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SAMMANFATTNING  

 
 
Syftet med studien är att undersöka hur svenska ungdomar med cochleaimplantat (CI) identifierar 
sig själva i förhållande till döva, hörselskadade och hörande. För att uppnå studiens syfte utgår 
den från följande frågeställningar: 

 Hur uppfattar ungdomarna sitt CI ? 
 Vilket språk uppfattar CI-bärande ungdomar som sitt första språk?  
 Hur tror CI-bärande ungdomar att döva, hörselskadade och hörande ser på dem? 

Studien är en deskriptiv, kvalitativ och fenomenologisk analys för att fånga upp individers egna 
upplevelser kring CI. Sex ungdomar i åldrarna 16-20 år och som använt CI i några år valdes ut. 
Ungdomarna gick i teckenspråkiga, hörsel och integrerade klasser. De intervjuades med hjälp av 
en intervjuguide.  
   Resultatet visar att de flesta CI-bärande ungdomar identifierar sig närmast som hörselskadade. 
CI ger dem möjlighet att välja mellan att vara döv eller hörselskadad och utgör ett bra stöd i olika 
vardagssituationer. Svårigheten att placera in CI-ungdomar i någon existerande grupp antyder att 
de förmodligen tillhör en ny identitetsgrupp, en CI-identitetsgrupp. Intervjupersonernas 
förstaspråk uppges av några vara talspråk, av andra teckenspråk. Intervjupersonerna upplever att 
döva, hörande och hörselskadade betraktar dem att som döva, hörande eller hörselskadade. 
Omgivningens uppfattning av CI-bärande ungdomar skiljer sig ofta från hur de uppfattar sig 
själva.  
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ABSTRACT  
 
The purpose of the study is to examine how Swedish youth with Cochlear Implants (CI) identify 
themselves in relation to deaf, hearing impaired and hearing people. In order to answer the 
purpose of this study, these questions have been used as starting-points: 
  

  How does young people look at their CI? 
 What language does CI-bearing young people recognize as their first language?  
 How does CI-bearing young people believe deaf, hearing impaired and hearing persons 

look at them?  
 

The study is a descriptive, qualitative, and phenomenological analysis to capture the individuals' 
own experiences around the CI. Six young persons over 15 years, who have been using CI in 
some years were selected. They were attending sign language, hearing, and integrated classes.  
They were interviewed using an interview guide. 
    The result shows that most CI-bearing young people identify themselves closest  to the hearing 
impaired group. CI allows them to choose between being deaf or hearing-impaired and is a good 
support in various everyday situations. The difficulty to place CI youth in any existing group 
suggests that they probably belong to a new identity group, a CI group identity. Interview 
subjects first language are by some persons reported to be the spoken language, while others 
report sign language. Interview subjects feel that deaf, hearing and hearing-impaired people relate 
to them as hearing, hearing-impaired or deaf persons. The social environment´s perception of CI-
bearing young people often differ from how they perceive themselves. 
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Förord 
 

Med sina sinnen uppfattar människan världen och att förlora ett sinne, speciellt hörseln eller 
synen, är en omvälvande händelse i livet, inte sällan också för ens identitet. För samhället har 
dövhet genom tiderna varit någonting ytterst oönskat och det blev revolutionerande när man 
kunde ge döva en viss grad av hörsel genom att operera in ett cochleaimplantat (CI). Det 
förvånade många att operationerna mötte så starkt motstånd från dövvärlden 
   Så var läget i Sverige då jag, 10 år gammal, CI-opererades. Jag var ett av de första barnen som 
opererades i Sverige. Jag föddes som hörselskadad men med tiden försämrades min hörsel 
avsevärt så att jag blev döv på högra örat. Jag gick då i en teckenspråksklass och hade 
teckenspråket som mitt första språk. Omgivningens reaktioner på CI-operationen var både 
positiva och negativa. Hos en del döva blev jag inte accepterad på grund av mitt CI och jag blev 
aldrig fullt delaktig hos hörande med talspråket och min begränsade hörsel. Det var en tuff tid. 
Jag behövde teckenspråket och mina döva vänner för att ha ett ”hem” där jag var fullt delaktig 
samtidigt som mitt CI gav mig nya möjligheter att vara delaktig i ett hörselbaserat samhälle, inte 
minst i min familj där alla är hörande. Under min ungdomstid funderade jag mycket kring min 
identitet och kände mig ensam om att ha CI. Jag visste inte hur andra med CI identifierade sig. En 
period sa jag att jag var döv och en annan period sa jag att jag var hörselskadad. Idag ser jag det 
här mer som en ”både och”- identitet. Jag har en valmöjlighet och en stor förmån att delta i två 
världar – döv och hörande. För mig är teckenspråket min trygghet och mina teckenspråkiga 
vänner fortfarande ”mitt hem”.  
   Idag finns det många fler barn och ungdomar med CI och den plattform de utvecklar sin 
identitet på ser annorlunda ut än den som fanns när jag fick mitt CI. Det finns elever med CI som 
går i specialskola för döva eller hörselskadade och det finns de som går i integrerade klasser i en 
skola för hörande. Det finns de som har teckenspråk som första språk och det finns de som bara 
har talspråket och som inte kan något teckenspråk. Åsikterna går isär om vad som är bäst för 
barnen och ungdomarna med CI.  
  Med den här uppsatsen vill jag att CI-opererade ungdomar själva berättar om sin livssituation 
och framförallt om hur de identifierar sig. 
 
Jag vill rikta ett stort TACK till 

• alla intervjupersoner som har ställt upp för utan er har inte denna studie funnits 
• handledarna som stöttat och gett mig värdefulla kommentarer och råd 
• personer som har hjälpt mig att få kontakt med intervjupersoner 
• vänner som jag har fått sova hos när jag har pendlat 
• alla som hjälpt mig via telefon med översättning från teckenspråk till svenska 
• familjen och vänner som har trott på mig och detta arbete 
      
      
 
 
     Rakel Burman 
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Inledning 
 

En cochleaimplantat (CI) kan sägas vara en mycket avancerad hörapparat. Den består av en 

mikrofon kopplad till en talomvandlare som överför ljudet till elektriska signaler, som går till en 

mottagare inopererad i skallbenet bakom öronen.  Från mottagaren förs elektroder in i cochlea 

(snäckan) som stimulerar hörselnerven (Sektionen för Cochleaimplantat, 2008). Det första 

svenska barnet CI-opererades i Lund 1990 (Jacobsson, 2000). Under 2007 fanns det ca 1500 

personer CI-bärande personer varav 525 barn. Det är ungefär 95% av döva barn som opereras 

(Karolinska, 2007).  Cirka 42 procent av barn får även bilaterala CI vilket innebär att de hör på 

båda öronen (HRF, 2007). 

      CI är relativt nytt och det forskas mycket kring medicinska och tekniska frågor men evidens- 

och kunskapsläget är begränsat, särskilt beträffande ungdomars livssituation. Det finns endast ett 

fåtal personer som haft CI under hela sin uppväxt. Det finns inga studier i Sverige som studerat 

CI-ungdomars identitet. Det är därför enligt min uppfattning mycket angeläget att sådana studier 

genomförs. Det finns motstridiga meningar bland läkare, föräldrar, skolor och föreningar om de 

CI-opererade barnen ska behandlas som döva eller hörselskadade och åsikterna går isär vad gäller 

synen på dövhet samt teckenspråkets och talets betydelse. Uppfattningar bland de som har CI 

syns dock inte i debatten trots att de som har CI är bäst lämpade att svara på dessa områden. 

Många av dem har nu vuxit och blivit ungdomar och under puberteten utvecklas identiteten 

(Hwang, 2006). Med denna studie vill jag undersöka hur ungdomar med CI identifierar sig och 

vad de själva tycker om CI. Hur stor betydelse har CI för deras identitetsutveckling? Eftersom 

språk och identitet hör samman är det också intressant att studera vad dessa ungdomar anser om 

betydelsen av teckenspråk och talspråk. 
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Bakgrund 
 

CI-opererationer på barn började utföras när det visade sig att ju tidigare operationerna 

genomfördes desto bättre blev hörseln och talet. Idag rekommenderas att operationerna 

genomförs när barnen är 8-18 månader gamla för att erhålla bästa resultat (Sektionen för 

Cochleaimplantat, 2009a). Även vuxendöva kan opereras men resultatet är beroende av hur länge 

personen varit döv, orsaken och graden av dövhet, om hjärnan har fått ljudstimulans tidigare samt 

om hörapparat använts (Sektionen för Cochleaimplantat, 2009b).  

      I ett tidigt skede beskrev läkare CI som ett botemedel mot dövhet eftersom CI-operation 

kunde återskapa hörseln hos dövfödda barn (Jacobsson, 2000). Till skillnad från hörapparater 

kunde döva med CI implantat höra. I ett inledande skede var det endast ett fåtal vuxendöva och 

ungdomar som opererades. Det uppstod tidigt också starka motreaktioner från dövvärlden. De 

döva menade (Jacobsson, 2000) att det var fel att operera små barn eftersom de inte kunde 

bestämma själva. Många döva menar att dövhet inte är någon nackdel utan en kultur. De känner 

att många inte förstår att de helt enkelt vill vara döva och de har ett lyckligt liv som döva 

eftersom de inte vet av något annat. Under den orala tiden (Jacobsson, 2000) tränades döva i att 

”tala och höra” och förbjöds att använda teckenspråk. Det ansågs på den tiden vara finare att 

kunna tala än att besitta goda ämneskunskaper. Efter många års kamp blev det svenska 

teckenspråket erkänt som ett språk år 1981. Efter bara några år blev det aktuellt att utföra CI-

operationer på döva barn. För många döva blev detta ett ifrågasättande av deras identitet som 

döva och ett angrepp på teckenspråket. De dövas kamp har flera likheter med de svartas kamp 

enligt Obasi (2008) för sina medborgerliga rättigheter och för sin kultur. Svarta använde slagord 

som ”Black is beautiful” och många döva ser inte dövhet som ett funktionshinder utan någonting 

att vara stolt över.  Dövas kamp har också strävat efter att få bort etiketten ”handikapp”, på 

samma sätt som homosexuella kämpade för att få bort stämpeln ”sjukdom” (Obasi,2008).  

      Idag är det inte en lika het debatt kring CI som under 1990-talet. Debatten idag handlar mera 

om döva barn med CI skall lära sig teckenspråk eller inte.    

      Grundskolan ställs inför nya krav på grund av att barn och ungdomar med CI behöver ljud- 

och talstimulans samt teckenspråkig miljö. Det är en stor omställning särskilt för specialskolorna 

som skall bemöta barnens behov och samtidigt inte försumma uppdraget att förmedla kunskap till 

barnen (Carlbom, 2000). Det finns sex statliga specialskolor i Sverige för döva och 
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hörselskadade. De ligger i Lund, Vänersborg, Örebro, Gnesta, Stockholm och Härnösand 

(Norberg, Yström & Brunnberg, 2008). Elever som går i Gnesta har tilläggshandikapp som 

exempelvis blindhet eller utvecklingsstörning. Specialskolorna erbjuder tvåspråkig undervisning i 

en teckenspråkig miljö. Skolorna följer samma läroplan som den allmänna grundskolan. Däremot 

är kursplanerna lite annorlunda och grundskolan omfattar tio år istället för nio. För hörselskadade 

elever finns det tre olika skolformer: integrerad klass med hörande elever i hemkommunen, liten 

anpassad hörselklass i hemkommunen eller specialskola i en klass med talad svenska eller där 

svenskt teckenspråk används. I Örebro finns det Riksgymnasium för Döva och Hörselskadade 

(RGD/RGH). Gymnasiet är fördelat på fyra skolor: Kvinnerstaskolan, Risbergska skolan, 

Tullängsskolan och Virginska skolan. För hörselskadade elever finns även möjligheten att gå i 

kommunala hörselklasser som finns i Göteborg, Stockholm och Örebro. Den vanligaste 

skolformen under gymnasiet för hörselskadade är att gå i en integrerad klass med hörande elever 

(Norberg, Yström & Brunnberg, 2008). Barn och ungdomar med CI går i teckenspråks-, hörsel- 

eller integrerade klasser, både på specialskolor och i kommunala skolor (Carlbom, 2000).   

