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Sammanfattning 
 

Dövhet definieras olika inom olika discipliner. Enligt det medicinska perspektivet är dövhet en 

avvikelse som bör behandlas, medan det kulturella perspektivet ser döva som en språklig och 

kulturell minoritet. I Sverige har döva länge kämpat för att få teckenspråket erkänt som språk, 

undervisning på teckenspråk och rätt till fri tolkservice. I och med att detta erkänts som rättigheter 

har Sverige länge ansetts ligga i spetsen gällande dövas rättigheter. Samtidigt opereras så gott som 

alla döva barn i Sverige med cochleaimplantat som gör det möjligt att uppfatta ljud. Med anledning 

av cochleaimplantatets utbredning har jag valt att analysera tre medicinska dokuments framställning 

av cochleaimplantat och dövhet med hjälp av teman hämtade från Foucault, Faircloughs kritiska 

diskursanalys och Boréus begrepp om diskursiv diskriminering och social praktik. Jag har utgått 

från att diskriminering av dövas kulturella perspektiv förekommer i dessa dokument och har därför 

haft som ambition att undersöka hur. Mitt syfte har varit tvådelat, då jag dels valt att undersöka hur 

diskursen växt fram genom en grundlig litteraturgenomgång, och dels hur den kommer till uttryck i 

tre samtida medicinska dokument. I litteraturgenomgången går jag igenom dövas historia och 

tidigare forskning om diskursiv diskriminering av döva. Jag går också igenom bakgrunden till 

cochleaimplantatets utbredning och olika sätt att se på det.  

     Jag har analyserat tre texter, varav en kan sägas vara riktad internt inom det medicinska fältet 

och två även till en bredare publik av lekmän. I alla tre texterna beskrivs dövhet 

som ”funktionsnedsättning” och sammankopplas med sämre ”livskvalitet”, ”lidande” och 

sämre ”språkförståelse”. Cochleaimplantatet framställs som en väg till bättre livskvalitet och 

språkförståelse. Däremot skiljer sig texterna åt i synen på teckenspråk. I en av texterna som riktar 

sig till en publik utanför den medicinska expertisen presenteras teckenspråk som en ”rättighet”, 

medan det i texten som är riktad mer internt presenteras som något en person är ”beroende” av. 

     Mina generella slutsatser är att de ideologiska, sociala och politiska konsekvenserna av diskursen 

om cochleaimplantat är att reproduceringen av dövkultur försvåras,  handikappstämpeln 

uppmuntras och risken för att hamna mellan två kulturer ökar. 
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Inledning och syfte 
 

I Sverige är det svenska teckenspråket sedan år 1981 erkänt som dövas första språk. Denna 

betydelsefulla händelse i dövas historia föregicks av en mängd händelser och processer som ökade 

den döva gruppens officiella erkännande i samhället. Bl.a. genomdrevs år 1968 rätten till fri 

tolkservice vilket ledde till att tolkutbildningar upprättades. Det började bedrivas forskning om 

teckenspråk på Stockholms Universitet och program på teckenspråk började sändas på tv.  I och 

med att teckenspråket erkändes som dövas första språk började man bedriva tvåspråkig 

undervisning för döva barn och dövas organisationer accepterades som representanter för en 

minoritet, vilkas åsikter skulle ha betydelse i frågor gällande dem (Blume 2010:107). 

 

Den officiella synen i Sverige är alltså att döva som grupp utgör en minoritet med ett gemensamt 

språk och en gemensam kultur (se t.ex. skrivelse 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de 

mänskliga rättigheterna 2006-2009). Samtidigt får så gott som alla döva och gravt hörselskadade 

barn ett cochleaimplantat inopererat för att kunna uppfatta ljud och utveckla tal. Implantatet 

fungerar som ett tekniskt hjälpmedel för döva och hörselskadade genom att en mottagare opereras 

in i skallbenet. Mottagaren tar emot ljudvibrationer från en talomvandlare kopplad till en mikrofon. 

Sverige är det land i världen som har flest personer med cochleaimplantat i förhållande till 

folkmängd, ca 1600 personer. Det innebär att en procent av världens CI-opererade befolkning bor i 

Sverige (karolinska.se, barnplantorna.se). 

