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Inledning
Arbetsplatser får en rad positiva effekter både internt och externt om
ledningen arbetar med tillgänglighet. Mångfaldsforskning har konstaterat
att tillgänglighet och mångfald bland anställda ökar kvalitén och
infallsvinklarna på arbetsplatsen. Anställda känner högre delaktighet på
arbetsplatsen. Det som kan vara nödvändigt för några anställda gynnar
oftast alla på arbetsplatsen, vilket i sin tur främjar personers välmående.
(Glans, 2010, Gong, 2006). Det blir således en investering för arbetsplatser
att anställa och satsa på tillgänglighet för döva, personer med hörselskada
och personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning (i fortsättningen
omnämnda som personer med dövblindhet) eftersom det ökar mångfalden,
kvalitén och välmående på arbetsplatsen.
Den här tillgänglighetsplanen är framtagen för att användas som ett
hjälpmedel och en guide i hur du kan tänka kring tillgänglighet för döva,
personer med hörselskada samt med dövblindhet. Syftet är att ge verktyg
med konkreta råd för att skapa en arbetsplats som är tillgänglig och har
tillfredställande arbetsmiljö för flera människor, oberoende av skador eller
nedsättning på hörsel och syn (observera att det här materialet inte ska
användas som guide för att bemöta människor med enbart synnedsättning).

”

Bristande tillgänglighet inom arbetslivet är när en person med
funktionsnedsättning missgynnas genom att en arbetsgivare inte vidtar
skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en
jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.
(Diskrimineringsombudsmannen, 2018)

”
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I arbetsmiljölagen finns bestämmelser att utgå från för tillgänglighet på
arbetsplatsen. Exempel på vad som kan vara skäliga åtgärder i arbetslivet är:
• Tekniska läshjälpmedel för datorer
• Hörselslingor i möteslokaler
• Boka tolk för arbetsplatsträff
Planen är disponerad med olika avsnitt och till vänster finns färgmarkörer
för att visa vilken information som är relevant för vilken grupp.
Färgmarkörerna för respektive grupp är:
Personer med hörselskada
Döva
Personer med dövblindhet
Tanken är att ge en kort överskådlig plan på vad du kan tänka på. Riktlinjerna är däremot inte allmängiltiga utan det är viktigt att bemöta
individen efter vad som är mest lämpligt för just den personen. Det kanske
inte kommer fungera för den enskilda personen bara för att det gjorde
det för någon annan. Vad som fungerar och som inte fungerar beror på
graden av nedsättningar och skador samt vad personen har för individuella
preferenser.
Riktlinjerna vänder sig till dig som arbetar i fackförbund, är arbetsgivare
eller arbetar på en arbetsplats där det finns en eller flera anställda som är
döv/a, har hörselskada eller har dövblindhet. Du kan också läsa materialet
ifall du själv är döv, har hörselskada eller har dövblindhet och vill veta mer
om hur man kan göra arbetsplatser mer tillgängliga.
2

Innehåll

Kort om hörsel och syn
Begreppsdefinitioner
En bra arbetsmiljö
Kommunikation
God ljudmiljö
Bra belysning
Fysisk arbetsmiljö
Tillgänglig information
Arbetshjälpmedel
Tolk
Checklista
Avslutningsord
Källor

4
6
8
10
12
14
15
16
19
20
26
30
31

3

Kort om hörsel och syn
Hur fungerar hörsel?

Ljud är vibrationer i luften som orsakar olika tryckvariationer. Människor
som hör bra kan uppfatta, sortera och tolka dessa tryckvariationer till olika
ljud utan att aktivt tänka på att göra det. De ljud som människor är mest
känsliga mot är mänskligt tal. I en stökig ljudmiljö kommer hörseln och
hjärnan sortera bort bakgrundsljud och istället fokusera på mänskliga
röster. Hjärnan försöker dessutom alltid hitta betydelsen av vad röster säger.
Kan du inte uppfatta vad som sägs kommer din hjärna ”fylla i luckorna”
för att skapa ett begripligt sammanhang. Med en hörselnedsättning eller
hörselskada försämras förmågan att sortera ljud. Alla ljud, bakgrundsljud
och röster, flyter ihop och blir omöjliga att särskilja. Hjärnan kan ändå
försöka sig på att ”fylla i luckorna” men eftersom mer ljud flyter ihop kan
det bli konstiga sammanhang (Konradsson, 2013).
Hörselnedsättning beräknas genom tonaudiogram där man utifrån
frekvenser på 500, 1000, 2000 och 4000 Hz beräknar ut ett medelvärde
(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2003). Medelvärdet sätts
sedan in i en skala för att avgöra hörselnedsättningen. Skalan är:
– 20dB normal hörsel
20 – 40dB lätt till måttlig hörselnedsättning
40 – 70dB måttlig till grav hörselnedsättning
70 – 95dB grav hörselnedsättning
≥ 95dB dövhet
(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2003)
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Hur fungerar syn?