      Företrädare för Riksförbundet för barn med cochleaimplantat och barn med hörselapparat, 

Barnplantorna, menar enligt Carlbom (2000) att det skall finnas valmöjligheter för CI opererade 

barn där barnets potential att utveckla sin hörsel och sitt tal får vara vägledande vid valet av 

skolform (Carlbom, 2000). Andra föräldrar menar att det är för mycket fokus på om barnet är 

dövt, hörselskadat eller har CI och att barn utvecklar sina kunskaper och färdigheter bäst i miljöer 

där de får använda det språk som de kan lättast förstå och kan uttrycka sig på. Det finns nämligen 

barn som har börjat på en integrerad skola och efter 5 år kommer till specialskola med dåligt 

teckenspråk. Företrädare för denna ståndpunkt menar att det finns en fara i att ha som det 

viktigaste målet att barn med CI lär sig att höra och tala eftersom de fortfarande har en begränsad 

hörsel. Genom att undervisningen inte sker på teckenspråk blir inlärningstiden längre (Carlbom, 

2000)  

      Även Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, Hörselskadade Riksförbund, HRF, och 

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB, lägger stor vikt på 

teckenspråkets betydelse. Tidigare har det varit ett stort motstånd mot CI-operationer från döva 

och dövrörelsen. Numera ser dövrörelsen inte negativt på CI utan ser det som en avancerad 

hörapparat. Det finns även döva föräldrar som opererar sina döva barn. SDR (2009a) har reagerat 

när CI framställs som ett tekniskt underverk som gör döva barn hörande och därför inte i behov 
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av teckenspråk (SDR, 2009a). Även om CI-operationer gett bra resultat är det ju ett faktum att 

barnet fortfarande är dövt utan CI och beroende av teckenspråk.  Därför finns det fortfarande en 

oro bland döva att teckenspråkets och dövkulturens betydelse skall minska. HRF (2007) menar 

vidare att barn kan växla mellan tal- och teckenspråk ger det dem en större valfrihet och gör 

barnen tryggare.  

      Det finns alltså olika meningar om CI-operationer på döva barn och betydelsen av 

teckenspråk för dessa barn. Den ena huvudinriktningen framhåller att CI-opererade barn bör 

betraktas som hörselskadade medan den andra huvudinriktningen menar att dessa barn 

fortfarande är döva och identifierar sig som döva. Teckenspråket och talets betydelse för deras 

identitet diskuteras men de berörda barnens och ungdomarnas syn har inte efterfrågats. Det finns 

inget publicerat arbete i Sverige där CI-opererade barns och ungdomars livsvillkor och identitet 

har undersökts.  Jag vill med denna undersökning i någon mån fylla detta tomrum. 

    

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur svenska ungdomar med cochleaimplantat identifierar sig 

själva i förhållande till döva, hörselskadade och hörande. 

Frågeställningar  
• Hur uppfattar ungdomarna sitt CI? 

• Vilket språk uppfattar CI-bärande ungdomar som sitt förstaspråk?  

• Hur tror CI-bärande ungdomar att döva, hörselskadade och hörande ser på dem? 

Begreppsdefinitioner 

Hörande 
Hörande definieras i studien som en person som har normal hörsel.  

Hörselskadade 
En hörselskada kan enligt Danmert (2005) vara mycket varierad i sin omfattning och ensidig eller 

dubbelsidig. En gravt hörselskadad kan definieras som en person som på grund av sin hörselned-

sättning är beroende av hörapparat och som har svårigheter att kommunicera med andra enbart 

med sin hörsel. Flertalet hörselskadade har talat språk som huvudsakligt kommunikationsspråk. 

Svenskt teckenspråk kan, som andra språk, vara ett positivt komplement för att underlätta kom-
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munikationen men är förstås beroende av om den hörselskadade behärskar svenskt teckenspråk 

eller inte. Dessutom är kommunikation med tecken som stöd (TSS) ett användbart kommunika-

tionssätt. Då förstärks talat språk med tecken från svenskt teckenspråket som stöd (Danmert, 

2005).  

Döv 
En döv person definieras enligt Danmert (2005) som en person med nedsättning av hörseln och 

en som har kulturell och språklig identitet kopplad med svenskt teckenspråk. Döva delas upp i två 

grupper, barndomsdöva och vuxendöva. I denna studie definieras en barndomsdöv som en person 

som varit döv från födelsen eller blivit det under barndomen, dvs. före 18 års ålder. En vuxendöv 

har blivit döv senare (Danmert, 2005).  

Svenskt teckenspråk 
Svenskt teckenspråk är ett visuellt språk som produceras med händer och ansiktsuttryck samt 

mun- och kroppsrörelser (Norberg, Yström & Brunnberg, 2008). Det blev erkänt som döva per-

soners första språk 1981 och därmed även som undervisningsspråk för döva personer. Svenskt 

teckenspråk är ett språk med egen grammatik och struktur. Det är självständigt i förhållande till 

det talade språket. Teckenspråket, har inget skriftspråk. Det finns skilda teckenspråk i olika län-

der, t.ex. svenskt teckenspråk, engelskt teckenspråk, amerikanskt teckenspråk. Teckenspråket 

kommer från 1 juli 2009 att jämställas med andra nationella minoritetsspråk (SOU 2008:26). 

Cochleaimplantat (CI) 
Ett cochleaimplantat är ett mediciniskt och tekniskt hjälpmedel som åstadkommer en 

”konstgjord” hörsel. Detta är användbart när hårceller som fångar upp ljudet saknas eller är 

skadade. Till skillnad från en vanlig hörapparat, som inte kan förstärka ljuden när hårcellerna 

saknas eller är skadade, kan CI direkt skicka elektroniska impulser till hörselnerven. CI består av 

flera delar, en mottagare/stimulator som finns inopererad i skallbenet bakom örat. Från denna går 

elektroder in i snäckan. Utanpå kroppen har man en talprocessor på örat med mikrofon. När 

talprocessorn stängs av hör man inget på det opererade örat. Kort sagt fungerar CI så här: 

mikrofonen uppfattar ljud och skickar ljud till talprocessorn som sänder signaler genom huden till 

mottagaren och elektroderna stimulerar hörselnerven och skickar signaler till hjärnan som tolkar 

olika ljud (Dammert, 2005). 
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O
Det finns äve
m språk 

n andra begrepp i studien. Definitionerna av olika kommunikationsformer är 

Tvåspråkighet (bilingualism) 

hämtade från ur Norberg, Yström och Brunnbergs (2008) av: 

• Modersmål = det språk du först lär dig när du är liten. Du kan ha flera modersmål om du 

som liten lär dig flera språk samtidigt t.ex. genom att ha föräldrar som talar olika språk. 

• Förstaspråk = det språk du i första hand väljer att kommunicera på. 

• Andraspråk = det språk en person som har ett annat förstaspråk också använder för att 

kommunicera i vardagslivet. Det är ofta ett språk som lärs in i den miljö där språket talas. 

• Minoritetsspråk = ett språk som tillhör vardagsspråket i en minoritetsgrupp av 

befolkningen. 

• Majoritetsspråk = ett språk som används av majoriteten av befolkningen i det land där du 

befinner dig (s.28). 

Begreppet tvåspråkighet används enligt Norberg, Yström och Brunnberg (2008) för att beskriva 

teckenspråk och en majoritetsgrupps språk. Hörselskadade kan i direkt kommunikation växla 

mellan teckenspråk och talat språk. För döva är teckenspråket det språk de kommunicerar med 

genom att teckenspråket saknar ett skriftspråk innebär det att döva i Sverige lär sig 

majoritetssamhällets språk dvs. svenska som läs och skrivspråk (Norberg, Yström & Brunnberg, 

2008).  
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Tidigare forskning 
 

Wheeler, Archbold, Gregory och Skipp (2007) slår fast att det behövs fler studier om barnens 

vardagsliv och hur tonåringar med cochleaimplantat ser på sig själva. Författarnas (2007) 

engelska studie lyfte fram de ungas perspektiv, bl.a. deras förförståelse och värdering av deras 

cochleaimplantat, deras syn på föräldrarnas beslut om CI-operation samt betydelsen av 

kommunikation och identitet. Det gemensamma som hela gruppen uttryckte var att föräldrarnas 

beslut hade varit för deras eget bästa. Därmed menade de också att åsikten om att de borde vara 

mer involverade i beslutsprocessen är omöjlig. Istället för besvikelse kände de unga snarare 

tacksamhet för föräldrarnas beslut. En del av studien som berörde kommunikation visade att 

många behärskade engelskt teckenspråk, antingen som stöd eller som andra språk. Mer än hälften 

av de tillfrågade föredrog att använda talspråket och de övriga föredrog talspråk med tecken som 

stöd. Det intressanta var att även om de unga associerade implantatet med talspråket, kunde de 

flesta engelskt teckenspråk, och uppvisade stor flexibilitet med språkväxlingen beroende på 

situationen. Det viktiga för dem var alltså själva kommunikationen och inte vilket språk de 

använde. I studien uppgav många att det inte gick att förbise att de i grunden var döva. Samtidigt 

uppgav endast sex av de 29 ungdomarna att de identifierade sig som döva. Resten såg sig själva 

som antingen döva eller döva och hörande. Inget samband mellan identitet och skolform kunde 

påvisas i denna studie. Vidare kunde inte heller något samband ses mellan användning av tal 

och/eller engelskt teckenspråk och deras identitet som döva. Wheeler m.fl. (2007) tolkar detta 

som att ungdomarna är realistiska och positiva till sitt CI och visar respekt för såväl den döva och 

hörande världen. Ungdomarnas identitet verkar inte vara fast och bestämd för all tid utan 

flexibiliteten i språket har lett till att ungdomar med CI har en identitet som inte är bestämd till att 

vara antingen ”döv” eller ”hörande”. 

      I en annan studie (Sahli & Belgins,2006) jämfördes självförtroendet hos ungdomar före och 

efter CI-operationen med hörande ungdomar. För de flesta ungdomar ökade självförtroendet efter 

operationen, speciellt bland pojkar. Författarna (2006) drog slutsatsen att CI hade haft en positiv 

effekt på livskvaliteten hos dessa ungdomar.     

      I brist på svenska studier som undersökt samband mellan identitet och cochleaimplantat 

beskrivs i nedanstående text två studier av döva och hörselskadade barn och ungdomar. 

Andersson och Lawenius (1997) jämförde döva och hörselskadade ungdomars livskvalitet och 
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identitet. Ungdomarna gick i segregerade eller integrerade klasser. Även om ungdomar med CI 

inte inkluderades i studien är resultaten kring döva och hörselskadade ungdomars identitet 

intressanta i detta sammanhang.  Hos segregerade döva elever fanns dels en dövidentitet och dels 

en ambivalent identitet. Segregerade hörselskadades identitet klassificerades i fyra grupper: 

identitet som hörselskadad hörande, identitet oklar, identitet som normalhörande och dövidentitet 

som hörselskadad. Integrerade hörselskadade elever delades in i tre grupper: identitet som icke-

handikappad hörselskadad, identitet som handikappad hörselskadad och identitet som döv. 

Anderson och Lawenius (1997) menar att ungdomar blir ambivalenta i valet av grupptillhörighet 

eller social identitet när uppväxtmiljöns kommunikationssätt inte överensstämmer med förmågan 

att kommunicera. Döva och gravt hörselskadade som växer upp i en teckenspråkig miljö 

identifierar sig med gruppen döva och integrerade hörselskadade från en oral miljö identifierar 

sig till gruppen hörande. Den ambivalenta ungdomen växlar mellan att identifiera sig som döv 

eller hörande för att till slut välja sin sociala identitet där det finns bästa möjligheten till social 

gemenskap och framgång. 

      I Brunnbergs forskning (2003) avsåg att belysa hörselskadade barns identitet och 

självförtroende och hur dessa eventuellt förändras vid ett språkmiljöbyte. Barn med 

hörselnedsättning utvecklar sin identitet som hörselskadad till någon av grupperna 

hörselskadad/döv- hörselfunktionshindrade, hörselskadad/hörande samt en mittemellan identitet. 