 

Sverige har å ena sidan legat i spetsen gällande dövas rättigheter; bl.a. erkännandet av teckenspråket 

som språk, två-språkig undervisning och rätten till fri tolkservice och å andra sidan även avseende 

antal CI-operationer som utförs på döva och hörselskadade barn i förhållande till folkmängd. En del 

anser att en policy som tillåter CI-operationer på döva barn, i princip står i konflikt med rättigheter 

som gör att teckenspråket och dövas kulturella minoritet lever vidare (Lane 1999:239). Med 

anledning av att den medicinska diskursen visat sig ha en central position i cochleaimplantatets 

utbredning (se vidare Blume 2010) är jag intresserad av hur denna diskurs framställer implantatet 

och hur den beskriver dövhet. 

 

Syftet med den här uppsatsen är tvådelat. Dels kommer jag att, genom en litteraturgenomgång, 

studera hur den svenska synen på döva/dövhet, samt teckenspråk har växt fram, dels kommer jag att 

undersöka hur den medicinska diskursen, som innehar en central position, framställer 

cochleaimplantat och hur den beskriver dövhet. Litteraturgenomgången används som underlag för 
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den senare analysen, som är tyngdpunkten i uppsatsen. Mer specifikt kommer jag att genomföra en 

diskursanalys av tre samtida medicinska dokument riktade till olika målgrupper som alla berör 

cochleaimplantat. Min utgångspunkt är att diskriminering av dövas kulturella perspektiv 

förekommer. Syftet är därför att undersöka hur diskrimineringen tar sig uttryck. Jag kommer att 

reflektera kring vad som sägs, respektive vad som inte sägs i texterna, som är riktade både till 

allmänheten och mer internt inom det medicinska fältet med hjälp av teman hämtade ur Michel 

Foucaults teori om diskurs och några övergripande frågor. Jag kommer att använda mig av verktyg 

från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och Kristina Boréus begrepp, som har tagits fram 

specifikt för att granska diskursiv diskriminering av döva, för att reflektera kring förhållandet 

mellan den medicinska diskursen och den sociala praktiken. 

 

Frågeställnigar 
 

Jag har analyserat dokumenten med hjälp av tre frågeställningar. Frågeställningarna ligger till grund 

för en tematisk analys där jag framförallt avser att relatera en diskursiv praktik till en social praktik 

(se vidare metodavsnittet). 

 

 Vilken bild av döva/dövhet och teckenspråk är dominerande i texterna? Vilken bild av 

cochleaimplantatet ges i texterna? 

 Finns det utrymme för, eller undantag som visar alternativa perspektiv på döva/dövhet, 

teckenspråk och cochleaimplantatet? 

 Skiljer sig texterna åt i beskrivningen av dövhet, teckenspråk och cochleaimplanatat 

beroende på målgrupp? 

 

Dessa frågeställningar kan besvaras genom att undersöka vad som sägs, men också vad som inte 

sägs men som utgör underförstådda antaganden. 

 

Förförståelse 

 

Min mamma är döv och jag kunde teckna innan jag kunde prata. Därför är dövas kultur och 

teckenspråket djupt inbäddade i min identitet. De döva som fanns i min omgivning under min 

uppväxt såg sig, i första hand, som tillhörandes en språklig och kulturell minoritet. Jag har i olika 

situationer sett hur denna syn står i kontrast mot majoritetssamhällets syn på dövhet som ett 

handikapp. I relation till arbetet med denna uppsats har min förförståelse gett mig levd erfarenhet av 
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det kulturella perspektivet och därmed också en i grunden kritisk syn på den medicinska diskursen.  

Detta kan skapa problem i min redovisning av de olika diskurserna eftersom jag är partisk till det 

kulturella perspektivets fördel; jag har lätt att se den medicinska diskursens framställning av dövhet 

som ett problem och vilka följder det perspektivet kan få. Jag har förhållit mig till denna potentiella 

problematik på två sätt: dels har jag valt att utföra en analys som utgår ifrån att det förekommer 

diskriminering och därmed begränsat analysen till hur denna diskriminering tar sig uttryck, dels har 

jag varit noga med att kontinuerligt förankra min analys i valda teorier och den tidigare forskning 

som är relevant för att min analys inte ska baseras på något ‟allmänt tyckande‟ utan också ska kunna 

granskas av en utomstående läsare. Med dessa förbehåll kan min förförståelse komma till 

användning på ett positivt sätt.  Jag anser att jag kan bidra med en intressant infallsvinkel då 

en ”vanlig” konsument av dessa texter med största sannolikhet inte får de tankar som väcks hos mig 

när jag läser medicinska texter om cochleaimplantat.  

Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer jag att skriva kort om döva, utifrån hur döva presenteras av Sveriges dövas 

riksförbund. Efter det kommer jag att skriva om dövas historia utifrån flera olika aspekter för att ge 

en så bred förståelse för området som möjligt. I slutet av avsnittet beskriver jag cochleaimplantatets 

teknik, utbredning och hur det etablerats i Sverige för att ge en inblick i förekomst och funktion. 

Med detta avsnitt hoppas jag ge läsaren en god bakgrund inför teori- och analysdelarna. Jag 

besvarar även en del av syftet, som handlar om att genom en litteraturgenomgång undersöka hur 

den samtida diskursen om döva och cochleaimplantat växt fram.  

 

Begreppet dövhet 
 

Enligt Sveriges dövas riksförbund (SDR) finns det 8000-10 000 barndomsdöva i Sverige. Att vara 

barndomsdöv innebär enligt SDR; ”att man inte hör och har teckenspråk som första språk” (sdrf.se), 

barndomsdöva utgör cirka en promille av befolkningen, men det finns ca 30 000 

teckenspråksanvändare i Sverige (cirka tre promille). 95% av alla döva barn har hörande föräldrar. 

När dövheten inte är ärftlig kan den t.ex. orsakas av hjärnhinneinflammation eller av att mamman 

hade röda hund under graviditeten. Att bli döv i vuxen ålder kan innebära att det är lättare att lära 

sig TSS, teckenspråk som stöd, som inte ska förväxlas med teckenspråk utan är tecknade ord som 

följer svenskan (sdrf.se). 
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Döv då och nu - historisk överblick 
 

En grundmotsättning som funnits i dövas historia har varit mellan de som förespråkat oralism och 

de som förespråkat teckenspråk, framförallt inom pedagogikens område. Förespråkare av oralismen 

ser teckenspråket som underlägset tal och skrift och som i avsaknad av lingvistiska egenskaper. De 

anser att döva bör lära sig tala och, i den mån det går, höra och läsa läppar (Senghas & Monaghan 

2002:83). Oralismen har varit olika stark i olika tider. Cochleaimplantatet aktualiserade frågan om 

teckenspråket respektive det talade språkets värde. 

 

Utbildning för döva 

 

Under exempelvis antiken och senare under kristendomens framväxt var den rådande uppfattningen 

att hörsel och tal hörde ihop med förnuftet. Därför ansågs döva sakna intelligens. Först på 1700-

talet undervisades grupper av döva för första gången i Europa. Då användes både tal och 

handalfabet (SOU 2006:29 144). Under 1800-talet genomfördes en världsomfattande kampanj för 

att främja oralism inom pedagogiken. På Milanokonferensen år 1880 fastslogs att det var Guds vilja 

att döva skulle tala, det innebar att de teckenspråkiga skolorna försvann och de orala metoderna 

kom att dominera helt (SOU 2006:29 sid 143, Senghas & Monaghan 2002:85). 

 

Dövskolorna i Sverige 

 

År 1808 startade den första specialskolan i Sverige av Per Aron Borg och i början av 1900-talet 

övertogs ansvaret för dövundervisningen av staten. I statlig regi startades fem skolor, 

s.k. ”abnormskolor” med ”abnormlärare”, benämningar som användes in på 1950-talet (SOU 

2006:29 148-149). Till en början skedde undervisningen på teckenspråk, men det kom att ändras 

runt år 1870 (Danielsson & Madebrink 2009:79). Lolo Danielsson beskriver i boken Ankomst 

Manilla hur hon som elev upplevde talträningen på Manillaskolan under 1950- och 60-talet. 

Eleverna hade till en början stora svarta hörlurar, en stor mikrofon och små vibratorer på bordet. 

