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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse av dövblindas upplevelser och 

erfarenheter av den egna yrkesvalsprocessen. Undersökningens metod är kvalitativ och utgörs 

av fem intervjuer med dövblinda. Resultatet visade vilka externa och interna faktorer som kan 

påverka valet av yrke, vilket är undersökningens två forskningsfrågor. De externa faktorerna 

utgjordes av omgivningen i form av familj, vänner, professionella och institutionella människor 

och föreningsmedlemmar. Externa reaktioner kunde utgöras av uppmuntran och skepsis i form 

av stöd och motstånd. Interna faktorer kunde vara ångest, lättnad, osäkerhet och förståelse. Att 

se begränsningar och antalet möjligheter kan bidra till oro. Genom stöd av äldre dövblinda eller 

rätt stöd från familj och professionella kan ångesten minska. Livet förändras som en konsekvens 

av dövblindhet och det kan påverka valet av yrke vid ett eller flera tillfällen i livet. Som en 

konsekvens av dövblindhet kan påverka valet av yrke vid en eller flera tillfällen i livet. 
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Deaf-blinds’ process of choosing 

career  

Experiences of deaf-blind individuals 

Malin Lindén 

Abstract 

The aim is to gain a deeper understanding of the deaf-blinds’ experiences of their process of 

choosing career. The survey methodology is qualitative and is based upon five interviews with 

deaf-blind persons. The result showed which external and internal factors that can affect the 

choice of occupation, giving answer to the surveys two research questions. The results showed 

the external factors, such as family, friends, professional and institutional workers and 

association members. A result of external reaction is encouragement and skepticism in the form 

of support and resistance. Internal factors are about anxiety, relief, uncertainty and 

understanding. Seeing the limitations and the number of opportunities can contribute to anxiety. 

In interaction with other, for instance older deaf-and-blind or the right support from family and 

professionals, the anxiety could decrease and the negative questions could be answered. Life 

adjustment as a consequence of deaf-blindness is able to affect the choice of occupation at one 

or more occasions in life.
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Inledning 

”Vi ser ett problem där döva personer inte alltid får arbete motsvarande sin utbildning eller släpps in 

på högre positioner, vilket forskning bekräftar. En orsak kan vara att arbetslivstolkning är alltför dyrt, 

en annan orsak kan vara ren diskriminering.” skrev ordföranden, Mia Modig, av Sveriges Dövas 

Ungdomsförbund (SDUF) i sin samhällsdebattartikel1 från 2014. Modig menade att döva missar 

möjligheter om regeringen med tiden dröjer utredningen kring arbetslivstolkning. Tolktjänst har 

tidigare utretts och en ny intern utredning pågicks. Modig betonade att det offentliga skulle stå för 

kostnaden kring arbetslivstolkning. Då hörande är majoritet av befolkningen är döva i minoritet. 

Modig slog fast att den största delen av problemet berodde på ett systemfel som ger upphov till 

strukturell diskriminering. Hon menade att döva inte kan agera ensamma utan en politisk vilja som 

inkluderar alla på lika villkor i arbetsmarknaden. Artikeln handlar om döva och deras situation på 

arbetsmarknaden och visar en bild av svårigheter och begränsningar döva möter på arbetsmarknaden. 

Utifrån mina studie- och yrkesvägledarglasögon undrar jag hur dessa diskrimineringar kan påverka 

dövas yrkesval och syn på arbetsmarknaden? 

Jag, som blivande studie- och yrkesvägledare, kände att jag ville undersöka hur upplevelserna vid 

yrkesvalet ser ut hos en grupp som är dövblinda. Ingen liknande undersökning kring denna grupps 

valprocess har gjorts tidigare. Dövblinda tillhör dövgruppen eftersom de använder teckenspråk som 

kommunikationsspråk. Gemensamt för båda grupperna är att de inte kan använda hörseln.  Skillnaden 

mellan de båda grupperna är att dövblinda har en förlust av syn i någon grad. Dövblinda som inte ser 

kan istället ta emot teckenspråket med hjälp av känseln. Det kallas taktilt teckenspråk, vilket innebär 

att den som tecknar med händerna under den dövblinde som då med sina händer följer med i 

rörelserna. Valet av kommunikationssätt kan variera mellan dövblinda individer. En del använder talet 

som primärt kommunikationssätt medan andra använder teckenspråk eller taktilt teckenspråk. Ibland 

kombineras både talet och teckenspråk/taktilt teckenspråk på samma gång. Att vara dövblind kan 

innebära att man har vissa syn- och/eller hörselrester kvar och att de kan användas till en viss grad. Det 

finns omkring 2000 dövblinda i Sverige från åldern 0 till 65. Antalet är inte säkert utan att det kan 

finnas ett mörkertal.2 

Med valprocessen vid yrkesval avses att det är en ständig pågående process att göra val inför 

framtiden. Denna process innefattar även val av utbildning, till exempel gymnasieprogram. Ett valt 

yrke brukar ibland förutsätta ett val av utbildning och ibland inte. Valet har en stor betydelse för hur 

en individs väg utvecklas och formas i livet. Jag kunde inte hitta någon djupare forskning som 

anknyter direkt till undersökningens tema gällande dövblindas valprocess men det finns närliggande 

forskning kring dövblindhet utifrån ett livs- och hälsoperspektiv.  

Det här är ett viktigt område att belysa för att stärka dövblindas situation och förbättra bemötandet från 

omgivningen. Jag själv är dövblind och med hjälp av mina egna erfarenheter har jag varit medveten 

om och upplevt att min dövblindhet till en del påverkade mitt val av yrke. Erfarenheter varierar stort 

mellan dövblinda individer beroende på vilken typ samt vilken grad av döv- och synnedsättningar och 

dessa förutsättningar som den enskilde individen har.  

                                                      
1 Aftonbladet. ”Vi unga döva vill också ha ett jobb”  http://www.aftonbladet.se/debatt/article19121843.ab 

2016-05-20 

2 DHB. ”Dövblindhet” http://www.dhb.se/?id=1873 2016-05-20 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article19121843.ab
http://www.dhb.se/?id=1873
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Undersökningen kommer vara till nytta och viktig för alla som arbetar med dövblinda individer (båda 

unga och vuxna) när det gäller hur man bemöter, ökar sin medvetenhet, ger stödinsatser på effektivt 

sätt eftersom den här studien ger en översikt av hur en dövblind kan uppleva valprocessen. ”Alla” kan 

vara skolpersonal som bl.a. studie- och yrkesvägledare, lärare, kurator och även externa grupper 

utanför skolarenan såsom dövblindteam, Arbetsförmedlingen med flera. Eventuellt kan också studien 

vara tankeväckande för dövblinda elever som läser den. 

 

Problemområde  

”Jag har allvarligt börjat fundera på att byta program men jag vet inte, jag har inte direkt någon 

att prata med om vad som är bäst för mig. Hur ska man veta vad man kan bli och vad man passar 

till?” (Göransson, 2007. s. 88)  

I citatet var det en dövblind elev som för Göransson (2007) berättade om sin upplevelse från stöd av 

omgivningen. Det är en tydlig signal på att bland annat gymnasievalet också är svårt för eleven när 

denne inte vet så mycket om arbetsmarknaden som andra elever utan dövblindhet. Det här citatet 

fastnar i min tankevärld som forskare och som blivande studie- och yrkesvägledare. Det låg därför i 

mitt intresse att undersöka hur det var för andra dövblinda och hur de upplevde sina gymnasieval 

under valprocessen vid yrkesvalet. 

 

Som studie- och yrkesvägledare vet man att en individ under sin uppväxt ständigt kommer att stå/har 

stått inför olika valsituationer vare sig om de är små eller stora. Ibland har man följt sin dröm, ibland 

har man tvingats eller valt att sortera bort vissa yrken av någon anledning. Det finns 

vägledningsteorier som stödjer påståendet bland annat av Careershipteorin (1997). I Elisabet 

Söderbergs avhandling (2015) ”Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen” med fokus på unga med 

rörelsehinder och deras upplevelser i samband med studie- och yrkesvägledning tas påverkansfaktorer 

upp och de kan antingen hämma eller främja deras valmöjligheter. 

Lena Göranssons (2007) rapport påvisade bland annat att inför val av sin ”framtid” förekommer 

svårigheter då dövblinda inte har aning om hur mycket deras syn och hörsel kommer att förändras. 

Rapporten ”Livsomställning vid dövblindhet” (2011) tar upp om att om en individs syntillstånd 

befinner sig i en progression innebär det att individens syn och/eller hörsel gradvis försämras med 

tiden. Livsomställningen är en företeelse som i mindre eller mer grad inverkar i en dövblinds liv och 

ibland återkommer vid ett antal gånger. Göranssons (2007) rapport menar att valet av utbildning ses 

inte endast som en fråga om elevers intresse utan att dövblindhet också kan ha inverkan på valet samt 

att deras acceptans och erkännande av dövblindhet är avgörande. 

Författarna Joge Johansson, Edberg och Nylander i sin undersökning ”Plus & Minus” (2010) belyste 

betydelsen av framgångsfaktorer och hindrande faktorer för dövblinda med koppling till 

livsomställning som dövblindhet medför. Studien visade att om individen upplever delaktighet, 

uppdateras med information om konsekvenser av sin dövblindhet och vilka möjlighetsalternativ som 

finns ses de som framgång. De flesta intervjuade vittnade i sina berättelser om svårigheter att välja 

utbildning/yrke vilket också visades i Göranssons (2007) rapport. Faktorer som har en mer, mindre 

eller obefintlig effekt på en individs val beroende på hur de upplever dem. 
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Förförståelse 
Förförståelse är en uppfattning av verkligheten som kommer från den enskilde individen. Det sker ofta 

på ett omedvetet eller medvetet sätt. Som resultat är förförståelse en förkunskap som man har fått och 

samlat in genom sina erfarenheter och upplevelser. Under studien kommer jag att undersöka 

fenomenet hur man bemöter dövblinda individer. Valet av forskningsproblem motiveras av intresse för 

studie- och yrkesvägledning i mötet med individer som har särskilda behov och min erfarenhet och 

upplevelser som dövblind. Med min förförståelse om dövblindhet och mina erfarenheter av att vara 

dövblind ser jag att jag har en fördel eftersom jag som forskare har mer förförståelse och detta kan ge 

mig ett försprång. Forskare, som inte är dövblind, kan tolka på annat sätt. Jag har kunskap om vad 

dövblindhet innebär när det gäller olika diagnoser och olika typer av dövblindhet. Upplevelser och 

erfarenheter undersökte jag i intervjuerna och jag kunde känna igen dem. Då fanns det en risk att jag 

kunde dra alltför snabba slutsatser.  Risken med min personliga erfarenhet är att jag kan dra alltför 

snabba slutsatser, ha antaganden klara redan innan undersökningen påbörjats eller missar någon detalj 

i analysen där tolkning sker. Förförståelsen är både kunskap om området och personlig erfarenhet. 