I studien identifierades sig de flesta barnen som hörselskadad/döv-funktionshindrade. Den 

gruppen som fungerade bäst socialt identifierade sig som hörselfunktionshindrad. Barnen i denna 

grupp betraktade sig som hörselskadade men kände även ”tillhörighet till referensgrupp som 

funktionshindrade när det gäller hörseln tillsammans med döva” (Brunnberg, 2003:241). Vidare 

betonade barnen att det finns likheter mellan döva och hörselskadade som t.ex. i synen på svenskt 

teckenspråk. Brunnberg (2003) tolkar barnens beskrivning av teckenspråk att de inte endast ser 

det som ett sätt att kommunicera utan även som en symbol för att hörselskadade och döva har 

samma typ av funktionshinder. I gruppen av barn som identifierade sig som hörselskadade är 

tvåspråkighet framträdande i deras identitetsutveckling. I studien framkom olika identitetskriser 

som t.ex. att barnen inte alls ville vara hörselskadade (hörande identitetskris), barnen upplevde en 

känsla av utanförskap och vilsenhet (mittemellanidentitets kris) eller att barnen som är i en 

sökandefas och lutar mer mot en döv identitet (döv-identitetskris).  
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      Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det finns några publicerade nationella studier 

kring identitet hos hörselskadade och döva samt ett fåtal internationella studier av identitet hos 

ungdomar med cochleaimplantat. Därmed finns det ett behov av nationella studier kring identitet 

för just ungdomar med CI. Eftersom 95% av  barn som idag föds som döva CI-opereras kommer 

antalet ungdomar med CI att successivt öka. Denna studie är unik i det att den lyfter fram svenska 

CI-opererade ungdomarnas egna perspektiv på cochleaimplantat och sin identitet.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Den centrala frågan i studien är hur ungdomar med cochleaimplantat identifierar sig i förhållande 

till döva, hörselskadade och hörande. Det finns olika perspektiv på identitet, såsom individuell 

och gruppidentitet, hur personen med cochleaimplantat identifierar sig själv i förhållande till den 

egna gruppen samt andra grupper som döva, hörselskadade och hörande. Ytterligare perspektiv 

på identitet är språkets påverkan. Slutligen tas det upp hur man kan se på dövhet som en 

medicinisk eller dövkulturell diskurs. 

Identitet 
Ordet identitet kommer ursprungligen från latinets ”idem” vilket betyder det samma. Identitet är 

att vara ”en och samma” men även något som skiljer en person från andra människor (Lange & 

Westin, 1981). Identiteten är inte fast och oföränderlig. Identiteten visar enligt Giddens (2003) 

personens uppfattning om sig själv och uppger vad som är viktigt och meningsfullt för denne. Vi 

utvecklar alla vår identitet under socialisationen men det betyder dock inte att det endast är i 

samspel med omgivningen som individen skapar sin identitet. Identiteten påverkas också av det 

förflutna (Giddens, 2003). Dessutom utvecklas identiteten i en kontext av historia, kultur och 

biologi (Fredäng, 2003).  

Individuell identitet 
Lange och Westin (1981) visar att det finns två sidor av individuell identitet, objektiv och 

subjektiv (se figur 1). I den objektiva aspekten är ”identiteten för och genom andra”.   

 

 

 

 

 

 
   

Identitet 

Objektiv aspekt 
Identitet för och genom andra

Subjektiv aspekt 
Identitet inför sig själv 

 
Social identitet 

 
Personlig identitet 

 
Ego-identitet 

 
Självuppfattning 

självbild 

 Figur 1. Modifierad skiss av identitetsbegreppets olika aspekter efter Lange & Westin (1981:186)        
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Aspekten ”genom andra” beskriver hur andra identifierar och definierar en individ. Det sker på 

minst två plan: social identitet och personlig identitet. Den sociala identiteten är identifikation 

och definitionen av andra i kategorier som kön, yrke, ålder, etnisk ursprung, nationalitet och 

religion. Den personliga identiteten är egenskaper och attribut som andra ger individen.  Detta ger 

en personlig karaktär baserad på den sociala identiteten men som skiljer ut individen från andra 

med samma sociala attribut. Den sociala och personliga identiteten länkas till den subjektiva 

aspekten vilken är ”identitet för andra”.  Med andra ord, hur upplevs identiteten av andra? Den 

subjektiva aspekten visar hur en person identifierar och definierar sig själv. I den finns det en 

ego-identitet som är en psykologisk omedveten självuppfattning och självbild som till stor del är 

inlärd ”och utgör i stor utsträckning den subjektiva motsvarigheten till de kategorier och attribut 

som konstituerar den objektiva - sociala och personliga – identiteten” (Lange& Westin, 

1981:187). Bekräftelse eller icke-erkännande har stor betydelse för utvecklandet av identiteten 

eftersom identiteten delvis formas av detta (Taylor, 1995). Upptäckandet och utvecklandet av sin 

identitet sker i kontakt med andra och därmed är identiteten av sin natur beroende av det 

omgivande samhället.   
Att jag upptäcker min egen identitet betyder således inte att jag utvecklar den isolerat, utan att jag förverkligar 

den, delvis öppet, delvis internt, i dialog med andra. Att den utvecklas ett ideal om en i människans inre 

skapad identitet ger också en ny vikt åt erkännandet. Min egen identitet berör väsentligen mina dialogiska 

relationer till andra (Taylor, 1995:44). 

Gruppidentitet 
Social identitet och kollektiv identitet ingår enligt Lange och Westin (1981) i gruppidentitet. För 

att analysera hur en person med CI identifierar sig själv i förhållande till den egna gruppen och 

till andra grupper som döva, hörselskadade och hörande, blir det nödvändigt att skilja dessa två 

begrepp från varandra. I kollektiv identitet är vad gruppen gör som är i centrum medan social 

identitet är tillhörighet till en särskild kategori (Lange & Westin, 1981). Utgångspunkten i 

föreliggande undersökning är att identiteten utgår från två perspektiv: socialpsykologisk och 

symbolisk interaktionism. Skillnaden är att socialpsykologisk interaktionism grundar sig enligt 

Trost och Levin (2004) på människans identitet baseras på grupptillhörighet medan i symbolisk 

interaktionism grundar sin identitet på rolltillhörigheter med dess förväntningar. 

Grupp/kategoritillhörighet lägger sin grund på att vi tillhör någon grupp t.ex. döva och hörande 

medan företrädare för symbolisk interaktionism menar att relationer mellan dessa två står för 
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etiketter d.v.s. döva och hörande.  Med andra ord är ”vem man är” är det som intresserar 

företrädare för social identitetsteori medan ”vad man gör” är vad som intresserar företrädarna för 

symbolisk interaktionistisk identitetsteorin (Trost & Levin, 2004:164).” Genom interaktion och 

samspel med andra formas identiteten och den bekräftas och förändras med andra människor.   

Språkets påverkan på identiteten 
Talad svenska, svenskt teckenspråk eller tecken som stöd är en viktig faktor då det gäller 

ungdomars val av kollektiv identitet (Brunnberg, 2009). Språket har tre funktioner för individen; 

kommunikativ, individcentrerad och gruppsammanhållande (Linell, 1998). Kortfattat om de två 

första funktionerna är att kommunikativa enligt Linell (1998) är själva språket som vi använder 

för att kommunicera med varandra. Den individcentrerade funktionen visar att språket har en stor 

påverkan på en persons psykologiska välbefinnande. Den tredje funktionen, som ges en större 

plats i denna studie, är den gruppsammanhållande funktionen som menar att det är språket som 

definierar en social grupp. Vidare kan individen få en identitet av gruppens sammanhållning:   

”... utvecklingen av en social grupp och den enskilde gruppmedlemmens utveckling av en egen identitet är två 

aspekter av samma process. Individens identitet är därför också mycket beroende av språket. En persons 

uppfattning av vem han eller hon själv är och andras uppfattning av vem han/hon är sammanhänger mycket 

med vilken grupp han/hon tillhör eller anses tillhöra. En person som inte riktigt tillhör någon bestämd grupp, 

inte riktigt behärskar någons grupps språk, har ofta problem med sin egen identitet och självkänsla och känner 

sig därför ofta otrygg och rotlös i tillvaron (Linell 1998:23)   
 

När individen känner gemenskap och talar samma språk som andra i gruppen stärks gemenskapen 

i gruppen och individens identitet. För flerspråkiga barn kan då sambandet mellan språk och 

identitet bli tydligt. Linell (1982) menar att det är viktigt att barnet får utveckla sitt första språk 

eftersom de övriga språken utgår från första språket. Om barnet inte har ett tillräckligt bra 

förstaspråk blir det svårare med andraspråket (-språken). Det finns många flerspråkiga som säger 

att de har flera identiteter beroende på vilket språk de använder. Det finns dock ungdomar som 

växlar mellan olika språk utan att de växlar mellan olika identiteter. Flerspråkighet har en positiv 

påverkan på identiteten dock kan det vara negativt när de måste förklara sin identitet och det 

språk de använder. Människor som lever i ett samhälle där deras förstaspråk inte talas av 

majoriteten har ofta negativa erfarenheter (Almér, 2003). Linell (1982) tar även upp den negativa 

påverkan på identiteten som ett bristfälligt språk kan ha. De flesta döva har ett begränsat talspråk 
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medan de flesta döva har ett väl fungerade teckenspråk. Ett annat problem i sammanhanget är att 

teckenspråket inte förstås av det hörande samhället.   

Identitet och att ”vara annorlunda” 
Sveriges Dövas Riksförbind, SDR, menar att döva anser sig själva ha en kulturell identitet och att 

teckenspråket är det centrala (SDR, b). Teckenspråkig döv är inte ett handikapp utan snarare ett 

kommunikationsproblem i mötet med hörande. Vidare menar SDR att döva inte ser sig själva 

som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp. Ungdomar med CI är fortfarande 

döva utan sin apparat. Almqvist (2006) skriver om identitet och etnicitet och hänvisar till Phinney 

och Rotherams beskrivning av etnisk identitet som ”att höra till eller att vara medlem av en etnisk 

grupp, och att man har vissa sätt att tänka, uppleva, känna och bete sig som beror på att man hör 

till den gruppen” (s. 79). Visserligen tar hon inte upp döva som en etnisk grupp. SDRs 

beskrivning av dövhet som kulturell och språklig minoritetsgrupp kan jämföras med en etnisk 

grupp med aspekt på identiteten. Almvist (2006) nämner också andra kriterier för etnisk grupp 

som t.ex. ett gemensamt språk och en gemensam kultur.  

      Enligt Jönsson (1993) känner sig människor med hörselnedsättning kluvna mellan två världar 

och identiteter: hörande och döv. Bakom en oklar identitet ligger en konflikt i att hela tiden 

försöka vara någon som man inte är, d.v.s. hörande eller döv.  Författaren menar vidare att även 

en döv kan vara kluven i sin identitet. Döva har ett gemensamt språk och en gruppkänsla vilket 

hörselskadade kan sakna inom sin grupp. Eftersom det är genom samspelet med omgivningen 

som vi får en positiv eller negativ självbild betonar Jönsson (1993) vikten av att hörselskadade 

får träffa hörselskadade och döva får träffa andra döva. Det är i dessa kontakter som döva och 

hörselskadade kan utveckla sin identitet och se möjligheter istället för att bli påminda om sina 

begränsningar i en hörande värld.  

 

Olika utgångspunkter vid diskussioner kring dövhet och CI 
Katarina Jacobsson (2000) nämner två olika utgångspunkter vid diskussioner om dövhet. Den ena 

är den mediciniska där dövhet definieras som något som avviker från det normala. Den andra 

utgångspunkten är den dövkulturella som baseras på att döva tillhör en kulturell och språklig mi-

noritet. Därför skall teckenspråket vara i fokus och ”inte ‘defekta öron’ som ska korrigeras med 

hjälp av olika hörselhjälpmedel” (Jacobsson, 2000:10). Utgångspunkten i Jacobssons avhandling 
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var att studera hur de två olika sidorna försöker resonera och argumentera för sina ståndpunkter 

på ett retoriskt sätt.  Jacobsson menar att det är förståeligt att döva ur kulturellt perspektiv anser 

CI som ett hot mot deras minoritetsgrupp, ett nytt förtryck mot dövkulturen och teckenspråket 

med ”strävan att normalisera och integrera döva barn” (Jacobsson 2000:19). Jacobsson tar upp 

exempel på hur föräldrar resonerar kring att de låtit CI-operera sina barn. Ofta framhålls i dessa 

sammanhang att det svenska teckenspråket fortfarande är barnets modersmål och fortfarande det 

språk som barnet använder i första hand. Vidare nämns den stora beslutvåndan inför CI-

operationen och den omfattande informationssökningen innan beslutet togs. Kritiken mot att bar-

net inte får bestämma själv möter föräldrarna med att CI-operationen ger barnet en valmöjlighet 

och leder till att barnet får vara del av både den hörande och den döva världen. Dessutom menar 

föräldrarna att barnet självt senare i livet kan välja hur det vill ha det. Författaren avslutar med att 

lyfta fram en alternativ diskurs, en CI-diskurs. Med den nya diskursen kan man se CI på annor-

lunda sätt, från varken döv eller hörande till ”det bästa av världar” eller ”både och” (Jacobsson 

2000).  
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Metod 

Motivering för kvalitativ metod 
Eftersom intervjupersonernas upplevelse av sin identitet skall undersökas ansågs en kvalitativ 

metod vara lämpligast. ”Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda 

enheten och dennes speciella livssituation” (Holme & Solvang,1997:82).  Det finns dock 

nackdelar med denna metod. Det är t.ex. svårt att dra några generella slutsatser eftersom antalet 

försökspersoner är så litet (Kvale 1997). Fördelarna med att använda kvalitativ metod i denna 

studie är att det ger en ökad möjlighet till en djupare förståelse av intervjupersonernas 

identitetsuppfattning (Holme & Solvang, 1997).  