Dessa byttes sedan ut mot små hörapparater och lätta mikrofoner (Danielsson 2009:60). Med hjälp 

av utrustningen skedde sedan tal- och hörselträningen. Talundervisningen handlade om att eleverna 

skulle lära sig att uttala olika bokstäver, ord och meningar. De fick också träna på att andas och tala 

samtidigt och även sjunga. Eleverna fick träna på avläsning genom att till exempel följa lärarens 

munrörelser under en berättelse och sedan svara på frågor kring det läraren sagt. Under 

hörselträningen höll läraren ofta för sin mun med exempelvis ett papper, för att eleverna på så sätt 

skulle lära sig att uppfatta vad som sades bakom pappret. Detta fungerade bara för elever med 

hörselrester (Danielsson 2009:63-66). 
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Jag trodde också att vi skulle lära oss kunna prata svenska flytande och bli hörande 

en dag när vi blev vuxna. Vi fick ju det inpräntat i oss tack vare den intensiva tal- och 

hörselträningen (…) Jag visste att jag var döv, men plötsligt sade de vuxna att det 

inte fanns några döva alls utan vi alla skulle vara hörselskadade. 

 

(Danielsson 2009:41) 

 

Idag får döva barn i Sverige undervisning i alla ämnen på teckenspråk och läser svenska som 

andraspråk. Istället för musik har eleverna rörelsedrama (sdrf.se). 

 

Kampen för teckenspråkets erkännande 

 

I Sverige var den officiella synen på teckenspråk länge att det inte var ett fullvärdigt språk, man 

ansåg att det var omöjligt eller svårt att framföra abstrakta tankar, samt att det hade negativ inverkan 

på talet (SOU 2006:29 sid 14-15). Under 1970-talet hade det blivit tydligt att det fanns stora brister i 

döva barns inlärning av svenska och under samma tid började synen på teckenspråk förändras. 

Under den tiden föreskrev läroplanen alltså fortfarande tal- hörsel- och skrivträning. Handalfabetet 

användes ibland som stöd. Detta ändrades år 1983 då läroplanen för specialskolan föreskriver att 

teckenspråk och svenska är undervisningsspråk, efter att det svenska teckenspråket erkändes 

officiellt som ett eget språk i och med ett riksdagsuttalande (SOU 2006:29 sid 14-15). Detta blev 

möjligt efter bl.a. Brita Bergmans lingvistiska forskning om teckenspråket och Sveriges Dövas 

Riksförbunds gemensamma kamp med föräldrar till döva barn för teckenspråk i skolan under 70-

talet (2006:29 151-152). Generellt accepterar lingvister numera teckenspråk som språk med ett eget 

komplext grammatiskt system. De svenska reformerna inom dövas utbildning tycks ha påverkats 

direkt av amerikanska lingvistikforskare, såsom Stokoe och Senghas (Senghas & Monaghan 

2002:74, 85). Forskningen som skett de senaste decennierna om teckenspråk har visat att det får 

förödande konsekvenser för döva barn att inte få tillgång till teckenspråket (se exempelvis Roos 

2006:161) och har utgjort starka argument för tvåspråkighet (Stokoe 2002:365). Idag är den 

offentliga synen, och den pedagogiska forskningen överens om att döva barns inlärning sker bäst på 

teckenspråk, vilket ses som en förutsättning för att också kunna utveckla god svenska. Om CI-

barnens språkutveckling forskas det fortfarande. Sverige lyfts, på grund av den två-språkiga 

undervisningen och undervisningen i dövskolorna om dövas språk, kultur och historia, fram som ett 

unikt exempel på dövorganisationernas framgång och dövas medvetenhet om sin historia och 

situation (Lane 1999:196-197). 

 

Alternativa historiska diskurser om döva 
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Detta är dock inte den enda historien som finns att skriva om döva. Dövhet har inte setts som ett 

tillkortakommande på alla platser i alla tider, Marthas Vineyard är ett exempel på det. Paddy Ladd 

har skrivit om alternativa diskurser som funnits i olika tider. Marthas Vineyard är en ö som brukar 

lyftas fram som ett slags utopiskt exempel för teckenspråkiga. Efter bosättandet på ön under 1640-

talet ledde den genetiska uppsättningen hos befolkningen till att döva i vissa byar utgjorde upp till 

tjugofem procent av invånarna. Detta ledde till att både hörande och döva på ön kunde teckenspråk. 