(Holme & Solvang, 1997). 

 

 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av dövblindas upplevelser och erfarenheter av den 

egna yrkesvalprocessen. I yrkesvalprocessen innefattas val av utbildning också. Följande 

forskningsfrågor är: 

  

 Hur har externa faktorer påverkat yrkesvalet? 

 

 Hur har interna faktorer påverkat yrkesvalet? 

  

Definition av externa och interna faktorer 
Externa faktorer – är inflytande som kommer från omgivningen och sker i förhållande till dövblinda 

individer. Externa faktorer kan ses som institutionella eller individuella. Individuella är bland annat 

familjemedlemmar och vänner medan institutionella faktorer är till exempel studiebesök på 

gymnasieskolor, föreningar, möten med föreningsmedlemmar och professionella personer. 

 

Interna faktorer – är tankar och funderingar hos dövblinda individer. Det är faktorer kring hur de 

hanterar sina tankar och funderingar samt hur de hanterar sina känslor som uppkommer i samband 

med händelser i sina liv. Känslorna kan vara oro, lättnad och osäkerhet. 

Avgränsningar 
Studien fokuserar på hur dövblinda upplever sin valprocess vid yrkesvalen. Fokus kommer att ligga på 

att skildra i vilken mån individer själva tror eller tycker de har blivit påverkade av sin dövblindhet 

eller sin omgivning vid yrkesvalet. I yrkesvalsprocessen innefattas utbildningsval också, främst 

handlar det om perioden från grundskolan till kort tid efter gymnasieskoletiden. 
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Begrepp 

Thurén (2007) menar att användning av definition av begrepp är viktig i samband med vetenskap i 

syfte att tydliggöra innebörden för läsaren. Efter analysen kommer ett antal begrepp att förklaras 

kopplade till resultatet.  

Dövblindhet – är en kombination av syn- och hörselnedsättningar i olika grader. 

Dövkonsulent – från Arbetsförmedlingen. Dövkonsulenterna fungerar som stöd för individer med 

hörselnedsättning eller dövhet. Om individen också har en synnedsättning i kombination med 

hörselnedsättningen ingår individen i dövkonsulenternas målgrupp. Dövkonsulenterna fungerar också 

som länken mellan funktionsnedsatta individer och exempelvis Arbetsförmedlingens handläggare eller 

arbetsgivare. De har kunskap om funktionsnedsättningar som syn- och hörselnedsättningar och vet hur 

man exempelvis informerar på rätt sätt. 

Dövblindsamordnare - Inom dövblindhetsverksamheten på RGD/H har Örebro kommun inrättat en 

dövblindsamordnartjänst som resurs för unga dövblinda inom skola, boende och fritid. Samordnaren 

har i uppdrag att tillgodose dessa elevers behov inom skola, fritid och boende vad gäller information 

och stöd. 

Livsomställning – är en period som förändring sker och anpassning börjar. 

RGD/H – står för Riksgymnasium för döva och hörselskadade och ligger i Örebro. Örebro kommun 

fick uppdrag av regeringen att anordna gymnasieutbildningar för elever med funktionsnedsättningar. 

1967 bildades Riksgymnasiet för döva (RGD) och 1984 Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH).3 

Specialskola – är en grundskola för elever med hörsel- eller/och synnedsättning och även för elever 

med språkstörning. Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för specialskoleverksamheten.4 

 

 

 

 

                                                      
3 Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. 

http://www.orebro.se/omriksgymnasiet/omriksgymnasiet.4.5b96647312226a30526800017074.html 

2016-06-11 

4 Specialskolemyndigheten. https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/dov-eller-nedsatt-horsel/ 2016-

06-12 

http://www.orebro.se/omriksgymnasiet/omriksgymnasiet.4.5b96647312226a30526800017074.html
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/dov-eller-nedsatt-horsel/
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Bakgrund 

Resultat av litteratursökning 
Det var inte lätt att hitta artiklar om dövblindhet som inte är skrivna utifrån medicinsk perspektiv. 

Mycket forskning saknas inom det psykosociala området vad gäller dövblindhet. När jag sökte på 

DiVa och Stockholms universitetsbibliotek via Libris. På DiVa blev resultatet 12 träffar (på svenska) 

och 12 (på engelska) och 8 träffar på Libris.  

Hos DiVa och Stockholms universitetsbibliotek dök artikeln ”Livsomställning vid dövblindhet” 

(2011) av Gullacksen med flera upp. Göranssons (2007) rapport ”Dövblindhet i ett livsperspektiv” 

hittade jag på Stockholms universitetsbibliotek. I de två nämnda fann jag mycket relevanta 

bakgrundsfakta. I den nämnda litteraturen fann jag en teoretisk utgångspunkt som båda använde i sina 

undersökningar, det var Livsomställningsmodellen från Gullacksens akademiska avhandling (1998), 

”När smärtan blir en del av livet. Livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder”. 

På sökmotorn Google fick jag 20 000 träffar på sökordet: dövblind. En av träffarna som jag fann 

användbar var Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, NKCDB. När jag använde sökordet 

dövblindhet (29500 träffar) var också NKCDB en av träffarna. De två nämnda publikationerna finns 

med i NKCDB:s databas också vilket inger en hög relevans. 

Forskningsområde 
Att få eller utveckla dövblindhet innebär, enligt A-C Gullacksen med flera (2011), stora omställningar 

för individen att anpassa sig och finna sätt att klara sig. Av någon anledning kan återkommande 

förändringar leda till att syn och hörsel försämras gradvis. Författarna menar att ha dövblindhet kan 

ses som ett hot mot individen när det gäller deras aktiviteter och möjligheter till delaktighet. Isolering 

från samhället, trötthet, ingen ork att vara med i sociala sammanhang och information missas. När 

dyker dövblindhet upp i en individs liv? Dövblindhet kan utvecklas redan vid födseln, i tonåren eller 

plötsligt senare i livet. Hur det påverkar individen varierar stort beroende på förutsättningar som de 

har. När hörsel eller syn sviktar kan svårigheterna dyka upp bland annat vid interaktion med andra 

(kommunikation), vid orientering i omgivningen eller när det gäller tillgång till information. Missad 

information är ett exempel på begränsning som dövblindhet kan medföra. Ju mindre samvaro med 

andra man får desto färre blir möjligheterna att få aktuell information. Reaktionerna när individens syn 

och/eller hörsel försämras är olika, det kan vara sorg, oro eller osäkerhet samt existentiella funderingar 

om sig själv och leda till eventuell identitetskris. Livsomställning innebär att individen genomgår olika 

faser; få besked, eftersträva att klara vardagen som tidigare, bearbetning/utforskning av lösningar och 

sedan stabilisera det nya livet med bland annat stöd av omgivningen. Slutligen lär man sig att leva med 

dövblindhet. I resultatet framgick det att de flesta intervjuade upplevde brist på stöd från 

skolpersonalen när de stod inför studie- och yrkesvalet. Stöd har funnits men det upplevdes som svagt. 

Attityden från omgivningen kan visa sig genom kommentarer som ”Tror du att du kan klara det?”. 

Denna kommentar fick en intervjuad i samtal med en lärare vilket medförde en känsla av osäkerhet 

och begränsning för den intervjuade. Livomställning och att stå inför ett val på samma gång medför en 

turbulent tid för dem. Existentiella frågor dyker upp under processen, bland annat frågor som Vem är 

jag? Vem kan jag bli? Hur ser andra på mig?  Därför är stödet från omgivningen viktig vid 

livsomställningen samt vid studie- och yrkesvalen. 
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I Lena Göranssons (2007) rapport ”Dövblindhet utifrån livsperspektiv” belyses olika livsfaser 

omfattande från barndom, ungdom till vuxen i samband med olika upplevelser av stöd, omgivning och 

myndigheter, m.m. Att livsomställning medför stress för dövblinda är naturligt. I resultatet framgick 

det att gapet är stort mellan individer och samhällets mål när det gäller delaktighet. Som önskemål har 

de intervjuade uttryckt behov av specifik kunskap hos de professionella och information om 

möjligheter. Göranssons syfte med rapporten var att få fördjupad kunskap om hur livssituationen kan 

se ut för dövblinda i alla åldrar och deras närstående och se vilken samhällsservice som finns. 

Studien Plus & Minus (2010) belyste olika faktorer av framgång och hindrande vid dövblindhet. Som 

exempel på framgång som tas upp här är känslan av delaktighet, se möjligheter framför sig, få 

information efter sina behov. När det gäller faktorer som är hindrande är det tvärtom, till exempel 

stöd- och informationsbrist. 

Teorier 
Som teoretisk utgångspunkt för att tolka och förstå fenomen används följande två teorier i analysen: 

Careershipteorin (1997) av Phil Hodkinson och Andrew Sparkes, som fokuserar på individens 

handlingshorisont samt Livsomställningsmodellen vid kronisk sjukdom eller funktionshinder av Ann-

Christine Gullacksen (1998). 

Careershipteorin är en sociologisk teori kring karriärbeslutfattande och den visar att sociala och 

kulturella faktorer påverkar individens val. Även de intressen som individen har och strukturella 

möjligheter påverkar valet. Inom individens handlingshorisont tas praktiska beslut vid brytpunkter. 

Teorin grundas på Bourdieus teorier och begrepp; habitus, kapital och fält och hänsyn tas även till 

påverkan från slumpen och tillfälligheter. Habitus och olika kapital skapar individens 

handlingshorisont. Kapital innefattar vilka förutsättningar individen har. Kapital har olika typer och är 

inte ett kapital i sig utan ett tillstånd. Till exempel kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Ett kapital 

blir symboliskt när dess värde erkänns av andra personer inom samma fält. Som social kapital kan 

vara kontaktnätverk. Kulturellt kapital kan vara utbildning, kunskap, erfarenheter eller individens sätt 

att tänka eller uttrycka sig (inlärningsmiljö). Ekonomisk kapital kan vara materiella resurser som 

pengar eller kunskap om ekonomins spelregler. Dessa kapitaltyper står i fokus i processen i relation till 

habitus. Individens habitus skapas och formas vid barndomen och leder till ett omedvetet 

handlingsmönster senare. Habitus beskrivs som en del av individen och är ett ”bagage” med olika 

händelser, erfarenheter och förutsättningar individen genomgick och har. Det påverkar valprocessen. 

Tillfälligheter kan begränsas av individens handlingshorisont. Individens beslutfattande är påverkat av 

omgivningen och kan inte skiljas från individens bakgrund, familj, kultur eller livshistoria.  

