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Sammanfattning 
Syftet med studien är att beskriva och försöka förstå hur en eventuell förändring 

av identitet/självuppfattning hos personer med hörselskada, som har haft det 

talade språket som förstaspråk men i vuxen ålder kommer i kontakt med 

teckenspråket och interagerar med dövkulturen. De karaktäristiska kategorierna 

som används för att skapa en spridning i närmandet av en beskrivning och 

förståelse kring mötet med dövkulturen är, kön, ålder och cochlea implantat. Detta 

för att motsvara den spridning som råder inom den heterogena gruppen 

hörselskadade. Frågeställningarna som används är: Har kön, ålder och cochlea 

implantat betydelse för en eventuell förändring kring hur personer med 

hörselskada samspelar före, under och efter mötet med dövkulturen? och Hur har 

dessa eventuella förändringar påverkat individens sätt att betrakta sig själv? 

 

Resultatet visar att informanterna beskriver hur deras identitet och 

självuppfattning har förändrats i en positiv riktning under och efter mötet med 

dövkulturen. Innan mötet med dövkulturen har informanterna betraktat sig som 

hörande och mötet med dövkulturen har medfört en insikt av hörselskadans 

konsekvenser. Majoriteten av informanterna betraktar sig numera som 

hörselskadade, endast en betraktar sig själv som Döv. De yngre informanterna 

visade sig ha lättare att interagera med dövkulturen under perioden på Västanviks 

Folkhögskola men att de inte känner sig fullt accepterade i dövgruppen utanför 

skolan.  

 

Nyckelord: dövkultur, hörselskada, identitet, interagera och Västanviks 

Folkhögskola 
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Abstract 
The study aims to describe and understand how a possible change of identity/self-

perception might happen of people with hard of hearing, who has had spoken 

Swedish as its first language but as an adult comes in contact with sign 

language and interact with the deaf culture in Sweden.  

 

The characteristic categories are used to create a spread in the 

rapprochement of the description and understandings of the meeting with deaf 

culture are gender, age and cochlear implants. This is to reflect the spread that 

exists within the heterogeneous group of hard of hearing people. The 

questions used are: Does gender, age and cochlear implants have any 

significance of any change on how people with hearing loss interact before, 

during and after the meeting with the deaf culture? And how have these changes 

affected the individual's way of looking at itself? 

 

The results show that the informants described how their identity and self-

perception has changed in a positive direction during and after the meeting 

with the deaf culture. Before meeting with the deaf culture the informants have 

viewed themselves as hearing and the meeting with the deaf culture has 

brought an awareness of the effects of a hearing loss.  

 

The majority of the informants regard themselves now as hard of hearing, 

only one considers himself deaf. The younger informants turned out to have an 

easier time interacting with the deaf culture whilst attending 

Västanvik Folkhögskola but they do not feel fully accepted in the deaf culture 

outside the school. 

 

 

Keywords: Deaf Culture, hard of hearing, identity, interaction and Västanviks 

Folkhögskola 
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1. Inledning 
Flertalet litteratur påvisar att en hörselskada är förknippat med egenskaperna att vara sämre, 

dummare och ovälkommen i sociala gemenskaper (jmf. Ahlström, 2000; Antonson, 1998). 

Den svenska 1800-tals historian befäster enligt Andersson (2009) tankesättet då de lomhörda 

(idag hörselskadade) barnen inte gavs möjlighet att ta del av den allmänna skolplikten. De 

lomhörda barnen fick inte heller ta del av specialskolor eller deltaga vid specialutbildningar 

som skapades för att säkerhetsställa framtida försörjning för döva. De betraktades istället som 

slöa och obegåvade då de inte fullt kunde tillgodogöra sig undervisningen. 

 

Synen på hörselskadade som avvikande från normen finns kvar än idag. Samhället utgår från 

att ”normaten” är en frisk människa utan funktionsnedsättning (jmf. Shakespeare, 2006). 

Likaså har den svenska sjukvården fokus på hörselskadan utifrån en medicinsk modell, att 

försöka återställa/reparera hörselskadan med hjälp av tekniska hjälpmedel så personen skall 

bli hörande. Barn med hörselskada tvingas gå på åtskilliga besök för att rehabilitera sin 

”skada” och träna förmågan att tala och höra. Detta är till skillnad mot kulturellt döva som 

associerar sin ”skada” med stolthet och deras anhöriga ges statligt stöd för att kunna erbjuda 

en kommunikation via teckenspråk (jmf. Förordning (1997:1158) om statsbidrag för 

teckenspråksutbildning för vissa föräldrar).  

 

Vi funderar över om en person med hörselskada måste betrakta sig själv som avvikande för att 

ta steget att lära sig teckenspråk. Ahlström (2000) skriver att flertalet barndomshörselskadade 

har kommit i kontakt med teckenspråket sent i grundkolan, men själva inte valt att använda 

det som kommunikationsform förrän i tjugoårsåldern. Hultman och Larsson (2010) skriver att 

ungdomarna eftersträvar att betrakta sig som hörande i sin omgivning samtidigt som flertalet 

upplever sig vara i ett ingenmansland, då de varken är hörande eller döva. 

 

1994 påbörjades en studie om hur barn med hörselskada skulle uppleva att byta språklig miljö 

från en talande med hörande till en teckenspråkig med döva (Brunnberg, 2003). Det rådde 

oenigheter huruvida barnen med hörselskada skulle accepteras i dövgruppen och om 

teckenspråket skulle ”förstöras”. Liknande diskussioner fördes på Västanviks Folkhögskola i 

slutet av 1990-talet gällande hörselskadades möjlighet till tillträde på skolan och den första 

klassen på ”Teckenspråkslinjen för hörselskadade” startade augusti 2003. 

 

Från starten har ”Teckenspråkslinjen för hörselskadade” varit oavbruten med varierande 

elevantal. Frågan är om dessa personer i likhet med Brunnberg (2003) är positiva till ett byte 

av språklig miljö och om de får ökat självförtroende? Eller finns attityderna kvar att de 

hörselskadade förstör den genuina dövmiljön? Denna studie riktar sig till att beskriva sex 

personers upplevelser kring att lära sig ett nytt språk och därmed ges möjlighet till att 

interagera med dövkulturen. 
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1.1 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva och försöka förstå hur en eventuell förändring 

av identitet/självuppfattning upplevs hos personer med hörselskada, som har haft det talade 

språket som förstaspråk men i vuxen ålder kommer i kontakt med teckenspråket och 

interagerar med dövkulturen.  

 

De karaktäristiska kategorierna som används för att skapa en spridning i närmandet av en 

förståelse och beskrivning kring mötet med dövkulturen är, kön, ålder och cochlea implantat. 

Detta för att motsvara den spridning som råder inom den heterogena gruppen hörselskadade.  

 

 Har kön, ålder och cochlea implantat betydelse för en eventuell förändring kring hur 

personer med hörselskada samspelar före, under och efter mötet med dövkulturen? 

 Hur har dessa eventuella förändringar påverkat individens sätt att betrakta sig själv? 

1.2 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till gruppen som har studerat vid teckenspråkslinjen för 

hörselskadade på Västanviks Folkhögskola i Leksand. De skall ha avlutat sina studier senast 

sommaren 2010. Vårt syfte är att beskriva och försöka förstå eventuella förändringar som sker 

vid kontakt med dövkulturen. Majoriteten som studerar på Västanviks folkhögskola bor på 

internat vilket leder till att dövkulturen blir intakt där få yttre påverkningar från omvärlden 

gör intrång. Detta medför att gruppen lättare kan konkretiserade mötet med dövkulturen och 

teckenspråket.  

1.3 Centrala begrepp 
Vi förklara i avsnittet begrepp som är centrala i vår studie. Ett av de mest centrala begreppen 

för studien är identitet och interagera vilket i teorin givits egna avsnitt och presenteras inte 

under centrala begrepp. I avsnittet presenteras en grundläggande definition av hörselskada och 

teckenspråk. Dövkultur ges en större plats för att skapa en ökad förståelse och beskrivning för 

läsaren vad dövkulturen innebär och hur mötet vid Västanviks Folkhögskola kan gestalta sig.  

1.3.1 Hörselskada 

Vi använder ordet hörselskada som ett samlingsbegrepp över flera typer av hörselskador.  

För oss innefattar begreppet hörselskada olika grader av hörselnedsättning. Graden av 

hörselnedsättning beräknas genom tonaudiogram där medelvärdet beräknas utifrån frekvenser 

på 500, 1000, 2000 och 4000 Hz (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2003). Skalan 

är följande: 

- 20 dB normal hörsel 

20 -  40dB lätt till måttlig hörselnedsättning  

40 - 70dB måttlig till grav hörselnedsättning  

70 - 95dB grav hörselnedsättning 

  ≥ 95dB dövhet 
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1.3.2 Dövkultur och dövvärlden 

Vi använder i uppsatsen två olika begrepp som är kopplade till döva, dövkultur och dövvärld. 

Dövkulturen innebär att personen har en egen hörselskada och kommunicerar genom 

teckenspråk (Fredäng, 2006 och Sparrow, 2005). När vi beskriver de individer som ingår i 

dövkulturen används dövgrupp. Sparrow (2005) och Senghas och Monaghan (2002) menar att 

dövkulturen är en subgrupp som har ett eget språk samt egen kultur, som är många gånger 

viktigare än avsaknad av hörsel. När vi skriver om dövhet som en individuell medicinsk 

defekt skrivs döv men om den kulturella egenarten som dövheten medför används, Döv med 

stort D (jmf. Fredäng, 2003). Inom dövkulturen råder en homogenitet där Döva känner 

samhörighet med varandra (Paranis, 1997). Fredäng (2006) och Sparrow (2005) skriver att 

hörande aldrig kan bli medlemmar i dövkulturen. För hörande och ofta även för hörselskadade 

används begreppet dövvärlden, här kan ingår teckenspråkiga individer som delar dövkulturens 

normer och värderingar.  

 

Den första rektorn för Västanviks Folkhögskola, Tora Sibbe, beskrev skolan som: ”En plats 

där alla Döva kan känna trygghet och kontakt, där hörande som samarbetar med döva ställer 

sin hörsel till förfogande, men arbetar utifrån dövas erfarenhet och önskemål” (Västanvik 

Folkhögskola, 2011). Fredäng (2006) och Sparrow (2005) skriver att ett tillträdeskrav i 

dövkulturen är egen hörselnedsättning. För hörande som kommunicerar genom teckenspråk 

samt delar dövkulturens värderingar används begreppet dövvärlden. Dövvärlden beskriver en 

livsstil där teckenspråket och gemensamma förhållningssätt fungerar som grund (Fredäng, 

2006; Sparrow, 2005). Dövkulturen medför enligt Paranis (1997) att döva känner en 

homogenitet med andra döva, som hörande inte gör med andra hörande. Foster (1989) skriver 

att Döva genom dövkulturen skapar en familjetillhörighet, där en känsla av isolering från 

samhället kan hävas. Dövkulturen genererar enligt Sparrow (2005) utbud av kulturella 

produkter så som teater samt böcker om Dövas liv och historia.  

 

Dövkulturen skall betraktas som en subgrupp med eget språk och egen kultur samt att de har 

sin egen historia kring synen på dövheten och teckenspråket (jmf. Sparrow, 2005; Senghas 

och Monaghan, 2002; m.fl.). Ross (1996) skriver att identifikationen som Döv och tillhörighet 

till dövkultur, har ingen koppling med den medicinsk benämning av dövhet som ett 

tonaudiogram påvisar (jmf. Foster och DeCaro, 1992). Ross (1996) beskriver att Döva har 

egna skolor, föreningsverksamheter, mötesplatser, sporttävlingar samt egen jargong, normer, 

värderingar och skämt. Dessa aspekter är viktigare för Döva än det audiologiska värdet, det 

primära inom dövkulturen är teckenspråket som kommunikationsspråk samt kulturarvet som 

dövgruppen äger. 

1.3.3 Teckenspråk 

Ahlgren och Bergman (2006) skriver att teckenspråket funnits i alla tider, men att det var först 

1981 genom ett riksdagsbeslut som det svenska teckenspråket officiellt erkändes som dövas 

primära språk. Teckenspråket betraktas som ett eget språk, med en egen uppbyggnad och 

struktur. Språket består inte enbart utav handformer (tecken) utan utav även mimik, 
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kroppsrörelse, kroppshållning, munrörelse och ansiktsuttryck (jmf. Ahlgren och Bergman, 

2006). Teckenspråket har en egen grammatik som inte följer den talade svenskan. Tecken som 

stöd (TSS) använder enskilda tecken från teckenspråkets och följer den svenska grammatiken 

(jmf. Roos, 2006).  

1.4 Tidigare forskning  
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som är central för studiens syfte och 

frågeställningar. För hörselskadade finns ingen självklar identitet enligt Ross (1997) identitet 

och identitetsförändring blir därmed central för att beskriva hur individen med hörselskada 

betraktar sig själv. Vi betraktar kommunikation som grundläggande vid samspel med andra 

människor vilket påverkar såväl synen på sig själv och sin identitet (jmf. Hintemair, 2006).  

1.4.1 Identitet 

Flertalet individer med hörselskada upplever enligt Ross (1997) ingen självklar identitet som 

hörselskadad. Detta då det råder en heterogenitet inom gruppen, där hörselstatusen är 

varierande. Individer med hörselskada befinner sig i ett ingenmansland, mellan den hörande 

kulturen samt dövkulturen (jmf. Antonson, 1998). Ross (1997) påtalar att en person som 

enligt audiogrammet har en hörselskada kan välja att identifiera sig som Döv. Detta grundar 

sig i att Döva har en starkare sammanhållning med eget språk och egen kultur, vilket gruppen 

hörselskadade saknar. 

 

Bat-Chava (1994) skriver att hörselskadade som identifierade sig starkt med andra 

hörselskadade besitter högre nivåer av självkänsla än de hörselskadade som identifiera sig 

med hörande. Samhället försöker enligt Ross (1997) stötta barn med hörselskada till en stark 

identitet, men valet av grupptillhörighet avgör de själva. Tonårsperioden är svår för alla, men 

kan bli än mer komplex för ungdomar med hörselskada då de även behöver skapa en 

hörselidentitet (Ross, 1997).  

 

Det är enligt Ross (1997) avgörande för identiteten om hörselskadan är medfödd eller 

förvärvad, likaså Toombs (2001) beskriver att en medfödd funktionsnedsättning inte upplevs 

lika dramatisk som en förvärvad. Det lilla barnet lär sig tidigt vad som fungerar och inte 

fungerar till följd av funktionsnedsättningen, för en vuxen som drabbas är fokuset på 

avsaknaden av förmågor större. Äldre personer är enligt Darling och Heckert (2010) mer 

benägna att ansluta sig till den medicinska modellen av funktionsnedsättningen
1
 då de i större 

utsträckning känner sig utestängda från samhället. Yngre personer eller personer med 

medfödd funktionsnedsättning är mer benägna att associera sin funktionsnedsättning med 

stolthet och är mer aktiva i rättighetsarbete (Darling och Heckert, 2010).  

 

                                                 

1
 Detta innebär att synen är att med rehabiliterande åtgärder kunna återskapa funktioner. 
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Ross (1997) skriver att ungdomar med hörselskada behöver känna identitet och samhörighet 

med andra. En bråkdel av USA:s alla barn och ungdomar med hörselskada är medlemmar i en 

organisation eller förening som främjar målgruppen (Ross, 1997), detta kan jämföras med 

Döva där majoriteten är aktiva medlemmar. Antonson (1998) skriver att skolan har ett dubbelt 

uppdrag, de skall ge eleverna förutsättningar till inhämtande av kunskap men likväl 

socialisera in eleverna i samhället. Eleven med hörselskada lär sig således hur de bör vara 

utifrån ett hörande perspektiv. Parasnis (1997) skriver att elever med hörselskada sällan möter 

lärare med likande funktionsnedsättning vilket påverkar deras identitetsskapande.  

 

Yngre personer med hörselskada och individer med progressiv hörselnedsättning väljer enligt 

Hintermair (2008) en bikuturell ackulturation, där de använder sig av olika 

kommunikationsstrategier, både oralt och via tecken. Stephens och Hétu (1991) skriver att 

hörselskadan bidrar till en negativ självbild, att inte kunna hantera situation men även hur 

hon/han upplever sin funktionsnedsättning. I Antonsons (1998) studie framkommer 

betydelsen av en trygg identitet och positiv syn på sig själv i mötet med hörande. Reich (1977 

ref. i Antonson, 1998) skriver att integrering är bra för teoretisk utveckling men den 

personliga och sociala utvecklingen blir lidande. Han menar att ”social integrering är starkt 

kopplad till psykiskt välbefinnande”. För att integrering skall kunna bli lyckad baseras det på 

deltagande, relationssamband och känslor. Den hörselskadade behöver kontinuerligt utveckla 

sin kommunikativa kompetens och strategier, för att skapa en lyckad integrering.  