Syn är det sinne människor använder mest för att orientera sig. Människor
ser däremot inte om det är mörkt. Det måste finnas ljus för att synen ska
fungera. Ljus är elektromagnetiska vågor och registreras av sinnesceller i
ögats näthinna. Sedan omvandlas ljuset till nervimpulser som skickas via
nerver till hjärnan. Hjärnan tolkar informationen som tredimensionella
bilder och ljusets olika våglängder uppfattas som olika färger. Det hela är
en komplicerad process, och ögat, nerverna samt hjärnan får inte ha skador
om det ska fungera utan förhinder (1177, 2005).
Synnedsättningar kan se ut på olika sätt. Personer med synnedsättning
har oftast svårt att orientera sig med hjälp av synen. Synnedsättningen
kan göra att personen svagt kan skönja färger och föremål. Det kan också
innebära att personen ser med starkt begränsat synfält. Ytterligare kan
man ha svårigheter när solen strålar starkt eller när det är mörkt. Det är
individuellt hur synnedsättningen tar sig uttryck och det skiljer sig vilka
åtgärder som behövs (SRF, 2016).
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Begreppsdefinitioner
Döv

Personer som är döva kan generellt beskrivas som personer som inte hör.
Anledningen till dövhet kan vara olika, exempelvis kan det vara genetiskt
medfött, orsaks av bullerskador eller bero på en sjukdom. Döva personer
kan också ha problem med hörselskador såsom tinnitus (SDR, 2011 a).
Vanligen delas döva in i grupperna barndomsdöva och vuxendöva. Den
första gruppen är de som är födda döva eller har blivit det under sina första
levnadsår. De har teckenspråk som sitt första språk och använder svenska i
skriven form. Teckenspråkiga barndomsdöva ser sig oftast som en språklig
och kulturell minoritet och inte som en grupp med funktionsnedsättning.
Vuxendöva är personer som blivit döva efter att de lärt sig talat språk och har
därför inte teckenspråk som sitt modersmål, det är inte självklart att de heller
lär sig teckenspråk eller omger sig med andra döva människor (SDR, 2011 b).
Personer med hörselskada

Personer med hörselskada kan höra en del med eller utan hörapparat. En
hörselskada kan vara medfödd, så kallad barndomshörselskada, eller tillkomma senare i livet. I det här materialet används ordet hörselskada som
ett samlingsbegrepp för flera olika variationer.
Personer med hörselskada som grupp använder olika språk. I Sverige är det
många i den gruppen som har svenska som sitt förstaspråk och det är svenska
som de använder till vardags. Det finns också de som har teckenspråk som
sitt förstaspråk eller som har två modersmål – talad svenska och teckenspråk.
Sedan finns det personer som lär sig teckenspråk som andra språk. De som
är tvåspråkiga väljer ofta utifrån situationen vilket språk som de föredrar
att använda. De kan också i olika sammanhang välja om de vill använda
hörteknik eller teckenspråkstolk (DHB, 2018).
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Personer med dövblindhet