Careershipteorin menar att individer är kapabla att se sina möjligheter och begränsningar. De som ses 

omöjliga tas bort från individens handlingshorisont. Beslut vara realistiska och praktiska. Det brukar 

ske vid olika brytpunkter. Vad individen väljer eller avstår från kan bero på tillfälligheter, erfarenheter 

och påståenden från omgivningen såsom från familj, vänner eller andra aktörer. I teorin handlar det om 

tre dimensioner: ett pragmatiskt-rationellt beslutfattande utifrån individens habitus, interaktioner med 

föräldrar och andra aktörer på utbildnings- och arbetsmarknaden och brytpunkter samt närliggande 

perioder av rutiner, de tre samverkar i en helhet. Teorin belyser betydelsen med perioden (rutin) 

mellan brytpunkterna och betonade att det mellan de rutinerna kan vara något bekräftande eller 

motsägande vilket kan leda till tillfredställelse som förstärker beslutet eller otillfredsställelse som 

försvagar det tidigare beslut och kan ge upphov till ny brytpunkt.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturellt_kapital
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_kapital
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomiskt_kapital
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4lt_(Pierre_Bourdieu)
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Brytpunkter är av tre olika typer: strukturella (institutionella), frivilliga och tvingande.  Strukturella 

brytpunkter har sin fokus på systemet som samhället format inom utbildning- och arbetsmarknaden, 

vilket kan vara gymnasievalet eller pensionering. Frivilliga brytpunkter är när man väljer att 

exempelvis säga upp sig, hoppa av gymnasiet eller flytta till annat ställe. Tvingande brytpunkter sker 

exempelvis vid varsel, sjukdom, skilsmässa eller byte av bostadsort. 

Teorin användes i undersökningen för att tolka bakomliggande orsaker till val som individen gjort för 

att beslut ska kunna fattas inom varje individs handlingshorisont och även är relevanta för alla grupper 

som dövblindsgruppen. Careershipteorin ger en bild av de val som individen gör.   

Livsomställningsmodellen av Ann-Christine Gullacksen är ett verktyg för professionella för att förstå 

den process som individer går igenom där de har drabbats av sina funktionsnedsättningar. Det är ett 

långt och mycket komplext förlopp. Göransson (2007) och Gullacksen m.fl. (2011) använde modellen 

som teoretisk utgångspunkt i sina rapporter. Processen ser olika ut mellan individer och deras unika 

livssituation och hur de hanterar svårigheter. Modellen beskriver olika skeenden. Modellen bygger på 

ett salutogent synsätt. Detta synsätt utgår från att individen strävar efter att finna mening i sitt liv. 

Enligt synsättet är betydelsefulla steg mot detta mål att begripa och förstå vad som händer i livet, en 

förutsättning för de drabbade så att de kan hantera svårigheter som kommer upp. 

Processen är inte alltid kontinuerlig från skeende till skeende, den kan pågå under längre/kortare tid 

beroende på individen. Man kan stanna upp eller gå tillbaka. Om individen genomgår hela processen, 

d.v.s. fyra faser, ses det som en framgångsrik omställning. 

Den första fasen/skeendet, Ingångsfasen, börjar när individen får beskedet eller en diagnos, men 

funktionsnedsättningen som gav individen svårighet kunde ha visat sig tidigare. Därefter riktar 

individen sig in på att överleva och försöka klara av vardagen på samma sätt som tidigare samt hantera 

sina känslor och tankar. Önskan om att bli botad förekommer och stress och belastning i vardagen 

uppstår. När man inser att det gamla sättet som användes för att klara av vardagen inte fungerar längre 

så kommer man så småningom till en viktig vändpunkt i processen vilket är erkännandet. Man förstår 

men har ännu inte fått en klar bild av sin funktionsnedsättning och dess konsekvenser så stödinsatser 

är viktiga. Saklig information och känslomässigt stöd. Erkännandet är en förutsättning för att kunna 

påbörja förändringsprocessen. 

Andra fasen, bearbetning, ägnas åt att utforska vilka möjligheter och även hinder man har och söka 

nya strategier för att klara av vardagen. Samtidigt är fasen en sorgereaktion då man sörjer förlusten av 

sin funktion. Man kan bland annat känna oro inför framtiden. När man börjar få en klarare bild av sin 

situation kan känslan av kontroll börja ta över vardagen och vardagen börjar fungera igen bit för bit. 

Under den tiden är förståelsen från omgivningen viktig och även möten med andra med liknande 

erfarenheter är värdefulla. 

Den tredje fasen, stabilisering, är då man börjar hitta balansen i sin vardag utifrån dess krav och 

funktionsnedsättningens villkor. Man hittar tillbaka till kärnan i sin identitet. I sista fasen, 

underhållsarbete, är då man har lärt sig att leva med sin funktionsnedsättning. Man kan börja måla 

upp sin framtidsbild och självförtroendet återvinns. Graden av stress i denna fas är oftast liten, men 

man har börjat leva med sin funktionsnedsättning och har sina egna strategier för att bland annat 

motverka mer stress och kan lösa hindren som kommer i sin väg. 
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Metod 

Undersökningsstrategi och forskningsmetod  

Som utgångspunkt för den här undersökningen gällde kvalitativ metod – kvalitativ intervju. Enligt 

Johannessen och Tufte (2003) och Kvale och Brinkmann (2015) är det viktigt att välja en eller några 

metoder som anses vara lämpliga utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Kvalitativ 

intervjumetod användes därför att undersökningens syfte är att ta reda på respondenternas upplevelser 

och erfarenheter. Metoden möjliggjorde att få fram beskrivningar av dessa och det är nödvändigt för 

att få djupare förståelse. Fallets innebörd skulle inte se likadant ut om man tog kvantitativ metod 

eftersom kvantitativ ger ett totalperspektiv perspektiv som ”generaliserar” vilket kunde missa några 

djupgående detaljer. (Holme & Solvang, 1997). Graden av dövblindhet och hur den är kombinerad vad 

gäller hörsel- och synnedsättning kan se väldigt olika ut. Den kvalitativa metoden är också lämplig när 

man undersöker ett ”outforskat” område.  

Validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) 

Det är känt att risken med kvalitativ metod är att det kan bli svårt att få validitet och reliabilitet i högre 

grad. Relevansen hos undersökningen är alltid påverkad av resultatet som undersökningen ger i 

förhållande till syftet och frågeställningarna, detta enligt Thuren (2007). Materialet som jag fick från 

fem intervjuer kändes tillräckligt med det innehåll som gav svar på forskningsfrågorna. För att få 

tillgång till pålitlig information behövdes ett bra urval göras. Undersökningen sökte efter dövblinda 

respondenter och fick fram fem dövblinda som var i åldern 20-30 år. Graden av validitet och 

reliabilitet fick resultatet visa. Urvalet och urvalsgruppen var giltig i och med att det var representativt 

för undersökningens syfte. När urvalet blev giltigt representativt då blir också undersökningen 

tillförlitlig. Giltigheten kan enligt Kvale och Brinkmann (2015) bli mycket hög om jag fick med så 

många som möjligt att intervjua i min undersökning. Med tanke på den tidsram på tio veckor som gavs 

samt förutsättningarna gjorde att fem intervjuer fick utgöra grunden för min undersökning. Jag var 

ensam om att göra denna undersökning.  Eftersom kvalitativ metod användes gick det inte att 

generalisera alla dövblinda individers upplevelser (Holme och Solvang, 1997). Istället blir det en 

djupgående förståelse av fenomenet. Risken för misstolkningar kan förekomma vid analys av data från 

insamlingen. Jag har gjort mitt bästa att försöka se objektivt på materialet och tänka utanför ramen 

genom att finna mönstren som upprepades i samtliga intervjuer och det som är gemensamma drag. 

Med hjälp av min förståelse och mina erfarenheter kunde jag känna igen mönstren som upptäcktes 

samt också vissa delar som var något nytt för mig. Det är respondenternas upplevelser och inte mina så 

när jag gjorde analysen fick jag flera gånger läsa om första utkastet av resultatet i form av citat under 

olika teman och sedan transkriberade jag hela datainsamlingen för att säkerställa så att jag inte hade 

missat något viktigt eller inte hade missförstått. Därefter skrev jag löpande text utifrån dessa citat. 

 

Genomförandesteg  

Efter godkännande av min uppsatsplan tog jag kontakt direkt med NKCDB och Dövblinda Ungdom 

för att få tillstånd att dela mitt missivbrev (Bilaga 1) på deras Facebook sidor. Det gjordes för att 

kunna komma i kontakt med dövblinda som kunde tänka sig bli intervjuade. Missivbrevet delades. 

Dövblind Ungdom (DBU) är en ungdomssektion till Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB). I DBU:s 

stadgar framgår att medlems ålder är från 0 till 30 år.  Därefter kan man fortsätta vara medlem hos 

FSDB som i sin stadgar har åldersgrupp från 0 år tills vidare. Missivbrevet bestod av information om 
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syftet med intervjun, vad deltagare kunde bidra med och information om medgivande vid 

videoinspelningen. Det blev fem som var intresserade, och fem intervjuer genomfördes. Fyra av dem 

skedde via videosamtal via Skype på grund av tidsbrist, ekonomiska resurser och geografiskt avstånd 

och en intervju skedde fysiskt. Alla deltagarna gav medgivande för filminspelning. Denna inspelning 

användes som anteckningshjälp och var grund för transkriberingen. Fördelarna med Skype var att 

intervjuer kunde genomföras och att jag kunde få tillgång till deras berättelser trots långt avstånd 

mellan städerna. Jämfört med exempelvis telefonsamtal, chattfunktion eller mail är skillnaden att nu 

fanns ”visuella” bilder av min och deras närvaro under videosamtalet. Med det menas att jag kunde se 

deras ansiktsuttryck och kroppsspråk när de berättade och de kunde också se mig. Begränsningen är 

naturligtvis att känslan inte var samma som vid fysisk närvaro. Med det menar jag att fysisk närvaro 

kunde ge en känsla av förtroende. Deltagarna var vana vid videosamtal så jag antar att det inte 

skrämde dem så mycket. Jag försökte först med att ha en informell pratstund innan intervjun började i 

syfte att få dem bekväma med mig. Den stora risken med Skype var internetkopplingen då samtalet då 

och då kunde störas av svag anslutning och bilden frös till. Jag förberedde deltagarna på att de eller jag 

skulle säga ifrån om något inte gick bra i bildskärmen så då pausade vi och väntade och började om 

lite. Det gick utmärkt. Jag transkriberade till text snabbt efter varje intervju. Vid osäkerhet gällande 

tolkningen av vissa meningar som skulle översättas från svenskt teckenspråk till skriven svenska eller 

vid otydlighet om vad en deltagare menade då tog jag kontakt för att vara säker på jag hade tolkat rätt 

genom att visa en viss kort del av videon, meningar som formulerades av mig eller frågade efter deras 

hjälp att formulera sina påståenden till skriven svenska. 