 

Studenter med hörselskada upplever enligt Antonson (1998) befinna sig i en ensamhet och de 

är tysta och passiva i klassrumsinteraktionen. Antonson (1998) skriver att flertalet studier 

påvisar socialintegreringens betydelse för studieframgångar (jmf. Kent, 2003; Kersting, 1997; 

Norberg, Yström & Brunnberg, 2008; m.fl.). Kent (2003) skriver att elever med hörselskada i 

högre grad upplever känsla av ensamhet än hörande eleverna. Flera Döva och hörselskadade 

elever som studerar tillsammans med hörande klasskamrater känner sig enligt Kersting (1997) 

isolerade då de inte kan deltaga i den sociala gemenskapen. Studenter med hörselskada 

tenderar enligt Antonson (1998) att ”tävla” mot de hörande klasskamraterna, då de vill (be-

)visa såväl för sig själva som omgivningen att deras hörselskada inte påverkar 

kunskapsinlärningen.  

 

Antonson (1998) skriver vidare att studenter med hörselskada känner sig isolerade från 

klasskamraterna på grund av sin hörselskada, trots att de själva accepterat sin hörselskada och 

funnit strategier för att hantera skadan. Kent (2003) skriver att endast hälften av 

hörselskadade elever identifierar sig som hörselskadade. Den bristande hörselskadeidentiteten 

leder lätt till osäkerhet vilket ökar sannolikheten att: röka, dricka alkohol och/eller berusa sig. 

Flera av eleverna med hörselskada har dåliga sociala relationer till sina hörande 

klasskompisar, risken är enligt Kent (2003) att de identifierar sig som hjälplösa individer utan 

socialt kontaktnät. De får dessutom svårigheter att forma en positiv hörselskadeidentitet och 

självbild.  
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1.4.2 Interagera – oralt och teckenspråk 

Kushalnagar, Topolski, Schick, Edwards, Skalicky, och Patrick (2011) betonar att 

kommunikationen i hemmet är viktig under hela livet och bidrar till en tillfredställelse med 

skola och livet. Inte enbart relaterad till ett barns tidiga socioemotionell och språkliga 

utveckling, utan även livskvaliteten i tonåren. Enligt Sorkin (1996) är det förhållandevis liten 

del av personer med hörselskada som har behov av teckenspråk. Huruvida teckenspråket 

gynnar full delaktighet i konversationer råder det delade meningar. Kersting (1997) skriver att 

studenter med hörselskada, på akademisknivå, påtalade att de inte kunde hänga med i 

konversationer på talat språk men även svårigheter att följa en konversation på teckenspråk. 

Detta då de talade språket är deras första och kunskaperna inom teckenspråket delvis är 

begränsad. Samtidigt menar Long och Beil (2005) att teckenspråk medför att den 

hörselskadade kan känna sig avslappnad och kan uppnå full delaktighet i interaktionen.  

 

Hintermair (2006) skriver att den kommunikativa kompetens som delas mellan barn och 

föräldrar främjar den socioemotionella utvecklingen. Han grundar slutsatsen på att 

kommunikativa kompetenser, inte kommunikationen, möjliggör internalisering av tankar och 

reflektion av andra människors tankar. Detta skapar ett inre språk och dialog och på så sätt 

kan individen betrakta sig själv och förhålla sig till omgivningen. Detta resulterar i att om 

kommunikationen i hemmet uppfattas som tillfredställande skapas en signifikant korrelation 

med högre; självkänsla, social kompetens, akademisk ambition samt tillfredsställelse i 

vardagslivet (jmf. Antonson, 1998 och Hintermair, 2006).  

 

Kushalnagar et. al. (2011) skriver att om ungdomen förstår vad hans/hennes föräldrar säger; 

redogör för högre livskvalité, både generell och kopplad till hörselskada. Medan de som 

berättar att de hör en del eller lite av vad föräldrarna visar en signifikant högre andel 

depressiva symtom. Hintermair (2008) visar på att personer med en progressiv hörselskada, 

cochlea implantat eller lättare hörselskada, ackulturerar till hörande. Att känna tillhörighet till 

en kultur (ackulturation) sker främst till hörande i de familjer som använder talat språk och 

inte har tillgång till tecken. Personer som innan tre års ålder förvärvat grav hörselskada eller 

inte har cochlea implantat, är mer en del av den dövkulturen. Familjer som använder tecken 

tidigt, bidrar till ackulturation till Döva.  

 

Norberg, Yström och Brunnberg (2008) skriver att elever med hörselskada ser tvåspråkighet 

som en tillgång, genom möjligheten att beroende på kontext kunna välja språk. Hintermair 

(2008) skriver att en bikulturell ackulturation är ett alternativ för ökat psykosociala 

välbefinnande. Hintermair (2008) skriver att om teckenspråk används i hemmet är 

självkänslan högre hos det hörselskadade barnet än om oralmetod
2
 användes av föräldrarna. 

Antonson (1998) beskriver en ambivalens hos hörselskadade, de upplever sig leva i ett 

mellanland, utan grupptillhörighet, vare sig i hörande eller dövvärlden. Han menar vidare att 

                                                 

2
 Talat språk 
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synen på sig själv som hörselskadad är viktig i mötet med hörande. Hintermair och Lepolds 

(2010) resultat motsäger detta och visar att barn med hörselskada som behärskar teckenspråk 

kommunicerar mindre med klasskompisar samt upplever lägre emotionellt välbefinnande. 

Vidare skriver Hintermair och Lepolds (2010) att kommunikationsförmågan påverkar 

deltagandet i klassrummet vilket visar sig i deras betyg, de har bättre kunskap i matematik än 

tyska.  

 

Det är en vedertaglig uppfattning att de kommunikativa kraven ökar i takt med ökad ålder. 

Hinterman och Lepolds (2010) studie ger inget empiriskt stöd till att det skulle vara svårare 

med delaktighet i skolan ju äldre barnet blir eller att de kommunikativa kraven skulle öka med 

ålder. Avgörande är snarare graden av hörselskada, ju grövre hörselskada desto svårare med 

kommunikationen och för att trygga kommunikationen föreslås användning av tekniska 

hjälpmedel i undervisningen. Parasnis (1997) skriver att personer med hörselskada använder 

hjälpmedel för att underlätta tillgodogörande av muntlig kommunikation. Hinterman och 

Lepolds (2010) betonar vikten att ge elever med hörselskada strategier och instrument i god 

tid, för att öka integrering och välbefinnande.  

 

Det finns trosföreställningar hos klasskamrater och lärare att användandet av teknisk 

utrustning medför att elever med hörselskada kan tillgodogöra sig undervisningen på 

likvärdigt sätt som hörande. Antonson (1998) skriver dock att teknisk utrustning och stöd till 

personer med hörselskada är begränsad och ofta har ett bristande underhåll. Detta medför att 

personer med hörselskada i högskolestudier upplever svårigheter att tillgodogöra sig 

undervisningen, då högskola och universitet i Sverige är ett hörande kontext (Antonson, 

1998). Vidare medför detta svårigheter att få förståelse för hörselskadans konsekvenser och 

sämre kommunikation med lärare. För den socialemotionella utvecklingen skriver Hintermair 

och Leopold (2010) att aktivt deltagande på lektioner är viktigt för att skapa sociala relationer, 

möjliggöra insamlande av kunskap samt förståelse i diskussioner. Antonson (1998) förklarar 

att en hörselskada innebär nedsatt förmåga att uppfatta det talade ordet och samtidigt hålla 

mycket i minnet vilket stör den kognitiva processen och bidrar till en trötthet. Long och Beil 

(2005) skriver att elever med hörselskada uppvisar svårigheter att skapa, upprätthålla 

relationer och sociala diskussioner med hörande klasskamrater, genom bristande 

kommunikationen, då teknisk utrustning och tolk endast finns att tillgå i 

undervisningssituationen och inte på raster (jmf. Antonson, 1998). 

1.4.3 Konklusion 
Presentationen av tidigare forskning visar att personer med hörselskada inte upplever en 

självklar identitet som hörselskadad. Den hörselskadade upplever sig ofta vara ensam med sin 

hörselskada och det råder svårigheter som hörselskada att känna identifikation med andra 

inom gruppen. Det visar sig även att en trygg identitet är betydelsefull i mötet med den 

hörande omgivningen.  
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Det visar sig att en förhållandevis liten del av hörselskadegruppen är i behov av teckenspråk 

för kommunikation. Oberoende av vilken kommunikationsmetod som används är det i 

huvudsak den kommunikativa kompetensen och förståelse kring det språk som används som 

är viktig för att skapa en trygg identitet.  
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2. Metod 
I avsnittet presenteras vår forskningsprocess, från urval till metoddiskussion.  

2.1 Urval 
Vi har utgått från ett teoretiskt urval (jmf. Hartman, 2001). Silverman (2004) skriver att 

teoretiskt urval syftar till att försöka fånga eventuella samband eller relationer hos egenskaper 

inom kategorier. Vi satte upp vissa kriterier som vi ville att informanterna skulle besitta, där 

informanternas egenskaper skulle ha spridning då vi tror att egenskaper har betydelse för 

erfarenheternas beskrivningar (jmf. Hartman, 2001). För att komma i kontakt med 

informanterna använde vi en blandning av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Då vi 

besitter kännedom av gruppen kontaktades nyckelpersoner
3
 som vidarebefordrade information 

om vår pågående studie (Bryman, 2001). Därpå valdes informanter ut som passade vårt 

kriterieurval (jmf. Figur 1).  

 

namn man kvinna yngre äldre ej CI CI 

Daniel x o 
 

x o 
 

x o 
 

Anders x o 
  

x o 
 

x o 

Eva x o 
 

x o x o 
 

Sara 
 

x o x o 
  

x o 

Maria 
 

x o x o 
 

x o 
 

Lena 
 

x o 
 

x o x o 
 

 

Figur 1.  Kriterieurval presenteras med x och det faktiska urvalet med o.  

 

Diktoma egenskaper vi utgick ifrån var, man - kvinna, yngre - äldre samt utan CI och med CI. 

Anledningen till att vi valde man - kvinna, var att belysa eventuella skillnader i hur 

informanterna beskiver upplevelsen av mötet med dövkulturen beroende på könstillhörighet. 

Vi har valt att definiera informanter som är under 30 år som yngre och övriga som äldre. 

Skälet till att vi har fördelat informanterna i ålderskategorier grundar sig vår trosföreställning 

att yngre individer är mindre stabila i sin identitet och därmed lättare kan påverkas av ny 

gemenskap än äldre individer. CI kan ses som ett betydelsefullt hjälpmedel för att kunna 

tillägna sig talat språk då dessa personer är döva när implantatet inte används. Vi antar att 

dessa därmed lättare skulle kunna tillägna sig och accepteras i dövkulturen än personer med 

hörselskada som använder hörapparat. Detta genom att en CI operation först sker när 

individen inte kan utnyttja hörselresterna till att uppfatta tal vilket hörselskadade mer eller 

mindre kan göra även utan hörapparat.  

  

                                                 

3
 Nyckelpersonerna är vänner till författarna som själva studerat vid Västanviks Folkhögskola vid olika 

tidpunkter.  
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Det som skiljer kriterieurvalet från vårt faktiska urval, är att det saknas en man för att uppnå 

en jämn könsfördelning. De kriterier som den manlige informanten skulle haft gavs istället en 

kvinna, Eva. Detta berodde på att det visade sig svårt att få tag på män då fler kvinnor än män 

har studerat vid teckenspråkslinjen för hörselskadade på Västanviks Folkhögskola. Detta är 

generell trend att fler kvinnor är intresserade av teckenspråk, vid kontakt med Fellingsbros 

Teckenspråks- och Dövblindtolkutbildning visade sig att de tre senaste åren har 91 % av 

eleverna var tjejer.  

2.2 Informant 
Vi använder ordet informant istället för respondent i vår studie vilket grundar sig i att vi vill 

undvika att objektifiera personerna som intervjuas till forskningsobjekt. Detta medför att vi 

betraktar personerna som subjekt, vilka förmedlar kunskaper som vi själva inte besitter (jmf. 

Nationalencyklopedin, 2011).  

2.3 Hermeneutik och förförståelse 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att kvalitativ metod har sin utgångspunkt i det 

hermeneutiska synsättet där forskaren alltid anses besitta förförståelse. Detta medförde att vi 

inte kunde förbise vår förförståelse vid genomförandet av studien, vi var och är medvetna att 

vår kunskap inom ämnet kan ha påverkat arbetsprocessen. Författarna har flerårig erfarenhet 

av föreningsliv och ideellt engagemang vilket inneburit flertaliga möten med personer med 

hörselskada i olika åldrar, allt från barn till pensionärer. Båda författarna har erfarenhet av 

studier vid Västanviks Folkhögskola. En av författarna har studerat under ett och ett halvt år i 

såväl teckenspråkslinjen för hörselskadade samt allmänlinje. Den andra författaren har 

genomfört flertalet veckokurser på skolan. Studierna medför att båda författarna egen 

erfarenhet av att befinna sig i en genuin dövkulturell miljö samt behärskar såväl talat språk 

som teckenspråk.  

 

Det hermeneutiska synsättet har enligt Thomassen (2007) fokus på att helheten och att delarna 

skall integreras med varandra för att skapa förståelse kring ett fenomen. Förståelse av delen 

resulterar enligt Thomassen (2007) i att helheten kan uppfattas och förstås, likaså det 

omvända. För att införskaffa en helhetsbild gällande informanternas livssituation erfordrades 

förförståelse kring de kontexter som samverkar samt upplevelsen av att i vuxen ålder valt att 

studera teckenspråk (jmf. Thomassen, 2007). Thomsson (2002) menar att forskaren alltid 

besitter en förförståelse i en intervjusituation och det är viktigt att vara medveten kring 

förförståelsens påverkan. Förförståelsen medför en rad positiva effekter exempelvis att det är 

lättare för forskaren att ställa relevanta frågor samt underlättande av att ha tydlig teoretisk 

utgångspunkt. Thomsson (2002) skriver vidare att efter varje intervju som genomförts ökar 

intervjuarens förförståelse kring ämnet, vilket frambringar bättre frågor och förståelse av 

informanternas svar (Thomsson, 2002). För att försöka fånga informanternas upplevelser 

genomfördes en semistrukturerad intervju med teman. De semistrukturerade intervjuerna gav 

oss fördelen att kunna ställa följdfrågor utifrån informanternas svar och införskaffa fler delar 

som kunde integreras med helheten (jmf. Bryman, 2001; Corbin och Strauss, 2008).  
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2.3.1 Pilotintervju 

Vi genomförde en pilotintervju för att öka vår förförståelse, vidga vårt perspektiv på ämnet 

samt pröva hållbarheten i intervjufrågorna. Pilotinformanten gav oss feedback på hur frågorna 

upplevdes att besvara, om frågorna kunde tolkas på olika sätt samt hur intervjusituationen 

kunde upplevas av informanten (jmf. Holliday 2007; Bryman, 2001). Pilotintervjun 

genomfördes på talat språk med en bekant som studerat vid teckenspråkslinjen för 

hörselskadade på Västanviks Folkhögskola. Pilotintervjun ingår inte i studiens 

analysbearbetning och resultat.  

2.4 Intervju 
Patel och Davidsson (2003) skriver att den kvalitativa intervjumetodiken efterliknar ett samtal 

där båda parter ses som medskapar för att belysa forskningens problemområde i ett 

meningsfullt resonemang. Vid genomförandet av intervjuerna införskaffades (jmf. Larsson, 

Lilja och Mannheimer, 2007) kunskap om individens upplevelse kring ett givet fenomen, 

vilket var och är individens verklighet. Under intervjun försökte vi följa Patel och Davidssons 

(2003) råd att anpassa språket till informanternas kommunikationsnivå.  

 

Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (2011) beskriver hur tolkarna har skyldighet att tolka 

allt som sägs i rummet och förhålla sig opartiskt till vad som sägs. Alla informanterna erbjöds 

vid intervjutillfället information om tolketik. Västanviks Folkhögskola utbildar tolkar vilket 

innebär att ingen av informanterna var och är främmande för tolksituationer. Närvaron av två 

teckenspråkstolkar möjliggjorde att informanten själva kunde välja vilket språk hon/han ville 

använda vid intervjun. Teckenspråkstolkar fanns alltid närvarande för att säkerställa en god 

kommunikation. Teckenspråkstolkar simultantolkar allt som händer och sker i rummet. De 

växlar mellan att vara aktiv och passiv. Den passiva tolken finns hela tiden som stöd för den 

aktiva. Detta medförde att kvalitén av tolkningen kunde bibehållas under hela intervjun. 