Personer med dövblindhet har en kombinerad syn- och hörselnedsättning.
Grad på nedsättningarna kan variera mellan individer och bör betraktas
individuellt. Det är heller inte säkert att graderna i nedsättningen är
varaktiga utan de kan vara progressiva. (FSDB, 2018 a). Det beror på att
orsakerna till dövblindhet varierar. Det kan exempelvis vara ålder, syndrom
eller olycksfall (FSDB, 2018 b).
Personer med dövblindhet som grupp använder olika kommunikationssätt. Det beror på att graderna på nedsättningarna varierar, vissa personer
hör bättre och andra ser bättre, och det bättre sinnet står oftast bakom
om första språket blir ett talspråk eller teckenspråk. Dövblindhet kan vara
medfött men personer kan också få det nedsättningarna senare i livet.
Personer med dövblindhet förlorar ibland synen och hörseln vid olika
skeden i livet. Oavsett kan det vara gynnande att läsa sig teckenspråk som
man kan uppfatta taktilt (läs mer under rubriken Dövblindtolkning, sid.
23) (FSDB, 2018 a).
Den nordiska definitionen av dövblindhet från 2016 står det att personer
med dövblindhet får en inskränkande effekt på den fulla delaktigheten
eftersom dessa personer begränsas i sina aktiviteter. Omgivningen och
samhället måste därför underlätta med miljömässiga förändringar, tekniska
lösningar och specifika serviceinsatser. I det här materialet går det att finna
praktiska råd inom dessa fältområden för att underlätta på en arbetsplats
(FSDB, 2018 c).
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En bra arbetsmiljö
Det kan kännas som en självklarhet att på en arbetsplats ska miljön vara
gynnsam för att kunna fokusera på arbetsuppgifter.
God kommunikation och tydlighet

