att 

det anses vara något positivt och därmed förträngs behovet av teckenspråket.  

 

6.4 Konsekvenser  
Resultatet visade att konsekvenserna av avsaknaden av dövkompetens har ofta blivit allvarliga och till 

och med förödande för några av respondenterna. Upplevelser av isolering, en känsla av att ge upp, att 

inte orka förklara hur döva fungerar och deras behov, en känsla av att det alltid kommer vara såhär. 

Likt vad vardagsrasismen handlar om ”… gnagande, irriterande, utmattande till synes små orättvisor 

som man till slut börjar förvänta sig” (Essed, 2005, s.72).  

 Castberggårdssyndromet är en konsekvens av audism. Att ständigt utsättas för audism påverkar 

självuppfattningen och därmed förändras den döva människan. Den döva tror till slut att han är mindre 

värd än en hörande (Erlandsen, 2012). En passivitet och underkastelse uppstår hos döva, de anpassar 

sig till de hörandes förutsättningar till exempel talar utan tolk till hörande och anpassar sig efter 

hörande kulturella behov. Beroende på hur mycket den döva har formats av samhällets syn på döva- 

som funktionsnedsatta, desto mer åsidosätter de sina egna behov och värderingar – och låter sig styras 
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av majoriteten- de hörande (a.a.). Trots de olika allvarliga följderna det blev för döva på grund av 

avsaknaden av dövkompetens så fanns det en tilltro på rättssystemet. Det fördes en diskussion om 

döva professionella, jag tolkade det som att det fanns delade meningar om att använda sig av döva 

professionella. En misstro om att döva inte kan vara professionella. Det kan ses som en del av 

Castberggårdssyndromet, att döva anser sig vara mindre värda än hörande.  

 Dock stämmer inte in detta syndrom på alla respondenter, konsekvenserna av avsaknaden av 

dövkompetens gav även upphov till en kamp. En kamp om att upplysa om dövas rättigheter.  

 

7. Slutsatser  
Studiens syfte var att ta reda på och belysa dövkompetensens betydelse för döva i mötet med 

rättsväsendet och belysa vilka konsekvenser avsaknaden av dövkompetensen kan få. Den slutsats jag 

fått fram av respondenterna är att bemötandet de fått i mötet med rättsväsendet egentligen inte var 

enskilda handlingar, eftersom dessa enskilda handlingar upprepas av olika enskilda personer. Till följd 

av avsaknaden av dövkompetens har konsekvenserna ofta blivit allvarliga och till och med förödande 

för några av respondenterna. Trots dessa allvarliga påföljder kände respondenterna mer eller mindre en 

tillit till rättsväsendet.  

 Kraven på kunskap hos rättsväsendet var inte så höga, respondenterna tyckte överlag att det skulle 

räcka med grundkunskap om teckenspråk och en förståelse för döva och deras behov. Några av 

respondenterna trodde att konsekvenserna skulle ha sett annorlunda ut om tjänstemännen de mötte 

hade kunskap om döva, teckenspråk och deras kultur.  

 

8. Diskussion  

Studien visar att det behövs dövkompetens hos tjänstemännen inom rättsväsendet, för att ge döva en 

rättssäker behandling likt hörandes. Det som sker nu idag i mötet mellan de hörande och döva är att de 

hörande förväntar sig att döva har samma värderingar och levnadssätt som de själva. Att den enda 

skillnaden mellan hörande och döva utifrån deras medicinska perspektiv, avsaknaden av 

hörselförmåga. Det ger upphov till allvarliga konsekvenser som missförstånd och kränkningar. Om 

den hörande har en förförståelse inför mötet om att döva har ett annat språk och kultur kommer 

personen vara mer lyhörd för olikheter i mötet med döva. Vidare ska tjänstemännen hos socialtjänsten 

arbeta efter att bland annat främja människornas jämlikhet i levnadsvillkor, sociala trygghet och aktiva 

deltagande i samhällslivet (SFS, 2001:453). Det arbetet fallerar, hur ska målen nås om tjänstemannen 

är oförstående dövas behov av sitt eget språk och kultur?  

 Den norska forskningen av Olsen och Kermit (2014) som påtalade bristen på dövkompetensen 

inom rättsväsendet, tog bland annat upp problematiken kring grundläggande förståelse för hur 

rättsprocessen fungerade hos respondenterna och menade att den undermåliga utbildningen som ges 

till döva kan vara en av anledningarna. Det är även något som denna studie visade, att det saknades 
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kunskap om rättssystemet samt att möjligheten till att få information om hur det bland annat fungerar 

hos myndigheter är små. Jag tolkar det som att det är ett strukturellt problem som sker i samhället, att 

döva ständigt sätts i en underordnad position och inte får en chans till ett jämbördigt möte med 

hörande. Om utbildning och samhällsinformation inte finns tillgängligt för döva får de inte chansen att 

ta del av det. Det finns vissa begränsningar med denna studie och det är att resultatet inte kan 

generaliseras till populationen, det vill säga att det ser ut så för alla döva i mötet med rättsväsendet. 