Hälften av informanterna valde att använda talat språk och hälften valde teckenspråk.  

 

I vår studie genomfördes sex kvalitativa intervjuer till syfte att beskriva informanternas 

erfarenheter samt individernas upplevelse kring vardagssituationen. Informanterna bestod av 

två killar och fyra tjejer (för mer information läs under rubriken Urval). Antalet intervjuer vid 

kvalitativa studier skall enligt Trost (2010) vara så många att syftet kan besvaras. Inom 

tidsramen för vår studie ansåg vi att sex intervjuer kunde vara lämpligt för en ingående 

analys. När vi påbörjade intervjuerna visade det sig att de tre första intervjuerna gav ny 

kunskap medan fjärde intervjun endast försåg oss med lite ny kunskap. Vi genomförde 

därefter som planerat femte och sjätte intervjun vilket återupprepade de beskrivningar och 

upplevelser vi hört i de tidigare intervjuerna. Detta medför att om flera intervjuer skulle göras 

skulle svaren troligen vara liknande vilket leder till en mättnad av kunskap (jmf. 

satureringsprincipen).  
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Författarna utgick från en intervjuguide med olika teman
4
 som avsåg att låta informanten 

besvara våra frågeställningar. Intervjuerna genomfördes på sätt att författarna växlade mellan 

att vara intervjuare och passiv mötesdeltagare. Den som för tillfället var ”passiv” 

mötesdeltagare deltog i samtalet genom att ställa följdfrågor (jmf. Trost, 2010). Vid 

kvalitativa intervjuer ges observatören enligt Bell (2000) möjlighet att observera icke verbala 

signaler så som tonfall, mimik och pauser som en kvantitativ undersökning inte tillvaratar. 

Om vi uppfattade informanternas kroppsspråk, gav det oss möjlighet till att omformulera eller 

upprepa frågor vid behov.  

 

För att möjliggöra transkribering av informanternas svar skedde film- och ljudinspelningar. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är ljudinspelning ett vanligt sätt att skapa underlag till 

transkribering. Filminspelningen skedde för att kunna behålla informanternas uttryckssätt då 

intervjun skedde på teckenspråk. Transkriberingen skedde för att behålla informanternas 

uttrycksätt och skapa underlag till resultatbearbetningen. Inga anteckningar skedde vid 

intervjuerna, detta då det finns svårigheter att anteckna samtidigt som teckenspråk används 

som intervjuspråk. Detta är i enlighet med Trost (2010) som förespråkar att inga anteckningar 

skall göras under intervjuer för att behålla den naturliga samtalsformen. Transkriberingen har 

i vissa stycken genomförts av två personer, en författare och en sekreterare. Författarna hade 

vissa svårigheter att höra det inspelade materialet vilket innebar att viss transkriberingshjälp 

behövdes och erhölls. Transkriberingen skedde delvis av två personer vilket medförde att 

tillförlitligheten kunde säkerhetsställas genom jämförelse av eventuella skillnader. De citat 

som redovisas i studien är översatta, från det uttryckta vid intervjutillfället till skriftlig form 

för att förmedla de muntliga uttrycken. Materialet kommer att raderas när studien är granskad 

(jmf. Corbin och Strauss, 2008).  

2.5 Slutledningsmetod 
Vetenskapliga slutsatser kan dras på fyra olika sätt, det avgörande är vilket tillvägagångssätt 

som används. Beroende på hur forskaren ser på sin empiri och teori samt vad målet med 

studien väljs en induktiv, deduktiv, retroduktiv eller abduktiv ansats.  

 

Induktiv metod innebär att forskaren vid sökandet efter relationssatser inte styrs av 

förutfattade meningar eller teori utan skall vara så neutral som möjligt. Forskaren går från det 

specifika genom observationer på enskilda fall, till det allmänna och försöka skapa en teori 

utifrån en empirisk grund, vilket kan generaliseras utanför de fall som studerats (Danermark, 

Ekström, Jakobsen och Karlsson, 2003). Genom att observera undersöks relationerna mellan 

de olika händelserna (Hartman, 2004). Danermark et. al. (2003) tar upp ett konkret exempel 

att vi observerar svanar och alla svanar vi ser är vita, därav formar vi hypotesen att ”alla 

svanar är vita”.  

 

                                                 

4
 Temana bestod av mötet med teckenspråk och dövkulturen, kommunikation, interaktion och integrering.  
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Den deduktiva metoden innebär att något är logiskt härlett, om premisserna är sanna kommer 

slutsatsen att bli sann (Danermark et. al. 2003; Hartman, 2004). Den deduktiva ansatsen går 

enligt Trost (2010) från det generella till det mer specifika, empirin granskas utifrån den 

teoretiska ansatsen. Danermark et. al. (2003) skriver att metoden utgår från en det enskilda 

fallet till att försöka härleda till allmängilltig vetenskap. De skriver vidare att utifrån ett 

dektuktivt förhållningssätt kan forskaren få vägledning utifrån logisk härledning. En 

retrodutiv metod innebär i korthet att forskaren ställer sina hypoteser mot data och tolkningar 

kan återges på ett nytt sätt i teorin.  

 

Vi har efter intervjuerna sökt likheter och skillnader i informanternas svar för att undersöka 

om det finns eventuella mönster i deras beskrivelser med utgångspunkt från vår teori. Vi har i 

enlighet med Trost (2010) väntat en tid med att analysera intervjumaterialet, för få distans till 

informationen som framkommit. En abduktiv ansats har använts vilket enligt Trost (2010) 

innebär en generalisering av våra tidigare erfarenheter och teori, ”att det brukar vara så”, 

vilket kan liknas vid en kvalificerad gissning. Därav uppkommer enligt Hartman (2004) en 

växelverkan mellan teori och empiri vilket leder till att förståelsen av det beskrivna fenomenet 

successivt växer fram. Danermark et. al. (2003) skriver att abduktion är att återkonstruera och 

tolka empirin utifrån teorin. Det handlar om att förstå empirin utifrån ett annat perspektiv, 

vilket möjliggörs genom att identifiera övergripande sammanhang vilket kan ge vägledning 

till en ökad förståelse av det studerade fenomenet. Det ger en nybeskrivning av verkligheten 

utifrån tolkning utifrån teorin, utifrån att teorin är riktig. 

2.6 Studiens kvalitet och trovärdighet 
Trovärdigheten (jmf. den kvantitativa forskningens validitet) är en viktig aspekt inom 

kvalitativ forskning. En studie skall enligt Kvale (1997) valideras vilket innebär att en 

granskning av de variabler vilka har relevans för undersökningens syfte (jmf. Bryman, 2001; 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2003; Hollander och Borgström, 2007; Holliday, 2007). 

Kvale (1997) skriver att under hela forskningsprocessen skall forskaren inta ett kritiskt 

förhållningssätt kring såväl teori som metod. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att vara kritisk 

till sin egen förförståelse. Det är en omöjlighet att inta ett fullt neutralt förhållningssätt, det 

handlar om en medvetenhet kring förförståelsens påverkan. Intervjuaren, som person, är 

studiens viktigaste instrument vid inhämtandet av kunskap (Kvale, 1997). Enligt Kvale (1997) 

är det lätt att forskaren identifierar sig med informanten vilket medför att forskaren behöver 

vara medveten kring detta för att upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt. Vi har under hela 

forskningsprocessen varit medvetna om förförståelsen vi burit med oss och vi har tillsammans 

stöttat varandra för att se på den insamlade kunskapen med nya ögon.  

 

Tillförlitligheten (jmf. den kvantitativa forskningens reliabilitet) inom kvalitativ forskning 

baseras enligt Trost (2010) på redogörelser kring datainsamling och analys. Elofsson (2007) 

skriver att tydlig metodredogörelse skapar tillförlitlighet i den meningen att resultatet kommer 

vara samma vid replikering av undersökningen och om måttet är stabilt över tid. Vid 

kvalitativ undersökning skapas enligt Trost (2010) förståelse för ett fenomen som existerar i 
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ett socialt kontext, vilket försvårar generalisering då det inte går att ”frysa” sociala processer. 

Vi har säkerhetsställt trovärdigheten genom att samma grundfrågor har ställts till samtliga 

informanter enligt en intervjuguide.  

2.7 Etiska överväganden 
Studenter vid avancerad nivå eller lägre är undantagna i den lag som beskriver hur forskning 

kring människor skall bedrivas, vi har ändå valt att följa dessa riktlinjer för att stärka vår 

trovärdighet (jmf. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor). Vi 

har i vår studie utgått från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer som används 

inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga området vilka är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Principerna finns som skydd 

för samhällets individer och undvika att individer utsätts för psykisk eller fysisk skada eller 

otillbörlig insyn. Därav skall överväganden ske för att förhindra negativa konsekvenserna för 

de individer som ingår i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna i vår studie fick såväl 

muntlig som skriftlig information kring att svaren skulle behandlas konfidentiellt vilket 

inneburit att de i resultatredovisningen har anonymiserats och givits fiktiva namn.  

 

Kavle och Brinkmann (2009) skriver att etiska frågor skall diskuteras innan intervjuer 

genomförs. Under arbetsprocessen har vi haft kontinuerlig handledning där vi fått möjlighet 

att rådfråga och återkoppla etiska frågeställningar och dilemman som uppkommit (jmf. Kvale 

& Brinkmann, 2009). För att säkerställa valet av intervjufrågor genomfördes en pilotintervju. 

Pilotinformanten kom med synpunkter på frågornas karaktär, vilket har hjälpt oss så att vi inte 

medvetet väcker obearbetade upplevelser som kan resultera i psykisk skada hos informanterna 

(jmf. Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Vetenskapsrådet (2011) betonar vikten av informationskravet vilket innebär att forskaren har 

ett ansvar att tydligt ge information till informanterna gällande studiens syfte samt hur deras 

svar kommer att användas i studieprocessen. Samtyckeskravet innebär att informanterna skall 

informeras om att deltagandet sker på frivillig basis och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan utan repressalier (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har informerat informanterna om 

informationskravet samt samtyckeskravet, genom såväl informationsbrev som vid 

intervjutillfället. Vid intervjutillfället kunde informanterna välja att inte besvara specifika 

frågor utan ytterligare förklaring.  

 

Uppgifter kring informanterna samt transkriberingsmaterialet har förvarats inlåsta så att inga 

utomstående har kunnat ta del av dessa. I studien avidentifierades samtliga informanter för att 

uppfylla konfidentialitetskravet (se Vetenskapsrådet, 2011). Vi har valt att inte ange 

informanternas ålder eller var de bor, för att ingen skall kunna utläsa vilka som deltagit. I 

enighet med nyttjandekrav har informationen som framkommit vid intervjuerna endast 

används för undersökningens ändamål (jmf. Personuppgiftslag, 1998:204) 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm
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2.8 Metoddiskussion 
Forskningsundersökningar skall genomföras utifrån att tre övergripande frågeställningar 

beaktas, ”Vem skall undersökas? Vad skall undersökas? samt ”Hur skall undersökningen 

göras?” Dessa frågeställningar kan inte ställas i given kronologisk ordning utan frågorna 

måste integreras med varandra och besvaras innan studien inleds (Dahmström, 2010). Vid vår 

studie funderade vi kring dessa tre frågeställningar för att på bästa sätt hitta en metod som 

kunde besvara vårt syfte och frågeställningar. I avsnittet diskuteras litteraturanskaffning och 

hermeneutikens påverkan av vår studie samt fördelar respektive nackdelar av metodval.  

2.8.1 Litteraturanskaffning 

Vi läste flera artiklar, tidsskrifter och böcker och sammanfattade dem som hade högst 

relevans för studiens syfte, för att båda författarna skulle kunna ta del av kunskapen, alla har 

dock inte kommit att redovisas (jmf. Forsberg och Wengström, 2008). Införskaffandet av 

litteratur skedde utifrån såväl svenska som internationella sökningar. Litteraturgenomgången 

gav oss möjlighet att se tidigare tillämpade metoder samt uppslag på vidare läsning genom de 

referenser som användes. Det har uppkommit vissa svårigheter med överföring av 

internationella studier till svenskt kontext då samhällets uppbyggnader och strukturer varierar, 

det fanns begrepp och ord som var svåra att översätta till svenska
5
 (jmf. Kvale & Brinkmann, 

2009). Vid sökning i databaser har DIVA, LibHub, Libris, NTID, RIT och Socialogical 

Abstracts använts. Såväl svenska som engelska sökord använts: Hörselnedsättning*, 

hörselskad*, identitet, handikapp*, funktionsnedsättning, funktionshinder, identitet, själv*, 

identifikation, psykosocial, Hard of hearing, hearing impairment, hearing damages, deaf, 

deafness, disabilities, identity, self, self identity, identification och psychosocial. Orden har 

kombinerats på flera sätt för maximalt antal träffar skulle uppnås. Detta i enighet med 

Eliasson (2008) som beskriver osäkerheten kring ”rätt” sökord, om vi använt oss av felaktiga 

sökord och kan litteratur med relevans för studien utelämnats. Vi fann antalet publikationer 

kring identiteten hos personer med hörselskada begränsad, därav har vi sökt fakta mer 

generellt kring identitetsupplevelser hos personer med funktionsnedsättningar. Vid 

litteraturgenomgången använde vi oss minnesanteckningar där vi noterade litteraturens 

referens samt sidnummer för att möjliggöra citat samt lättare kunna finna ursprungskällan 

(jmf. Bryman, 2002).  

2.8.2 Dubbel hermeneutik 

Enkel hermeneutik handlar om att tolkningen som forskaren gör av ett fenomen sker ensidigt. 

Ensidigt innebär att forskaren enskilt kan skapa en förståelse och mening av 

undersökningsobjektet vilket enligt Danermark et. al. (2003) används inom naturvetenskapen. 

Dubbel hermeneutik används enligt Danermark et. al. (2003) främst inom den 

samhällsvetenskapliga sfären. Forskaren försöker skapa mening och förståelse av de 

                                                 

5
 I de skandinaviska länderna sker en strikt uppdelning mellan döva och hörselskadade. I övriga länder används 

många gånger begreppen deaf eller deafness synonymt med hard-of-hering och hering impairment. En 

förkortning som dyker upp är DHH – Deaf and hard-of-hearing.  
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undersökta fenomenen genom att informanter berättar sin tolkning, där en sortering sker 

utifrån vad hon/han anser är viktigt, varpå forskaren gör en sortering och tolkning av vad i 

budskapet som är relevant för att förstå det undersökta fenomenet. Processen leder till en 

dubbel tolkning av det undersökta fenomenet. Danermark et. al. (2003) skriver att 

informanten likt den samhällsvetenskapliga forskaren anses ha förmåga att förstå 

verkligheten. Människan anses naturligt kunna tolka och ge en mening av händelser, men att 

forskaren försöker nå en djupare förståelse utifrån andra perspektiv och dimensioner på en 

mer teoretisk nivå.  

 

Inom samhällsvetenskapen används den dubbla hermeneutiken och forskaren försöker skapa 

mening och förståelse kring ett fenomen genom att informanten återberättar sin tolkning av 

vad denne anser är viktigt.  

2.8.3 Metodval 

Syftet inom kvalitativ forskning är inte att generalisera, utan skapa en förståelse för 

värderingar och beteende inom ett specifik kontext (jmf. Bryman, 2002). Vår studie hade och 

har inga anspråk att generalisera resultatet och informanternas svar är deras upplevelse. 

Analysen är vår tolkning av resultatet och vi har införskaffat en förståelse i bredare kontext 

för att skapa förståelse utifrån ett annat perspektiv än individens (jmf. 2.3 Hermeneutik och 

förförståelse).  

 

Kvantitativa studier skulle inte ge oss en heltäckande bild av hur personer med hörselskada 

som befinner sig i teckenspråkig miljö upplever sin problemkomplexitet, då den kvantitativa 

metoden i synnerhet framvisar statistiska resultat och ger därmed ingen djupare förståelse för 

fenomenet (jmf. Dahmström, 2005). Därmed förefaller en kvalitativ studie mera givande för 

att besvara våra frågeställningar samt införskaffa data som kan beskriva informanternas 

upplevelse av ett beskrivet fenomen (jmf. Trost, 2010).  

 

Bryman (2002) skriver att en fördel med ljudinspelning är att den spontana tolkningen av 

informantens svar kan kontrolleras flera gånger. Vårt insamlade material består av över fyra 

timmar intervjuer, vilket vid transkriberingen innebar 40 sidor text (cirka 24 000 ord). Det 

behöver inte vara en nackdel med ett rikt material men det medför en tidskrävande 

bearbetning.  
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3. Teori 
I detta avsnitt redovisas den teoretiska ramen och centrala begrepp som används i studien. 