Idag finns inga döva kvar på ön, men de äldsta hörande invånarna minns att så gott som alla kunde 

teckenspråk på den tiden. De beskriver hur de hörande växlade mellan språken beroende på om 

döva fanns med i sällskapet eller inte (Ladd 2003:100-102). Nora Ellen Groce, som skrivit en bok 

om Marthas Vineyard (Everyone here spoke sign language), fångade upp ett citat av en kvinna i 

åttioårsåldern, som visar hur 1900-tals terminologin krockar med hennes syn på döva: 

 

”I asked about those who were handicapped by deafness when she was a girl. ‟Oh‟, 

she said emphatically, ‟those people weren‟t handicapped. They were just deaf‟”. 

 

(Groce 1985:5) 

 

 

Cochleaimplantatet i ett historiskt sammanhang 

 

Döva har genom historien blivit utsatta för medicinska experiment som haft som syfte att bota dem 

från dövheten. Ett exempel är den franske läkaren Itard som försökte bota döva barn under 1700-

talet genom att bl.a. krossa deras kranium med en hammare precis bakom örat, med misslyckat 

resultat och en del dödsfall som följd (Lane 1999:212-213). Döva har även utsatts för eugenikens 

vilja att förbättra ”rasen”, vilket även i Sverige fick som följd att döva kvinnor steriliserades fram 

till 1950-talet (SOU 2006:29, sid 106). Antropologerna Senghas & Monaghan menar att dövas 

historia, och hur den är en orsak till dövas sammanhållning, är viktig för att förstå nutida frågor som 

rör döva (Senghas & Monaghan 74). Det visar exempelvis den franska organisationen Sourds en 

Colères syn på cochleaimplantat: 

 

”The cochlear Implant is experienced within the deaf community, as yet another 

attempt at socioculural genocide, of the same order as the banning sign language at 

the Congress of Milan in 1880, bringing in its wake disastrous consequences for Deaf 

culture.” 

 

(Blume 2010:106) 

 

Många aktiva i dövrörelsen och forskare som betonar det kulturella perspektivet på dövhet ser 

cochleaimplantatets framväxt som en backlash för dövas kamp för teckenspråket och en återgång 



7 

 

till en tid med ökad oral undervisning (se exempelvis Wrigley 1997, Ladd 2003, Kruth 1996, 

Danielsson 2009). Mot en historisk bakgrund drar många alltså slutsatsen att cochleaimplantatet 

innebär att döva återigen ska hörsel- och talträna på hörandes villkor. Det viktiga blir att barnen lär 

sig att tala och höra svenska, medan teckenspråket alltmer kan komma att ses som komplement. 

 

Cochleaimplantatet 
 

Jag kommer nu att beskriva kort hur cochleaimplantatet fungerar tekniskt och hur utbrett det är i 

Sverige. Jag kommer dessutom att redogöra för bakgrunden till implantatets införande i Sverige och 

olika aktörers åsikter och dessas genomslag. Det kan ge en förståelse för hur ny teknik etableras 

inom det medicinska fältet och vilken position olika ställningstaganden kan få. Även detta avsnitt 

besvarar en del av syftet, som är att undersöka hur diskursen om döva och cocheaimplantat växt 

fram. 

 

Teknik och utbredning 

 

Ett cochleaimplantat består av en yttre ljudprocessor och ett inopererat implantat. Ljudprocessorn är 

med en sladd kopplad till en sändare som med magnet sitter fast mot huvudet. Den inre delen är en 

mottagare som med en silikontråd med elektroder går in till innerörat. Den yttre ljudprocessorn har 

en mikrofon som omvandlar ljud till elektriska signaler som förs över till mottagaren. Elektroderna 

stimulerar då hörselnerven med ljud som motsvarar det mikrofonen fångat upp (karolinska.se). 