Sedan analyserades materialet genom att jag plockade fram citaten som berörde undersökningens syfte 

och besvarade frågeställningarna. Dessa citat sammanställdes under olika teman. Först gällde det att 

finna mönstren som upprepades i de fem intervjuerna och de grupperades under olika teman. Sedan 

fortsatte jag analysen och sammanställde på nytt under olika teman. Under undersökningsprocessen 

har behovet av ytterligare litteratur eller bortsortering av aktuell litteratur förekommit på grund av att 

undersökning skulle vara induktiv. Induktiv är en ansats som grundas på visst fenomen via empiri 

vilket var kvalitativ intervjumetoden. Empirin samlades och analyserades. Upplevelser och 

erfarenheter kopplades till teorier i analysen då man tros ha relevant teori som kunde skapa förståelse 

av fenomenet. Det var för att jag inte skulle kunna förutsäga resultatet förrän intervjuerna hade 

genomförts. 

En av de fem respondenterna var med i en pilotstudie och resultatet av intervjun med den togs med 

och användes i den här undersökningen eftersom den fortfarande ansågs vara relevant för min 

undersökning 

Urvalsförfarande och urvalgrupp  

Undersökningens syfte var att ta reda på respondenters upplevelser då behövde man ett rätt urval för 

att ta fram rätt beskrivning. Också går det inte att ta fram en fullständig beskrivning av fenomenet på 

grund av olika förutsättningar som respondenter har.  

Dövblindhet innebär en kombination av olika typer och grader av syn- och hörselnedsättningar. För 

undersökningen valde jag att betrakta dövblinda individer som en grupp och inte lägga fokus på någon 

speciell ”diagnos” som till exempel Ushers syndrom. Ushers syndrom är en diagnos med ett 

progressionstillstånd som ger hörsel- och synnedsättning i olika grad såsom dålig mörkerseende och 

minskat synfält och i vissa fall balansproblem. De intervjuades situation och förutsättningar fick 

beskrivas i resultatet i syfte att visa att deras upplevelser kunde variera. Samtidigt har jag varit 

försiktig med att beskriva deras förutsättningar och situation eftersom anonymiteten inte kunde 
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garanteras. Jag valde att inte uppge deras namn, ålder, kön, bostadsort, diagnos och gymnasieprogram. 

Istället fick de fingerade könsneutrala namn. Gymnasieprogram betecknades program X, E, och så 

vidare. Gällande kön har jag använt ordet ”hen” i uppsatsen. Jag var noggrann med att inte röja 

respondenternas identitet. Minst fyra-fem intervjuer behövdes och fem intervjuer genomfördes. Det 

låga antalet berodde på den begränsade tid som jag gavs och att jag var ensam i arbetet med detta 

examensarbete.  

 

Inför urvalet av deltagare till studien lades en intresseförfrågan ut på Dövblind Ungdoms facebook-

sida och på NKCDB:s facebook-sida. På dessa Facebook-sidor informerade jag om att jag sökte 

deltagare till vår undersökning, lite kort om undersökningsområdet, samt de olika urvalskriterierna på 

deltagare. Genom att respondenterna i denna studie svarade på intresseförfrågan utifrån eget initiativ 

är jag medveten om att de är personer som är aktiva och engagerade i forskningsfrågan som undersöks 

och att respondenternas respons på intervjufrågor inte nödvändigtvis är företrädande för hela 

dövblindgruppen. 

 

Jag strävade efter att få intervjua dövblinda i från ungefär 18 års ålder upp till 30 på grund av att de då 

gått ut gymnasiet relativt nyligen. Det var önskvärt. Jag hade inget speciellt krav på någon ”kommun”. 

Resultatet skulle kunna avse närmare ”nutiden” och inte för 30-50 år sedan. Efter att ha fått ut 

missivbrevet och fått ett antal intresserade valde jag direkt att svara och boka en tid för att se om de 

fyllde mina kriterier. ”Kriterierna” var att hen har dövblindhet och har gått ut eller snart går ut från 

gymnasiet och helst vara under 30. Båda könen är representerade i studien.  

Datainsamling 

Enligt Kvale och Brinkmann (2015) innebär kvalitativ intervju en direkt kommunikation mellan 

respondenten och intervjuaren. Fysisk plats och användning av inspelning är typiska kännetecken för 

kvalitativ metod. Jag använde videoinspelning som anteckningshjälp för transkribering då jag 

använder teckenspråk. Med dagens teknologi medförde möjligheten att föra intervjun på distans, via 

videosamtalet. I undersökningen har hindret förekommit för intervjun på fysisk plats, på grund av 

geografisk avstånd och ekonomisk fråga eller tidsfråga. Då användes Skype som videosamtal och 

digital kameran ställdes mot dataskärmen.  

Det är viktigt att formulera intervjufrågorna så att de stämmer med undersökningens syfte och ha rätt 

frågeställningar för att få bra datainsamling till analys menar Johannessen och Tufte (2003). 

Halvstrukturerade intervjuguide användes för att få bäst resultat genom att empiriskt få reda på 

respondenternas upplevelser i deras berättelser. Öppna frågor användes för det mesta i syfte att få 

respondenterna att berätta fritt. Ledande frågor användes ibland också i syfte att avgränsa om så det 

behövdes. Kvale och Brinkmann (2015) menar att semistrukturerade intervjuguide kunde täcka olika 

områden som var av intresse för undersökningen. Halvstrukturerade intervjuer också använder en 

intervjuguide med frågor som utvecklats i förväg, men också låta intervjuaren att avvika från 

intervjuguide, frågar uppföljning som intervju finner lämpligt. De baserades på inkommande svar och 

de skulle kunna täcka undersökningens syfte. På det sättet kunde intervjuaren få den eftersökta 

informationen av respondenten. 

Etiska ställningsantaganden 
Vetenskapsrådets etiska regler har jag följt. De fyra väsentliga kraven som ingår vetenskapsrådets 

regler enligt Johannessen och Tufte (2003) är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
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nyttjandeskravet. Informationskravet gäller i missivbrevet där information ges om syftet, konsekvenser 

av deltagande, respondenters rättigheter och videoinspelning. Samtyckekravet gäller då respondenter 

svarar ja till deltagandet och har fortfarande rätt över sin deltagande. Nyttjandekravet betonar att den 

datainsamling som jag fick från intervjuerna gäller endast för undersökningens ändamål. 

Konfidentialitskravet innebar ett mycket, besvärligt arbete för mig när det gäller att hantera 

datainsamlingen. Det fanns risk att datainsamlingen kunde identifiera respondenterna eftersom 

dövblindvärlden är mycket liten. Jag har noga tänkt igenom hur de skulle kunna avidentifieras. De 

flesta känner varandra i denna värld genom exempelvis genom namn på diagnos, skola eller 

utbildning, kön, ålder, stad, m.m. Jag försökte se till att inte namnge något för att minska risken för att 

mina respondenters identitet skulle avslöjas. Respondenterna ska känna trygghet och kunna vara 

anonyma i undersökningen trots att dövblindvärlden är liten. 

Eftersom jag själv också är dövblind liksom respondenterna menar Holme och Solvang (1997) att det 

inte är lätt att definiera min roll som forskare. Relationen mellan forskarrollen och den privata rollen 

kunde råda i konflikt. Jag ställde mig frågorna: Vad kan gå fel i undersökningen? Vilka eventuella 

etiska felsteg kan begås? Exempelvis subjektivitet? Vad kan det betyda för undersökningen? Kommer 

jag att lyckas att hålla mig objektiv? Kanske har jag redan tagit ställning och har redan en uppfattning 

före undersökningen påbörjar eller kommer att göra det under processen?  

Fördelar för mig som dövblind forskare är att jag har erfarenheter och förståelse för respondenterna. 

Jag kunde känna igen påståenden som gavs, det ökade möjligheten att fördjupa innehållet genom 

följdfrågor. Vid undersökningen och intervjun försökte jag att inte ta över samtalet eller dela med mig 

av mina erfarenheter på ett sätt som kunde påverka innehållet. Det som sades av respondenterna är helt 

och hållet deras upplevelser och tankar, inte mina, vilket innebär objektiviteten hålls. Jag har gjort mitt 

bästa att inte förlora min objektivitet som forskare. Det gällde att vara medveten om vilka fallgropar 

som jag kunde falla i och jag försökte hålla mig helt objektiv. 

Innan intervjuerna försökte jag se in i mig själv för att bli fullt medveten om vilka värderingar jag har 

om dövblinda och vilka upplevelser jag själv har haft. Det hjälpte mig att lämna mina erfarenheter 

utanför vid materialbearbetningen. Jag kunde då agera som en objektiv forskare. Sedan gällde det att 

säkerställa anonymiteten som jag lovat, det är en viktig del av de etiska principerna. 

Hur empiriska data har bearbetats 
Intervjuguide (bilaga 2) var halvstrukturerad och det innebar mycket arbete att bearbeta och 

sammanställa i olika teman jämfört om man tar strukturerade. Strukturerade intervjuguide innehåller 

en serie standardiserade frågor som intervjuaren skapar i förväg. Transkriberingen gjordes i textform 

för att förebygga misstolkningar. Bearbetning av videoinspelat intervjumaterial. Transkriberingen 

gjordes så att allt togs med, till exempel ”skrattar” och ”paus”. 

Med hjälp av frågeställningarna sammanställdes citaten och koden skapades som applicerar 

påståenden. Eftersom jag inte kunde veta resultatet användes helhets/meningsanalys. Helhetsanalys 

innebär att ta upp någon utgångspunkt i helheten som finns i materialet och leta efter och belysa vissa 

delar som kod. Sedan analyserades de och centrala teman skapades. Användning av teman skulle 

underlätta analysen. Citaten från alla respondenter som berörde samma ämne grupperades och 

applicerades med rubrik. Även om det finns någon skillnad/olikhet som säger mot varandra tas de 

fram också (Holme & Solvang 1997). Först gällde det att finna mönstren som upprepades i de fem 

intervjuerna. Teman var bland annat betydelsefulla faktorer i omgivningen. Dessa övergripande teman 

inkluderade underrubriker som reaktion från omgivning, föräldrabakgrund och personer/aktörer, 



 

 

12 

utforskning, känslan av osäkerhet och körkortsämnet. Dessa nämnda teman var med vid första 

temasättningen. Sedan fortsatte jag analysera och sammanställa teman på nytt. Spåren av stöd och 

motstånd och möjligheter och hinder hittades och skapades som nya slutliga övergripande teman. Vid 

induktiv analys tittade jag på min datainsamling och därefter funderade jag på vilka teorier som var 

relevanta för att tolka empirin i analysen. (Holme & Solvang 1997, Kvale & Brinkmann 2015). 