Identitet betraktas ofta som en individuell utveckling av psykiska processer och mognad. Vi 

har valt att betrakta identitet som ett socialt fenomen genom att sociala relationer och social 

interaktion medför att vi skapar en uppfattning och upplevelse av oss själva och vilka roller vi 

besitter i olika situationer, symbolisk interaktionism. Personer med funktionsnedsättning kan 

ta rollen som funktionshindrad, vilket Goffman (2007) förklarar i sin teori om stigma.  

3.1 Identitet 
Mead (1964) skriver att utveckling av språk är grundläggande för att skapa en förståelse av 

ordets symboliska mening därmed jaget hos individen. Mead (1964) menar att jaget består av 

två delar, ”I” och ”Me”. Individens impuls att vilja handla instinktivt i nuet benämner Mead 

”I”. ”Me” reflekterar kring handlingsalternativ från tidigare erfarenheter. Vårt samvete, 

normer och värderingar genereras av erfarenheterna i ”Me”. Genom imitation och respons av 

omgivningen lär sig barnet vilka ord som bör användas i kontexter. Språkanvändandet 

påverkar och påverkas utav omgivningen vilket medför att hur språket används påverkar jaget 

och den generaliserade andra (jmf. Carle, 2006; Mead, 1964; Trost och Levin, 2010). Mead 

(1964) anser att individer kan utifrån erfarenheterna i ”Me” ha en inre dialog, med sig själva 

när de ställs inför situationer, individen anpassar därmed sitt språk och/eller uttryckssätt till 

rådande kontext anser Mead (1964). Den generaliserade andre är enligt Carle (2006) samlade 

erfarenheter och tankar kring diskurser och sociala gemenskaper.  

 

Vår utgångspunkt är således att sociala relationer grundas på interaktion och kommunikation, 

utan kommunikation försvåras möjlighet till interaktion, därmed begränsas skapandet av 

”självet” och individens identitet (jmf. Mead, 1964; Nordén, Tingstedt, Anna-Lena och Äng, 

1990). Det är under de tre första levnadsåren som barnets språkliga och kommunikativa 

förmåga etableras enligt Hornborg Jensen (1994). Barnet går från att vara språklös till att 

kunna säga och förstå enkla meningar. Omedvetet lär sig barnet språkets uppbyggnad och 

struktur genom att lystra på omsorgspersonerna och människor i omgivningen (Hornborg 

Jensen, 1994).  

 

Trost och Levin (2010) skriver att språket anses vara en av de mest betydelsefulla symbolerna 

inom den symboliska interaktionismen. Kommunikationens komplexitet kräver att 

symbolerna har samma betydelse för den som uttrycker budskapet som för mottagaren. Trost 

och Levin (2010) skriver vidare att människan från födsel inte är en social varelse utan att 

förmågan ges genom språket, kommunikationen och samspelet med andra människor kommer 

att utvecklas under livets gång. Även individens identitet kommer att förändras, genom att vi 

interagerar med andra människor och därav påverkas såväl medvetet som omedvetet. Mead 

använder sig av begreppet den signifikante andre vilket innebär att om en betydelsefull 

individ förmedlar attityder kommer mottagaren lära sig dessa.  
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Trost och Levin (2010) skriver att vid interaktion är kommunikationen en viktig del, såväl 

verbal som icke verbal kommunikation. Alla upplever situationer där de tvingas till 

diskussioner på ett språk de inte fullt ut behärskar, ett språk som inte är deras första, 

exempelvis engelska. Genom ett begränsat ordförråd skapas en känsla av att vara mindre 

intelligenta vilket bidrar till ett allvarligt handikapp vid social interaktion. Goffman (2007) 

menar att all social interaktion har till syfte att definiera situationens information. Trost och 

Levin (2010) menar att alla människor definierar situationen vi befinner oss i olika, våra 

definitioner av situationen medför att vårt beteende kommer ta olika skepnad. Människan 

tolkar ständigt omgivningens beteende för att undersöka vilka beteende som passar, medvetet 

och omedvetet implementerar hon andras beteende.  

 

Livet ses som en process, av utveckling och socialisering, vilket medför att vi kommer ändra 

vår definition av situationen under livets gång och därav kommer vårt beteende förändras. 

Goffman (2007) skriver att som agerande individer är vi angelägna om att upprätthålla 

intrycket som ges till andra, vilket är fyllt med normer som bedöms av andra. Goffman (2007) 

menar vidare att det är genom att utrycka sig som jagintryck överförs, genom individens 

framträdande inför andra kommer att inneha flera motiv och kontrollera dessa. Medvetet 

och/eller omedvetet projicerar individen sin definition av situationen, i vilken individens 

självuppfattning är betydelsefull. Exempelvis beskiver Trost och Levin (2010) ett konkret 

exempel hur människan definierar situationer olika, såsom att ett glas med vatten både kan ses 

som halvfullt men också som halvtomt, där båda perspektiven uttrycker samma verklighet 

men på olika sätt. Detta medför enligt Trost och Levin (2010) att verkligheter som existerar 

kan beskrivas på olika sätt och det ena perspektivet behöver inte ha högre sanningsgrad än det 

andra.  

 

Goffman (2008) skriver att varje samhälle delar in människor i kategorier samt vilka 

egenskaper som ses som normalitet inom kategorin, vilket tillskriver människan en virtuell 

social identitet. Denna virtuella sociala identitet bygger på den karaktär som individen ger 

uttryck för vid första intrycket och som har formats av våra normativa föreställningar om hur 

människor som tillhör en grupp har för egenskaper. Om individen tillförskansar sig 

egenskaper som visar sig vara avvikande, råder en diskrepans mellan den faktiska och den 

sociala identiteten. Det avvikande och stigmatiserande benämns av Goffman (2008) som 

misskrediterade. Sociala och kulturella erfarenheter interagerar med varandra vilket enligt 

Goffman (2008) skapar förutsättningar för att uttrycka sin personliga identitet och visa andra 

vem hon/han är. Den personliga identiteten finns hela livet och jag-identiteten ses som ett 

subjektiv. Den sociala identiteten är de egenskaper som andra tillskriver individen och som 

gör det möjligt att behandla stigmatiseringen. Egenskaper ges enligt Goffman (2008) baserat 

på grupperingar men markerar att individen är ”lika” som andra. Den personliga identiteten 

skiljer individer från varandra och genom utvecklingsprocessen kan vi omformulera 

upplevelser av oss själva som en unik person (jag) med relationer till omgivningen och lär sig 

hur han skall sköta stigmat och informationskontrollen till andra.  
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Leken är för barnet betydelsefullt för att kunna växa och utvecklas till en social individ. Berg 

(1992) skriver vidare att genom leken kan individen forma sin identitet. Barnet lär sig även att 

förstå andra människor genom att lära sig göra rollövertagande och kompromissa kring regler.  

Den generaliserande andre är betydelsefull del då barnet lära sig de sociala spelreglerna som 

råder. Den generaliserade andra är en del av socialiseringsprincipen och innebär att lär sig 

normer, värderingar, åsikter, kunskaper och sedvänjor som medför att människan kan fungera 

i en grupp och i samhället. En process som människan genomgår för att bli en del i ett 

sammanhang genom att kunna se vilka roller omgivningen intar i specifika förhållanden (jmf. 

Carle, 2006; Mead, 1964). Omedvetet tillhandahålls erfarenheter av gruppens individer vilket 

påverkar handlingsätt och interaktion mellan grupp och individ (Mead, 1964).  

 

Vårt handlande är som tidigare nämnt styrt av hur vi definierar en given situation, men också 

av våra förkunskaper och våra känslor. Trost och Levin (2010) beskriver det genom att 

människan tror sig veta vad som skall ske utifrån generaliseringar av tidigare erfarenheter från 

liknande situationer (Trost och Levin, 2010). Interaktion är grundläggande för människor, vi 

interagerar med andra människor men också med oss själva genom att föra egna tankar och 

resonemang (Trost och Levin 2010). Interaktionen med andra människor sker genom sinnen. 

Med sinnenas hjälp kan en uppfattning vad människor samtalar om samt vilka händelser som 

utspelas omkring oss ske. Hörsel är en viktig del vid interaktionen med andra människor. 

Hörsel stödjer mottagande av information och utan hörsel blir människan enligt Trost och 

Levin (2010) handikappad. Synen är ytterligare ett sinne som är betydelsefullt vid interaktion 

då människan genom synen gör bedömningar vilka de andra är utifrån bland annat deras 

utseende och klädval o. s. v.  

3.2 Roller och stigma 
Individen har behov av att tillhöra en grupp och genom denna få såväl bekräftelse som 

trygghet (Trost och Levin, 2010). Goffman (2007) skriver att individen besitter olika roller. 

Rollernas uttrycksätt varierar i olika sammanhang, beroende på vilka människor interaktionen 

sker med. Trost och Levin (2010) beskriver detta som att människan besitter multipla roller 

som varierar över tid och plats. I ett visst sammanhang kan en person vara pappa och i ett 

annat arbetskamrat (Trost och Levin, 2010). Rollerna är också kopplade till olika beteenden 

som är anpassade för att klara en specifik situation, omgivningen har också förväntningar vad 

som krävs av individen inom en specifik situation (jmf. Goffman, 2007; Trost och Levin, 

2010). När en individ får en ny ställning i samhället och en ny roll kommer han enligt 

Goffman (2007) inte veta hur han skall uppföra sig, då han redan utvecklat sin ”verklighet” 

kommer det kräva funderingar. Omgivningen kommer att förutsätta att han har en 

rollrepertoar som genom antydningar kan leda honom rätt i sin nya roll.  

 

Goffman (2007) skriver att individen intar olika roller och utifrån dessa roller tillfördelas 

egenskaper. Individen agerar på ett sådant sätt som denne tror att andra människor kommer att 

tolka och ge egenskaper. Individer har en ömsesidigt inflytande på varandras handlingar när 

de har omedelbar fysisk närvaro. Människan försöker ständigt att visa upp en fasad som 
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hon/han tror att omgivningen vill se. Goffman (2007) skriver vidare att för gruppen är målet 

att upprätthålla situationens definition, för att kunna bevara hemligheter. Hemligheterna har 

till syfte att behålla avstånd från andra utomstående grupper. Om en medlem i gruppen inte 

får ta del av hemligheten kan de känna sig förrådda och utanför i gruppgemenskapen, 

samtidigt som om för många känner till hemligheten ökar risken att hemligheten röjs. De 

utomstående känner inte till hemligheten (Goffman, 2007).  

 

Stigma definieras av Goffman (2008) som de misskrediterande egenskaper hos individen som 

medför att hon reduceras till att vara vad egenskapen symboliserar. Han beskriver tre typer av 

stigman: ett kroppligt stigma, exempelvis ett fysiskt handikapp, karaktärsstigma exempelvis 

missbruk, samt gruppstigma inkluderar exempelvis; religion, etnicitet, klass och kön. Stigmat 

anses enligt Goffman (2008) både kunna vara synlig och osynligt, det kroppsliga stigmat ses 

som synligt, då det omöjliggörs för individen att gömma, individen behöver lära sig att leva 

med den och konfronteras med fördomar i misskrediterade situationer, där individen skiljer 

sig från det normala. De attityder som de normala antar mot individen, är sociala insatser 

avsedda att lindra då personen med ett sigma inte ses som fullt mänsklig av omgivningen. 

Goffman (2008) skriver att erkännande är centralt för personer med stigma och kan lägga ner 

stora ansträngningar för att klara av aktiviteter som egentligen är utesluten på grund av hans 

funktionsnedsättning.  

 

Goffman (2008) skriver att individen skyddas i början av sina liv av familjen, det är först 

genom skolan som personen med stigma får lära sig vad det innebär att vara avvikande. Desto 

mer avvikande individen är desto mer ökar sannolikheten till att skickas till specialskola ”med 

de sina” vilket påverkar individens identitetsföreställning som tillägnar de normalas 

föreställning om stigma. En individ med medfött stigma tror enligt Goffman (2008) att hon är 

ensam om hon inte träffat andra med samma stigma. Detta medför att första mötet med en 

person med samma stigma kommer hon att se dem som sympatiska, då de kan dela 

erfarenheter och inte känna sig besvärad och därmed erkänns som en person som en normal 

människa. Men för att få tillträde i gruppen och bli accepterad menar Goffman (2008) att 

individen behöver berätta om dåliga erfarenheter om sig själv och sitt stigma.  

 

Goffman (2008) menar att vid kontakt med normala kan den stigmatiserande känna en 

osäkerhet kring hur mötet kommer att gestalta sig, om hon välkomnas och identifieras. Det 

finns en känsla av att vara ifrågasatt och individen försöker i förväg bedöma situationen. Den 

stigmatiserade personer utgår från att den normala inte behöver göra detta som han själv anser 

behöva göra. Den stigmatiserande individen förvärvar en identitetsstandard som han 

använder, vilket leder till en ambivalens när han inte kan leva upp till denna. Goffman (2008 

s113) skriver ”De lomhörda håller sålunda styvt på att de då rakt inte är döva, och de som har 

nedsatt syn på att de inte vill gälla för blinda”. Individer tenderar att dela upp gruppens stigma 

i olika nivåer, beroende på hur uppenbart stigmat är för omgivningen.  
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Goffman (2008) skriver vidare att individer som umgås med normala, kommer att uppleva sig 

som icke-stigmatiserade, trots att de kommer hamna i situationer motsäger detta. Individen 

kommer både från den ”egna” gruppen och ”andra” grupper bli erbjuden en jag-identitet, 

genom att de kommer att föreslå att han skall följa deras ”rätta” normer och regler, för att bli 

en hel människa med värdighet och respekt, men de rätta normerna kommer att skilja sig 

mellan grupperna och leda till en ambivalens hos individen. Det finns individer som betraktas 

som avvikare även inom gruppen, in-group deviant, och kommer inte räknas som en av oss 

trots att han ständigt är i samma social situation (Goffman, 2008).  

 

Avslutningsvis kan vi se att hörselskadade lätt hamnar i misskrediterade situationer, som 

orsakas av det kroppsliga stigmat. Hörselskada kan betraktas både som ett synligt och osynligt 

stigma. Osynligt genom att då inget samspel sker med individen kommer inte omgivningen 

inte uppfatta individen som misskrediterad och synligt genom att hörapparat/CI skapar en 

symbol för stigmat. Beroende på kontexten som den hörselskadade befinner sig i får 

hörselskadan varierande konsekvenser, det kan råda svårigheter att uppfatta de normer som 

råder genom att kommunikation och samspel brister (jmf. Danermark och Coniavitis 

Gellerstedt, 2003).  

3.3 Socialt erkännande 
Strandberg (2006) skriver att sökandet av erkännande hos individer och minoritetsgrupper har 

medfört att ”de drivit en kamp för autonomi och självständighet, likvärdighet och 

medborgarrättsliga livsvillkor samt för solidaritet och värdegemenskap i samhället” vilket är i 

likhet med Honneths (2003) kritiska samhällsteori, där strävan efter erkännande är 

grundläggande för att uppnå önskvärda dygder. Det är elementärt att bli bekräftad som 

människa, hur andra ser på oss påverkar vår egen syn på oss själva och på så sätt vår självbild 

(Honneth, 2003 med utgångspunkt i Hegel och Mead).  

 

Honneth (2003) utgår från Friedrich Hegels (1770-1831) erkännandetypologi, där 

erkännandet ses som grundläggande för människans självuppfattning. För att en individ skall 

uppleva sig helt erkänd och skapa en självuppfattning, har Honneth (2003) formulerat tre 

dimensioner (jmf. Franzén, 2001). Den första dimensionen, individdimensionen, som Honneth 

(2003) beskriver är individens upplevelse av självförtroende och autonomi och kunna vara oss 

själva i samvaro med andra vilket utvecklas i primärrelationer i av emotionella relationer med 

den närmaste omgivningen. Den andra dimensionen, rättsdimensionen, består i att individen 

ses som en juridisk person och utvecklar självrespekt eller självaktning, som moraliskt 

tillräknelighet subjekt och juridisk rättsäkerhet i konstitutioner och lagar. Den tredje formen 

av dimension som Honneth (2003) presenterar i sin modell är värdedimensionen, som bygger 

på att samhället och individer accepterar olika gruppers värdegemenskap och livsföring samt 

hur individen bör vara för att ges plats i gemenskap och därmed att självkänslan kan 

utvecklas.  
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Människan behöver erkännas på alla nivåer i olika arenor i samhället (jmf. Danermark och 

Coniviatis Gellerstedt, 2004; Honneth, 2003). Honneth (2003) skriver att om människan inte 

erkänns av andra leder det till svårigheter att utvecklas. Om en människa ständigt betraktas 

som avvikande från andra skriver Franzén (2001) att det kan medföra att individen kommer 

internalisera rollen som icke anpassningsbar i samhället. Om människan internaliserar rollen 

som den marginaliserade, bör hon/han bestämma sig för om de skall framhäva eller ignorera 

sin olikhet för att förhindra, negativ social behandling och/eller diskriminering.  