Litteraturanskaffning 
Inledningsvis genomfördes det en sökning på databaser vid Örebro universitetsbibliotek som på  

ELIN, Pubmed, PsychINFO, Social Service Abstract samt LIBRIS. Sökorden som tillämpades var 

identitet/identity, cochleaimplantat/cochlear implants, barn/child, ungdomar/youth, döva/deaf och 

hörselskadade/hard of hearing. Dessa sökord användes i olika kombinationer med varandra. Med 

sökorden barn, döva och hörselskadade blev det för brett att det försvårade sökningen efter 

relevant material till studien. Flest artiklar hittades i databasen PsychINFO med 51 träffar på 

sökorden ”cochlear implants AND identity” och Pubmed med 16 träffar på samma sökord. Den 

totala sökningen visade att sökordet ”cochleaimplantat” gav 48 träffar på LIBRIS där relevanta 

böcker användes. Inga träffar på sökorden “cochlear implants AND youth” samt endast 8 träffar 

på ”cochlear implants AND identity” på ELIN men inget av dem var relevant eftersom dessa var 

inriktade på hörsel och tal. Inga träffar uppgavs heller vid sökning på Social Services Abstract 

med sökorden ”cochlear implants” och ”cochlear implants AND identity”. Sammanfattningsvis 

finns det litteratur och studier gällande om bl.a. cochleaimplantat och dess hörselproduktion och 

talperception samt studier som ser CI ur pedagogiskt perspektiv i skolans undervisning. Studier 

som beskriver CI-opererade ungdomars eget perspektiv på CI var väldig få. Vidare har sökning 

gjorts på webbsidorna till riksorganisationerna för döva och hörselskadade samt barn med 

cochleaimplantat. I referenslistor i böcker och artiklar har det funnits tips om relevant material till 

studien.  
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Urval och tillvägagångssätt 
Urvalet skedde strategiskt med medvetna kriterier utifrån syfte och frågeställningar för att få fram 

lämpliga deltagare till studien (Holme & Solvang, 1996). Inklusionskriterierna var att ungdomar-

na skulle vara över 15 år och ha använt CI i några år. För att få en stor variation i analysen bör 

studien ha variationsbredd i urvalet (a.a.). Därför indelades ungdomarna med cochleaimplantat i 

tre grupper där utgångspunkten var skolform; teckenspråkig klass, hörselklass eller integrerad 

klass. Det var önskvärt att få åtminstone två ungdomar från varje klass. Frågorna formulerades 

till en intervjuguide (se bilaga 3) med de specifika temana identitet, språk samt upplevda uppfatt-

ningar av döva, hörselskadade och hörande. En intervjuguide skall nämligen ge en översikt av 

studiens utgångspunkt (Kvale, 1997). Det genomfördes semistrukturerade respondentintervjuer 

eftersom personerna som intervjuades själva var delaktiga i det fenomen som studerades samt att 

respondenterna hade utrymme till att tala fritt även om den styrdes av intervjuguiden (Holme & 

Solvang, 1997).     

      Hörselpedagoger i Örebro och Stockholm kontaktades samt audionomer och lärare på Riks-

gymnasiet för döva och hörselskadade via telefon, mail och personliga möten. De fick ta del av 

arbetets syfte och ett informationsbrev/förfrågan till ungdomarna (se bilaga 1 och bilaga 2). Det 

upplystes om att såväl underlaget som informationsbrevet var konfidentiellt material. Även Riks-

förbundet för barn med cochleaimplantat och barn med hörselapparat, Barnplantorna, kontakta-

des men de avböjde att medverka. Antalet ungdomar över 15 år med cochleaimplantat visade sig 

vara betydligt mindre än beräknat. Detta gällde särskilt ungdomar som går i integrerade klasser. I 

intervjuerna ingick till slut två elever från hörselklass, tre från teckenspråkig klass och en från 

integrerad klass.  

      Intervjuerna utfördes på den plats som personerna själva önskade, på skolan eller i deras hem. 

Intervjun med den integrerade eleven skedde via mail på grund av avstånd och tidsbrist. Före 

intervjuerna informerades ungdomarna om att deras medverkan var frivillig och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun eller hoppa över någon fråga. Eleverna tecknade eller pratade och 

tecknade samtidigt. Intervjuerna videoinspelades för få ett så bra underlag som möjligt.  En fördel 

med att spela in intervjuerna var att även ansikts- och kroppsuttryck kunde fångas upp (Kvale, 

1997). Ingen av personerna som intervjuades reagerade på videokamerans existens i rummet. I 

början av intervjun fick ungdomar en skol- och bolinjekarta (Norberg, Yström & Brunnberg, 

2008) där de fick skriva vilka skolformer de har gått i samt hur de har bott. Många döva och hör-
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selskadade byter mellan olika skolformer som integrerad, teckenspråkig eller hörselklass. Dess-

utom tvingas de flytta till en annan stad och bo i elevhem under grundskolan samt kollektiv, fos-

terfamilj eller eget boende under gymnasiet. På kartan finns det två linjer från förskola till klass 

10. Om de har gått i förskola och/eller går på gymnasiet fick de även notera detta. På pappren 

ritade ungdomar sina upplevelser till ett glatt, surt/ledset eller neutral/sådär ansikte (se bilaga 4 

och 5). Detta blev ett visualiseringsverktyg för både intervjuaren och intervjupersonerna att ha 

som en utgångspunkt i diskussionen. Även om intervjuerna baserades utifrån intervjuguiden 

fanns det dock utrymme för intervjupersonerna att reflektera fritt. I analysen redovisas dessa kar-

tor till text och varje tema från intervjuguiden är presenterade. Intervjupersonerna presenteras i 

början av resultatredovisningen med hjälp av skol- och bolinjekartan.   

      Intervjuerna varade från 25 minuter till en och halv timme. Inspelningarna transkriberades till 

text på ungefär 70 sidor. Det finns ingen standardiserad form hur man ska gå tillväga men 

däremot finns det frågor som forskaren har tagit ställning till som t.ex. hur ordagrant utskriften 

ska vara och utskriftens stil (Kvale, 1997). I utskriften har det mesta återgetts ordagrant vad 

intervjupersonen har sagt vilket innebär att även ”hm” och ”mm” finns med men dock inte i 

citaten i analysen om det innehöll många upprepningar. Pauser har angetts om dessa var långa 

samt betoningar och skratt finns med om detta bedömdes vara av betydelse. 

Analys av kvalitativa data 
En deskriptiv fenomenologisk analysmetod har valts i denna studie för att beskriva ungdomars 

perspektiv av fenomenet cochleaimplantat. Med fenomenologisk utgångspunkt vill man få fram 

innebörder istället för förklaringar (Brunnberg, 2007). Giorgi (1985) menar att utifrån en 

fenomenologisk aspekt kartläggs fenomenet ”as lived and experienced” (s.1) som att undersöka 

vad cochleaimplantatet betyder för ungdomar med CI.  En fenomenologisk tolkning innebär att 

översätta, dock inte ord för ord, för att förstå innehållet objektivt och hålla sig till textens 

innebörd (Brunnberg, 2007). I början gick processen vid en deskriptiv fenomenologisk analys till 

enligt följande (a.a):  

1. Alla berättelser läses.  

2. Varje berättelse bryts ner till sammanhängande delar som studeras grundligt.  

3. Delarna formuleras om så att det direkta och indirekta tydliggörs  

4. De mest innehållsrika delarna bearbetas ännu mer.  
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5. När studerandet av delarna är färdigt sätts en struktur samman för hela enskilda 

intervjun.   

Sen jämförs berättelserna och det generella lyfts fram. Med hjälp av en analysmodell, inspirerad 

av Brunnberg (2009) analyseras ungdomars identitet. Deras egna uppfattningar och svar används 

i intervjuerna till att avgöra vilken identitet de har. De uppgifter som skulle visa om ungdomarna 

identifierades sig som hörande, döva eller hörselskadade var: CI-användning, CI:s betydelse för 

vardagen, vilket språk de föredrar att använda, vilka vänner de har och hur ungdomarna ser på 

andra samt hur andra ser på dem. Analysmodell av ungdomars identitet inspirerad av Brunnberg 

(2009) 

Hörande identitet: Ungdomar som föredrar talspråket och har mest hörande vänner. Ser CI som 

ett sätt att bli hörande. Är beroende av CI för att kommunicera med omgivningen. Ungdomarna 

ser sig själv som hörande och att andra betraktar dem som hörande 

Döv identitet: Ungdomar som föredrar att använda teckenspråk och har mest döva vänner. Ser CI 

som ett hjälpmedel. Använder CI vid behov mestadels i kontakt med hörande. Ungdomarna ser 

sig själv som döva och upplever att andra betraktar dem som döva 

Hörselskadad identitet: Ungdomar som använder talspråk, teckenspråk och tecken som stöd. Ser 

CI som ett sätt att bli hörselskadad. Använder CI för att kunna växla mellan olika grupper. 

Ungdomarna ser sig själva som hörselskadade och upplever att andra ser på dem som 

hörselskadade. 

Metoddiskussion 

Validitet 
Validiteten i en studie avgörs av hur arbetet lagts upp. I denna typ av studier är det viktigt att 

beakta den risk som föreligger att intervjuarens egna förväntningar och ställningstaganden 

påverkar intervjuerna och analyserna (Holme & Solvang 1991). Författaren till denna studie har 

medvetet inte avslöjat den egna inställningen till CI och försökt vara så neutral som möjligt 

oavsett vad intervjupersonerna svarat. Resultaten från denna studie baseras på skol/bo-

linjekartorna och svaren på intervjufrågorna.   

Reliabilitet 
En undersöknings reliabilitet är hög om studien läggs upp på samma sätt av en annan person och 

ger samma resultat (Kvale, 1997). Men även om samma urvalskriterier, intervjuguide och 
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analysmetod användes skulle det troligtvis ha betydelse vem som intervjuar, t.ex. om intervjuaren 

har CI eller en som inte har kunskap och erfarenhet av detta hjälpmedel.  Transkriberingen har 

tagit lång tid vid intervjuer på teckenspråk eftersom det blir även en översättning från ett språk 

till ett annat språk. Risken för fel ökar om svaren översätts från ett språk till ett annat språk. Då 

det gäller översättning från teckenspråk finns det risk att de visuella uttrycken såsom 

ansiktsuttryck/rörelser, tecknens hastighet och storlek försvinner eller förvrängs. Dessutom finns 

det vissa tecken som inte kan översättas ordagrant eftersom det inte finns motsvarande ord på 

svenska. En annan risk vid transkriberingen är att man helt enkelt har hört eller sett fel av 

videoinspelningarna (Kvale, 1997). Även forskarens roll bör beaktas eftersom den ”är avgörande 

för den vetenskapliga kunskapens och de etiska avgörandenas kvalitet i varje forskningsobjekt 

(Kvale 1997:111)”. Det som kan vara till hjälp är att intervjuaren är medveten om detta och det 

avgörande är ärlighet, objektivitet, kunskap och erfarenhet.  

      Det är enbart flickor i studien vilket är en svaghet eftersom det också finns pojkar som har CI. 

Det var önskvärt med att ha en jämn könsfördelning men efter många försök visade det sig, enligt 

kontakt med lärarna och audionomer, att det var fler flickor som gick på respektive skola. Ett 

fåtal pojkar kontaktades, dock var det ingen pojke som ville ställa upp. 

      Före och under intervjuerna vet personerna endast att intervjuaren har CI men känner inte till 

intervjuarens inställning till olika aspekter som identitet, syn på teckenspråk och tal samt CI:s 

påverkan på identiteten. En stor fördel, i denna studie, är att författaren är insatt i området och 

kan obehindrat kommunicera med intervjupersonerna. Denna fördel stärks även av att författaren 

själv har inomkulturell och språklig kompetens. Dock kan analysen av resultaten, även om 

författaren försöker ha ett kritiskt och objektivt förhållningssätt, till viss grad ändå ha påverkas av 

att författaren är teckenspråkig och har CI. 