Förhoppningsvis kunde detta sätt ge svar på mina forskningsfrågor. (Westlund, 2015). 
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Resultat 

Externa och interna faktorer 
I detta kapitel redovisar jag centrala faktorer som påverkade respondenternas val av yrke såsom det 

framställdes i genomförda intervjuer. För att studera vilka externa och interna faktorer som påverkar 

personer med dövblindhet vid yrkesvalet har jag ställt öppna frågor till respondenterna. Med externa 

faktorer avses här det övergripande temat ”Stöd och motstånd” och i det ingick ”Information om 

yrkesval” och interna faktorer med ”möjlighet och hinder”. 

För att anonymisera respondenterna och inte avslöja deras identitet har jag gett dem fingerande 

könsneutrala namn; Kelly, Mika, Vida, Robin och Alex. Fyra av dem har gått ut från gymnasiet medan 

en annan gick vid intervjun fortfarande sista året på gymnasiet.  

 

Jag har delat in resultatet i de olika teman (rubrikerna) som varit framträdande vid intervjuerna och 

som anknyter till studiens syfte och forskningsfrågor. Vid första temasättningen gällde det att finna 

mönstren som upprepades i de fem intervjuerna och sortera dem utifrån forskningsfrågorna. Några 

teman gavs namn som bland annat betydelsefulla faktorer i omgivningen, utforskning och känslan av 

osäkerhet. Därefter fortsatte processen och jag sökte återigen nya teman som jag gav namn.  

 

Följande teman tas upp i detta kapitel: 

Övergripande tema - Stöd och motstånd. Detta tema ger en allmän bild av omgivningens uppmuntran 

och skepsis mot respondenterna och temat svarar på forskningsfrågan om externa och interna faktorer. 

Information om yrkesval. Detta tema ger information om var och genom vilka kanaler som 

respondenterna fick sitt ”underlag” kring studier och arbetslivet. 

Möjligheter till yrken och anställningar. Detta tema visar hur oron förvandlades till hoppfullhet av 

möjligheter som synliggjordes. Stödinsatser och hjälpmedel framgick här. 

Tankar kring förändring. Detta tema ger en bild av hur oro, osäkerhet och hoppfullhet kan ge effekt 

på dövblinda. 

 

Stöd och motstånd 
Här handlar det om omgivningen i förhållande till dövblinda individer. Som individuella uttryck från 

omgivningen visar uppmuntran och skepsis sig medan förening, möte med föreningsmedlemmar och 

studiebesök som institutionella uttryck. Det visar vilka sätt de påverkar dövblindas valprocess. 

 

Alla respondenterna angav att de hade känt ett stort stöd av sin omgivning, vilket var 

familjemedlemmar som närmaste krets. Två av dem, Kelly och Mika, uttryckte sina föräldrars 

uppmuntran genom att de hade varit positiva och hade visat att respondenterna skulle satsa på något 

som de ville. Kellys förälder hade uttryckt att respondenten skulle kämpa på om denne vill komma 

någonstans. Kelly, Mika och två andra respondenter, Vida och Robin beskrev reaktioner från 

föräldrarnas sida i form av positiv feedback. Det uttrycktes i form av uppmuntran, ”kör på det!” och 

”låt dem göra vad de vill” då respondenterna berättade för föräldrarna att de funderade på eller hade 

gjort ett val av gymnasieprogram och även angett sina tankar på något visst yrke. 
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”Jag har alltid känt ett stöd från mina föräldrar, att jag kunde bli vadsomhelst. De brydde inte sig 

om min dövblindhet och gav mig det stöd som jag behövde.” - Robin 

 

En annan respondent Alex, hade upplevt motstånd i form av skepsis från sina föräldrar då hen 

uttryckte sig sin tanke på ett visst program. Alex berättade det hände då hen och hens föräldrar hade 

gjort miljöbesök på Riksgymnasium för döva och hörselskadade (RGD/H) i Örebro. För elever i klass 

9 erbjuds under vårterminen ett miljöbesök på de fyra gymnasieskolorna RGD/H under ungefär 3-5 

dagar och där varje gymnasieskola ger information om sin skola och deras gymnasieprogram, visning 

runt på skolan genomförs också. Därefter kan eleverna fundera och får välja ett eller några program att 

göra praktik på senare under höstterminen i klass 10. Därefter skulle de välja gymnasieprogram. Alex 

och föräldrarna besökte alla fyra skolorna. Innan Alex kom till Örebro hörde hen rykten att en viss 

skola, skola A, var snobbig. Alex var inte intresserad och intresset föll på en annan skola, skola B, för 

program E. Efter besöket blev det en het diskussion med föräldrarna för Alex. 

 

”Efter besöket, jag sade att jag inte ville gå på skola A och ville gärna prova på program E på en 

annan skola. Mina föräldrar var lite skeptiska och var för skola A. Kanske var föreläsningen från 

skola A riktad mot föräldrarna? Kanske… De lyckades fånga mina föräldrar. *skrattar*” - Alex 

 

Föräldrarna ansåg att skola A passade Alex för att hen var understimulerad i grundskolan. Alex 

upplevde skepsis från andra, utanför familjen, eftersom det hade med en högre utbildning att göra. 

Hens förra gymnasielärare undrade vad Alex skulle ansöka till på universitetet. Läraren blev skeptisk. 

Alex betonade att det inte var på grund av hens dövblindhet utan att läraren eventuellt inte var 

intresserad av detta yrke längre. En annan person som Alex mötte på ett möte och personen undrade 

vad Alex läste på universitet. Efter att Alex svarat rekommenderade denna person att Alex inte skulle 

läsa till det yrket. Personen förklarade att dennes erfarenhet sa att det skulle bli tufft pga. att Alex syn 

försämrades med tiden och rekommenderade inte den aktuella utbildningen. Alex blev ställd och visste 

inte vad hen skulle säga. Trots reaktionerna fortsatte Alex med sitt val av yrke. 

 

Övriga respondenter hade inte upplevt något liknande det som Alex mötte. Påverkan från familjen för 

de samtliga respondenterna kunde beskrivas i form av spår från deras föräldrar bakgrund. En av Kellys 

förälder hoppade av gymnasiet och sedan dess uttryckt sin åsikt att Kelly skulle ha någon slags 

utbildning efter gymnasiet. Utbildning skulle vara på någon högre nivå än gymnasiet men inte på 

universitet eller liknande. Det kunde vara yrkesutbildning på folkhögskola. Mika, Robin och Vida gick 

i ”samma spår” som sina föräldrar. Mikas hela familj har gått på samma program som Mika valde. 

Vida besökte en av föräldrarnas arbetsplats och inspirerades. Sedan valde hen samma program som 

föräldern gick på men med annan riktning inom programmet. Robin gick på teoriskt program som 

föräldrarna gjorde men inte samma program. Enligt Robin har hen blivit påverkad av sina föräldrar 

eftersom de båda har högre utbildning. Hens föräldrar hade uttryckt sina åsikter kring vilka program 

var bra, vilket var teoretiska program. Mika medgav att hen blev påverkad av sin familj också inför 

valet av gymnasieprogram. Alexs mamma hoppade av från gymnasiet men fick plugga in gymnasiet 

under tre år på komvux när hen blev arbetslös Pappan genomförde grundskolan och därefter två år på 

yrkeskolan. Samtliga respondenter förutom Alex betonade att de inte hade mött någon negativ 

feedback. Även om het diskussion har funnits så kände Alex ett stort stöd från föräldrarna. 

 

Information om yrkesval  

För samtliga respondenter var studiebesök i olika form som miljöbesök på skolorna och praktik på 

något gymnasieprogram av stor betydelse. Ett sätt att få se om deras intresse passade och de fick mer 

kunskap som underlag inför valet av utbildning. Alex menade att hen hann träffa de andra på skolan 
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och ställde alltid frågor till dem om vilket program de läste och om hur det fungerade för dem. För 

Mikas del kunde hen ställa frågor också till lärarna kring undervisningsinnehållet. Kelly och Vida 

menade att besöken fick dem känna sig mer säkra inför valet. 

 

Av samtliga respondenters svar framgick att föreningen DBU har stor betydelse för Kelly, Mika, Vida, 

Robin och Alex. Robin beskrev sin oro som avtog vid möten med andra föreningsmedlemmar genom 

att få svar på sina frågor. 

 

”Sedan pratade jag rätt mycket med mina kompisar och även de äldre dövblinda. Tack vare 

DBU, ärligt talat. Jag minns att jag frågade dem rätt mycket om vad för jobb de har, vilket 

program de hade valt. Det de svarade har påverkat mig faktiskt. DBU var en bra förebild.” – 

Robin. 

 

Robin menade att hen hade kompisar som var i hens ålder som inte har synskada eller erfarenheter och 

då ansåg hen det var lättare att diskutera med de äldre dövblinda på DBU och få sina funderingar 

besvarade eller få nya tankar kring framtiden. För Alex var det som aha-upplevelse att lyssna på de 

äldre. Hen beskrev svaren som information och kunskap. Mika, Kelly och Vida var aktiva i DBU och 

på samma sätt fick de ”information” genom att lyssna på andra. Mika berättade att hens mamma var 

med på möten och brukade diskutera med andra dövblinda. Därifrån berättade mamman för Mika som 

lyssnade med intresse vad dövblinda hade berättat kring arbetslivet. 

 

Gällande studie- och yrkevägledningsverksamhet har det inte kommit fram mycket i intervjuerna. 

Robin upplevde hens studie- och yrkesvägledare som något positivt och fick uppmuntran på 

grundskolan men inte på gymnasiet då hen inte kände att hen fick något därifrån vid samtalet. Mika, 

Vida, Kelly och Alex har inte uttryckt något speciellt kring studie- och yrkesvägledningen. De sökte 

ofta på eget initiativ information och ställde frågor till andra personer som dövkonsulenter och äldre 

dövblinda. De riktade inte sina frågor särskilt till studie- och yrkesvägledare vid något speciellt 

tillfälle. Kelly och Alex menade att deras studie- och yrkesvägledare på grundskolan inte kunde 

teckenspråk flytande. Några menade att studie- och yrkesvägledare inte syntes så mycket på deras 

skolor medan andra inte kände något behov eller mening med att gå till studie- och yrkesvägledare. 