3.4 Konklusion 
Sammanfattningsvis utmynnar teorin i att människans påverkas av och påverkar sin 

omgivning. Interaktion sker verbalt och icke verbalt och är grunden till att skapa en identitet 

vilket kan försvåras som hörselskadad utan tillfredsställande kommunikation. Likaså att det är 

genom gruppen som individen får bekräftelse och trygghet samt utan grupptillhörighet 

försvåras möjligheten till en identitet. En individ kan besitta olika roller som varierar över tid 

och plats. Hörselskadan kan ses som ett kroppsligt stigma. Genom hörselskadan kan individen 

hamna i misskrediterande situationer. Individen behöver själv acceptera sin hörselskada för att 

omgivningen skall kunna erkänna hörselskadan och vara kapabel att anpassa 

kommunikationen. 
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4. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas reslutat och analys integrerat. Det avser att belysa hur personen med 

hörselskada betraktade sig själv innan, under och efter mötet med dövkulturen. Avsnittet 

avslutas med dövkulturens eventuella påverkan på individens sätt att betrakta sig själv. 

4.1 Hörselskadad i ett hörande kontext 
Samtliga informanter är barndomshörselskadade, deras hörselskador upptäcktes endera innan 

eller genom fyraårskontrollen. De har vuxit upp i hörande miljöer med det talade språket som 

huvudsaklig kommunikationsmetod. Informanterna har som barn erbjudits att studera i 

hörselklass, men hälften av dem har tackat nej. Berg (1992) och Mead (1964) skriver att 

genom inlärning av den generaliserade andre lär sig barnet vilka normer och värderingar som 

gäller i samhället. Informanterna har genom hörande föräldrar socialiserats i normen som 

hörande vilket medförde att steget att påbörja studier i hörselklass blev större, att deltaga i ett 

sammanhang där de inte kände till normerna. Genom att avböjandet av hörselklass innebar att 

den generaliserade andre och informanten själv, fortfarande kunde betraktas som ”normala” 

och hörande, inte som avvikande.  

 

Jag var på besök och kände att teckenspråk var lite otäckt så jag bestämde själv att jag 

ville gå hemma. Jag ville vara med kompisarna, jag ville vara i min hemmamiljö. […] En 

gång per termin åkte vi på besök men jag kände fortfarande nej, det var lite obekvämt. 

Det var inte min miljö att vara där. Min identitet under min uppväxt med hörande som 

hörselskadad, jag tog ofta av mig min hörapparat och gömde dem… jag hade en hörande 

identitet. – Maria 

 

Maria berättar att hon besökte en specialskola regelbundet och erbjöds plats, men valde att gå 

kvar i den reguljära skolan på hemorten. Den främsta anledningen till beslutet var att ”i 

specialskolan gick Döva och jag såg mig själv som hörande”. Maria berättar vidare att vid 

besöken i specialskolan såg hon de Döva som ”annorlunda” och ”konstiga” och ville inte 

blanda sig med dem. Honneth (2003) skriver att bli erkänd är grundläggande för att skapa en 

självuppfattning vilket likaså Goffman (2008) skriver att genom sociala erfarenheter skapar 

personen och ger uttryck för sin personliga identitet. Maria beskriver att den sociala identitet 

som gavs vid skolan, leder till en stigmatiserande behandling av gruppen. Maria vill inte byta 

sin trygghet i den reguljära skolan till en ny miljö, där hon inte ansåg sig tillhöra gruppen 

vilket inte kunde ge henne bekräftelse som hörande och hennes trygghet skulle påverkas (jmf. 

Goffman, 2007).  

 

Byte av skolform från reguljär till hörselklass, om än under en begränsad period, kan ha gett 

Daniel, Lena och Sara möjlighet att pröva nya roller och sin rollrepertoar (jmf. Trost och 

Levin, 2010). De ångrar inte att de studerat dessa perioder i hörselklass, vilket kan bero på att 

de getts möjlighet att öva den rollövertagande förmågan. Att pröva roller bidrar till en ökad 
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förståelse för människors handlingar och skapar en förmåga att kompromissa gällande 

spelregler (jmf. Mead, 1964).  

 

Daniel, Lena och Sara anser att i hörselklasserna hade de lättare än klasskamraterna att 

tillägnade sig den talade kommunikationen vilket resulterade i att de fick bättre betyg än de 

haft i den reguljära skolan. Informanterna använde under uppväxten hörseltekniska 

hjälpmedel, men uttrycker att de innan studierna på Västanviks Folkhögskola och mötet med 

dövkulturen hade en identitet som hörande. Daniel uttrycker att ”det är först på senare år som 

jag förstått; att jag har en hörselskada”. Carle (2004) skriver att genom socialiseringsprincipen 

lär sig individen vilka normer och värdering som hon/han bör ha för att kunna bli del av ett 

sammanhang. Att komma i en dövmiljö har medfört att Daniel träffat andra som inte har blivit 

insocialiserade i rollen som hörande och kan gett honom ”insikten” av sin hörselskada. Detta 

är i likhet med Goffman (2007) som beskriver livsprocessen, att individer kommer att 

omdefiniera både sig själva och andra under sin livstid. 

 

Jag tog ofta av mig mina hörapparater och gömde dem. Jag blev mobbad också för det här 

med hörselskadan och hörapparaterna, då tog jag också av dem. En period hade jag på 

mig hörapparaten hela tiden, dygnet runt. Jag sov med dem så det har varierat över tiden. 

– Maria 

 

Ett medfött stigma innebär för individen enligt Goffman (2008) att hon/han tror sig vara 

ensam om sitt stigma men genom att träffa andra med liknande stigma kan personen känna sig 

erkänd som människa. Maria beskriver hur hon under uppväxten pendlade mellan att dygnet 

runt använda sina hörapparater till att inte använda dem alls. Detta förklarar Maria med att 

hon var mobbad av klasskamraterna och genom att inte använda hörapparaterna kunde hon 

lättare betrakta sig själv som hörande och därmed blev det lättare att accepteras i den rådande 

normalitetsnormen. Goffman (2008) skriver att normativa föreställningar om hur människor 

som tillhör en grupp har för egenskaper skapar en social identitet. Om det råder diskriptans 

mellan den faktiska och den sociala identiteten, som för Maria, tillförskansas individen 

egenskaper som visar sig vara avvikande. 

 

Steget att börja studera teckenspråk vid Västanviks Folkhögskola har för de yngre 

informanterna varit stort. Med utgångspunkt i Goffmans (2008) teori kring stigma kan det 

grunda sig i att informanterna är uppvuxna i ett hörande kontext och under uppväxten trott att 

de var ensamma om sitt stigma och valt att identifiera sig som hörande. Både Daniel och 

Maria beskriver hur omgivningen påtalade att de borde lära sig teckenspråk för att skapa 

förutsättningar för bättre kommunikation. Daniel uttrycker att en av anledningarna till att han 

valt att studera teckenspråk är ”hörselskadade kompisar som har påverkat”.  

 

Omgivningens signaler att Daniel och Maria behövde lära sig teckenspråk för att lättare kunna 

interagera med omgivningen kan jämföras med den symboliska interaktionismens syn på 

kommunikation. Trost och Levin (2010) betraktar språket som en av de mest betydelsefulla 
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symbolerna och är nödvändig för samspel med andra (jmf. Trost och Levin, 2010). Daniel och 

Marias tankar att lära sig teckenspråk kan likaså analyseras utifrån Mead (1964) som menar 

att våra handlingar baseras utifrån våra tidigare erfarenheter. Såväl Daniel som Maria har 

vuxit upp utan teckenspråk och deras tidigare erfarenheter säger dem att interaktionen har 

fungerat under uppväxten vilket medför att de inte borde vara i behov av teckenspråkig 

kommunikation.  

 

Kompisarna påverkade mig att söka, de tyckte att jag inte hängde med i diskussioner och 

att jag borde lära mig teckenspråk - Daniel 

 

Daniel berättar att omgivningen signalerat att hans kommunikation genom det talade språket 

var bristfällig och att han därför borde lära sig teckenspråk. Detta kan förstås genom att 

sociala relationer och dess interaktion bygger på kommunikation, vid bristande kommunikativ 

förmåga försvåras möjligheterna att interagera (jmf. Mead, 1964; Nordén, m.fl.1990; Trost 

och Levin 2010). Vidare menar Trost och Levin (2010) att vi samspelar med andra människor 

genom hela livet och är nödvändigt för att forma vår identitet. Omgivningens påtalanden att 

Daniel borde lära sig teckenspråk och det beslut som Daniel tog kan ses som att omgivningen 

haft inflytande gällande hans beslut (jmf. Goffman 2007). För att Daniel skulle våga ta mod 

till sig och påbörja sina studier i en teckenspråkig miljö krävdes en egen acceptans och en 

ändrad självuppfattning, att börja betrakta sig själv som hörselskadad (jmf. Honneth 2003).  

 

Maria berättar om de svårigheter som hennes hörselskada skapat i sitt tidigare arbete, hon 

hade svårt att uppfatta vad kollegorna och kunderna sa och efter ett besöka hos hörselvården 

fick hon bekräftat att hörsel hade försämrats. 

 

Plötsligt kände jag att inte hörde kunderna, och jag åkte i väg till sjukhuset. De gjorde 

tester och upptäckte att min hörsel hade försämrats. De sa att den kanske hade blivit 

sämre med tiden, men det hade inte jag märkt. – Maria 

 

Vid samma tidpunkt hade Maria en nära vän som studerade vid skolan och som uppmuntrade 

henne att söka teckenspråkslinjen för hörselskadade. Beslutet att skicka ansökan beskrivs som 

svårt. Maria beskriver hur hon flera gånger fyllde i ansökan, men sedan rev sönder den för att 

därefter fylla i den igen. Till sist tog hon mod till sig och ansökte, dock med inställningen att 

hon skulle prova någon vecka och sedan flytta hem igen. Maria har trots ansökan och läkarnas 

information fortsatt se sig som hörande genom att hon endast tänkt prova studierna vilket 

medfört att inte behövde erkänna för sig själv och omgivningen att hon var avvikande.  

 

Anledningen till att Sara valde att studera teckenspråk var att hörseln successivt försämrades, 

samtidigt var hon arbetslös och visste inte vad hon ville göra i framtiden. På frågan hur det 

kom sig att hon valde att studera teckenspråk blev svaret: 
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Ja, det var på grund av min hörselnedsättning. Den blev sämre helt enkelt. Jag började 

med teckenspråk redan på gymnasiet, jag var väldigt intresserad av teckenspråket och jag 

ville helt enkelt fortsätta och utveckla det. – Sara 

 

Sara beslutade således att flytta till Leksand och få möjlighet att utveckla tidigare 

grundkunskaper inom teckenspråket. Då sociala relationer enligt Mead (1964), Norden et. al. 

(1990) och Trost och Levin (2010) bygger på den kommunikativa förmågan försvårades Saras 

möjligheter till interaktion, därav kände hon behov att finna andra kommunikationsstrategier. 

Sara hade sedan tidigare grundläggande kunskaper inom teckenspråket men kände att hon 

behövde utveckla sitt språk ytterligare. Trost och Levin (2010) menar att då vi inte behärskar 

ett språk fullt ut och har ett begränsat ordförråd kan det resultera i en känsla av att individen 

är minde intelligent vilket upplevs som ett handikapp vid sociala interaktioner. Saras val att 

studera teckenspråk var dock inte oproblematiskt, hon berättar att hon tidigare varit blyg och 

tillbakadragen vid kontakter med andra. Detta kan i jämförelse med Danermark och 

Coniavitis Gellerstedt (2003) ses som att den hörselskadade hamnar i misskrediterade 

situationer då hörselskadan får konsekvenser vid social interaktion. 

 

Jag kände att jag behövde mera teckenspråk. Jag hade gått på teckenspråkskurser, men 

det räckte inte. Jag kände att jag behövde något mer. – Eva 

 

Såväl Anders som Eva berättar att deras hörsel försämrades med åren, därmed förändrades 

förutsättningarna att tillägna sig talat språk. Då hörseln försämrades behövdes nya strategier 

för att klara av kommunikation i de kontexter som de befann sig i (jmf. Trost och Levin, 

2010). Trost och Levin (2010) skriver vidare att interaktionen med omgivningen sker genom 

våra sinnen, utan hörsel och möjligheter att ta till sig information blir individen handikappad 

(Trost och Levin, 2010). Detta kan jämföras med informanterna som upplevde 

kommunikationen och interaktionen med omgivningen som alltmer komplicerad då hörseln 

försämrades. Goffman (2007) menar att när individen hamnar i ytterligare en ny situation vet 

individen inte vilket beteende denne skall inta. Hörselförlusten beskriver Eva som en svår 

situation då nya strategier behövde hittas för att återfå en fungerande kommunikation. 

 

Anders kunde kommunicera på teckenspråk sedan ungdomen genom att han haft 

hörselskadade vänner och använt teckenspråket vid interaktion. Eva hade tidigare genomgått 

ett antal veckokurser i teckenspråk, men kände sig begränsad i sin kommunikation. Anders 

umgänge med likasinnade kan ses som att hans erfarenheter hur möte kommer att gestalta sig 

och undgår osäkerheten kring mötet med dövkulturen (jmf. Goffman, 2008). Genom 

tidningen Auris
6
 fick Eva information om skolan och möjligheten för hörselskadade att 

studera teckenspråk. Eva hade tidigare varit i kontakt med skolan, men avvisats med 

hänvisningen till att Västanviks Folkhögskola inte tog emot hörselskadade.  

                                                 

6
En medlemstidning som publiceras av Hörselskadades Riksförbund i Sverige [författarnas anmärkning].  
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Hörsel är enligt (Trost och Levin, 2010) är primär vid social interaktion fick den försämrade 

hörsel konsekvenser för kommunikationen. Då Eva nekades studier i teckenspråk fråntogs 

hon möjligheten att kunna interagera med sin omgivning. Enligt (Carle, 2006; Mead, 1964 

och Trost och Levin 2010) kan jaget påverkas negativt då individen inte kan deltaga i sociala 

gemenskaper eller få erfarenheter kring sociala diskurser. Första gången Eva kontaktade 

skolan och önskade att studera teckenspråk fick hon veta att hon inte var välkommen, då hon 

var hörselskadad och inte Döv. Danermark och Coniviatis Gellerstedt, (2004) och Honneth 

(2003) resonerar kring att då individen betraktas som avvikande riskerar individen att inta 

rollen som icke anpassningsbar i samhället. 

 

Det visade sig att jag blev tröttare och tröttare och hängigare och hängigare, verkligen 

mer påverkad av ljudet på jobbet, jag mådde inte bra. Jag var sjuk i många och långa 

perioder. Jag kom under utredning och då säger de som begriper sig på hörsel att det var 

ingen lämplig arbetsmiljö för mig. – Lena 

 

Lena berättar att hennes hörsel varit stabil sedan barnsben, men i takt med att hon blev äldre 

upplevde hon konsekvenserna av hörselskadan som mer problematiska. På grund av de höga 

ljudnivåerna på arbetsplatsen kände Lena att hon inte klarade av att vara kvar på sin 

arbetsplats och tvingades sluta. Lena kände att hon behövde hitta sig själv och få ett 

miljöombyte. Resonemanget kan jämföras med Trost och Levin (2010) som skriver att 

individen genom gruppen och gemenskapen får bekräftelse och trygghet. Eva upplevde sin 

egen situation som allt mer misskrediterande då hon inte klarade av att leva upp till de 

normativa föreställningar som fanns vare sig på arbetsplatsen eller i samhället i stort (jmf. 

Goffman, 2008).  

 

Jag valde Västanviks Folkhögskola för att jag ville lära mig TSS egentligen, men det 

fanns ingenting med TSS så det blev teckenspråk. – Lena 

 

Jag kände att jag behövde mera teckenspråk. Jag hade gått på teckenspråkskurser, men 

det räckte inte. Jag kände att jag behövde något mer. – Eva 

 

Egentligen ville Lena studera tecken som stöd (TSS) men då hon inte kunde finna sådan 

utbildning på helfart blev istället på Västanviks Folkhögskola med möjligheter att få lära sig 

teckenspråk. Alla tre äldre informanter berättar att de tagit ett självständigt beslut att studera 

teckenspråk och upplever inte att omgivningen haft påverkan kring deras val. Generellt sett 

påverkas människors beslut enligt (Goffman, 2007) till stor del av omgivningen och att 

människor försöker anpassa sig till det som omgivningen vill se.  