Generaliserbarhet 
Denna studie är kvalitativ, fenomenologisk och försöker analysera hur ungdomar med CI identi-

fierar sig. Genom detta får vi en ökad förförståelse för CI-ungdomars identitet. Fenomenet kan 

inte direkt mätas utan det handlar om hur intervjupersonerna beskriver och upplever CI. Därför 

sker ingen statistisk analys av resultaten och det dras inte heller några generella slutsatser (Kvale, 

1997). Samtliga intervjupersoner var kvinnor mellan 17 och 20 år. De har bott i olika städer, gått 

i olika skolor med varierande skolform. Även deras ålder vid CI-operationen var olika. Ändå har 

intervjupersonernas beskrivningar några gemensamma drag. Resultatet skulle dock antagligen 
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vara annorlunda om det var fem intervjupersoner från något annat land med tanke på att synen på 

dövhet, hörselskada och teckenspråk är så olika.  

Etiska överväganden 
Utgångspunkten för de etiska övervägandena i denna studie är tagna från Vetenskapsrådets 

(1990) forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Informationskravet uppfylls genom att det såväl i skriftliga underlaget som före intervjuerna har 

informerats om vad som gäller kring intervjupersonernas rättighet att avbryta sin medverkan. 

Vidare har det informerats om att det endast är ICU- I See You, en forskargrupp som har fokus på 

barns behov och rättigheter, som har tillgång till materialet och att detta förvaras säkert vid 

Örebros universitet. 

      Ungdomarna är över 15 år och har gett sitt samtycke till medverkan. Allt empiriskt material 

har avidentifierats som t.ex. namnändring. Vissa detaljer kring ungdomarnas svar som eventuellt 

skulle kunna avslöja deras identitet har utelämnats, t.ex. bostadsort och skola.  
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Resultat  
 

Resultaten är uppdelat i tre huvudteman; ’Jag och mitt CI’, ’Språk och kommunikation’ samt 

’Hur uppfattar andra vem jag är’. Respektive huvudtema består av ett antal subteman. I 

resultatredovisningen benämns intervjupersonerna med fingerade namn. Nedan redovisas en 

sammanfattad bakgrund om respektive intervjuperson utifrån de bo- och skollinjekartor (se bilaga 

4 och 5) som användes under intervjuerna.  

Tina - Snart 18 år. Har syskon och föräldrar som är hörande. Hon började i en vanlig förskola 

och fortsatte sedan i en hörande skola fram till klass 9. Hade hjälp av en assistent vid behov. 

Numera går hon på gymnasiet i en hörselklass. CI-opererade när hon gick i klass 6 vilket innebär 

att hon har haft CI i 6 år. 

Maria - Snart 18 år. Maria kommer från en hörande familj. Hon gick i en hörselklass 1-6, 

särklass 7-10 och går numera i en dövklass på gymnasiet. Fick CI vid två och halvt års ålder 

vilket innebär att Maria har haft CI i 16 år. 

Anna - 20 år. Anna kommer från en hörande familj. Hon gick först i en vanlig förskola. Har 

Ushers syndrom1 som upptäcktes när hon var två och halvt år. Hörseln försämrades gradvis. 

Bytte snabbt till en dövförskola och fortsatte med dövklass till klass 7. Under högstadiet gick hon 

i hörselklass. På gymnasiet går hon i en dövklass. Opererades när hon var 14 år dvs. hon har haft 

CI i 6 år. 

Malin - 17 år. Malin kommer från en hörande familj. I familjen finns ytterligare ett barn med CI. 

Hon gick förskola och fram till klass 3 på en skola med hörselklasser. Klass 4-7 gick Malin på en 

specialklass för döva och hörselskadade. Numera går hon i en hörselklass på gymnasiet. Malin 

fick sitt CI när hon var 9 år vilket innebär att hon har haft CI i 8 år.  

Sara - Snart 18 år. Sara kommer från en hörande familj. Hon har även Ushers syndrom. Hon gick 

först i en vanlig förskola och bytte senare till dövförskola. Sara har alltid gått i en dövklass. CI-

opererades då hon var tre och ett halvt år vilket innebär att hon har haft CI i 15 år.  

Karin - 16 år. Karin kommer från en hörande familj. Hon går i en integrerad klass och bor 

hemma. Opererade vid tre och ett halvt år vilket innebär att hon har haft CI i 13 år. 

 

                                                 
1 Ushers syndrom är en grupp ärftliga sjukdomar som ger hörselnedsättning eller dövhet samt synnedsättning 
(Socialstyrelsen, 2009). 
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Intervjupersonerna är alla flickor och är i åldrarna 16-20 år. De har alla hörande föräldrar och 

syskon. De har dock haft sitt CI olika lång tid, från 6 år och upp till 15 år. Deras skolform har 

varit olika vilket innebär att de kan ha olika upplevelser av språkliga miljöer. Karin har t.ex. alltid 

gått i en integrerad klass medan Sara alltid har gått i en dövklass. Tina gick integrerad fram till 

gymnasiet där hon går numera i en hörselklass. Maria, Anna och Malin har bytt olika skolform av 

klass under grundskoltiden men numera går Maria och Anna på RGD och Malin på RGH.  

 

Jag och mitt CI 

Bilden av cochleaimplantatet och dess betydelse 
Intervjupersonernas redogörelser gav en varierande bild av hur de ser på sitt CI och vilken 

betydelse det har. Några menar att det är tråkigt att folk tror att CI gör personen hörande medan 

andra inte har någon särskild bild av deras cochleaimplantat utan betraktar CI närmast som en 

kroppsdel.   

Om man bara ser det som att man blir hörande blir det lite fel tycker jag för det blir man inte. Men att man hör 

bättre- ja, det gör man!- Anna 

Inget speciellt, nästan som en kroppsdel- Karin 

Andra framhåller att cochleaimplantat ger två alternativ; att kunna vara hörselskadad eller döv.  

Ibland kan jag känna att jag använder den och ibland inte, det är skönt att jag har två alternativ... att jag kan 

vara hörselskadad eller som döv- Malin 

Majoriteten lyfter fram CI:s betydelse för att kunna höra och prata och CI är en bättre hörapparat 

som förbättrat hörseln.  

Det är ett fantasiskt bra hjälpmedel som kan användas på olika sätt ... för att kunna prata och ha ljud som stöd 

för att höra vad som händer - Sara 

Valet och CI användning 
Endast två av intervjupersonerna valde själva att operera in ett eller två CI och det hänger ihop 

med att övriga var för små för att bestämma själva. Oavsett om det var ett eget val eller 

föräldrarnas beslut från början tycker alla att det var bra att de fick CI för att kunna höra.  

Ja, det är egentligen ett svårt beslut för det går inte att veta om jag ville eller inte. Nu är jag tacksam över det 

och vill men tänk om jag inte ville det. Då skulle jag nog vara bitter och arg på dom. Det har jag verkligen 
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reflekterat över men jag tycker att det var ett bra beslut. Jag menar, även om man har opererat så kan man 

välja om man vill använda den eller inte. Har man inte opererat så går det inte att välja. I det här har jag ett val 

iallafall. Dom gav mig ett val- Sara 

Det nämns även i intervjuerna av de som inte valde själva att CI ger dem ett valalternativ att 

använda den eller inte. 

så jag tar av den /.../ sen tar jag på den igen - Maria  

Nästan alla använder dagligen sitt CI förutom en som kan vara utan CI i perioder.  

Det är verkligen i perioder... just nu använder jag den mycket men sen kan det va så att jag inte har den och 

det är tyst i flera månader - Sara 

Även om de använder CI dagligen skiljer det mycket hur stor del av dagen de bär CI, från att 

nästan alltid ha på CI till att endast använda det när det finns ett behov av det. Nedanstående citat 

illustrerar dessutom variationen i användning med avseende på skolform.  

När jag badar och sover och även ibland när jag är sjuk- Karin 

Nu när jag går i en dövklass på gymnasiet känner jag att jag inte har en stor nytta av den, men så fort jag 

kommer hem så tar jag på den! - Anna 

Majoriteten beskriver att deras kontakter med hörande och hörselskadade påverkas positivt av att 

de har CI. 

 Jättemycket, många av mina kompisar är hörande och jag har nytta av CI:t varje dag /.../ Det påverkar mitt 

sociala liv att jag kan umgås mer – Karin 

Jag vågar prata mer när jag har på den som att prata med hörselskadade eller de som inte kan teckenspråk så 

bra - Sara 

 

En intervjuperson upplever att CI påverkar hennes vardag på ett avgörande sätt.  
 

Jag känner att jag inte skulle klara att det skulle vara tyst i en vecka. Det skulle inte kännas... bra för mig. Jag 

vet inte varför men det känns som att den (hörseln) ska då sjunka... att jag ska förlora det jag har. Men det gör 

det inte för jag vet att det kommer att hålla fast... när jag använder den.  Därför är det viktigt för mig att ha 

den varje dag så känner jag så i alla fall- Malin 
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Vänner  
Intervjupersonerna har vänner såväl bland döva och hörselskadade som hörande. Någon har mest 

döva vänner, en annan mest hörande men de flesta har en blandning av vänner från samtliga 

grupper. 

Har vänner som är allt det - Karin 

Det är blandat. Döva, hörselskadade och CI... blandat... jag har inga hörande vänner - Maria 

Tillhöra en eller flera grupper 
När det gäller gruppering av människor i hörande, hörselskadade och döva känner alla 

intervjupersoner att de tillhör fler än en grupp.  

Det känns som om jag hör till alla. Liksom jag hör till där och där... Jag har hörselskadade kompisar, döva 

kompisar, hörande kompisar. Så jag är kompis med alla. Liksom alla liksom funkar ju liksom... Så jag tycker 

att jag hänger ihop allihopa - Tina 

Två intervjupersoner nämner döva och hörselskadade medan två andra nämner döva och hörande. 

Av de två som beskriver sin tillhörighet till döva och hörselskadade tar den ena upp att andra 

grupper inte förstår hur det är att ha en hörselnedsättning och den andra beskriver att det är själva 

teckenspråket som avgör var man känner tillhörighet.  

... och jag känner att jag inte riktigt passar in. Jag tycker att jag passar mer till en som vet hur jag känner och 

hur jag tänker. Och att vara hörselskadad själv - Malin 

Ja typ, men ibland har jag svårt att höra vad som sägs med hörselskadade som inte kan så mycket 

teckenspråk, och med hörande också. Med döva använder vi teckenspråk - Maria 

 

Av de två andra som känner tillhörighet både till döva och hörande beskriver en (den andra har 

inte angett någon förklaring) att det är två världar som hon hoppar mellan. 

Jag känner mig hemma i den teckenspråkiga världen men jag kan komma in i hörande världen och prata, en 

fördel som jag har. Men just med hörselskadade... det är oftast svårt när en hörselskadad pratar med en 

hörselskadad så kan det bli ´va va´ och missförstånd. Jag har aldrig känt hemma i mitten, utan antingen här 

eller där (dövvärlden och hörande) som jag hoppar emellan - Anna 

Beskrivningar av sig själv med en hörande 
När intervjupersonerna beskriver sig själva i förhållande till hörande gör de vissa skillnader. 

Uttrycket ”nästan hörande” används av en intervjuperson. De andra beskriver sig själva som en 

som pratar och hör sämre än hörande.   
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Jag är nästan som hörande - Karin 

Ja, då skulle jag beskriva mig som en som är dålig på att prata och uppfatta. Visst förstår jag och kan hörande 

skämt och kan skriva på svenska. Men att hänga med och prata flytande kan jag inte utan de måste prata 

tydligt och använda gester och jag får kämpa med att förstå. Jag blir trött av att prata med hörande- Sara 

Beskrivningar av sig själv med en döv  
Alla beskriver sig själv olika i förhållande till döva. Betydelsen av teckenspråket och möjligheten 

att höra återkommer i de flesta svar. En nämner de utökade möjligheter till integration som ett CI 

innebär.  

Om jag tar av CI så blir jag stendöv... kan jag säga... jag vet ju på ett ungefär hur det känns, ja allting är tyst 

omkring mig. Om jag tar av den så känner jag mig som döv och förstår hur det känns att va... kan man säga 

som dövvärld... hur det känns att inte höra någonting eller sådära... Skillnaden är att de använder teckenspråk 

hela tiden och jag använder då och då... - Malin 

 Jag har blivit så pass integrerad i den hörande världen och hörande vet ofta inte om att jag är döv pga. bra tal. 

Så därför har jag lite svårt med t. ex dövskolor och sådant. Jag tror jag har fler möjligheter än vissa döva - 

Karin 

Beskrivningar av sig själv med en hörselskadad 
Många beskriver att det finns olika grupperingar i den hörselskadade världen. Dock beskriver de 

grupperingarna på olika sätt. Intervjupersonerna menar att det finns två grupper inom den 

hörselskadade världen. Den ena gruppen tycker att teckenspråk är viktigt och den andra inte.  