Tillgänglig information på arbetsplatsen kan på vissa arbetsplatser vara
livsviktig. Fungerande kommunikation är med andra ord ett måste på
arbetsplatsen.
Skriftlig information är ett sätt att underlätta för personer med hörselskada
att få samma möjlighet. Alla på arbetsplatsen bör därför ta som vana att i
största möjliga mån ge information såväl skriftligt som muntligt.
Många dövas första språk är teckenspråk och där de kan uttrycka sig fritt
och obehindrat. Svenska språket är deras andra språk. Det är därför extra
viktigt med god kommunikation och tillgängligt språk på arbetsplatsen.
Döva personer föredrar oftast skriftlig information istället för muntlig.
Alla på arbetsplatsen bör därför ta som vana att (också) ge information
skriftligt.
Det finns stor variation i syn- och hörselnedsättningarna mellan personer
vilket gör att fungerande kommunikation ser olika ut mellan individer. Det
bästa du kan göra är att fråga personen hur kommunikationen fungerar
bäst. Vill personen ha informationen muntlig, skriftlig eller kanske bägge
delarna? Det är bra att ta för vana att skicka information på e-post eftersom
personer med dövblindhet då kan textförstora på datorn.
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Tydlighet vad som händer på arbetsplatsen är viktigt för anställda som
är döva, har hörselskada eller har dövblindhet. Det är inte ovanligt att
de använder olika strategier för att hänga med i olika situationer och det
kräver att de vet vad som kommer hända på arbetsplatsen, exempelvis hur
personalmötet kommer se ut. Det är också bra om arbetsplatsen har tydlig
struktur på möten av samma orsak som ovan. Tänk även på att en bra
strategi för delaktighet är att på möten möblera på ett sätt så att alla ser
varandra och kan följa med vem som talar. Det underlättas för personer att
följa samtalet om det finns turtagning och inte alla talar i mun på varandra.
Det finns många människor som vill använda svenskt teckenspråk för
att lättare förstå kommunikationen. En fördel för arbetsplatsen är att alla
anställda då går en nybörjarkurs i teckenspråk. Det kan dels stärka sociala
samspelet mellan kollegor och dels underlätta vardagskommunikation och
arbetsuppgifter.
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Kommunikation
Kommunikationen med döva, personer med hörselskada eller med
dövblindhet underlättas om du tänker på
• Avståndet
Behöver du stå inom ett visst avstånd? Längre avstånd gör att ljud
absorberas bort
• Var i personens synfält
Det kan vara svårt att höra om du står bakom personen
• Fråga hur kommunikationen underlättas
Exempelvis vilken sida personen hör bäst på så att du kan anpassa dig
• Fråga hur kommunikationen underlättas
Exempelvis föredrar personen att skriva på papper eller i mobiltelefon,
avläsa eller att använda teckenspråk (teckenspråkstolk)?
• Våga gestikulera mera.
Förslagsvis peka istället för att säga ”gå till höger”
• Ha ögonkontakt
• Påkalla uppmärksamhet genom att blinka med lampor eller
stampa i golvet
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• Avståndet
Behöver du stå inom ett visst avstånd för att underlätta avläsning?
• Se till att stå rätt
Stå inte framför fönster eller lampor som bländar och försvårar
avläsning för personen med dövblindhet
• Fråga hur underlättas kommunikationen
Exempelvis vilken sida personen hör bäst på så att du kan anpassa dig
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God ljudmiljö
Hörselnedsättningar kan göra det svårt att sortera bakgrundsljud och höra
i ett rum som har dålig akustik. Det är dessutom bevisat att onödiga ljud
och dålig akustik kan ge upphov till koncentrationssvårigheter, stress och
trötthet hos alla människor (Arbetsmiljöverket, 2018).
Störande ljud kan exempelvis komma från:
• Andras samtal och telefonsamtal
• Steg, stolar och dörrar
• Kopieringsmaskiner och skrivare
• Ventilation
• Trafik utanför arbetsplatsen
En god ljudmiljö i ett arbetsrum eller arbetsplatsens lokaler blir en
förutsättning för att personer med hörselskada ska kunna göra sig delaktiga
i samtalen. För att sedan skapa en god ljudmiljö ska man tänka på att
lokalen ska ha en kort efterklangstid, det syftar på tiden det tar för ljuden
att avta och tystas i ett rum.
För att skapa en god ljudnivå kan man tänka på att:
• Utrusta arbetsplatsen med akustikdämpande material exempelvis
ljudabsorberande plattor och textiler
• Sätta möbeltussar på möbler
• Dämpa ljudet från ventiler
• Ha avskilda rum för kopieringsmaskin och skrivare
• Ha avskilda rum för telefonsamtal
• Ta enskilda samtal på en avskild plats
(Arbetsmiljöverket, 2018)
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Observera att lösa mattor utgör ett onödigt hinder för personer med
dövblindhet. Lösa mattor passar således inte som akustikdämpande
material i en lokal där det vistas personer med dövblindhet.
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Bra belysning
Ingen kan arbeta effektivt i mörker, även om det kan upplevas mysigt med
dämpad belysning är det inget som passar på en arbetsplats. För dessa tre
grupperna är bra belysning extra viktigt.
Många personer med hörselskada använder både hörsel och syn för att
kunna avläsa vad andra människor säger. För döva är belysningen viktig då
synen används hela tiden.
Fikarum och matsalar ska ha bra belysning för att hörselskadade och döva
ska kunna skapa förutsättningar för kommunikation även under raster.
Mötesrum eller liknande utan störande bakgrund i kombination med bra
belysning är också en viktig faktor för en god arbetsmiljö. Prata med den
anställda om eventuella anpassningar utifrån personens behov.
Ljusa rum gör att det inte krävs lika mycket energi för se arbetsuppgiften,
orientera sig i rummet och hitta saker. Det är också viktigt för att skapa
förutsättningar att kommunicera. Många personer med dövblindhet
använder synrester för att se andra personer och kunna avläsa vad de säger.
Den goda belysningen krävs därför på hela arbetsplatsen där de anställda
rör sig, även i fikarum och på toaletter.
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Fysisk arbetsmiljö
En arbetsplats ska vara en trygg plats för de anställda.
Döva och personer med hörselskada föredrar generellt att ha en bra uppsikt
över miljön de vistas i. Många önskar inte sitta med ryggen mot alla andra
så att man missar vad som händer i rummet.
Personer med dövblindhet behöver tydliga markeringar på exempelvis
dörrar och trappor för att inte löpa risk att skada sig. Det är viktigt att
markeringarna har bra kontraster.
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Tillgänglig information
Många företag och organisationer har ett intranät som är ett privat
nätverk för personerna på arbetsplatsen. Det är gynnande om intranätet är
tillgängligt även för döva, personer med hörselskada och med dövblindhet.
Om du vill skapa en vanlig hemsida som är tillgänglig kommer du kunna
använda samma råd. Det finns internationella riktlinjer om tillgänglig
webb, WAI, Web Accessibility Initative som är väl användbara.
Var noga med att skicka ut ny information via epost eller intranätet.
Enbart ”korridorsnack” gör att information lätt missas.
Texta information