 

De äldre informanterna motsäger dock detta och menar att deras val att studera teckenspråk 

var självständig och det snarare handlade om möjligheter till personlig utveckling och 

miljöombyte. Detta kan ses som att de genom studierna gavs möjlighet att få nya sociala och 

kulturella erfarenheter och skapa sin egen identitet (jmf. Goffman, 2008). Informanterna 
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uttrycker att de inte har påverkats av omgivningen. Detta kan tolkas som att de enbart ser 

omgivningen som familjen och dessa inte uttryckt till informanterna att de borde lära sig 

teckenspråk. Dock kan vi se att valet att läsa teckenspråk har grundat sig i att de inte kunnat 

vara delaktiga på arbetsplasterna vilket lett till arbetslöshet eller sjukskrivningar, vilket 

innebär att omgivningen indirekt gett indikationer på att informanterna borde finna alternativa 

kommunikationsmetoder.  

4.2 De hörselskadades möte med dövkulturen 
Informanterna berättar om tiden på Västanviks Folkhögskola. Maria berättar om första dagen 

på skolan de skulle presenterade sig inför klassen och lyckas med nöd och näppe bokstavera 

sitt förnamn. Läraren frågar något, Maria uppfattar det som namn varpå hon bokstaverar sitt 

efternamn och läraren skakar på huvudet liksom andra i klassen. Det var persontecknet de 

ville veta. Maria får för första gången veta att Döva inte bokstaverar sitt namn, utan använder 

ett persontecken för att presentera sitt namn. Trost och Levin (2010) skriver att vara i 

sammanhang, där vi förväntas utrycka oss på ett språk vi inte behärskar kan medföra att vi 

känner oss funktionshindrade vid social interaktion. 

 

Lena beskriver mötet med dövvärlden som ett utanförskap, ”jag kände mig väldigt utanför 

eftersom jag inte kunde deras språk”. Sara berättar att även om hon hade en teckenspråkig 

grund då hon började studera vid Västanviks Folkhögskola, kunde hon behov av tolk för att 

möjliggöra en god kommunikation inledandet. Maria uttrycker ”jag hörde inte vad tolken sa, 

samtidigt som jag inte kunde avläsa teckenspråket”. Detta kan tolkas som att mötet med 

dövkulturen upplevdes som ett dubbelt handikapp, de kunde inte höra tolken som de hörande 

gjorde samtidigt som de inte kunde avläsa vad de Döva sa. 

 

De första dagarna på skolan var det mycket lekar och aktiviteter som syftade till att eleverna 

skulle lära känna varandra, men lekarna kunde också upplevas som jobbiga.  

 

Jag mer som att jag var den hörande eftersom jag var nybörjare på teckenspråk och jag 

kände mig inte hemma med Döva. Jag tyckte det var jättesvårt med teckenspråk hela 

dagarna, jag ville bara prata. – Maria 

 

Detta kan bero på att hon som hörselskada vuxit upp i ett hörande kontext och därmed 

implementerat de hörandes sätt att tolka situationer (jmf. Goffman, 2007). Men även att de 

grupperingarna inte stämde överrens med Marias föreställningar, vilket ledde till att hon hellre 

grupperade med sig hörande (jmf. Goffman 2008). Daniel beskriver svårigheter att ta sig in i 

dövkulturen ”det är en annan kultur, även om man förstår varandra så är det svårt med känslor 

där är jag hämmad liksom”. 

 

Goffman (2008) skriver att gruppers stigma tenderar att delas upp i nivåer, för Daniel som sett 

sig som hörande kan nivån att gå till Döv vara för stort. Han säger i intervjun att han alltid har 

sett sig som hörande och det är först på senare år han förstått att han har en hörselskada. Det 
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är lättare att umgås med hörande än Döva då vi har växt upp ihop och har samma kultur. Detta 

kan bero på att Daniel har insocialiserats i rollen som hörande med deras normer och 

värderingar vilket medför att han inte har samma normer och värderingar som Döva. Därmed 

blir umgänget begränsat genom att rollövertagandet inte har skett jämte mot Döva (jmf. Mead, 

1964; Carle, 1994). 

 

Kvinnorna beskriver att de upplevde en negativ attityd till hörselskadade från Döva 

klasskamrater och lärare. Eva berättar hur lärarna kommenterade ”det där är TSS som du 

pratar nu, du måste tänka att teckenspråk är ett eget språk”, vilket hon upplevde som jobbigt. 

Eva beskriver svårigheter att översätta ”svenska är ju trots allt mitt första språk”. Genom att 

dövgruppen kritiserat deras försök att närma sig språket kan tolkas i likhet med Goffman 

(2007) att intrycket från andra påverkar deras självuppfattning och bidrar till ett negativ 

jagintryck. Maria berättar att det var vanligt att lärare och andra elever kom fram till henne 

och ville att hon skulle hjälpa dem att ringa. Hon fick gång på gång förklara att hon inte hörde 

i telefonen, att hon var hörselskadad. Hon upplevde detta som en kränkning mot sin integritet, 

att Döva inte respekterade henne utan att de förväntade att hon skull göra saker åt dem.  

 

Alltså att jag som person inte tycker om det här ”lilla gumman”. Åh stakars, åh lilla 

vännen. Jag tycker inte om det tankesättet och jag tyckte att några på Västanvik hade 

sådan attityd. För jag hade ändå läst på högskola och så och ändå var det lite ja… det 

kände jag. – Maria 

 

Honneth (2003) skriver att det är grundläggande för människan att bli bekräftad för att skapa 

sin självbild. Det fanns även en ”lilla gumman” mentalitet, säger Maria, att det var synd om 

dem som hörselskada, vilket hon upplevde som kränkande.  

 

Marias sätt att uttrycka sig visar på att det inte är synd om henne för att hon har en 

hörselskada, han anser att hon har resurser och kan se dem. Allt skall inte serveras på 

silverfat. Upplevelsen av situationerna som kränkande kan bero på att det motsäger hennes 

tidigare självbild, att hon besitter resurser (jmf. Honneth, 2003). Maria tror att det handlar om 

att hon som integrerad hörselskada alltid har fått kämpa för att nå sina mål och få det stöd hon 

behövt. Maria säger att de som har studerat integrerat, i alla fall hon själv, känner att hon inte 

har blivit begränsad i sina val i livet, har hon velat studera på högskola eller universitet så har 

hon haft kunskapen med sig.  

 

Eva och Lena berättar att de upplevde sig få en mammaroll. De andra såg dem som en kurator 

och kunde komma och prata med dem om problem. Detta tror de själva beror på att de var 

flera år äldre än många av klasskamraterna.  

 

Jag blev nästan som en mamma för de där andra ungarna. Jag ska inte säga ungar, men 

unga elever. De knackade på dörren och kom och pratade om olika saker, privata hemliga 

saker. Jag kunde tipsa dem och ge dem råd. – Eva 
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Detta kvinnorna beskriver kan liknas med Trost och Levins (2010) resonemang om att 

människan besitter olika roller. Att kvinnorna ges och tar rollen som mamma för 

klasskamraterna, kan bero på att de tidigare har haft rollen. Detta medför att de kan föreställa 

sig vilka beteende som omgivningen kommer att ha, medan rollen som klasskamrat ligger 

längre tillbaka i tiden och därmed svårare att förutse.  

 

Anders menar att det aldrig existerade några hinder i umgänget mellan hörande, hörselskada 

och Döva på skolan, utan att umgänget skedde problemfritt. Detta kan bero på att Anders var 

den enda av informanterna som kunde kommunicera på teckenspråk vid påbörjandet av 

studierna, övriga informanter har uttryckt att det är först efter några månader när de kunnat 

kommunicera mera som umgänget har fungerat tillfredsställande. På frågan om hur umgänget 

mellan hörande, hörselskadade och Döva såg ut svarar Anders ”genom att det är en 

teckenspråksmiljö så blir det så automatiskt”. 

 

De äldre kvinnorna berättar öppet att det fanns grupperingar, mellan hörande, hörselskada och 

Döva och att umgänget främst skedde inom den egna gruppen. De hörselskadade hamnade i 

ett mellanläge berättar Lena, då det inte blev naturligt vilken grupp de skulle interagera med, 

de hörande eller Döva. Detta innebar att språket som användes som kommunikationsspråk 

styrde valet att grupp. På frågan om hur interaktionen mellan hörande, hörselskadade och 

Döva skedde svarar Lena ”jag ser mig själv som hörande eftersom jag använder hörseln även 

om jag är hörselskadad, så det blir en konstig fråga för mig”.  

 

Även Eva säger att det rådde grupperingar. De fullt teckenspråkiga höll sig till varandra, men 

desto mer teckenspråk hon lärde sig desto mer accepterad kände hon sig i dövkulturen. Trost 

och Levin (2010) menar att för att kunna bli delaktig i en grupp krävs att individen behärskar 

det språk som gruppen kommunicerar på. Anders teckenspråkskunskaper medförde att han 

snabbt kände acceptans inom dövkulturen. För kvinnorna som inte behärskade teckenspråket 

på samma sätt krävdes att de först lärde sig språket för att sedan klara av interaktionen med 

skolkamraterna (jmf. Trost och Levin, 2010).  

 

Sara säger att Döva och hörselskada brukade umgås med varandra, bara den hörselskadade 

kunde teckenspråk fanns inga hinder. Likaså att umgänget med hörande vänner inte skapade 

några problem om den hörande behärskar teckenspråk eller om kommunikationen skedde 

efter hennes önskemål. Vidare uttrycker Sara att det är svårt att umgås med andra hörande 

som inte kan teckenspråk. Trost och Levin (2010) beskriver att då individen inte kan tillägna 

sig kommunikationen uppkommer en känsla hos individen att denna är mindre värd och 

saknar intelligens. Mead (1969) skriver att språket är betydelsefullt för att utveckla jag- 

identiteten, genom omgivningens respeons på det språk individen använder lär individen sig 

vilket språk som bäst lämpar sig inom olika kontext. För Sara blir umgänget med 

teckenspråkiga en trygghet då hon är säker på att hänga med i det som sägs och ta del av den 

positiva respons som omgivningen ger henne, känslan av utanförskap kan hävas.  
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Ett problem med Västanviks Folkhögskola som Sara tar upp är att Västanviks Folkhögskola är 

en liten miljö, vilket leder till att ryktesspridning och det finns ingen möjlighet till privatliv, 

”alla vet allt om alla”.  

 

Ja, det finns säkert mycket skitprat om Döva. Ryktesspridning och sådana saker. Ja, 

Västanvik är så litet och det går ju verkligen inte att ha något privatliv. Ja, alla vet exakt 

precis vad man gör för någonting. – Sara 

 

Detta medför att vi tolkar dövgruppen på Västanviks Folkhögskola i likhet med dövgruppen i 

stort. Då dövgruppen består av en grupp människor, ofta gått hela skoltiden gemensamt, och 

dövgruppen känner alltid någon som känner någon annan. 

 

Vad det gäller informanternas upplevelse av mötet med dövkulturen kan vi se utifrån ett 

genusperspektiv att kvinnorna och Daniel berättar att under tiden i dövkulturen och 

Västanviks Folkhögskola har lett till att de fått en tryggare identitet och vågar säga ifrån. 

Anders upplever inga förändringar. Goffman (2007) menar att individerna ständigt påvekras 

av varandra. Vidare menar Goffman (2008) att individen med funktionsnedsättning tror sig 

vara ensam om sitt stigma, i mötet med andra likasinnade kommer individen känna 

gemenskap. Daniel uttrycker att efter mötet med andra Döva och hörselskadade har han blivit 

mera trygg, vilket tyder på en positiv påverkan från omgivningen. 

 

Daniel säger att de blev inpräntande av lärare att all kommunikation på skolområdet skulle 

ske på teckenspråk för att alla elever och lärare skulle vara delaktiga. Trots skolans 

språkpolicy berättar alla yngre informanter att när de hade möjlighet, använde de talat språk. 

Sara säger ” vi var tvungna att använda teckenspråket, men om vi kunde så pratade vi använde 

talet på fritiden men även ibland på skoltid, raster och i matsalen…”. Sara bytte liksom Maria 

och Daniel från boende från en ren teckenspråkig miljö till ett med flera hörande, där de 

kunde använda talat språk med boendekamraterna. Svenskan är första språket för samtliga 

informanter och de upplever att det är det språk de uttrycker sig bäst på. För att uppnå optimal 

interaktion ansågs det enklast att använda modersmålet för att undvika missförstånd (jmf. 

Trost och Levin, 2010).  

 

Informanterna säger att det under tiden på Västanvik var lättare att umgås med de hörande 

eleverna än de Döva då de kunde använda sitt modersmål samt stödtecken vid behov. Flera av 

informanterna säger att det råder svårigheter att kommunicera med de Döva, då de inte vill 

anpassa sig så att de kan hänga med vilket gör att de kände sig mer utanför än i det hörande 

samhället.  

 

Eva beskriver interaktionens hinder med Döva ” jag hade större tålamod i väntan på att förstå 

dem, medan de hela tiden blev irriterade för att få upprepa sitt”. Goffman (2008) menar att 

grupper har sociala och kulturella identiteter, dövgruppen tycktes ha en identitet som Döva 

där de ansåg att teckenspråket är deras språk och att de inte skall behöva anpassa sig till 
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andra. Genom att inte behärska teckenspråket hamnade Eva i en misskrediterade situationer. 

Hörselskada kan ses både som ett synligt och osynligt stigma. Eva upplevde att oavsett om 

hon befann sig i en talande eller tecknande kontext så upplevde hon utanförskap då hon inte 

kunde tillägna sig kommunikation på varken tal eller teckenspråk fullt ut (jmf. Danermark och 

Coniavitis Gellerstedt, 2003).  

 

De yngre berättar att de kände ett behov att lära sig teckenspråk snabbt för att accepterade i 

dövkulturen. De yngre beskriver att de använder sig av ett ”hörselskadat” teckenspråk som av 

de Döva på skolan inte accepterades som ett riktigt språk. Goffman (2008) beskriver att 

samhället delar in människor i olika kategorier efter vilka egenskaper som anses vara normala 

inom en viss kategori. Trost och Levin (2010) menar vidare att då individen inte behärskar 

kommunikationsspråket till fullo råder svårigheter att uppnå full delaktighet. På skolan ansågs 

det genuina teckenspråket vara det normala och informanterna som hörselskadade och med en 

”brytning” på teckenspråket förefaller då som avvikande och misskrediterade.  

 

De äldre informanterna beskriver en dålig attityd från Dövas sida mot hörselskadade och en 

ovilja från dem att försöka att anpassa sig och teckna långsammare så att de kunde hänga 

med. De äldre ser språket de tillägnat sig, som en möjlighet till stöd i kommunikationen och 

interagering med andra i samhället. De uttrycker dock att de är väl medvetna om att de Döva 

inte ser deras användande av teckenspråk som bra, utan snarare att de hörselskadade förstör 

deras språk. De accepterar detta och använder teckenspråket som stöd i kommunikationen.  

 

Goffman (2008) talar om stigma och misskrediterande egenskaper för personer med 

funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättningar möter ständigt fördomar från 

omgivningen där det bekräftas att de avviker från det som samhället anser vara normalt. I 

jämförelse med Danermark och Coniavitis Gellerstedt (2003) kan vi se de äldre 

informanternas svar utläsas att de upplever ett stigma i flera olika situationer både i umgänget 

med hörande där de inte känner full delaktighet samt i mötet med Döva då deras samspels och 

kommunikationsförmåga brister.  

4.3 Efter mötet med dövkulturen på Västanviks Folkhögskola 
Samtliga informanter ser positivt på tiden i Västanviks Folkhögskola. De beskriver hur deras 

självförtroende och självkänsla ökade genom att de idag vågar säga ifrån när de inte uppfattar 

vad som sägs samt ställa krav på omgivningen gällande kommunikationen. Detta kan 

förklaras genom att de förbättrat sin kommunikation som ses som grunden för samspel med 

andra människor (Trost och Levin, 2010). 

 

Det som var bra var att jag hittade mig själv igen. Jag fick tillbaka en del av mitt 

självförtroende. – Lena 

 

De skulle säga gladare. De var glada för min skull och att jag valde att plugga 

teckenspråk. Jag tror att de är glada för min skull och sedan har jag blivit mer stark som 

person efteråt, det skulle de nog säga. Jag växte som person. - Sara 
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Trost och Levin (2010) menar vidare att individen är social och strävar efter att interagera 

med omgivningen och känna gemenskap i gruppen. Av samtliga informanternas svar kan 

utläsas att de upplever interageringen med omgivningen som förbättrad efter att de lärt sig 

teckenspråk. Behärskandet av teckenspråket har stärkt känslan av att tillhöra en grupp, den 

teckenspråkiga gruppen vilket bidrager till en ökad jag- identitet, ökat självförtroende och 

ökad självkänsla (jmf. Goffman, 2008).  