 

Cochleaimplantatet utvecklades från början i Frankrike på 1950-talet av Claude-Henri Chouard och 

är numera en global framgång. The Cochlear Corporation, är det australiensiska moderbolaget till 

Cochlear som spred implantatet vidare till USA och Europa. Nu har implantatet spridits även till 

fattiga länder (Blume 2010:85,87). De tidiga tillverkarna förutspådde att de skulle komma att sälja 

trehundratusen implantat i USA, men blev förvånade när efterfrågan inte visade sig vara stor. Detta 

beror enligt Lane på att det från början handlade om operationer på vuxna människor, och på att 

vuxna döva i USA inte anser att de har ett medicinskt problem. Implantatet slog istället igenom och 

fick stor utbredning hos döva barn med hörande föräldrar. Denna grupp har ofta liten kännedom om 

dövas språk och kultur och vänder sig till det team av läkare, audiologer och specialpedagoger som 

erbjuds (Lane 1999:205). 

 

Idag hörseltestas alla nyfödda barn redan på BB i Sverige, vilket innebär att barns dövhet registreras 

redan under barnets första veckor, och nästan alla döva barn får cochleaimplantat. Numera får de 
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flesta dessutom ett implantat på varje öra, så kallade bilaterala CI, även där ligger Sverige i täten 

gällande antal (barnplantorna.se). Det nya sättet att upptäcka hörselskador hos nyfödda barn kallas 

OAE, otoakustiska emissioner. Metoden är snabb och smärtfri och går ut på att man skickar in ljud i 

örat, om man får ljudsvar betyder det oftast att hårcellerna fungerar och örat är friskt. Om barnet 

konstateras vara aktuellt för CI-operation får familjen kontakt med ett CI-team bestående av 

audiolog, öronkirurg, audionom, ingenjör, kurator, pedagog och logoped (Socialstyrelsen sid 16). 

Operationer genomförs på Sahlgrenska i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala, på 

universitetssjukhusen i Huddinge, Lund och Umeå (hrf.se). 1978 gjordes den första operationen 

med flerkanaligt implantat. Idag har över 100 000 människor i världen ett cochleaimplantat. Cirka 

80 procent av de som är aktuella för implantat har en medfödd hörselnedsättning och efter 3-4 års 

ålder anses det vara för sent att operera barnen då en god talförmåga inte kan uppnås. Cirka 70 barn 

om året, eller ett barn på tusen, som föds varje år är aktuella för bilaterala cochleaimplantat 

(socialstyrelsen.se sid. 13-14). 

 

Hur väl implantatet lyckas varierar mycket, det sträcker sig från folk som inte hör alls till folk som 

kan höra en konversation i telefon. De flesta kan inte uppfatta tal i ett rum med mycket folk eller 

störande ljud. Efter en operation krävs det att föräldrarna till det opererade barnet, audiologer och 

talpedagoger lägger ner mycket tid och jobb på att lära barnet tala och höra. Riskerna med att 

operera in ett cochleaimplantat är t.ex. den generella risken för komplikation under narkos, skador i 

ansiktsnerver och permanent yrsel. Dödsfall i samband med operationer av CI beräknas vara ca 1 på 

1000 (Gaines 2003:601). 

 

Faktorer som påverkar införandet av cochleaimplantatet i olika länder 

 

Cochleaimplantatet är nu en kommersiell framgång globalt. Samtidigt har World Federation of the 

Deaf tagit ställning mot cochleaimplantat på barn. Stuart Blume har undersökt hur 

cochleaimplantatet spreds och etablerades i olika länder. Han menar att det finns vissa faktorer som 

har varit av betydelse; om sjukvårdssystemet varit centraliserat eller decentraliserat, huruvida 

sjukvården skötts av staten eller marknaden, tillgången till resurser och hur specialiserad sjukvården 

varit i de olika länderna. Blume visar att cochleaimplantatets införande, men också hur de kritiska 

diskurserna sett ut, skiljer sig mellan olika länder. Blume menar också att den medicinska teknikens 

diskurs sprids på ett helt annat sätt jämfört med den kritiska diskursen från exempelvis dövrörelsen 

(Blume 2010:85-86). 

 

Cochleaimplantatets införande i Sverige 
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I början av 80-talet vände sig svenska öronkirurger till det svenska handikappinstitutet, som gick 

med på att ordna en forskningsstudie om cochleaimplantatets utveckling. 1983 sponsrade det 

svenska medicinska forskningsrådet en konferens om CI där många utländska experter närvarade. 