Det är bra att varva skriven information med ljudfiler, filmer och bilder.
Tänk däremot på att all information även ska textas för att underlätta när
det är svårt att höra vad som sägs.
Texta information

Ljudmaterial ska transkriberas och videor ska textas.
Teckenspråk

Personer som har teckenspråk som sitt modersmål får en stor fördel om delar
av information är översatta till teckenspråk. Det blir enklare för personerna
att ta till sig innehållet. Fråga den anställda vad som önskas och behövs.
Personer som inte kan läsa direkt på datorn har oftast de hjälpmedel som
behövs men informationen måste fortfarande vara tillgänglig för dem.
Skärmläsare kan inte läsa bilder därför får det inte finnas text på bilder.
Det kan också vara svårt att förstå vart olika länkar leder. Finns det länkar
16

på arbetsplatsens intranät är det bra om det inte står ”klicka här” utan
istället står utskrivet var man hamnar om man klickar på länken, till
exempel ”nu öppnas beskrivning av företagets vision”.
Det är också viktigt med olika anpassningsfunktioner för att underlätta
för personer med kombinerad hörsel- och synnedsättning eftersom nedsättningarna och de personliga preferenserna är olika mellan personer.
Exempel på anpassning:
Textförstoring

Det är bra om det finns en funktion som gör det möjligt att användaren
själv kan bestämma vilken textstorlek som föredras så att personen kan
minimera sin ansträngning för att se vad som står.
Kontraster

Personer med synnedsättning kan ofta se vissa färger bättre än andra och
det kan bli lättare att se en text eller navigera på intranätet om personen
själv kan anpassa färger och kontraster. Helst ska kontrasten vara mörk färg
på ljus bakgrund eller tvärtom.
Teckenspråk

Det är en stor fördel för personer med teckenspråk som sitt modersmål om
texter är översatta till teckenspråk. Det blir enklare för personerna att ta till
sig innehållet men också att bevara energi. Det förutsätter att personen som
tecknar har kläder som är i en kontrastfärg till huden och att bakgrunden
är i kontrast till personen och kläderna.
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Statiska knappar

Knappar som gör det enkelt att justera inställningarna utan att behöva gå
in i inställningar varje gång man måste justera. Det är således bra om de
alltid finns tillgängliga på varje sida på intranätet.
Läsvänligt typsnitt

Alla typsnitt är inte lättlästa, välj ett typsnitt som vilsamt för ögat och har
”fötter”. Time New Roman och Garamond upplevs oftast lättare att läsa
än Universe och Arial eftersom de två sistnämnda bara har raka linjer i
bokstäverna. Allt för mycket krumelurer på bokstäverna kan också vara
svårt att läsa, särskilt för personer med synnedsättning.
Syntolkning (läs mer under rubriken syntolkning på sid. 24)

Det är bra att ha syntolkning i textformat. Beskriv kortfattat i ord vad
bilder, diagram och dylikt föreställer eftersom det inte går att avläsa med
något hjälpmedel. Texten får inte ligga på bilden utan ska finnas separat.
En kort beskrivning av en video kan också förstärka intrycket för en person
som inte ser.
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Arbetshjälpmedel – för att utföra eller underlätta arbetsuppgifter
Döva, personer som har hörselskada och personer med dövblindhet kan
vara i behov av arbetshjälpmedel dels för att uppleva mer delaktighet och
dels för att utnyttja sin fulla kompetens. Ansvaret för arbetshjälpmedel
ligger spritt på olika parter. Arbetsförmedlingen har ansvar för bidrag till
arbetshjälpmedel under det första året som en anställd arbetar på en ny
arbetsplats (Arbetsförmedlingen, 2018). Efter ett år tar Försäkringskassan
över ansvar för bidrag till arbetshjälpmedel som den anställda behöver för
att kunna arbeta (Försäkringskassan, 2018). Slutligen har arbetsgivaren
ansvar för alla anställdas arbetsmiljö och därmed också att stödja i processen
kring arbetshjälpmedel (1177, 2014). En arbetsgivare som inte upplever sig
ha all kunskap i området kan få information från Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
Exempel på hjälpmedel:
• Samtalsförstärkare
• Passagelarm
• Hörteknik med streamer/FM-system
• Passagelarm
• Kommunikationsmedel såsom bildtelefon
• Blinkers
• Punktdisplay
• Belysning
• Datorprogram såsom ZoomText
19