 

Möjlighet och hinder 
Här ligger fokus på det inre hos dövblinda individer. Hur de mötte sina tankar, funderingar och känslor 

kring framtiden och sin dövblindhet. Oro och lättnad, osäkerhet och förståelse är  som kommer att tas 

upp i här. 

 

Möjligheter till yrken och anställningar 

DBU och de äldre dövblinda har på sätt och vis varit ett slags trygghet och en förebild för 

respondenterna. Robin uttryckte att hen hade oro inför sin framtid när det gällde arbete. Oron avtog 

vid möten med de äldre dövblinda. Oron var kring svårigheten att få arbete enligt hens föreställning 

som 14-15-åring. Intrycket från omgivningen var att för hen som döv var det svårt att få arbete i 

samhället. Att ha dövblindhet förvärrade saken, menade Robin. Förtidspension var hens eventuella 

alternativ. Denna föreställning bidrog till känslor av oro. På så kallad syntemadag som anordnas av 

dövblindsamordnaren varje år för dövblinda elever, kommer dövkonsulenter från Arbetsförmedlingen 

och en eller två äldre dövblinda. Respondenterna menade syntemadagen var bra möjlighet att träffa 



 

 

16 

andra och lyssna på de äldre som hade tagit studenten. De äldre berättade vad som hade hänt dem i 

arbetslivet. Robins oro avtog när hen insåg att de äldre inte har varit arbetslös ”på heltid”. Hen kände 

en viss lättnad med tiden att inse att det fanns lösningar. Hen såg det som ett hopp att möjligheter alltid 

fanns. Hen hade en naiv syn på arbete, menade Robin, då hen inte visste vilka typer av arbete, så 

kallad ströjobb såsom gruppboende, som fanns tillgängliga för döva. Vida berättade att hen också 

kände lättnad när hen för halvt år sedan hade ett möte med dövkonsulenten från Arbetsförmedlingen 

inför övergången från skolan till arbetslivet. Där diskuterades möjligheter utifrån Vidas synskada i 

samband med hens kommande yrke. Arbetsförmedlingen visade vilka stödinsatser som fanns för 

dövblinda. Som ett exempel, i Vidas yrke kommer körkort att krävas. Lösningar kommer finnas, har 

dövkonsulenten sagt till Vida.  

 

När det gällde hjälpmedel har samtliga respondenter upplevt att det var en vanlig del av samtalet under 

skoltiden. När Kelly kom in på gymnasiet var hen snabb med att markera för hens mentor vilken gräns 

det skulle vara. Hen ville inte bli särbehandlad för sin dövblindhet och inte heller få något hjälpmedel 

som gul plastfilm för projektor. Resten av respondenterna, Mika, Vida, Robin och Alex, hade haft en 

kontakt med dövblindsamordnaren som är ansvarig för dövblindgruppen på RGD/H. 

Dövblindsamordnaren brukade ta första initiativ att kontakta dem. Alla berättade att 

dövblindsamordnaren brukade fråga vad de behövde. Oftast var svaren nej, men ibland handlade det 

om bättre belysning i klassrummet eller i korridoren, eller om det var något missnöje med lärarens 

exempelvis klädsel som var för mönstrad. Mika menade att hen inte behövde något hjälpmedel för att 

hen kunde se texten bra. Robin mindes en gång då hen fick mejl av dövblindsamordnaren om att hen 

skulle få en laptop. Robin blev upprörd för att hen inte hade sagt att hen behövde den. Hens upplevelse 

var att hen blev som överkörd. Inte en bra bemötande menade hen som fick skicka ett argt mejl till 

dövblindsamordnaren för att markera att hen inte ville ha det.  

 

Tankar kring förändring 

Alla respondenterna, förutom Kelly, var ungefär i 15 års ålder när de flyttade hemifrån till Örebro för 

att gå på Riksgymnasium för döva och hörselskadade. På de fyra gymnasieskolorna fanns 

undervisning på teckenspråk vilket ofta var anledningen att välja Örebro framför sina lokala skolor 

som fanns hemstäderna där de inte erbjöd undervisning på teckenspråk. Att det fanns möjlighet att läsa 

i Örebro innebär inte att det är okomplicerat att flytta dit. För dem blev det mycket på gång inför valet. 

 

”Samtidigt blev det många saker också. Att flytta till Örebro, vara borta från mina föräldrar, få 

nya kompisar och så blev min syn lite försämrad.”- Mika 

 

Mika menade att osäkerhet förekom när man var i en ny stad och hade nya miljöer att lokalisera sig i. 

Att känna lära staden tog tid då man till exempel inte visste var och hur man kunde ta sig till sin nya 

skola. Ännu mer osäkert blev det när det var mörkt ute. Robin och Alex uttryckte det var en stor sak 

att flytta till en ny stad. Föräldrarna var respondenternas stora stöd men nu blev det långt avstånd till 

dem.  

 

Att ha förståelse är betydelsefullt i bemötandet av dövblinda, uttryckte respondenterna. För Kelly gav 

det trygghet då hen hade regelbunden kontakt med sjuksköterskan på grundskolan. Av någon 

anledning hade hen specifik kunskap om Kellys dövblindhet. De hade regelbunden kontakt och 

kallelse brukade komma till Kelly. Samtalet handlade om hur det hade gått för hen på skolan och även 

allmänt. Det var det enda bra stöd som Kelly upplevde under tiden på grundskolan. För Mika, Robin 

och Alex var de äldre dövblinda ett sätt att få sina funderingar besvarade. Det handlade om identitet, 
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att de var i ungefär samma situation. Som Alex uttryckte var det kunskap de kunde få från de äldre. 

Mika kände en förståelse från sina föräldrar då mamman fick lyssna på de äldre. Den kontakten var 

bra för att hens föräldrar kunde förstå mer hur det kunde bli för Mika och hens syn i framtiden. Att 

Mika kunde slippa att fundera kring det ensam menade hen. Vida hade diskussion med sina föräldrar 

om hens kommande yrke skulle vara tungt, svårt eller lätt för Vida. Vidas perspektiv vidgades av 

föräldrarna då hen insåg det fanns ett brett fält inom det valda yrket, olika områden att arbeta med och 

hen fick även stöd av samtalet med dövkonsulenten. 

 

Som möjligheter och hinder utifrån arbetslivet i samband med dövblindhet har tankarna kring körkort 

dykt upp vid intervjuerna med samtliga respondenter. Dövblindhet har i mindre eller mer grad 

påverkat dem vid yrkesvalet. För Kelly blev det som om hens liv var slut då hen fick reda på att hen 

inte fick köra men Kelly menade det inte var arbetet som hen tänkte på direkt utan senare. Det 

handlade mer om identiteten då hens klasskamrater fick flera möjligheter. Kelly, Vida och Mika 

medgav dock att begränsningar synliggjordes då de visste att de flesta jobb krävde körkort. Att välja 

ett yrke innebär att det finns många saker att tänka på. 

 

”/…/ så har man flera möjligheter på grund av olika jobb. Jag som inte har körkort får självklart 

minskat antal områden att satsa på. Jag kunde känna mig utanför också för att jag inte kunde 

köra. Så jag måste tänka på var jag bor och var jobbet ligger.” - Mika 

 

Vida menade också att det innebar ett annat tankesätt då man visste att man inte fick köra. Om hens 

arbetsplats kräver körkort kunde alternativet vara att hens framtida arbetskollega skulle vara den enda 

som kör. Alex uttryckte att det alltid fanns lösningar. För hens del kände hen inte något behov av 

körkort då hen valde sitt yrke. Robin var inne på samma spår som Alex och Vida. Hen menade att när 

hen fick reda på att hen inte kunde köra hade hen redan accepterat sin dövblindhet. Det här med 

körkort berörde hen inte så mycket då hen tänkte på kontorsarbete som passande utifrån hens 

dövblindhet. Samtliga respondenterna uttryckte att det var svårt att förutsäga framtiden och hur deras 

syn och hörsel skulle se ut. Då gällde det att ta de möjligheter som fanns just nu. 
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Analys 

I denna del kommer resultaten som presenterades i föregående kapitel att analyseras med hjälp av 

Careership-teorin (1997) och Livomställningsmodellen (1998) av Gullacksen och kopplas till tidigare 

forskning och litteratur.  

 

Resultaten visar på en spänning mellan möjligheter och oro vid flytt, förändring och hjälpmedel. Som 

det framgick i studien har alla olika bakgrund gällande bland annat föräldrarnas bakgrund och 

upplevelser av omgivningens reaktion vid yrkesvalet.  Valet av gymnasieskola upplevde 

respondenterna som något stort, att välja riksgymnasium i en annan stad långt hemifrån.  

 

Livsomställning vid förändring 
I resultatet lyfte deltagarna fram flytten till Örebro då det blev en del att tänka på inför valet av 

gymnasieskola. Att det fanns möjligheter att studera i Örebro innebär inte att det var okomplicerat att 

flytta dit. Att lämna sin ”trygghetszon” i hemmet och familjens stöd, flytta till en annan stad med nya 

miljöer och ny omgivning och dessutom samtidigt eventuell synförsämring. Flytten ses som en 

förändring i deras liv vid ungefär 15-16 års ålder. Detta bekräftades i studien. Jag tolkar flytten som ett 

val följt av konsekvenser och knyter till brytningspunkter i Careershipteorin av Hodkinson och 

Sparkes (1997). Enligt författarna så följs brytpunkter av rutiner, som är perioder, där det visar på hur 

respondenterna hanterade deras val eller förändringar. Brytpunkter är sådana händelser som på olika 

sätt förändrade situationen i respondenternas liv, som en process över tid.   

 

Studiebesöken på de fyra gymnasieskolorna och praktik på något program beskrevs som insamling av 

kunskap inför val av gymnasieprogram. Gymnasievalet är ett exempel på strukturell brytpunkt menar 

Hodkinson och Sparkes (1997). Att flytta till en annan stad också kan ses som frivillig och/eller 

påtvingande brytpunkt. När brytpunkten är påtvingande var orsaken att Riksgymnasieskolorna i 

Örebro var enda kommun i Sverige som hade undervisning på teckenspråk. Det gjorde att 

respondenterna stod inför ett ”begränsat” utbud att välja i samband med gymnasievalet. Som frivillig 

brytpunkt var det upp till respondenterna att själv välja att ändra sin situation genom att flytta dit eller 

inte. Orsaken kunde vara att förutsättningarna var bättre där, där fanns deras modersmål.  

 

Utöver de olika vägledande aktiviteterna: studiebesök, praktik och diskussionen med familjen kring 

utbildning och yrke, lyfte respondenterna fram de äldre dövblinda på föreningen Dövblind Ungdom 

och de som kom på syntemadagarna som ett betydelsefullt moment i deras liv. Möjligheten att lyssna 

på de äldre dövblindas erfarenheter av liknande eller intressanta situationer gjorde att de kunde dra 

nytta av samtalen inför gymnasievalet. De fick också kunskap kring arbetslivet under syntemadagarna. 