... det finns av två olika... de som tycker att det är ok att teckna medan det finns andra som inte tycker det och 

är mer med hörande - Sara 

Den gruppen som kan teckenspråk är säkrare i kommunikationssammanhang eftersom de har ett 

språk att vila på men kan delta i både den hörande och den döva världen  

De osäkra hörselskadade och de säkra hörselskadade.  De osäkra hörselskadade kan inte hänga med 100% i  

kommunikationen som ett exempel. Sen finns de säkra hörselskadade som kan hänga med bra och kan delta i 

den hörande och den döva världen och hoppa emellan - Anna 

Två intervjupersoner berättar om svårigheten med att förklara sin hörsel med att säga jag är döv 

men ändå kan prata eller att jag är hörselskadad men hör ändå inte bra.  

Om jag skulle träffa en hörande person och egentligen kan vi kommunicera bra men om jag säger att jag är 

hörselskadad så tror de att jag hör bättre än vad jag egentligen kan... just därför tycker jag att det är bäst att 

säga att jag är döv – Sara 
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Beskrivningar av sig själv och andra som har CI 
Hälften av intervjupersoner vet inte riktigt hur de ska beskriva sig själva jämfört med andra som 

har CI eftersom de inte har träffat så många andra CI-opererade och är ensamma om att ha CI i  

deras klasser. 

Saken är att jag inte har träffat många som har CI ... jag har sett andra som har CI men... – Malin 

En nämner valmöjligheten som CI-bärare har . 

Om vi tar på CI, alltså sätter på ljudet, då kan vi prata. Och när vi stänger av ljudet kan vi använda 

teckenspråk istället – Maria 

Två andra beskriver sig själva genom att peka på den skillnad som finns i hörsel- och 

talutvecklingen mellan dem som opererades sent i förhållande till dem som opererades tidigt. 

Andra skillnader som en beskriver är att det finns andra som inte använder sina CI. 

De flesta har nu CI och jag anser att de hör mycket bättre än vad jag gör eftersom de opereras tidigt och 

utvecklas bättre och många går i integrerade klasser. Men självklart vet jag inte om hur den sociala biten ser 

ut... men själva hörseln... – Anna 

Eller egentligen finns det två olika, ena är att de har den varje dag och den andra aldrig - Sara 

Likheter och skillnader mellan en döv och en som har CI. 
Svaren av dessa frågor kring likheter och skillnader mellan en döv och en som har CI visar att 

nästan alla menar att det i grunden inte är någon skillnad mellan en döv och en med CI. Båda är 

döva men den med CI kan höra och har därigenom större valmöjligheter jämfört med en döv.  

Döva framhåller att de klarar sig själva med hjälp av teckenspråket. De med CI ser som ett 

utmärkt hjälpmedel men förstår att döva klarar sig bra utan. 

Inga skillnader. De båda är lika döva för det - Anna 

Döva har mer attityd och har ”deafpower”-attityd och menar att de inte behöver kunna höra utan de klarar sig 

ändå. Och en som har CI tycker att den är bra som hjälpmedel även om de är döva och kan teckenspråk så 

tycker de att CI är bra att ha - Sara 

Ytterligare en likhet mellan döva och CI-opererade är betydelsen av teckenspråket.  

Båda är döva om man tar bort CI... Jag blir som helt döv så man får använda teckenspråk - Tina 
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Likheter och skillnader mellan en hörselskadad och en som har CI 
Likheterna mellan en hörselskadad och en om har CI varierar men båda är hörselskadade och 

beroende av tekniskt hjälpmedel. Under förutsättning att den hörselskadade kan teckenspråk kan 

de kommunicera fullt ut med varandra men även med hörande utan teckenspråk.  

Tekniskt hjälpmedel är vad båda behöver och är beroende av den - Anna 

Jag tycker att det är samma sak. Jag säger liksom att jag är hörselskadad. Jag säger inte att jag är döv... jag har 

ju alltid på den så då blir man hörselskadad - Tina 

De flesta nämner även här de utökade valmöjligheterna. En annan skillnad är att en som är 

hörselskadad är alltid hörselskadad, medan de som har CI blir hörselskadade om de sätter på CI. 

Många lyfter fram de kvalitativa skillnaderna mellan en vanlig hörapparat och CI. 

Och när de tar på CI så blir de som hörselskadade. De hörselskadade är hörselskadad på heltid - Sara 

Jag har bättre tal och hör ofta bättre än många gravt hörselskadade och jag tror att CI är bättre än hörapparater 

- Tina 

Jämfört med en hörapparat är CI en rolly-royce och hörapparat en volvo. Volvo är bra men rolly-royce har 

”det lilla extra”- Anna 

 

Språk och kommunikation 

Olika kommunikationsform beroende på familj, vänner och skola 
Alla intervjupersoner pratar inom familjen. Några föräldrar tecknar tillbaka eller så använder de 

tecken som stöd, TSS. 

Ända sen från början har jag alltid pratat och fortfarande än idag och mina föräldrar tecknar tillbaka och jag 

pratar till dom - Anna 

Oftast pratar vi som vanligt… Ibland får jag stödtecken - Malin 

Några använder teckenspråk med sina vänner men använder talspråk vid behov, t.ex. när de 

kommunicerar med hörande och hörselskadade. 

På teckenspråk och så pratar jag på msn... och pratar med hörselskadade men det är teckenspråk i första hand 

- Sara 

Majoriteten av intervjupersonerna talar med sina vänner men använder även teckenspråk. Med 

döva sker kommunikationen med teckenspråk.  

 27



 

Pratar, men med döva tecknar jag - Tina 

De som går i en dövklass tar del av undervisningen på teckenspråk. De som går i hörselklass har 

tal med hjälp av mikrofon och eventuell TSS vid behov. Hon som går i integrerad klass använder 

tal. 

Talad svenska 
Alla försökspersoner understryker vikten av att kunna tala. Fyra av intervjupersonerna påpekar 

samtidigt att de behärskar talspråk sämre än teckenspråk  

Det öppnas mer... öppnas många vägar. Jag kan träffa hörande... Givetvis kan döva absolut träffa hörande 

men det blir på et annat kommunikationssätt... självklart... det är ju så. Jag kan däremot träffa dem direkt och 

prata - Anna 

Men det är mitt andra, där jag är sämre i - Anna 

Svenskt teckenspråk 
Alla framhåller på lite olika sätt att de kan teckenspråk och att det är bra att kunna teckenspråk. 

Språket är även användbart i bullriga miljöer och vid bad. Teckenspråk ger även möjlighet att tala 

med döva. Teckenspråk kan även vara en fördel i kommunikationen med hörande genom 

användande av kroppsspråk och gester. Det finns olika nyanser i beskrivningarna om betydelsen 

av svenskt teckenspråk men en ökad trygghet och möjligheten till kommunikation med döva 

framhåller samtliga intervjupersoner. 

Det är mitt språk även om jag började prata innan jag tecknade. Men jag tycker att teckenspråk är det jag 

känner mig mest trygg i... ja det är det sättet som jag kommunicerar  bäst på - Anna 

Alltså om jag inte hade kunnat teckenspråk hade jag inte kunnat prata med döva...jaa... så det  är kul - Tina 

Språkanvändning och bekvämlighet 
Ungdomarna ger samma svar på vilket språk de använder mest och känner sig mest bekväm med. 

En del tycker att teckenspråk är svårt och väljer därför talat språk. Dessa ungdomar går i 

integrerad eller hörselklass. En del använder teckenspråk och känner sig mest bekväm med 

teckenspråk. Däremot använder de tal i specifika situationer med hörande. En av de intervjuade 

pratar och använder TSS och menar att det blir då lättare vid kommunikationen. 

Därför att det är svårt med teckenspråk. Liksom jag hör så bra att jag inte behöver teckenspråk. Det är bara 

onödigt – Tina 
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Visst kan jag prata och så, men vissa gånger känner jag mig trygg i teckenspråket eftersom det är mitt första 

språk i princip... samma sak som för hörande som har svenska som sitt första språk... samma sak - Anna 

Det är mest bekvämt att tala och teckna samtidigt. Det blir lättare för mig men ibland brukar jag inte använda 

teckenspråk utan det blir mest tal när jag förstår som t.ex. vad mamma och pappa säger - Maria 

Tvåspråkighet 
Alla säger att de är tvåspråkiga och att det är till nytta eftersom de kan använda teckenspråk och 

tal varje dag och gör så att de kan prata med alla. 

Därför att då kan man ha kontakt med både döva och hörande - Karin  

Tvåspråkighet är även ett verktyg ute i samhället som t.ex. på en arbetsplats med hörande.   

Tvåspråkighet ger även en valmöjlighet att kunna välja kommunikationsform. 

Ja... nu i dagens samhälle är... vi tar studenten snart och när vi kommer ut kommer jag vara mer i den hörande 

världen. Tidigare i grundskolan och högstadiet har vi varit trygga i en stor döv grupp och det fungerar, men 

nu när vi kommer ut i samhället måste vi verkligen framhäva oss och då kan det vara bra att kunna uttrycka 

sig på talspråket även om det går bra att uttrycka på andra sätt. Ja... det är kanske lite bekvämt - Anna 

Ja, då kan man välja. Ibland vill jag det ena och ibland det andra- Sara 

 

Hur uppfattar andra vem jag är 

Attityder kring CI 
Tina uppgav inga attityder eftersom hon inte tror att andra betraktar henne som någon ”som har 

CI”.  Övriga intervjupersoner tar upp debatten kring CI och jämför attityderna till CI förr och nu.  

Den initialt starkt negativa attityden till CI orsakades till stor del av dövas oro över att 

teckenspråket skulle försvinna. Oron blev särskilt stor när små barn började opereras och att de 

inte fick lära sig teckenspråk. Det finns hörande som ser en CI-operation som att göra en person 

helt hörande och därför inte har behov av att lära sig teckenspråk.  

Det finns mycket debatt om hörande som opererar sina barn direkt efter födseln och inte använder 

teckenspråk och att folk reagerar på detta. Det finns folk med CI som tror att de vet bäst för att de har CI och 

hör och inte vill använda teckenspråk och det reagerar döva negativt på.  

Jaa... sen finns det bland hörande de som tycker ”såja, nu är du som hörande” och förstår inte att 

teckenspråket är viktig. De tycker att det är så bra och vill se och är nyfikna på hur det fungerar. De blir glada 
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men lite på fel sätt tycker jag... sen finns det de som tycker att CI är bra som t.ex personer som själva har CI 

och tycker bara att det är bra att ha och kunna välja själv -  Sara 

I den hörselskadade världen finns det attityder om de som har CI, att de är mer döva än 

hörselskadade till skillnad från döva som inte bryr sig. En annan upplever att det finns dom som 

tror att de som har CI tror sig vara bättre än andra. 

Är man hörselskadad tänker man lite mer som en döv person, men för en döv person spelar det ingen roll 

liksom. Dom bryr sig inte utan det är mer hörselskadade som säger att det är en döv person... ungefär så blir 

jag uppfattad - Malin 

Att de är förmer – Karin 

Hörselskadade och döva 
Intervjupersonerna svarar varierande kring hur hörselskadade och döva ser på dem som har CI.  

De frågar mig om jag är hörselskadad. Och jag svarar jaa med CI - Maria 

Jag har aldrig träffat någon hörselskadad som har tyckt något faktiskt... nej... eftersom jag tror att dom 

hörselskadade själva är mycket medvetna om det eftersom det är teknisk hjälpmedel så jag tror inte att de 

reflekterar så mycket över det, som varför har du CI. Nej, jag tror inte det - Anna 

Som jag sa tidigare så ser jag det som extra bonus att jag kan kommunicera med dem. Det känns som de 

uppskattar det och att vi ”hör ihop”. Visst känner jag att döva är bra personer men jag hör inte riktigt in med 

dem när de inte kan prata. Därför känner jag mer tillhörighet och får kontakt med hörselskadade och de ser 

mig - Sara     

Situationen påverkar hur döva, hörselskadade och hörande ser på en CI-bärare. Endast en 

upplever inga skillnader utan alla ser henne som normal.  

Ja, det blir väl mer att jag är hörselskadad, en blandning av döv och hörselskadad. De känner att de t.ex. som 

när jag ska bada så hör jag ingenting, då ser de mig mer som en döv person så det blir viktigt att använda 

teckenspråk - Malin 

De ser mig som vanlig person- Tina 

Karin menar att det är olika från person till person när det gäller hörselskadade men beskriver en 

känsla av att döva är irriterade på henne. 