 

Jag är mer stolt över mig själv nu att ja, jag är hörselskadad. Jag använder hörapparat 

och? – Maria 

 

Kanske att jag kan bli lite mer tuffare. Om jag vill höra så ser jag till att jag hör. – Daniel 

 

För flera av informanterna var det genom studierna på Västanviks Folkhögskola som de för 

första gången kom i kontakt med andra personer med hörselskada eller dövhet. Goffman 

(2008) skriver att personer med medfödda funktionsnedsättningar upplever att de är ensamma 

om sin nedsättning om de aldrig träffat andra som befinner sig i samma situation. Personer 

med funktionsnedsättning som möter andra i samma situation upplever de dessa som 

sympatiska människor som förstår deras problemkomplexitet. Umgänget med normalhörande 

kan i jämförelse med Goffman (2008) resulterat i att informanterna tidigare kände osäkerhet 

kring hur mötet skulle gestalta sig och upplevde sig vara ifrågasatta samt tvungna att försöka 

anpassa sig till den rådande situationen.  

 

Det ökade självförtroendet hos Daniel resulterade i att han vågade ta steget att prova ett nytt 

intresse, som han tidigare inte trodde skulle fungera med hans hörselskada. Daniels nyvunna 

intresse kan betraktas utifrån Goffmans (2007) tankesätt kring roller. Goffman menar att 

individen besitter roller vars uttryckssätt varierar utifrån kontexten individen befinner sig i. 

Trost och Levin (2010) uttrycker att individen besitter multipla roller som varierar över tid 

och plats. I några sammanhang betraktar Daniel främst sig själv som hörselskadad, medan han 

i ett annat sammanhang främst är orkestermedlem. Daniel ser vinsterna av intresset som 

viktigare än de svårigheter som uppkommer tillföljd av hörselskadan.  

 

Maria beskriver hur hon efter studierna på Västanviks Folkhögskola fortfarande umgås med 

sina barndomskompisar, men vid etablerandet av nya bekantskaper är hon mera selektiv vid 

sitt urval. Hon väljer i första hand vänner som behärskar teckenspråk. Det selektiva val som 

Maria gör av vänner kan tolkas utifrån Goffmans (2008) teori om stigman. Hörselskadan 

tolkas som ett kroppligt stigma, vilket medför att Maria då avviker från normalitetsnormen 

och konfronteras med fördomar i misskrediterade situationer. En person med 

funktionsnedsättning kan enligt Goffman (2008) lägga ner stor viljekraft på att försöka klara 

aktiviteter och bli delaktig i gruppen men selektiviteten Maria beskriver kan resultera i att de 

misskrediterande situationerna kan bli färre.  
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Jag tror att det är svårt att komma in i den gruppen, det tror jag nog. Jag tyckte att det 

fungerade rätt bra ändå, men jag tror att det är svårt att komma in i den gruppen. Det är en 

annan kultur. Även om man förstår varandra så är det svårt med känslor där är jag 

hämmad liksom. – Daniel 

 

Att som hörselskadad vinna acceptans inom dövkulturen uppleves av flera utav informanterna 

som problematiskt. Daniel beskriver att han kommunikativt kan umgås med Döva, men att de 

har olika kulturer och det därav råder svårigheter att förstå varandra till fullo. Lena beskriver 

också att hon inte känner full delaktighet med Döva, hon beskriver detta genom att säga att 

Döva har en egen kultur, en kultur som hon inte förstått innerbörden av. Goffman (2007) 

menar att individer som finns i en och samma situation definierar situationen som olika. Trost 

och Levin (2010) skriver vidare att individens definition medför att beteendet kommer att ta 

olika skepnad.  

 

En förklaring till att Daniel och Lena inte upplever full delaktighet inom dövkulturen är att de 

definierar dövkulturen och dövgruppen annorlunda än hur den genuina dövgruppen definierar 

sig själva och sitt medlemskap inom dövkulturen. I jämförelse med Danermark och Coniavitis 

Gellerstedt, (2003) kan Daniel och Lena på grund av deras hörselskada hamna i 

misskrediterande situationer där hörselskadan kan få negativa konsekvenser genom att 

kommunikationen och samspelet brister med såväl hörande som Döva. Daniel beskriver hur 

han försökt att komma in i dövkulturen men upplever att han inte lyckats fullkomligt. Detta 

kan jämföras med Strandberg (2007) som skriver att individer som tillhör minoritetsgrupper 

söker efter ett erkännande och för en kamp för autonomi och självständighet, där de 

eftersträvar att känna delaktighet. Om anpassningen alltid brister finns riskerar att 

informanterna kommer känna att de icke kan anpassas till de rådande samhällsnormerna (jmf. 

Franzén 2001).  

 

Exempelvis om jag kommer in i dövföreningen och accepterar de mig för att det är en så 

liten förening, det är inte så farligt. Men om jag skulle bott någonstans där det är många 

Döva som frågar: Är du Döv? Är du hörande? Är du hörselskadad? Vem är du? Vad är 

du? Om jag inte hjälpmedel, utan bara använder mig av teckenspråk och tror de att jag är 

Döv. – Sara 

 

Goffman (2007) skriver att grupper har interna hemligheter vilket medför att vem som helst 

inte får tillträde till gruppen, dövkulturen kan uppfattas som en sådan grupp vilket kan 

resultera i att alla individer inte välkomnas i gruppen. Anders och Sara känner att de blivit 

accepterade inom dövkulturen. För Anders handlar det om att han under lång tid umgåtts med 

hörselskadade och Döva och vunnit acceptans av gruppen. Sara som bor på en liten ort tror att 

detta varit en avgörande faktor för den acceptans hon uppnått. På den orten hon bor finns få 

personer med hörselskada och/eller dövhet vilket resulterar i att de som behärskar teckenspråk 

får ett naturligt umgänge med varandra. Sara tror att om hon bott i en stad där det finns många 

Döva hade hon aldrig uppnått acceptansen.  
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Vidare kan Sara se en skillnad om hon använder tekniska hjälpmedel vid besök på 

dövföreningen eller inte. Utan hjälpmedel blir hon betraktad som Döv, men om hon använder 

sina hjälpmedel börjar omgivningens frågor gällande om hon uppfattar sig själv som Döv eller 

hörselskadad. Anders och Sara kan ha samma definition av begreppet dövkultur som den 

genuina dövgruppen och därav blir de mera accepterade inom dövkulturen (jmf. Goffman, 

2007).  

 

Informanterna kommunicerar idag med sina familjer och släktingar på talad svenska, ibland 

med hjälp av TSS. Vid interaktion med omgivningen önskar de yngre informanterna att 

använda teckenspråk och de äldre använder helst tecken som stöd då detta underlättar 

kommunikationen och informanterna känner sig mera avslappnade.  

 

Jag försöker påverkade min familj att de ska lära sig teckenspråk, men nej så jag är 

fortfarande ensam. Min man har inte lärt sig, men han förstår. Det blir lite TSS och så 

med honom. Så när jag pratar med familjen använder jag talat språk. – Eva 

 

Kvinnorna beskriver hur de ibland beställer teckenspråk eller TSS tolkning vid 

myndighetskontakter. Lena berättar att hon vid föreläsningar önskar både hörselslinga och 

TSS tolkning för att kunna tillägna sig föreläsningens innehåll på bästa sätt. Trost och Levin  

(2010) och Mead (1969) menar att kommunikationen är betydelsefull för att individen skall 

känna delaktighet i samhället. Användandet av hörselslinga tycker Lena är skönt, då hon får 

informationen på talad svenska som är hennes första språk. Resonemanget vinner stöd hos 

Trost och Levin (2010) som menar att det är viktigt att konversationer sker på ett språk som 

individen behärskar, annars finns riska att människan känner sig misskrediterad då hon inte 

kan tillägna sig kommunikationen.  

 

Innan använde jag tal och slinga och det fungerade sådär, sedan efter bestämde jag mig 

för att använda tolk och fick det. Då blev det skillnad. Om jag ska på läkarbesök då 

beställer jag tolk till mig själv. Om det är en situation där jag skulle möta en Döv så 

använder jag teckenspråk. Om jag kunde välja att använda teckenspråk så skulle jag att 

använda det. Men i andra situationer skulle jag välja tal. […]. Jag vill ha tolk för att få 

översatt, jag kan avläsa men även om jag hör och hör ganska bra, kan de bli missförstånd 

och skillnaden är att jag slipper bli trött. En trötthet som jag hade tidigare, den slipper jag. 

– Maria 

 

Såväl Eva som Maria berättar att de vid läkarbesök beställer teckenspråkstolk för att vara 

säkra på att förstå det läkaren säger. Maria beskriver att hon brukar använda tolken för att få 

översatt vad läkaren säger, men att hon själv brukar prata tillbaka. Vidare beskriver Maria att 

om hon skulle kunna höra och uppfatta det mesta av vad läkaren säger upplevs användandet 

av tolk som en trygghet, hon behöver inte anstränga sig för att lyssna och rädslan för 

missförstånd minskas. Männen säger att de sällan eller aldrig använder sig utav tolk utan 

försöker klara kommunikationen på egen hand. Vid speciella tillfällen då kommunikationen 
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upplevs som problematisk kan de använda anhöriga eller vänner som hjälper till och stöttar 

kommunikationen.  

 

De tre yngre informanterna berättar att de aldrig låtit sin hörselskada påverka beslut i livet. 

Daniel beskriver hur han under flera år arbetat inom ett serviceyrke som krävde mycket 

kundkontakter, trots hans hörselskada hade han inställningen att han skulle klara av sitt arbete. 

Idag har de tre yngre informanterna anslutning med arbetsmarknaden. Maria har en fast 

anställning. Daniel och Sara har timanställningar. Alla tre drömmer om arbeten där de möter 

Döva och hörselskadade ungdomar där kommunikationen sker på teckenspråk. Användandet 

av teckenspråk upplevs av de tre yngre som positivt och de upplever sig delaktiga i 

kommunikationen och känner att interaktionen med andra människor blir tillfredsställd (jmf. 

Trost och Levin, 2010). Goffman (2008) skriver att individen har ett behov av att gruppera sig 

med andra som befinner sig i likande situation för att uttrycka sin identitet och visa vem hon 

är. Daniel, Maria och Sara kan uppleva att genom arbete med likasinnade känna att de vågar 

visa hela registret som hörselskadade utan att behöva försöka anpassas till de hörandes 

kontext.  

 

Hörseln blir inte sämre, men när man blir äldre och det märkes genom att hjärnan blir 

tröttare. Hjärnan orkar inte ta in alla hörselintryck och det är någonting som jag tror har 

påverkat mig väldigt mycket. – Lena 

 

De äldre informanterna finns idag inom arbetsmarknadsåtgärder och inte inom den reguljära 

arbetsmarknaden. Av deras berättelser att döma saknar de förhoppningar om att ta sig tillbaka 

till arbetslivet utan tror att de kommer att gå under arbetsmarknadsåtgärder fram till pension. 

Anledningen till att de äldre informanterna inte konkurrerar sig in på den reguljära 

arbetsmarknaden kan bero på att samhället betraktar dem som misskrediterande till följd av 

deras kroppsliga stigma. Samhället betraktar dem som avvikare från normalitetsnormen kring 

hur en individ skall vara (jmf. Goffman, 2008).  

 

Vidare menar Goffman (2008) att individer med stigma själva upplever en osäkerhet kring hur 

mötet med andra kommer att gestalta sig och det finns risk att personer med stigma upplever 

att omgivningen ifrågasätter dem. Omgivningens attityder samt informanternas krav på sig 

själva kan ha varit bidragande orsaker till att de inte klarade av att arbeta inom den reguljära 

marknaden. Honneth (2003) menar att erkännandet är grunden för individens 

självuppfattning. Honneth (2003) har formulerat tre olika dimensioner för att individen skall 

bli erkänd och skapa självuppfattning.  

 

Den första dimensionen, individdimensionen, innebär att individens upplevelse av 

självförtroende och autonomi och kunna vara oss själva vid interaktion med omgivningen 

vilket medför att primärrelationer utvecklas. Den andra dimensionen, rättsdimensionen, 

innebär att individen betraktas som en juridisk person och utvecklar självrespekt eller 

självaktning, som moraliskt tillräknelighet subjekt och juridisk rättsäkerhet i konstitutioner 
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och lagar. Den tredje dimension innebär enligt Honneth (2003) en värdedimensionen, vilket 

innebär att samhället och individer accepterar olika gruppers värdegemenskap och livsföring 

samt hur individen bör vara för att ges plats i gemenskap och därmed att självkänslan kan 

utvecklas. De äldre informanterna i studien har inte accepteras i värdegemenskapen på 

arbetsmarknaden och har inte lyckats utveckla de betydelsefulla primärrelationerna. Detta 

resulterar i en känsla av utanförskap där de saknar hopp om att ta sig tillbaka till 

arbetsmarknaden.  

 

Jag är inte Döv. Jag är inte hörande. Jag har en hörselnedsättning eller hörselskada. Förut 

när jag växte upp så sa jag aldrig hörselskadad, men idag när jag träffar någon så säger 

jag inte från början att jag har hörapparat. Det kan jag säga, men jag säger inte det på det 

sättet. Det är ett möte och ja, jag hör dåligt kan jag berätta då. Jaha, vadå använder du 

hörapparat? Ja, jag använder hörapparater. Jag anpassar mig liksom till situationen. Så jag 

är väl mittemellan. – Maria 

 

Samtliga informanter betraktar sig själva som hörselskadade, men i mötet med omgivningen 

väljer Sara att presentera sig som Döv. Sara säger att hon inte orkar förklara hur hjälpmedlen 

fungerar och trots hörseltekniska hjälpmedel kommer hon aldrig att uppnå full kommunikativ 

delaktighet genom det talade språket. Saras identifikation som Döv kan i jämförelse med 

Goffman (2008) innebära att Sara genom sina sociala och kulturella erfarenheter interagerar 

lättare med Döva än hörselskadade.  

 

På sjukhuset säger de att jag är gravt hörselskadad, men jag ser mig själv som Döv. Även 

om jag hör litegrann och kan använda det talade språket så ser jag mig själv som Döv. 

[…] Själv vill jag säga att jag är Döv, men egentligen är jag gravt hörselskadad. Det 

innebär att jag inte kan säga att jag är döv så… Många undrar då men du pratar så bra, 

hur kan du göra det om du hör så dåligt? Jag säger att jag kan avläsa munnen på folk och 

istället det och att jag hör litegrann. Om jag står nära en person och det är en tyst miljö så 

kan jag höra, men annars så är jag ju Döv. – Sara 

 

Genom identifikationen som Döv känner Sara likhet med andra Döva och känner sig som en 

deltagare inom dövkulturen (jmf. Goffman, 2008, Trost och Levin, 2010). Trost och Levin 

(2010) för ett resonemang kring multipla roller, ett visst sammanhang har individen främst en 

roll, medan i ett annat kontext har individen en annan roll. Sara kan anses ha multipla roller då 

hon i vissa sammanhang ser sig som hörselskadad, men vid interaktion med omgivningen 

betraktar hon sig främst som Döv. Vidare kan identiteten som Döv vara ett sätt att anpassas 

till samhället och undvika att hamna i rollen som den icke anpassningsbara misskrediterande 

individen (jmf. Franzén, 2001).  
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4.4 Dövkulturens eventuella påverkan på den hörselskadade 
Sara berättar att innan tiden på Västanviks Folkhögskola betraktade hon sig själv som 

hörselskadad men efteråt ser hon sig själv i första hand som Döv. Detta kan ses i intervjun ses 

då hon uttrycker ”vi Döva” och ”de hörande”. Sara, delar in människor i kategorier vilket 

Goffman (2008) menar bygger på de normativa föreställningarna. Saras synsätt idag på sig 

själv som Döv, kan vara ett sätt att bli trygg i sitt stigma, att hon avviker från övriga samhället 

(jmf. Goffman, 2008). Genom att inta en ny roll kommer omgivningen enligt Goffman (2007) 

ge henne andra egenskaper än vad hon skulle ges som hörselskada och Sara kan känna en 

trygghet som Döv genom att inte behöva vara orolig att missa kommunikation och inte heller 

känna sig ifrågasatt (jmf. Goffman, 2008). 

 

Övriga informanter berättar att efter tiden på Västanviks Folkhögskola betraktar sig själva 

som hörselskadade samt de fått en ökad förståelse av skadans konsekvenser vid social 

interaktion. Informanterna har efter mötet med dövkulturen tillförskansat sig en social 

identitet, inte som Döva utan som hörselskadade, det kan i likhet med Goffman (2008) 

innebära att behandla stigmatiseringen och lära sig att strategier att hantera sitt stigma. De 

behöver inte använda deras tidigare identitetsstandard, hörande, vilket medför att de inte 

behöver känna en ambivalens för att uppnå (Goffman, 2008).  