Rutiner skapas och brytas och skapas återigen som ny rutin då Hodkinson och Sparkes (1997) menade 

att respondenterna och deras val formas efter sina erfarenheter och karriären förstärks redan inför 

beslutfattandet. Med det menas att respondenterna hade fått diskutera sina val med sin omgivning 

vilket kunde vara familjemedlemmar, vänner eller de äldre dövblinda. Det ledde till att de fick 

bekräftelse som sedan i mer eller mindre grad påverkade de val som gjordes.  

 

I ”Livomställningmodellen” (Gullacksen, 1998) beskrevs utbytet av erfarenheter som underlättande 

för dövblinda. Respondenternas funderingar besvarades genom samtalen med de äldre. Efter ”första 
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mötet” kunde de be om kontakt med någon med liknande erfarenhet för att diskutera olika situationer 

där respondenterna kunde känna igen sig i eller få nya tankar. Behovet av kontakt med andra ökades 

vid tiden för erkännandet och därefter enligt livsomställningsmodellen. Om individen känner en oro 

över sin nya situation, upplever sig befinna i en ny brytpunkt och försöker hitta strategier att klara av 

den visar livsomställningsmodellen (1998) att dövblinda hanterar sin nya situation på olika sätt. Att be 

om kontakt med de äldre kunde vara en av de strategierna för att bearbeta och utforska sina 

möjligheter och begränsningar och stabilisera sin vardag inför och efter flytten till Örebro och 

förbereda för arbetslivet efter studenten. Att utforska olika situationer är centralt arbete enligt 

livsomställningsmodellen för att kunna komma vidare i omställningsprocessen. En förutsättning för att 

förstå vilken situation man befinner sig i är att få ta del av andras erfarenheter. De äldre dövblinda har 

sådan förståelse och diskussionen kunde kännas något som bidrar till för respondenterna. Exempel är 

Robins föreställning om svårigheterna på arbetsmarknaden och tack vare de äldre förändrades hens 

föreställning och oron avtog. Annat exempel är körkort där man visste att ens möjligheter minskas då 

körkort krävs i de flesta arbeten och budskapet för samtliga respondenterna var att lösningar alltid 

fanns genom att lyssna på de äldres berättelser. Därför är kontakter viktiga för dövblinda. 

Livsomställningen kan återkomma vid flera tillfällen när något händer i individens rutin (period) och 

någon slags ny brytpunkt dyker upp. Livsomställning kommer påverka på vis och sätt dövblindas 

yrkesval. 

 

I bemötande med omgivningen – professionella 

och privata 
Enligt Careershipteorin är en individs habitus alltid påverkad. Habitus är bilden av individen själv och 

dennes möjligheter. Den formas alltid av grupper som finns i individens värld. Familjen, vänner, med 

flera. Enligt Hodkinson och Sparkes (1997) är stödinsatser väsentlig att ge i rutinen som finns mellan 

dövblindas brytpunkter. Rutiner är olika beroende på att hur dövblinds livssituation ser ut då. Där 

visas att studiebesök på skolorna, praktik och möten med de andra – de äldre dövblinda och de 

professionella -  är betydelsefulla för att ge dövblinda stöd inför exempelvis valet av gymnasieskola, 

program eller inför någon högre utbildning. Det kunde innebära flytt till Örebro eller stanna hemma 

och gå på en skola i hemorten med exempelvis tolkar. Hodkinson och Sparkes (1997) menade att om 

valet inte känns rätt så kan det leda till en ny brytpunkt där förändring sker och ett nytt val görs till att 

eventuellt byta skola, program eller välja hoppa av när då det inte fanns rätt stöd. Utifrån habitus ser 

dövblinda vilka möjligheter de har i sin handlingshorisont. Dövblindhet är en del av habitus man kan 

säga. Den varierar mellan dövblinda beroende på om synen är i progressionstillstånd eller om synen 

inte försämras längre. Här är det då viktigt att ge rätt stödinsatser i olika form vid rätt tidpunkt menar 

Gullacksen (1998) med sin livsomställningsmodell och det bekräftas i annan litteratur som 

”Dövblindhet i ett livsperspektiv” (2007) av Göransson och ”Livsomställning vid syn- och 

hörselnedsättning/dövblindhet” av Gullacksen m.fl. Livsomställning kan återkomma då och då och 

nya brytpunkter kan dyka upp vilket kommer att påverka yrkesvalet. Stödinsatser var samtal, 

information, hjälpmedel eller besök som framgick i resultatet av min studie. 

Att ge rätt stödinsatser vid rätt tidpunkt är viktigt. Respondenterna berättade om deras upplevelse av 

bemötandet från de professionella under gymnasiet. Ett exempel är att Robin kände att hen blev 

överkörd av dövblindsamordnaren när det gällde hjälpmedel som laptop medan andra ofta sa nej till 

olika hjälpmedel vid förfrågan från dövblindsamordnaren och andra professionella. Gullacksen (1997) 

och Gullacksen m.fl. (2011) förklarar det med att professionella inte hade förstått var och i vilken fas 
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dövblinda befann sig i enligt livsomställningsmodellen. Vissa dövblinda har eventuellt erkänt nya 

situationen, stabiliserat sin vardag med egna strategier och lever med sin dövblindhet men kanske inte 

har ”erkänt” något behov av hjälpmedel som laptop med förstoringsglasprogram eller liknande än. 

Gullacksen menade att det var för att de inte är där i denna fas och inte kände behovet än. Förståelse är 

ett verktyg för att kunna bemöta dövblinda. Att ha kunskap om dövblindhet. Att se hur dövblinda 

hanterar sin situation. Kelly uttryckte att hen kände direkt trygghet och visste att hen kunde vända sig 

till en viss skolpersonal som hade denna kunskap och som kunde förstå hen. I Mikas fall var det hens 

mamma som lyssnade på de äldre dövblindas berättelser och därefter fick större förståelse och Mika 

slapp vara ensam med sina funderingar. Andra kände likadant när de fick stöd från föräldrarna. Studie- 

och yrkesvägledarverksamheten framträdde inte mycket i intervjuerna i min studie, helt enkelt för att 

den inte tog så stor plats i respondenternas liv. Det gav en bild av var och genom vilka kanaler 

respondenterna kunde få information. 

För att kunna fatta praktiska och rationella beslut enligt Careeshipteorin (1997) väljer individer att 

utgå från sin kultur, livshistoria och föräldrabakgrund. Studiens resultat visar att föräldrarnas 

inflytande var stort när det gällde uppmuntran inför valet av gymnasieprogram eller yrke. 

Erfarenhetsutbyten, studiebesök och praktik har också påverkat valet då respondenterna fick så kallad 

underlag. Det stärkte dem i sitt beslutfattande. Hodkinson och Sparkes menar att det var interaktionen 

med andra, föräldrar och aktörer, i omgivningen som avgjorde. 
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Slutsatser 

Hur har externa faktorer påverkat yrkesvalet? 
Reaktioner från omgivningen var i form av uppmuntran och skepsis. Det ses som stöd men kan också 

upplevas som motstånd när en dövblind är i interaktion med andra, som är familjemedlemmar, vänner 

eller andra aktörer som professionella, institutionella eller föreningsmedlemmar. Uppmuntran är en 

positiv feedback som uttalar att dövblinda kan satsa på det de vill och även låta dem göra vad de vill 

vid diskussion kring angivna yrkesval eller gymnasieprogram. Skepsis är en form av åsikt som uttalar 

en tveksam feedback kring om gymnasieprogram eller andra utbildningar skulle passa dövblinda. 

Föräldrarna är i dövblindas närmaste krets och har därför största påverkan, som visar sig genom 

föräldrarnas utbildningsbakgrund eller åsikter. Besök i olika sammanhang som studiebesök och 

praktik på gymnasieprogram i en annan stad långt hemifrån visade sig vara betydelsefullt för att ge 

dövblinda underlag inför gymnasievalet. Sedan visade det sig att de äldre dövblinda var viktiga för 

respondenterna genom utbytet av erfarenheter av liknande situationer. Det underlättade 

respondenternas tankar och besvarade funderingar kring framtiden.  

Hur har interna faktorer påverkat yrkesvalet? 
Interna faktorer är kring tankar och funderingar om framtiden hos dövblinda utifrån deras 

förutsättningar respektive hur de hanterar sina känslor som uppkommer i samband med något som 

händer i deras liv. Oro, lättnad, osäkerhet och förståelse är bland de faktorer som kan påverka 

yrkesvalet. Oron som exempel rör svårigheten att skaffa sig arbete i framtiden. Då dövblindhet är en 

del av livet kommer dövblinda att se sina begränsningar och antalet möjligheter. Att se sina 

begränsningar och inte känna något hopp om arbete kan bidra till oro. Vid möten med äldre dövblinda 

visade det sig att oron avtog och känslan av lättnad uppstod genom att få se att möjligheter och 

lösningar alltid fanns. Det var information som kom fram där bidrog till att få beslutsunderlaget att 

växa och gjorde det lite lättare inför valet av gymnasieprogram eller yrkesvalet. Livsomställning kan 

plötsligt ske vid flera tillfällen i livet och då påverka yrkesvalet. Inför gymnasievalet var utbudet litet 

eftersom bara Örebro kommun i hela Sverige anordnar gymnasieutbildningar på teckenspråk. Det 

framgick att vid flytt sker livsomställning då dövblinda fick lämna sin trygghetszon som stöd från 

familjen ingår och även lämna invanda miljöer. Vilka stödinsatser som getts är också faktor som 

påverkar yrkesvalet.  
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Diskussion 

Resultat 

Resultatet visar en spänning mellan möjligheter och oro när de stod inför gymnasievalet. De hade 

funderingar kring framtiden och förändring. De hade kontakt med omgivningen som bland annat var 

familjen, vänner, de äldre dövblinda och så professionella aktörer. Det var min tolkning av 

respondenternas upplevelser. Effekt av studie- och yrkevägledningsverksamheten visade sig inte 

mycket i resultatet. Jag kan inte bedöma vilka orsaker var till det men som respondenterna uppgav att 

de inte kände någon mening eller behov av att gå dit. Brist på kompetens i teckenspråk har lyfts fram 

och även vad som var studie- och yrkesvägledarens roll var inte tydlig för respondenterna. Förståelse 

och kunskap om dövblindhet kunde vara något som studie- och yrkesvägledare inte hade hunnit 

behärska än, särskilt gällande dövblindheten och dess konsekvenser.  