Det resulterade i ett försöksprojekt med Södersjukhusets avdelning för audiologi och KTH:s 

avdelning för talkommunikation och musikakustik. Tio vuxendöva skulle opereras och därefter 

skulle resultatet utvärderas. Den ledande kirurgen Göran Bredberg fann de ekonomiska resurserna 

inom sjukhusets befintliga budget. Dövvärlden hade börjat diskutera implantatet redan innan de 

första operationerna i Sverige, vilket var ovanligt i jämförelse med andra europeiska länder (Blume 

2010:94). Blume menar att det inte hade varit möjligt att etablera cochleaimplantatet i Sverige om 

inte pionjärerna vänt sig till massmedierna, där patienter med lyckat resultat uppmuntrades 

framträda med sina berättelser (Blume 2010:174). 1988 presenterades utvärderingen med 

tillfredsställande resultat, och 1990 etablerades det andra programmet, i Lund. Till skillnad från i 

t.ex. Storbritannien skedde allt detta utan någon finansiering från regeringen, då sjukvården 

decentraliserats till landstingen i Sverige. Bredberg menar att det inte hade varit möjligt att i Sverige 

gå via regeringen då han och hans kollegor saknar kontakter bland högt uppsatta politiker (Blume 

2010:95). När det kom att gälla barn tog SDR officiellt ställning mot att barn under 18 år skulle 

opereras med cochleaimplantat och organisationen skrev och uppvaktade politiker om detta. 1991 

opererades tre barn i Lund. Föreningar för döva, hörselskadade och föräldrar till döva barn 

kontaktade ledningen till Lunds sjukhus för att få till en diskussion. Detta skedde utan resultat men 

enligt Bredberg var det omöjligt att ignorera dövrörelsen i Sverige. Enligt Arne Risberg, professor i 

talteknik på KTH, var en anledning till att cochleaimplantatet ändå blev etablerat i Sverige att 

dövskolorna i så hög grad gått ifrån talad svenska vid den tiden. Hörande föräldrar till döva barn 

blir, enligt Risberg, mer villiga att operera sina barn när de ser att teckenspråk tagit över helt. 

(Blume 2010:96-98). Idag tar SDR inte ställning mot cochleaimplantat, utan säger att det fungerar 

bra för många. Organisationen menar dock att teckenspråket är viktigt eftersom resultatet för 

implantatet varierar och det inte kan användas i alla sammanhang, t.ex. under bad: ”Vi är således 

inte emot Cochlea Implantat, vi är för teckenspråk.” (sdrf.se). 

 

Sammanfattningsvis har jag i ovanstående kapitel beskrivit hur cochleaimplantatet infördes i 

Sverige efter initiativ från pionjärer inom läkarkåren och med projekt som ordnades med hjälp av 

expertis inom medicin och audiologi. Centralt var också hjälp från expertis från utlandet och 

positiva berättelser om cochleaimplantatet i massmedierna. SDR var från början skeptisk till 

implantatet och tog ställning mot implantat på barn, men ändrade sedan uppfattning och tar idag 

endast ställning för teckenspråk. Deras argument syntes dock främst i medier som bara når döva och 
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inte en bred allmänhet, enligt Bredberg (Blume 2010:96). Psykologiska och lingvistiska perspektiv 

gavs inte heller någon stor tyngd. Avgörande för implantatets framgång är hörande föräldrar till 

döva barn som efterfrågar implantatet. En anledning kan vara att det CI-team föräldrarna kommer i 

kontakt med då deras barn fått diagnos består av audiolog, öronkirurg, audionom, ingenjör, kurator, 

pedagog och logoped, och inte har med någon representant för dövas kulturella perspektiv. 

 

Teori och tidigare forskning 
 

Jag kommer nu att beskriva det kulturella och det medicinska perspektivet på dövhet, vilka står i 

kontrast mot varandra. Det kulturella perspektivet betonar dövas kulturella gemenskap och 

teckenspråkets betydelse för denna, medan det medicinska perspektivet betonar den fysiologiska 

och audiologiska delen av dövhet, vilket innebär att döva ses som funktionshindrade i behov av 

medicinska åtgärder. Eftersom min utgångspunkt är att diskriminering av döva förekommer, följer 

ett avsnitt som tar upp tidigare forskning om diskursiv diskriminering av döva. 