Tolk
I vissa situationer räcker inte god ljudmiljö, bra belysning eller diverse
hjälpmedel, det kan till exempel vara under personalmöten där många
pratar, då bör arbetsplatsen använda sig av tolk för att skapa delaktighet.
Längre ner i kapitlet beskrivs olika tolkmetoder och färgrutorna visar
på vilken målgrupp som brukar föredra dem. Det är däremot högst
individuellt vilken tolkmetod individen föredrar. Ibland kan dessutom en
tolkmetod vara att föredra i en specifik situation men i en annan situation
vill den anställda inte ha samma tolkmetod. Det är därför bäst att fråga
den anställda vad som personligen föredras istället för att ta något förgivet.
Bra att tänka på vid användning av tolk är att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tolken tolkar allt som sägs, tecknas och även vad som syns.
Tolken har tystnadsplikt och är neutrala.
Tolken deltar inte själv i samtalet.
Tolken tolkar i jag-form.
Tala/teckna direkt till samtalspartnern, inte till tolken.
Tala bara en åt gången.
Tala/teckna som vanligt, tolken säger till om det går för fort.
Vid längre och/eller svårare tolkningar arbetar tolkar oftast i par.
Var noga och håll tiden för inplanerade raster samt start- och sluttid (dels
för tolkens skull och dels eftersom det krävs mycket mer koncentration
och fokusering för att använda tolk.)

Det är arbetsgivarens ansvar att boka tolk på arbetsplatsen.
När detta material skrivs varierade det mellan landsting hur arbetsgivare
skulle gå tillväga för att beställa tolk, och därför följer ingen omfattande
förklaring hur man gör. Känner sig arbetsgivaren osäker hur man går
tillväga rekommenderas att man ska fråga den anställda och/eller andra
relevanta parter och myndigheter.
Teckenspråkstolkning/TSS-tolkning

Svenskt teckenspråk är många personers första språk och kan vara språket
de föredrar att använda. Behärskar du själv inte svenskt teckenspråk
och situationen lämpas för ett flytande samtal är tolk nödvändigt. En
teckenspråkstolk tolkar allt som sägs respektive allt som tecknas i rummet.
Det finns även tolkar som tecknar Tecken som stöd (förkortat TSS) vilket
inte är teckenspråk. TSS använder sig av tecken från svenskt teckenspråk
men följer istället svenska språkets grammatik. Det är med andra ord inte
ett riktigt språk utan ett konstruerat kommunikationshjälpmedel.
Om en anställd föredrar TSS-tolkning eller teckenspråkstolkning kan
bero på personens relation till svenska. Många personer med hörselskada
har svenska som sitt första språk och teckenspråk kan då bli besvärligt
att förstå, och på liknande sätt kan TSS bli omständligt för döva som
har teckenspråk som sitt första språk. I övrigt används tolkmetoderna på
liknande sätt. En eller två tolkar tecknar vad som sägs i rummet, men om
en person har svenska som modersmål är det inte ovanligt att de själva
svarar på svenska.
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Teckenspråkstolk och TSS-tolk kan användas vid
•
Individuella samtal
•
Personalmöten
•
Arbetsplatsträffar
•
Kick-off
•
Utbildning
Skrivtolkning

Skrivtolkning kan användas av en eller flera tolkanvändare och är när
talspråk eller teckenspråk tolkas till svartskrift eller punktskrift. Skrivtolk
används oftast av personer som inte använder teckenspråk. Det kan
exempelvis bero på att personen är vuxendöv och har svenska som sitt första
språk men inte kan tillgodose sig talad svenska. Skrivtolkens uppgift är att
förmedla allt som sägs i skrift. Texten visas på en läsplatta eller större skärm
där tolkanvändaren läser och på det viset tar del av samtalet. Metoden kan
till viss del individanpassas med typsnitt, bakgrundsfärg, kontraster och
textstorlek.
Skrivtolk används vid
•
Individuella samtal
•
Personalmöten
•
Arbetsplatsträffar
•
Kick-off
•
Utbildning
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Dövblindtolkning