Ibland verkar de bli lite irriterade över att det går bra för mig och så vidare - Karin 
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Resten av intervjupersonerna upplever att döva ser på dem som att de kan prata och höra. Det kan 

vara ett problem med att döva ibland inte förstår när Malin tecknar och detta förklarar hon med 

att hon inte tänker som döva på grund av att hon även använder talspråk.   

Jag tänker så och ibland är det svårt att översätta till teckenspråk som man tänker - Malin 

Några tar upp negativa erfarenheter av dålig bemötande när hon valde att operera sig. En känner 

att döva tycker att hon inte är riktigt döv även om hon själv anser det.  

Jag fick tyvärr dåligt bemötande av döva. Men sen när de har hört på andra vägar varför, så accepterade de - 

Anna 

Oftast känner jag att de tycker att jag inte är en av dem… Jag känner mig som döv men jag tror att de inte 

uppfattar mig så... jag tror det - Sara 

Hörande 
En av intervjupersonerna lyfter fram den stora förståelsen hos hörande i att hon hör sämre men 

också hur angelägna hörande är att hon skall förstå vad de säger. Det framgår även av 

intervjuerna att det är vanligt att hörande inte känner till CI och att de därför ofta ställer frågor 

om de är hörselskadade. 

Så förstår de att jag hör sämre än hörande… de är vana vid det. Så de tycker att det är viktigt att jag förstår 

vad de säger - Malin 

Dom hörande som ser och upptäcker att jag har CI brukar fråga vad det är för något... De har aldrig hört ordet 

förut - Maria 

Krav av samhället 
Ingen förutom en upplever krav från samhällets sida att de ska vara ”som döva” Däremot anser 

majoriteten att det ställs krav på dem att vara ”som hörande” och exemplifierar detta med att 

hörande tror att de hör bättre än vad de gör, oförståelse över att de behöver teckenspråk och 

attityden att man ska vara mer som hörande även om man är hörselskadad.  

Jo, de vill ju att jag ska göra lite mer än vad hörapparaten CI ger... Och att jag ska prata mer - Maria 

En som inte känner något krav från samhället berättar att hon snarare anpassar sig efter vilka hon 

umgås med. 

Nej, men jag kan se till att jag passar mig in. Som t.ex. vi döva går till café och beställer något och jag pratar när 

jag beställer då kan jag känna mig lite obekväm och de frågar mig om jag kan beställa åt dem. Så jag brukar 

hellre vara döv och beställer genom att skriva på papper istället. Så jag tror att jag anpassar mig lite - Anna 
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Analys 
 

I analysen används teorier och tidigare forskning för att tolka de sex intervjupersonernas svar 

under följande teman; identitet, språk och upplevda uppfattningar. Med hjälp av analysmodellen 

(se s.15) avslutas analysen med en diskussion kring CI-ungdomars identitet.  

Identitet 
Samtliga intervjupersoner uppfattar sig själva som i grunden döva och alla kan teckenspråk. 

Intervjupersonerna känner därför en viss tillhörighet till dövgruppen. Eftersom de kan höra med 

CI blir deras CI en personlig karaktär baserad på den sociala identiteten (Lange & Westin, 1981) 

men som skiljer ut individen från andra med samma sociala attribut, dvs. döv och teckenspråkig. 

Detta kan gälla även i förhållandet till den hörselskadade gruppen. Gemensamt är att de använder 

tekniska hjälpmedel för att kunna höra. Det som skiljer är att en CI-opererad är döv utan detta 

hjälpmedel. Den utökade valmöjligheten som CI ger verkar också vara ett attribut som skiljer 

dem ifrån både hörselskadadegruppen och den döva gruppen. Tack vare implantatet upplever 

intervjupersonerna att en CI-bärare kan välja att vara hörande eller döv. Intervjupersonerna 

beskriver att de har både döva, hörselskadade och hörande vänner och de beskriver själva att de 

tillhör flera grupper. Utifrån identitetsteorin (Trost & Levin, 2004) kan detta förstås som att CI-

bärarna i denna studie grundar sin identitet på rolltillhörighet och dess förväntningar. Beroende 

på vilken grupp de umgås med finns det i intervjuerna även en beskrivning av en situation där 

ungdomen aktivt väljer att uppfattas av andra som tillhörande en viss grupp. Att Anna väljer att 

beställa genom att skriva på papper när hon är ute med andra döva visar att valet av 

kommunikationssätt är ett sätt för intervjupersonerna att aktivt välja sin sociala identitet i olika 

sammanhang. 

      En av intervjupersonerna, Karin, identifierar sig som hörande. Detta kan förklaras med att 

hon lever i en oral miljö såväl i hemmet som i skolan. Miljöns påverkan i detta sammanhang har 

även visats i annan studie (Andersson & Lawenius, 1997). I denna studie identifierade sig 

hörselskadade i en integrerad klass som hörande. Wheelers mfl. (2007) studie visar att det inte 

fanns något samband mellan identitet och skola. Här verkar det vara annorlunda med Karin och 

även Tina som har gått integrerad ända fram till gymnasiet där hon nu går i en hörselklass och 

beskriver sig vara hörselskadad med sitt CI. Det överensstämmer också med de flesta som går i 
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hörsel- och teckenspråkig klass. Till skillnad från Anderssons och Lawenius (1997) studie visar 

intervjuerna i föreliggande undersökning att den skolform ungdomar med CI befinner sig i har 

stor påverkan på ungdomarnas sociala identitet. 

      Intervjupersonerna ser inte dövhet som något avvikande eller som ett handikapp i motsats till 

de medicinska definitionerna.  De framhåller att de i grunden är döva och respekterar andra döva. 

CI innebär enbart ett sätt att få tillgång till ytterligare ett sätt att kommunicera på. Dock 

framhåller ungdomarna fördelen med att vara tvåspråkiga och kan kommunicera med både döva 

och hörande. Detta visas även i att där intervjupersonerna gör en skillnad på hörselskadade som 

kan teckenspråk och hörselskadade som inte kan teckenspråk. 

Språk 
Alla intervjupersonerna använder olika kommunikationsformer beroende på situationen. Vid en 

jämförelse av vilken kommunikationsform de använder mest och den kommunikationen som de 

kände mest bekväma i, visar det sig att i de flesta fall kan språkanvändning kopplas ihop med det 

språk de känner sig mest bekväma med. Språket verkar ha en stor påverkan på identiteten vilket 

skiljer från Wheelers m.fl. (2007) studie där inget samband kunde visas mellan språkanvändning 

såsom tal eller/och teckenspråk och deras personers identitet. CI-bärandes kommunikation inom 

den egna familjen utgör ett undantag. Inom familjen är det framförallt talspråk som används. 

Anledningen till att kommunikationssättet skiljer sig mellan familjen och vänner kan vara att 

intervjupersonerna ”väljer” sina vänner medan man föds in i en familj där alla är hörande. Det 

kan även vara som Almér (2003) beskriver att intervjupersonerna har antingen flera identiteter 

beroende på språkval eller att de växlar mellan olika språk och har samma identitet. 

Teckenspråket och tvåspråkigheten gör att de kan växla mellan olika världar. 

      Resultaten i denna studie överensstämmer i hög grad med Wheelers m.fl. studie (2007) 

genom att de flesta intervjupersoner föredrog att använda talspråk men behärskar teckenspråk. 

Alla intervjupersoner är flexibla med språkväxlingen beroende på situationen och att det 

viktigaste är att kommunikationen fungerar och inte vilket språk som används. Det kan kopplas 

till kollektiv identitet utifrån identitetsteorin (Lange & Westin, 1981).  Det är vad gruppen gör, 

dvs. pratar, tecknar eller pratar med tecken som stöd, som är i centrum.  Ungdomarna anpassar 

sig till den grupp de för stunden tillhör. Alla är tvåspråkiga och kan teckenspråk vilket 

överensstämmer med de hörselskadade i Brunnbergs studie (2003) som visar samma 

gemensamma nämnare med döva; tvåspråkighet och teckenspråk.   
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Upplevda uppfattningar 
Ungdomarnas upplevda uppfattning av hur döva, hörselskadade och hörande ser på personer som 

har CI är utifrån undersökningsresultatet varierande. Intervjupersonerna beskriver att det finns 

hörande som har kunskap och vet hur de ska bemöta de som har CI och det finns andra hörande 

som inte kan något om CI och tror att de opererade är som hörande. Intervjupersonerna upplever 

även att de blir olika bemötta av hörselskadade. Hörselskadade personer kan antingen betrakta 

personer med CI som hörselskadade eller som döv/hörselskadad eller så finns de personer som 

inte reflekterar alls eftersom de själva har tekniskt hjälpmedel. Av döva upplevs 

intervjupersonerna som personer som kan prata och höra. En del har upplevt att de inte blir 

betraktade som en ”riktig” döv efter valet att CI-operera sig. Kravet från samhället att de ska vara 

”som hörande” har alla upplevt. Intervjupersonerna upplever reaktionerna från de olika grupperna 

på olika sätt och att inte alla ser dem på samma sätt som de själva gör. Vi ser här hur viktig 

bekräftelsen för att utveckla sin identitet enligt Taylor (1995).  Brist på bekräftelse kan enligt 

Jönsson (1993) ligga bakom att intervjupersonerna känner sig lite kluvna som hörselskadade. 

Dock verkar det vara en väsentlig skillnad mellan att alltid vara hörselskadad och att vara döv 

och hörselskadad. Intervjupersonerna poängterar att de inte är som andra hörselskadade utan 

något annat eftersom de kan välja när de vill vara hörselskadade, medan en hörselskadad alltid är 

hörselskadad.  

Analysmodellen 
Resultaten från denna studie ger väldigt varierande svar som gör det svårt att, utifrån 

analysmodellen (Brunnberg, 2009), placera in intervjupersonerna i någon av grupperna hörande, 

döv eller hörselskadade. De flesta svaren visar generellt att de inte identifierar sig som hörande. 

De menar att CI inte är ett sätt att bli hörande. Dock föredrar de flesta av intervjupersonerna att 

använda talspråket. Många hörande betraktar dem också som hörande. Endast en av 

intervjupersonerna, Karin, uttryckte sig att vara nästan som hörande. Hon går i en integrerad klass 

men har hörselskadade och döva vänner. Två föredrar att använda teckenspråk och har mest döva 

vänner. De ser CI som ett hjälpmedel som de har nytta av inte bara i kontakt med hörande utan 

även i kontakt med döva och hörselskadade. CI är även en hjälp i vardagen för dessa personer, 

tex. att höra nycklar falla ner på golvet. Alla använder talspråk, teckenspråk och tecken som stöd 

och ser sig som hörselskadade eller som att de går från döv till hörselskadad när de använder CI. 
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Diskussion 
 

Utifrån analysmodellen är det alltså svårt att placera intervjupersonerna i någon kategori genom 

att deras svar inte helt överensstämde med en hörselskadads identitet även om de flesta uppfyllde 

”kriterierna” för en hörselskadads identitet. Likheten med en hörselskadads identitet är att de 

använder talspråk, teckenspråk och tecken som stöd. Även om de flesta ser CI som ett sätt att bli 

hörselskadad skapar själva valmöjligheten en anmärkningsvärd skillnad. De kan välja mellan att 

vilja höra eller inte, till skillnad från döva eller hörselskadade. Intervjupersonernas svarar ”med 

CI kan jag höra” och inte ”jag hör” eftersom de är i grunden döva. Det karaktäristiska med CI-

identitet skulle vara att de betraktar sig själva som ”både och”, d.v.s. som hörselskadade och 

döva.  

      Det positiva som CI-bärarna själva upplever med valmöjligheten är just att växla mellan tal 

och teckenspråk, vilket inte alltid överensstämmer med omgivningens bild. Argumentet som 

används av döva, enligt Jacobsson (2000), att valmöjligheten ligger i att individen själv bör få 

bestämma om en operations skall genomföras eller inte och att man förvägrar barnet 

valmöjligheten om små barn CI-opereras, överensstämmer inte med CI-bärarnas positiva 

upplevelser. Ett annat exempel är också att CI-bärarnas upplevelser inte överensstämmer med 

hörandes förväntningar att de ska vara som hörande och klara sig bättre än vad de gör i 

situationer som hörande vanligtvis klarar sig i. 

      Den fråga som reser sig är om detta är ett tecken på att intervjupersonerna utvecklat en ny 

identitet, dvs. CI-identitet. Jacobsson (2000) har lyft fram en ny diskurs genom att betrakta CI-

bärare som varken döva eller hörande. Istället hör de till ”det bästa av världar” eller ”både och”. 