 

Goffman (2008) beskriver hur utvecklingsprocesserna i livet får individer att omformulera sin 

personliga identitet. Daniel betraktade sig som hörande innan perioden på Västanviks 

Folkhögskola men har förstått att han har en hörselskada. Det samma gäller Maria som 

beskriver att hon tidigare betraktade sig själv som hörande men idag som en teckenspråkig 

individ. Maria säger: ”Jag tycker att jag är teckenspråkig. Jag har en hörselnedsättning och jag 

är en person som kan tala”. Hon betonar vidare att hon egentligen inte vill följa de 

kategoriseringar som samhället satt upp. Utifrån Goffman (2007) kan vi se hur informanterna 

genom social interaktion definierat sig själva på ett nytt sätt.  

 

Informanterna anser att tiden på i Västanviks Folkhögskola påverkat dem gällande valet av 

vänner. Detta kan bero på mötet med dövkulturen, genom att socialiserats med andra med 

stigma kan de ha kommit att utveckla och definiera situationer på ett annorlunda sätt (jmf. 

Trost och Levin, 2010). Informanterna berättar vidare att de är mer selektiva vid valet av 

vänner och ställer högre krav på sitt sociala nätverk. Goffman (2008) skriver att personer med 

stigma kan uppleva en osäkerhet i mötet med andra och uppleva en känsla att vara ifrågasatt, 

vilket kan beskrivs av informanterna att genom vara selektiv i sina val av vänner undviker 

dessa situationer innan de uppkommit.  

 

Daniel säger ” kanske att jag kan bli lite mer tuffare, om jag vill höra så ser jag till att jag 

hör”. Detta delas av flera informanter som berättar att de idag vågar säga ifrån och ta mer 

plats då de inte hör vad som sägs, denna självsäkerhet hade de inte innan. Daniels uttryck 
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tyder på att han ser sig som en individ med rätt att få vara delaktig i umgänget. Honneth 

(2003) skriver individens självkänsla utvecklas när de kan vara en del i gemenskapen. 

 

Franzén (2001) skriver att ständigt betraktas som avvikande kan medöra att individen 

anpassar sig till rollen som marginaliserad, om individen inte kan delta i kommunikation och 

interaktion med omgivningen finns det enligt Trost och Levin (2010) risk att de betraktas de 

som mindre intelligenta. Maria berättar att hon är upprörd över samhällets attityder mot 

hörselskadade, samhället betraktar dem som hörande och tycker inte att de skall behöva tolk. 

Maria och Saras berättelser visar på att de har gått från att se sig själva som hörande men 

betraktas som hörselskada till att betrakta sig själva som teckenspråkiga hörselskadade men 

betraktas av omgivningen som hörande. Detta medför de får inta en roll som de tidigare inte 

har besuttit, men genom möte med andra får de använda sig av sin rollrepertoar (jmf. 

Goffman, 2007).  

 

Vi hörselskadade får höra; du pratar ju så bra, du hör ju så bra. Jag känner ibland att det 

skulle underlätta att vara Döv. – Maria 

 

Många undrar då men du pratar så bra, hur kan du göra det om du hör så dåligt? Jag säger 

att jag kan avläsa munnen på folk och istället det och att jag hör litegrann. Om jag står 

nära en person och det är en tyst miljö så kan jag höra, men annars så är jag ju Döv. – 

Sara 

 

Likaså har Sara fått flera frågor från omgivningen om varför hon kan prata om hon är Döv, 

hon upplever det jobbigt att ständigt få förklara att förlust av hörsel inte har något med att 

göra med talet och hon uppfattar vad de säger genom läppavläsning. Detta kan bero på att av 

omgivningen passar de inte in i de normativa föreställningarna av person som är döv vilket 

medför enligt Goffman (2008) att de inte tillskrivs en social identitet som döv och därmed inte 

behöver använda teckenspråk i kommunikationen.  

 

Sara som betraktar sig själv som tvåspråkig och Maria som beskriver sig själv som en 

teckenspråkig individ. De betraktar liksom de övriga informanterna talad svenska som sitt 

första språk. Detta kan bero på att det är genom socialisationsprocessen de som barn lärt sig 

samhällets rådande normer och värderingar. Mötet med dövkulturen och teckenspråket har 

haft ett litet inflytande på deras generaliserade andre, då det talade språket har givit dem de 

symboliska meningarna och tankar kring diskurers och sociala gemenskaper (jmf. Mead 1969; 

Trost och Levin, 2010) 

 

Flera av informanterna berättar att de är medlemmar i en dövförening och att de ibland brukar 

besöka föreningens träffar, främst för att lyssna på eventuella föreläsningar. Informanterna 

beskriver att ingen av de andra besökarna med ord uttryckt att de inte är välkomna, men ändå 

känner de sig inte fullt delaktiga i de Dövas gemenskap. I kontakt med normala, i detta fall 

Döva menar Goffman (2007) att den stigmatiserade kan känna en osäkerhet. Likaså kan de 

erfarenheterna som informanterna beskriver från Västanviks Folkhögskola och första mötet 
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med dövkulturen, att det finns en negativ attityd mot hörselskadade, påverka deras 

generaliseringar till likande situationer exempelvis dövföreningen (jmf. Trost och Levin, 

2010).  

 

Alla utom Sara och Anders beskriver svårigheterna att få tillträde till dövkulturen. Flera av 

informanterna berättar att de inte känner sig fullt delaktiga utan betraktas snarare som en gäst 

på tillfälligt besök. Sara säger att hon känner sig delaktig i dövkulturen, men tror att detta 

grundar sig i att hon bor i en mindre ort där antalet Döva och hörselskadade är få. Om hon 

hade bott i en storstad tror hon inte att hon hade välkomnats lika varmt av dövgruppen. 

Språket är grundläggande för den symboliska interaktionismen och för att kunna utvecklas 

som människa och skapa en generaliserade andre. Att de inte känner sig fullt delaktiga kan 

bero på att när de skall kommunicera och interagera på ett språk som inte är deras modersmål, 

är enligt Trost och Levin (2010) ordförrådet begränsat vilket ett hinder vid interaktionen och 

därmed påverkas gemenskapen.  

 

Sara ser sig själv som mindre blyg som hon var innan, utan idag är hon mer självsäker och har 

fått ökat självförtroende. Hon tror att hennes anhöriga skulle beskriva enligt följande: 

 

Ja, jag tror att de skulle säga gladare. De var glada för min skull och att jag valde att 

plugga teckenspråk. Jag tror att de är glada för min skull. Sedan har jag blivit mer stark 

som person efteråt, det skulle de nog säga. – Sara 

 

De övriga informanterna säger att de upplever ett ökat självförtroende och självkänsla. Sara 

berättar att på sjukhuset säger de att hon har en grav hörselskada, men betraktar sig själv Döv 

som kan höra lite talat språk, då hon upplever svårigheter att höra om miljön inte är fullt 

anpassad. De övriga informanterna säger på olika sätt att de inte längre identifierar sig som 

hörande utan som hörselskadade, de tillhör inte längre den hörande världen men de kan förstå 

den och på ett sätt känner mer samhörighet med hörande än med Döva. Detta beror troligtvis 

på att informanterna är insocialiserade i den hörande världen och deras sätt att se på 

hörselskada (Trost och Levin, 2010). Mötet med dövkulturen verkar dock ha gett dem ett 

vidare dimension på sin hörselskada i mötet och interaktionen med dövkulturen har de därmed 

betraktat sig utifrån ett annat perspektiv enligt Goffman (2007) utvecklas människan i alla 

interaktion med andra vilket ökar erfarenheter.  

 

De som opererat CI har gjort det för att det har funnits önskemål från anhöriga, att när hörseln 

har försämrats har de velat behålla en kommunikation genom det talade språket. Sara berättar 

att anledningen till att låta sig operera CI var: 

 

för min familjs skull, alltså för att de inte kan teckenspråk och eftersom min hörsel blev 

sämre då… Jag känner att jag hade lite för bråttom med att göra operarationen. Jag hade 

inte funderat färdigt om jag ville det eller inte för att allt gick så snabbt. – Sara 
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Trost och Levin (2010) menar att interaktionen är grundläggande för människor och det är 

genom anhöriga som den generaliserade andre från början byggas upp (jmf. Mead, 1969). Det 

kan likaså tolkas som att omgivningen vill stötte individen till försök att normalisera, 

operationen kan stödjas då de inte anser att dövheten eller den grava hörselnedsättning ansågs 

som fullt mänsklig av omgivningen. De har båda haft en förväntning till att det skall fungera. 

Anders tycker idag att operationen har gjort honom mera självständig och han kan ha kontakt 

med omgivningen genom telefon, och behöver inte längre lika mycket stöd vid kontakt med 

myndigheter. Detta kan tolkas som att Anders känner sig erkänd som individ genom att 

operationen har gett honom möjlighet till ett mer självständigt liv.  

 

Sara har valt att inte använda sitt CI för att det inte fungerade som förväntat och därmed 

betonar hon att familjen har blivit ”tvungna” att acceptera att hon är döv. Det är genom 

omgivningen som individen lär sig att hantera sitt stigma enligt Goffman (2008). Sara som 

blivit mer själsäker efter tiden på Västanviks Folkhögskola och mötet med dövkulturen har 

kunna ges möjlighet att välja att bli Döv och på så sätt hantera sitt sigma. Det kan tolkas som 

ett sätt att kunna hantera misskrediterade situationer, hennes stigma blir osynligt utan 

användande av hörapparat eller CI, vilket gör att hon inte skiljer sig från det normala förrän en 

interaktion äger rum (jmf. Goffman, 2008). Hon kan på sätt känna sig erkänd som människa 

genom att framhäva sin olikhet (jmf. Honneth, 2003) genom att internalisera sig rollen som 

Döv och se på omgivningen utifrån deras normer och värderingar.  

 

Både Sara och Anders beskriver att det finns attityder hos Döva att det är fel att operera CI. 

Sara säger att några frågat henne direkt, varför hon opererat sig medans Anders inte har fått 

några kommentarer från omgivningen, men har valt att inte berätta öppet om sin operation. 

  

Ja, några frågade varför jag skulle operera mig. Jag förklarade att det var för min familjs 

skull och inte för min egen utan snarare för deras - Sara 

 

Anders säger att Döva han pratat med säger att de aldrig skulle operera CI, även om de inte 

vill skuldbelägga honom för hans val, utan för att de är stolta över att vara Döva. Detta kan 

grunda sig i att Döva under lång tid har kämpat för att accepteras som individer i samhället, 

vilket innebär att de är stolta över sin dövhet och teckenspråket (jmf. Strandberg, 2010). Även 

Goffman (2008) kan ge en förklaring till deras attityd, att både den ”egna” och ”andra” 

gruppen, hörande och Döva, kommer att ge dem normer och regler, hur de skall handla för att 

bli en helmänniska och accepteras med värdighet och respekt. För de Döva är det normalt att 

inte höra och informanterna har valt att utgå från normen att det än normalt att höra. 
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5. Diskussion 
Vår utgångspunkt var att Västanviks Folkhögskola skulle vara en konkret mötesplats där 

informanterna för första gången kommer i kontakt med dövkulturen. Det visar sig att 

informanterna har lätt att konkritisera mötet med dövkulturen men svårigheter kring hur de 

möter och interagerar med dövkulturen idag. Det visar sig att flertalet av informanterna 

upplever en acceptans i dövkulturen under perioden på Västanviks Folkhögskola. Detta visar 

sig dock bli en ”skevillusion”, då de efter studierna inte accepteras av dövgruppen. Undantag 

gäller för de hörselskadade som bor på en liten ort.  

 

I och med mötet med dövkulturen har de hittat sin identitet, de har fått ett ökat självförtroende 

vilket Bat-Chava (1994) menar är signifikant med en identifikation som hörselskadad. Vårt 

resultat är i enlighet med Ross (1997) och Antonson (1998) att det inte finns en självklar 

identitet som hörselskadad. Samtliga av våra informanter har alla sett sig som hörande innan 

mötet med dövkulturen. Detta kan bero på att de har studerat majoriteten av sin skoltid i den 

reguljära skolan vilket medfört att de har socialiserats in i de hörandes syn om hörselskadade 

och funktionsnedsättningar vilket Antonson (1998) beskriver. Idag förstår att de inte är 

hörande samtidigt känner majoriteten att de inte accepteras i dövkulturen, vilket medför att de 

hamnar i ett mellanland. Informanterna har efter mötet med dövkulturen valt 

grupptillhörighet, några betraktar sig själva som hörselskadade och en informant betraktar sig 

som Döv.  

 

Darling och Herbert (2010) skriver att personer med medfödd funktionsnedsättning oftare 

betraktar sin nedsättning med stolthet och är aktiva inom föreningsliv samt rättighetsarbete. 

Detta ges inget stöd för i vår studie att det skulle gälla för hörselskadade. De har snarare 

associerat sig som hörande och fokuset har varit på den avsaknaden förmågan att höra, snarare 

än att skapa en trygg identitet som hörselskadad. Efter mötet med dövkulturen beskriver alla 

att de har fått en ökad självkänsla och ökat självförtroende. Detta beskrivas utifrån Reich (ref. 

i Antonson, 1998) att om individen får en social integrering kommer det psykiska 

välbefinnandet att öka. 

 

Hintermair (2008) skriver att yngre personer med hörselskada och personer med en progressiv 

hörselskada använder gärna både tal och teckenspråk. Detta kan vi se gäller våra informanter, 

speciellt de som yngre i högre grad använder tvåspråkig kommunikation vilket leder till en 

bikuturell ackulturation, med identifikation hos både hörande och Döva. Vår studie utfaller i 

enlighet med Dammeyer (2009) menar att tvåspråkighet resulterar i möjlighet att utveckla en 

strakare självkänsla och självuppfattning.  

 

Informanterna beskriver hur de använder sig av teckenspråk i myndighetskontakter i likhet 

med Long och Beil (2005) för att kunna känna sig avslappnade och ta del av informationen. 

Vid interaktion med andra teckenspråkiga känner de att sig inte fullt delaktiga på grund av att 
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Döva inte vill anpassa sig. Daniel beskriver att du inte kan be Döva att upprepa sig eller att 

teckna långsammare, det leder enbart till en irritation från de Döva. Detta får bekräftelse av 

Kersting (1997) som säger att studenter med hörselskada aldrig känner sig fullt delaktig i 

interaktion, oavsett vilken kommunikationsform som används. Kersting (1997) skriver även 

att för hörselskadade är det talade språket deras första språk, vilket vår studie bekräftar att 

hörselskadade ser det talade språket som sitt första språk.  

 

Vår studie hade inte till syfte att diskutera anledningar till att operera CI eller hur 

omgivningen diskuterar en operation. Vi vill inte lägga några värderingar kring huruvida det 

är ”rätt” eller ”fel” att operera CI. Dock reagerar vi starkt på att informanterna uttrycker att de 

genomfört CI-operationen på grund av omgivningens påtryckningar, att de skall bli ”hörande” 

samtidigt som dövkulturen ifrågasätter operationen. Vi har svårt att förstå hur en människa 

kan genomgå en sådan omfattande operation för att omgivningen så önskar och inte tar mer 

hänsyn till sin egen åsikt i frågan. Detta belyser dock vår teori om att omgivningen har en 

betydande påverkan på individens handingar (jmf. Mead, 1964). 

5.1 Slutsats och förslag på vidare forskning 
Alla informanter beskriver hur deras identitet och självuppfattning har förändrats i en positiv 

riktning under och efter mötet med dövkulturen. Innan mötet med dövkulturen har samtliga 

informanter betraktat sig som hörande. Mötet med dövkulturen har lett till insikt av 

hörselskadans konsekvenser.  

 

Utifrån informanternas könstillhörighet kan vi inte skönja några skillnader i deras upplevelse 

av mötet med dövkulturen eller att könstillhörigheten påverkar informantens sätt att betrakta 

sig själv. Gällande våra ålderskategorier anser vi att det råder en skillnad kring hur 

informanterna har uppfattat mötet med dövkulturen och hur de betraktar sig själva. De yngre 

visar sig ha lättare att interagera med dövkulturen under perioden i Västanviks Folkhögskola 

men de känner sig inte fullt accepterade i dövgruppen utanför skolan. De äldre, förutom 

Anders, har haft svårigheter att interagera med dövgruppen på Västanviks Folkhögskola och 

likaså upplever svårigheter att accepteras i dövgruppen efter avslutade studier.  

 

Vad det gäller informanterna med CI kan vi se att beskrivningarna tyder på att de har lättare 

att interagera med dövkulturen. Informanterna beskiver upplevelser att vara ifrågasatta av 

dövkulturen kring deras besluta att operera CI. De upplever dock en större acceptans från 

dövgruppen utanför Västanviks Folkhögskola i jämförelse med de informanter som använder 

hörapparat.  

 

Vårt förslag på vidare forskning är att genomför en kvantitativ studie för att undersöka 

huruvida vårt resultat stämmer i en vidare kontext.  
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