Personer med dövblindhet använder dövblindtolkning eftersom det kan
det vara otillräckligt med bara tolkning av vad som sägs. Dövblindtolkning
skiljer sig jämtemot andra tolkmetoder i och med att de integrerar tre
moment samtidigt – vad som sägs, syntolkning och ledsagning. Läs mer
om Syntolkning och Ledsagning under rubrikerna med samma namn.
Dövtolkning är oftast individuellt anpassad eftersom graden på syn- och
hörselnedsättning varierar mellan människor. En person kan ha bättre hörsel
medan en annan kan ha bättre syn. Personer med dövblindhet väljer också
sitt kommunikationssätt utifrån situationen. Det finns de som växlar mellan
tal och teckenspråk. De väljer den tolkmetoden och kommunikationssättet
som fungerar bäst för dem i den specifika situationen. Det kan vara bland
annat visuellt anpassat teckenspråk där anpassningar görs efter personens
synnedsättning eller tydligt tal där tolken återger vad som sagts.
Ibland kan personer med dövblindhet inte tillgodose sig vanlig
teckenspråkstolkning, på grund utav sin synnedsättning, men ändå ha vissa
synrester. Då kan det passa med avståndstolkning där tolken sitter med
0.5–2 meter avstånd ifrån personen med synrester. Avståndstolkningen kan
till viss mån anpassas till individens önskemål, exempelvis kring avstånd,
tolkens klädsel, tempo och ljusförhållande.
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Med personer med dövblindhet som inte kan avläsa teckenspråk visuellt
används taktilt teckenspråk. Då tecknar tolken och låter personen med
dövblindhet känna med sina händer vad som tecknas. Taktil tolkning
fungerar således genom att tolken och personen med dövblindhet sitter
bredvid varandra och tolkanvändaren avläser tolken med händerna. När
personen med dövblindhet själv uttrycker sig ger tolken socialhaptiska
signaler om hur mottagaren reagerar, exempelvis om de nickar eller
skrattar. Hur personen med dövblindhet väljer att själv uttrycka sig varierar
beroende på graden på nedsättningar och individuella preferenser.
Det finns ingen allmängiltighet vilken metod som passar personer med
dövblindhet bäst. Nedsättningarna varierar och därför måste du fråga
vilken tolkmetod som föredras till olika situationer på arbetsplatsen.
Dövblindtolk kan användas vid
• Individuella samtal
• Personalmöten
• Arbetsplatsträffar
• Kick-off
• Utbildning
Syntolkning

Att syntolka är att i ord beskriva synintryck för den som inte ser. Det kan
röra sig om beskrivning av miljö, händelser, personer, relationer, sociala
samspel och atmosfären som sker i närheten av tolkanvändaren. Det krävs
syntolkning för att en anställd med synnedsättning skall kunna känna
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delaktighet. Om det inte finns tolk är det bra om kollegor på arbetsplatsen
kan agera tolk och berätta vad som händer, vad som sägs och kontrollerar
att alla hänger med i samtalen.
Exempel på syntolkning:
• Beskriv en ny inredningsdetalj på kontoret
• Berätta var alla sitter vid lunchbordet
• Tala om vem du är om ni passerar varandra i korridoren
Ledsagning

Ledsagning är kvalificerat stöd vid förflyttning och orientering. Stödet
är i form av en följeslagare och syftet är att bryta isoleringen som kan
medföras av funktionsvariationen. Personer med en kombinerad hörseloch synnedsättning kan behöva ledsagning, sen beror det på det personliga
behovet i vilka situationer stödet krävs. Rätten till ledsagning ansöks via
kommunen och är således ingenting arbetsplatsen behöver ha i åtanke.
Det kan ändå vara viktigt att notera att stödet är kvalificerat. Det är inte
säkert att den anställda känner sig trygg med att andra på arbetsplatsen
hjälper till med personens förflyttning eller orientering, även om det
finns goda avsikter. Den anställda kan även uppskatta att kollegor agerar
ledsagare och känna att arbetsplatsen blir en tryggare sfär. Det är därför
bäst att diskutera med den anställda hur personen själv vill att det ska se
ut på arbetsplatsen.
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Checklista
Under den här rubriken kan du finna en sammanfattande checklista över
de råd till den enskilda arbetsplatsen för att öka tillgängligheten.
Personer med hörselskada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla kan förstå informationen på arbetsplatsen
Alla vet vad som ska hända på arbetsplatsen
All information ges även skriftlig
Arbetsmöten har tydlig struktur
Arbetsmöten har möblerat så alla ser varandra
Rummen är ljudisolerade, med exempelvis textiler och ljudisolerade plattor
Högljudda maskiner finns i ett avskilt rum
Telefonsamtal hänvisas till avskilt rum
Dämpat ljud från ventilerna
Möbeltussar på stolar och bord
Hela arbetsplatsen är ljus och väl belyst
Intranätet har textade filmer och transkriberade ljudfiler
Arbetsgivaren stödjer i processen för arbetshjälpmedel
Tolk används om det ska utföras ett flytande samtal
Alla på arbetsplatsen har sett listan ”Bra att tänka på vid användning
av tolk” (sid. 20)
• Överlåter valet av tolkmetod till personen med hörselskada
• Arbetsgivaren gör tolkbeställningen
• Kontinuerliga samtal om hur tillgänglig arbetsplatsen är
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Döva