Resultatet från intervjuerna kan bekräfta det som Göranssons (2007) rapport påvisade, det vill säga att 

svårigheter kan dyka upp då dövblinda inte vet hur deras syn och hörsel kommer att se ut i framtiden. 

Därför är stödinsatser viktiga och att de ges vid rätt tidpunkt. De ska vara av rätt innehåll och grunda 

sig på var dövblinda befinner sig enligt livsomställningsmodellen (1998). Som det visade sig var det 

inte bara elevens intresse som påverkade yrkesvalet utan även dövblindhet vilket Göransson menade. 

Resultatet av min studie visar att också omgivningen ger effekt i olika sammanhang när det gäller 

elevens yrkesval. Det som bidrar valet är föräldrarna, de professionella aktörerna och var eleven bor i. 

Samma stad som Örebro eller annan stad långt från Örebro? Vilken fas en elev med dövblindhet 

befinner sig i, vilka förutsättningar som getts och vilka stödinsatser som gjorts, allt detta inverkar på 

valet av studier och yrke. Situationen kan avgöra hur brytpunkter och rutiner kommer att se ut i 

elevens framtid enligt Careershipteorin. Livsomställning, större eller mindre, kan dyka upp som 

plötsligt vilket medför förändring för dövblinda vid yrkesvalet. Man kan inte dra generella slutsatser 

eftersom dövblindvärlden är så liten och det handlar också om så olika individer med så olika 

förutsättningar, erfarenheter och bakgrund. Resultatet kan däremot visa att olika skeenden utifrån 

elevens ”bagage” avgör vilka faktorer som sedan kombineras och ger effekt på elevens yrkesval. 

Också vilka stödinsatser som gavs. ”Plus & Minus”-studien (2010) betonade betydelsen att ge 

information kring dövblindhet och dess konsekvenser samt vilka möjligheter som leder till framgång. 

Metod 
Efter genomförandet förstår jag att kvalitativa metoden var mest fördelaktig för undersökningen. Man 

kunde få fram detaljerad information som man annars inte skulle ha fått fram genom den kvantitativa 

metoden som skulle ha gett alltför ”ytlig” information. Upplevelserna var faktiskt olika från individ till 

individ och då var denna metod därför mest lämplig. Nackdelen var naturligtvis att inte gick att 

generalisera men de olika upplevelserna är unika på sitt sätt. Mest utmanande var självaste 

genomförandet av intervjuerna, där ställdes min objektivitet på prov som forskare och intervjuare. Att 

ställa rätt frågor som skulle ge de svar som uppfyllde syftet var en utmaning. Jag valde att följa 

semistrukturerade intervjuguide och gav respondenterna frihet att berätta och de fick stort talutrymme. 

En upplevd nackdel med metoden var att det blev mer bearbetning av råmaterialet och att 

sammanställa materialet indelat i teman. Eftersom jag valde induktiv ansats var det inte svårt att 

navigera och förutsäga insamlingen när jag inte hade teorier bakom mig som stöd under intervjun. 

Man fick anstränga sig extra. Det var en nackdel med induktiv ansats men som fördelen med den valda 
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ansatsen var att man efteråt kunde finna teorier och relatera dem till materialet i resultatet. Jag 

upplevde i efterhand att jag fick råmaterialet som jag behövde och kunde välja som gav mig såsom 

läsaren en fördjupad förståelse av dövblindas situation. Denna undersökningsmetod kan även 

uppmuntra ämnesområdets vidare forskningsmöjligheter om obefintligt material kring individens 

valprocess i relation till dövblindhet. 

Framtid 

Efter undersökningen kom några tänkbara forskningsområden fram som man kan forska vidare i. Det 

ligger i allas intresse att ta reda på mer kring den studie- och yrkesvägledning som ges till dövblinda 

och hur vägledning kan främja befintliga insatser för dövblinda. Särskilt när dagens samhälle vill 

främja för mångfald. Vad kan vägledning ge och bidra till? Hur kan vägledningen förbättras? Behövs 

någon tidigare samverkan med externa aktörer med specifik förförståelse, kunskap och egna upplevda 

erfarenheter under skoltiden? Behöver dövblinda elever en ”egen” studie- och yrkesvägledare med 

specifik förförståelse och kunskap kring dövblindhet, extern eller intern? Sedan är det också av 

intresse att göra ytterligare fördjupade undersökningar kring dövblindgruppen över en längre tid 

eftersom samtliga respondenter har valt att gå på RGD/H. Hur gick det för de som inte gick på RGD/H 

utan i annan skola i sin hemort med exempelvis teckenspråkstolkar? Då man diskuterar mycket om 

inkludering i dagens skolsystem men på vems villkor? 
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Bilaga 1 – Missivbrev  

Till min undersökning söker jag 5-7 dövblinda individer till intervjuer för min undersökning om 

deras upplevelser under valprocess vid yrkesvalen. 

17/3 2016 

Till dig med dövblindhet; 18- 30 års ålder som går eller har gått från gymnasieskolan. 

Hej! 

Jag heter Malin Lindén och går just nu på sista termin av studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 

Stockholms universitet. Nu skriver jag C-uppsats som ett examensarbete. Som du ser rubriken ovan 

kommer undersökningen att handla om. Syftet med min uppsats är att ta del av dina upplevelser under 

valprocessen vid yrkesvalen.  

Dina upplevelser är dina egna erfarenheter i samband med din dövblindhet. Hur har din dövblindhet 

spelat roll i ditt val av yrken tycker du? Har din omgivning påverkat dig något med eller utan samband 

med dövblindhet? Jag kommer att ställa ett antal frågor och ge dig stort utrymme att berätta. Det är din 

historia som du fritt får berätta utifrån dina erfarenheter. Du kan bidra till att öka medvetenhet om 

dövblindas upplevelser för samhället och att bemötandet av omgivningarna eventuellt förbättras. 

Därför är din medverkan betydelsefull för min undersökning. Delvis för att mitt examensarbete kunde 

genomföras.  

Intervju är enskild och kan tas ungefär 30 minuter till en timme. Digital kamera kommer att användas 

på intervjun som videoinspelning i syfte för endast anteckningshjälp för min transkribering senare. 

Teckenspråk är mitt modersmål. Med din medgivande kommer den att användas. Intervjun kommer att 

eftersträva att vara på fysisk plats men det kan hända att intervjun sker via videosamtalet av någon 

anledning. Du kommer att ges möjligheten att vara anonym i min uppsats. Som dina rättigheter är din 

medverkan frivillig och du kan avbryta din medverkan. Videoinspelningsmaterialet kommer att 

raderas så fort undersökningen slutförs. Allt kommer att hanteras konfidentiellt. 

Jag blir glad om du ställer upp. Intresserad? Maila mig din intresseanmälan på min adress: 

malin.linden@live.com och vi diskuterar vidare för tidsbokning och plats. 

De individuella intervjuerna kommer att ske utifrån överenskommelse mellan den 21 mars till och med 

den 17 april 2016. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Malin Lindén 

Handledare: Anki Bengtsson, anki.bengtsson@edu.su.se 
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Bilaga 2 – intervjuguide 

Berätta kort om dig:  

din ålder?  

Född och uppväxt i vilken stad?  

Vad läste du på gymnasiet? 

Vad är dövblindhet för dig? (Utifrån dina erfarenheter) 

Vad tänker du på när du ser orden som valprocess vid yrkesval? (Syfte att visa fram våra definition 

innan vi fortsätter) 

 

Under de sista åren på grundskolan 

Beskriva de åren närmare ditt val av gymnasieprogram? 

 

Vad var din drömvision av din framtid gällande yrke? 

 

Hur var reaktion från din omgivning sida på ditt val av gymnasieprogram eller drömyrke tycker du? 

Något som påverkade dig? 

 

Brukade ni diskutera kring studie och yrke hemma tillsammans med din familj? Följdfråga 1: Vad 

brukade ni diskutera/prata om? Följdfråga 2: Var din dövblindhet också en del av samtalsämnet? Om 

ja, hur var det? 

 

Hur var det med andra än dina föräldrar i din omgivning? (Andra kan vara kompisar, skolpersonal, 

familjemedlemmar, m.m.) 

 

Vad var det som ligger bakom ditt val av detta gymnasieprogram? (Av intresse eller? Påverkan av 

någon/några? 

 

Var det något annat gymnasieprogram som också verkade lockande men som du valde bort?  

 

Beskriva vilken stöd/vägledning du har fått från din skola inför val av gymnasieprogram eller något 

annat? Följdfråga 1: Hur tycker du om den vägledningen (från skolan) du fick hjälpte dig och gav dig 

vad som du behöver i samband med din dövblindhet eller något annat? 

 

Inför valet av gymnasieprogram kände du att du i grundskolan hade tillräckliga underlag för att vara 

säker när du gjorde ett val?  

 

Något mer du vill berätta innan vi går vidare till gymnasieskolan? 

 

Tiden på gymnasieskolan 

Berätta kort om tiden efter när du har gjort ditt val. Även början på gymnasiet. 

 

Hur upplevde du din omgivning (vars reaktion) i samband med din dövblindhet och din yrkesvision? 

 

Har du fått någon vägledning eller stöd utanför skolan som tex barn- och ungdomshabilitering i 

samband med din syn? Följdfråga 1: Om ja, beskriva vad du har fått för hjälp eller stöd. Hur var det? 

Följdfråga alt.: Om nej, vem har du vänt dig till för att få den vägledning du kände behöva? 

 

Något mer du vill berätta om din tid på gymnasiet? 

 

Övriga 

Berätta kort vad som hände i ditt liv efter att du gick ut från gymnasiet. 
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Vad var din ställning till din dövblindhet då och nu om du har märkt någon skillnad vid yrkesvalen? 

 

Finns det någon/några tillfällen som du kände dig så säker eller osäker på dig själv i samband med din 

dövblindhet inför någon yrkesvalsituation? Hur kom det sig? 

 

Kan du beskriva hur du fick möjlighet att öva i eller reflektera över dig att se dina styrkor och 

svagheter i förhållanden till din dövblindhet och dina ”valda” yrken?  

Vad är det som du skulle vilja ha varit annorlunda? (Det kan vara under grundskole- eller 

gymnasietiden eller tiden efter studenten) 

Den här guiden innefattar övergripande intervjufrågor som kommer att följas med följdfrågor utifrån 

svaren. Den här listan bör ses som stöd. Följdfrågan kommer att involvera dövblindhet beroende på 

hur svaren ser ut. Syftet är att vidga det de berättar och lättare att fånga det som ligger i 

undersökningens intresse. Berättelsen bör styras i kronologisk tid om det är möjligt (Holme & 

Solvang, 1997). 
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