Resultaten från denna undersökning pekar åt samma håll. Det framgår i denna undersökning att 

CI är ett hjälpmedel som möjliggör deltagande i flera ”världar”, såväl i den hörande som den 

döva världen. Med tanke på att det redan idag är 95 % av de dövfödda barnen som CI-opereras 

uppstår frågan vilka världar som CI-bärarna kan växla emellan i framtiden. En annan fråga som 

uppstår gäller teckenspråket. Om den teckenspråkiga världen krymper, vilken påverkan har det på 

CI-bärarnas möjligheter att kommunicera på det språk som de verka trivas bäst med. I denna 

undersökning gav några intervjupersoner uttryck för att de trivdes bäst i den teckenspråkiga 

miljön. Enligt Jönsson (1993) kan hörselskadade känna sig kluvna mellan två världar och 

identiteter: hörande och döv. Så kan det också vara för CI-bärarna i denna undersökning att de 
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har en oklar identitet som uppstår när de hela tiden försöka vara någon som de inte är, d.v.s. 

hörande, döv eller hörselskadad. Men undersökningen visar att redan nu finns det tecken på en 

egen CI-identitet. Kan det resultera i att CI-bärarna i framtiden bilder en egen grupp med en egen 

kultur på samma sätt som döva har sin kultur (SDR, 2009b)? En följdfråga blir hur den s.k. 

dövkulturen med dess gruppkänsla och gemensamma språk kommer att se ut och vilka som 

kommer att utgöra den. Det är även möjligt att det med tiden inte sker någon kategorisering i 

grupper som av döva, hörselskadade och CI-bärare utan det finns en grupp där medlemmarna har 

olika typer av hörselnedsättningar.  

      Kan teckenspråket bevaras som ett språk även om antalet döva minskas? Teckenspråket är, 

enligt Danmert (2005), ett språk med egen grammatik och struktur som används främst av döva. 

Sedan finns det olika varianter på teckenspråket som TSS, som inte är ett språk utan en metod 

som används tillsammans med talspråket, vilket används av bl.a. hörselskadade. Om det inte 

finns döva utan enbart CI-bärare i framtiden, kommer då teckenspråket att reduceras till ett 

komplement till talet som TSS är? Dock har intervjupersonerna poängterat i flera sammanhang 

fördelarna med teckenspråket. Detta tyder på att CI-bärarna även i framtiden kommer att använda 

teckenspråket sinsemellan, även om dövas oro över att dövkulturen kommer att förändras eller 

försvinna skulle besannas. 

      I dag finns det döva föräldrar som väljer att CI-operera sina barn. Med tanke på att alla 

intervjupersoner i denna undersökning kommer från en hörande familj med ett undantag skulle 

vara intressant att undersöka hur kommunikationen i dessa familjer fungerar och hur 

familjemedlemmarna identifierar sig. Dessutom sker det stora förändringar i skolsystemet för 

döva och hörselskadade elever nu när fler barn CI-opereras, där talet får alltmer större plats i den 

teckenspråkiga undervisningen (Carlbom, 2000). Det skulle därför även vara intressant att 

undersöka hur den förändrade skolmiljön påverkar CI-bärarnas identitet om det är fler och fler 

som har CI och endast få barn i deras omgivning som är döva. 

      I svaren från intervjupersonerna kom det ofta fram att de känner sig ensamma. De är oftast 

ensamma om att bära CI i sin klass och de flesta saknar vänner med CI. Det är troligtvis av den 

anledningen att de inte riktigt vet hur de skall svara på frågorna kring CI. Den sociala 

identitetsteorin (Trost & Levin, 2004) visar att identiteten handlar mycket om att tillhöra någon 

grupp och känna sammanhållning. Intervjupersonerna har en blandning av döva, hörselskadade 

och hörande vänner, vilket kommer att förändras med åren genom att antalet CI-bärare ökar. CI-
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bärande ungdomar kommer sannolikt i framtiden att ha fler vänner som har CI och känna större 

tillhörighet till dem. Det är kanske då som det blir tydligt att det bildats en ny grupp som varken 

är ”både och” eller ”det bästa av två världar”, utan en helt egen grupp med egna definitioner, en 

CI-grupp med personer som uppfattar sig ha en framträdande CI-identitet. 

      Av den här undersökningen får vi en större förståelse för hur ungdomarna ser på sitt CI och 

hur de identifierar sig även om det inte kan generaliseras till andra som har CI. Det är fortfarande 

mycket som är nytt med CI och det finns mycket som tyder på att det kommer att ske stora 

förändringar i framtiden då det gäller skolmiljö, språk, vänner, uppfattning av sig själva och hur 

andra uppfattar dem. Detta kommer troligtvis att påverka deras identitet i framtiden. Den ökade 

förståelsen för CI-gruppen bidrar till att vi lättare kan förhålla oss till gruppen. Detta kommer 

förhoppningsvis att leda till att CI-bärarnas integration i det hörande samhället utvecklas 

samtidigt som de får behålla valmöjligheten att växla mellan teckenspråk och tal, mellan olika 

sociala sammanhang och världar. Det viktigaste borde vara att låta ungdomarna ges möjlighet till 

goda kommunikationsmöjligheter att de får känna sig hemma i sin egen identitet och sociala 

samhörighet.  

  

Förslag på framtida forskning   
I den fortsatta forskningen är det viktigt att fler ungdomar intervjuas från de tre olika grupperna, 

att pojkar inkluderas i studien och att liknande studier görs i några andra länder. Dessutom är det 

mycket intressant att göra uppföljande studier av de ungdomar som ingår i denna undersökning 

för att se om deras identitet förändras över tid. 
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Bilaga 1 Information till skolpersonal 
 
Hej! 
 
Jag heter Rakel Burman och läser sista terminen till socionom vid Örebro universitet. I 
utbildningen ingår ett examensarbete i vilket jag har valt att skriva om ungdomar med 
cochleaimplantat (CI). Detta på grund att jag själv har CI och är intresserad av detta område. Det 
finns många uttalande meningar om CI men forskningen om CI är inte stor. Jag vill kunna lyfta 
fram ungdomars eget perspektiv på CI. 
 
För examensarbetet önskar jag intervjua 6 ungdomar med CI för att ta del av deras tankar och 
resonemang kring identitet, hur de ser på den döva/hörande världen samt vilken syn de har på 
teckenspråk och tal. Önskvärt är att ungdomarna är 15 år eller äldre och har haft CI sedan de var 
små. Jag söker ungdomar från alla skolformer, dvs. de som har gått/går i en teckenspråkig,  
hörsel eller integrerad klass. Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och ingen 
enskild ungdom kommer att kunna pekas ut i den färdiga uppsatsen. 
 
Jag skulle bli mycket tacksam om du kunde hjälpa mig att komma i kontakt med någon/några 
ungdomar med CI. Lämna min förfrågan/informationsbladet till ungdomen och fråga om det är 
OK att du lämnar ut deras namn och e-post till mig. När jag fått detta kommer jag att kontakta 
dem.  
 
 
Önskar du ytterligare information kan du kontakta mig eller mina handledare. 
 
Med vänlig hälsning 
Rakel Burman 
burman_rakel@hotmail.com 
0735-085004 (SMS) 
 
Jeanette Åkerström, doktorand i socialt arbete 
jeanette.akerstrom@oru.se 
019 - 30 37 87 
 
Elinor Brunnberg, docent i socialt arbete 
elinor.brunnberg@oru.se 
019-30 34 26 
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Bilaga 2 Förfrågan 
 
Hej! 
 
Jag heter Rakel Burman och läser sista terminen till socionom vid Örebro universitet. I 
utbildningen ingår ett examensarbete i vilket jag har valt att skriva om ungdomar med 
cochleaimplantat (CI). Detta på grund att jag själv har CI. Jag är intresserad av detta område 
eftersom forskningen om CI inte är stor samtidigt som det finns många olika meningar om hur 
det är att ha CI.  
 
Jag skulle i mitt examensarbete vilja intervjua dig och några till ungdomar för att ta del av era 
tankar och resonemang kring identitet, hur ni ser på den döva/hörande världen samt vilken syn ni 
har på teckenspråk och tal. Önskvärt är att Du har haft CI sedan du var liten. Jag söker ungdomar 
från alla skolformer. Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och ingen enskild 
ungdom kommer att kunna pekas ut i den färdiga uppsatsen. 
 
Intervjun kommer att ta ca 1 timme och på en plats du själv väljer. Jag kan tyvärr inte skriva och 
se dig samtidigt vilket innebär att jag kommer att videofilma intervjun. Filmen kommer att 
förvaras säkert på Örebro universitet och endast forskare i forskargruppen ICU – I See You, 
kommer att ha tillgång till den. 
 
 
Om du vill ha ytterligare information kan du kontakta mig eller mina handledare. 
 
Med vänlig hälsning 
Rakel Burman 
burman_rakel@hotmail.com 
0735-085004 (SMS) 
 
Handledare: 
Jeanette Åkerström, doktorand i socialt arbete 
jeanette.akerstrom@oru.se 
019 - 30 37 87 
  
Elinor Brunnberg, docent i socialt arbete 
elinor.brunnberg@oru.se 
019-30 34 26 
  
 
 
 
 
 
 
 

 42

mailto:burman_rakel@hotmail.com
mailto:jeanette.akerstrom@oru.se
mailto:elinor.brunnberg@oru.se


 

Bilaga 3. Intervjuguide 
 

Bakgrund 

 Ålder 

 Kön 

 Syskon – antal     

◦ nr 1 döv hsk hörande CI 

◦ Nr 2 döv hsk hörande Ci 

◦ Nr 3 döv hsk hörande CI 

 Mamma döv hsk hörande Ci 

 Pappa döv hsk hörande CI 

 Skolform (skolinjekarta) 

 Boende (bolinjekarta) 

 

Identitet 

 När upptäcktes din hörselskada? 

 Hur gammal var du när du fick CI? 

 Vad tänker du på när du hör ”cochlea implantat”? 

 När använder du din CI? 

 När använder du inte din CI? 

 Berättar du för andra att du har CI? 

 Om ja, på vilket sätt och varför? 

 Om nej, av vilken anledning? 

 Hur skulle du beskriva dig själv i jämförelse med hörande? 

 Hur skulle du beskriva dig själv i jämförelse med döva? 

 Vad är skillnaden mellan en döv person och en person med –CI? 

 Vad är likheterna? 

 Hur skulle du beskriva dig själv i jämförelse med hörselskadade? 

 Skillnader? Likheter? 

 Hur skulle du beskriva dig själv i jämförelse med andra som har CI? 

 Skillnader? Likheter? 
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 Uppfattar du att du hör till en eller flera av de här grupperna som vi just pratat om? 

 Vad betyder CI för dig?  

 Hur påverkar det ditt vardagsliv? 

 Hur är ditt självförtroende? 

 Hur kommer det sig? 

 Hur många nära vänner har du? 

 Om du tänker på de vänner: du har är de hörselskadade, döva, hörande eller CI-bärare?  

 Skulle du vilja fler vänner? 

 Skulle du vilja ha fler vänner som är hörselskadade?, döva?, hörande?, CI-bärare? 

 

Språk 

 Hur kommunicerar du med din familj? 

 Hur kommunicerar du med dina vänner? 

 Hur tar du del av undervisningen i skolan? 

 Vilken kommunikationsform använder du mest? (tal, teckenspråk, tal med tecken som 

stöd) 

 Vad tycker du om teckenspråk? 

 Varför tycker du så? 

 Vad tycker du om tal? 

 Varför tycker du så? 

 Vilken kommunikationsform känner du dig mest bekväm med? (tal, teckenspråk, tecken 

som stöd) 

  Varför? 

 Anser du dig vara tvåspråkig? 

 Är tvåspråkighet till nytta? 

 Varför/Varför inte? 
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 Upplevda uppfattningar av döva, hörande och hörselskadade.  

 

 Hur tänker du om att dina föräldrar valde att ci-operera dig? 

 Hur upplever du att döva ser på dig? 

 Hur upplever du att hörande ser på dig? 

 Hur upplever du att hörselskadade ser på dig? 

 Vilka attityder tror du att andra har om personer som har CI?  

 Är du funktionshindrad? 

 Ser andra dig som funktionshindrad? 

 Vad tycker du om andra som har CI? 

 Vad tycker du om hörande? 

 Vad tycker du om hörselskadade? 

 Vad tycker du om döva? 

 Har du upplevt krav från samhället att du ska vara ”som hörande” eller ”som döv”? 

Exemplifiera. 

 Tycker du att samhället är anpassat till personer med CI?  

 Varför/Varför inte? 

 Hur ser du på framtiden när det gäller 

Framtida egen familj 

Vänner 

Utbildning 

Arbete – vad skulle du vilja bli? 

 

Något mer du vill tillägga för att jag skall veta vem du är och vad som är viktigt för dig? 
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