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla kan förstå informationen på arbetsplatsen
Alla vet vad som ska hända på arbetsplatsen
All information ges även skriftlig
Arbetsmöten har tydlig struktur
Arbetsmöten har möblerat så alla ser varandra
Intranätet har textade filmer och transkriberade ljudfiler
Arbetsgivaren stödjer i processen för arbetshjälpmedel
Tolk används om det ska utföras ett flytande samtal
Alla på arbetsplatsen har sett listan ”Bra att tänka på vid användning
av tolk” (sid. 20)
• Överlåter valet av tolkmetod till personen som är döv
• Arbetsgivaren gör tolkbeställningen
• Kontinuerliga samtal om hur tillgänglig arbetsplatsen är
Personer med dövblindhet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla kan förstå informationen på arbetsplatsen
Alla vet vad som ska hända på arbetsplatsen
All information ges även på epost
Arbetsmöten har tydlig struktur och turtagning
Arbetsmöten har möblerat så alla ser varandra
Rummen är ljudisolerade, med exempelvis textiler och ljudisolerade plattor
Högljudda maskiner finns i ett avskilt rum
Telefonsamtal hänvisas till avskilt rum
Dämpat ljudet från ventilerna
Möbeltussar på stolar och bord
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• Inga lösa mattor
• Hela arbetsplatsen är ljus och väl belyst
• Intranätet har antingen textade eller transkriberade filmer
samt transkriberade ljudfiler
• Intranätet har anpassningsfunktioner
• Intranätet har bildbeskrivningar
• Intranätet har ingen text direkt på bilder
• Arbetsgivaren stödjer i processen för arbetshjälpmedel
• Tolk används om det ska utföras ett flytande samtal
• Alla på arbetsplatsen har sett listan ”Bra att tänka på vid användning
av tolk” (sid. 20)
• Överlåter valet av tolkmetod till personen med dövblindhet
• Arbetsgivaren gör tolkbeställningen
• Kontinuerliga samtal om hur tillgänglig arbetsplatsen är
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Nu är
alla med!

Tolken är
mina ögon!

Med T-slinga
hör jag vad
som sägs!

TOLK

KONTORET

Med bildtelefon
kan jag ta
alla samtal!
C. HÖGBERG 2018

Avslutningsord
Det är viktigt att observera att ett arbete med tillgänglighet aldrig kommer
bli färdigt utan det alltid går att förbättra. Det som fungerar idag kanske
inte alltid kommer att fungera. Ledningen måste alltid ha en vilja att
utvecklas och arbeta metodiskt och långsiktigt med tillgänglighet på
arbetsplatsen. Vår förhoppning med den här tillgänglighetsplanen är att
öka medvetenheten och kunskapen om hur ni på ett effektivt sätt kan
öka tillgängligheten på arbetsplatsen för vår målgrupp. Tanken är att
grunden är nu utförd och steget är litet för arbetsplatsen ska fortsätta föra
kontinuerlig diskussion om normer och hur man kan öka tillgängligheten
för döva, personer med hörselskadade samt personer med dövblindhet.
Materialet är framtaget av VI SKA MED, ett arbetsmarknadsprojekt
som startades av tre ungdomsorganisationer – Sveriges Dövas
Ungdomsförbund, Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom.
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