Det var inte heller syftet med studien, iså fall skulle en kvantitativ studie ha passat bättre. Ytterligare 

en begränsning var tiden och utformningen av hur en C-uppsats ska se ut. Det uppkom flera frågor 

som jag ville undersöka under studiens gång men det skulle det blir för omfattande och det skulle 

heller inte vara en C-uppsats längre.  

 Gällande fortsatt forskning tänker jag att det skulle vara intressant att utveckla denna studie genom 

att undersöka andra minoritetsgruppers upplevelse av mötet med rättsväsendet. Och eventuellt göra en 

jämförande studie med gruppen döva. Bland annat undersöka om det finns samband mellan 

upplevelserna hos de övriga minoritetsgrupper och döva. Vilka faktorer som påverkar mötet etcetera. 

 

9. Reflektioner  
Många reflektioner dök upp under arbetets gång. Jag blev faktiskt förvånad att myndigheter öppet 

diskriminerar döva och att det förefaller sig så självklart. Det kan dras paralleller till rasism och 

kvinnoförtryck. Människor som tog över länder och gjorde dess urinvånare till slavar, indianer och 

svarta och menade att de var underordnade vita. Likt som män trodde att kvinnor var ett underlägset 

väsen som skulle tiga och föda barn. Många människor tvingades att acceptera detta förtryck. 

Människor som sa ifrån var besvärliga eller till och med hysteriska. Dessa former av förtryck har 

belysts av media, litteratur och införts i utbildningar. Samhällsmedborgare som ryter ifrån när de 

bevittnar förtrycket, dock inte alla men de flesta. Förtrycket av döva skrivs det inget om. Visserligen 

är det fler döva som diskuterar förtrycket och dess förödande konsekvenser men de når inte ut till 

majoriteten i samhället de hörande. Slutsatserna visar att det egentligen inte är enskilda handlingar 

eftersom de upprepas av olika enskilda individer. Trots detta tror jag att det krävs att var och en 

reflekterar över sina egna handlingar, det för att uppnå en förändring. Jag vill avsluta med vad 

Börjesson skrev i sin bok ”Förstå socialt arbete” (2010), svårigheterna ligger egentligen inte på det 

intellektuella planet utan i de värderingar vi använder då vi gör en tolkning och bedömning av andra 

människor och deras handlingar. Därmed blir omprövningen av värderingar en utmaning för den egna 

självbilden. Han syftade på de svårigheter som socionomstudenter kan ställas inför under under sin 

utbildning men denna tanke kan även sättas i andra sammanhang. Att vi alla människor, oavsett var i 

livet vi befinner oss, bör ompröva sina värderingar under livets gång. Inte bara en gång, utan flera 

gånger.  
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10. Bilaga 
 
Intervjuguide: 
1.Berätta kort om syftet med intervjun, upprepa anonymitet, samtycke + avbrytande av medverkan, 

användning av film. Avsluta med att fråga om han/hon har fler frågor innan start?  

 

2. Påbörja intervju: 

 

TEMAN 

Bakgrund: 

Presentation av person –  

Namn, ålder, bakgrund, pågående syssla.  

 

Bemötande: 

Kan du beskriva bakgrunden till ditt möte med rättsväsendet (polis, domstol, socialtjänst)?  

Kan du beskriva mötet och det bemötande du fick? 

Hur upplevde du det? 

Vad känner du för det? Vilken var din känslomässiga reaktion på den händelsen? 

Nu i efter hand, vad anser du om det? Vad har du för uppfattning i den händelsen?  

Vad har du för åsikt om hur bemötandet bör se ut gentemot döva hos polis, socialtjänst och domstol? 

Vilken kunskap bör polis, socialtjänst och domstol ha för att kunna möta döva? 

 

Konsekvenser: 

Har mötet gett några konsekvenser för dig som person eller/och din situation?  

Vilka konsekvenser har mötet gett dig? 

Vad känner du för det? Vilken är din känslomässiga reaktion på konsekvenserna? 

Hur upplever du din rättssäkerhet efter mötet med rättsväsendet? 

Hur upplever du tilliten till rättsväsendet? 

 

Avsluta medà  Jag har inga fler frågor, är det något du vill tillägga? Tycker du jag har missat att fråga 

något eller dylikt? 

 

 

 

 

(Notering till mig själv: Reflektera ca 10 minuter efter varje intervjuslut och anteckna intrycken!) 
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