 

Det kulturella perspektivet på dövhet: ´Deaf’ eller ’deaf’ 
 

d/Deaf 

 

Senghas och Monaghan skriver ur antropologisk synvinkel om kulturella aspekter av dövhet, genom 

att använda sig av begrepp som ‟deaf‟, ‟Deaf‟ och ‟d/Deaf‟ för att fånga upp det komplexa i 

relationen mellan audiologi och kultur. Distinktionen mellan ‟Deaf‟ och ‟deaf‟ används för att 

belysa skillnaden mellan kulturell identitet och audiologiska faktorer. Att använda sig av 

begreppet ‟Deaf‟ innebär att man betonar de sociokulturella aspekterna av att vara döv. Det blir då 

en skillnad mellan att vara barndomsdöv och vuxendöv.  ‟d/Deaf‟ är ett begrepp som även Wrigley 

(1997) använder för att markera de komplexa förhållanden som råder mellan audiologiska och 

sociokulturella villkor. Under 80-talet anammade många teckenspråksforskare synen på dövhet som 

en kulturell identitet (Senghas & Monaghan 2002:71-73). Döva har ett eget språk, gemensamma 

erfarenheter av att vara döv i ett hörande samhälle och en gemensam historia. De har egna skolor, 

klubbar och mötesplatser. Kombinationen av ett eget språk och egna institutioner är starka skäl till 

att se döva som bärare av en gemensam kultur (Sparrow 2005:140). 

 

Dövvärlden, dövsamhället och dövkulturen 

 

Päivi Fredäng har forskat om dövas liv med teckenspråk. Hon menar att forskningsområdet kring 
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döva är ambivalent när det gäller huruvida döva ska kategoriseras utifrån funktionsnedsättning eller 

språk (SOU 2006:29 s. 81). Dövvärlden är ett brett begrepp som refererar till den grupp som med 

teckenspråket som bas formar identitet, livsstil och normer. Även teckenspråkiga hörande kan ingå i 

dövvärlden. Fredäng använder ordet dövsamhälle för att beskriva ”…ett nätverk av sociala 

relationer på teckenspråkiga grunder med viss varaktighet och kontinuitet.” Sveriges Dövas 

Riksförbund (SDR) fungerar som organisatoriska representanter för dövsamhället (SOU 2006:29 

78). 

Dövkultur  har blivit ett internationellt befäst begrepp som refererar till kulturella aspekter av 

dövheten (SOU 2006:29 78). Med det kulturella perspektivet ses dövhet som en del av 

mänsklighetens variation, med teckenspråket som det mest särskiljande. Att se teckenspråket som 

ett eget språk innebär att man ser att språket har sina egna ordlekar, sitt eget sätt att berätta historier, 

egna hälsningsmönster osv. Teckenspråkiga kan sägas dela en föreställd gemenskap, i likhet med 

nationella gemenskaper. Begreppet Dövvärlden är ett uttryck för denna gemenskap, som sträcker sig 

över nationsgränserna och ser dövas erfarenheter som enande händelser och även inkluderar 

teckenspråkiga hörande i dövas omgivning som accepterar döva på deras villkor (Senghas & 

Monaghan 2002:78-80). En del menar att denna föreställda gemenskap stämmer med Dundes sätt 

att använda begreppet folkgrupp i folklorestudier. Enligt den synen bildar människor en folkgrupp 

när de delar en tro eller ett sätt att leva och kommunicerar om dessa med varandra. Folklore är 

folkgruppens gemensamma egendom som består av t.ex. tro, talesätt, anekdoter, skämt, sånger, 

ritualer och materiella artefakter (Senghas & Monaghan 2002:81). Enligt Baynton konstruerades 

döva som kulturell och lingvistisk minoritet i USA i samband med att de första dövskolorna startade 

i början av 1800-talet. I dövskolorna kunde döva utveckla sitt språk bortom gester och pantomim, 

finna en gemensam historia och identitet och skapa ett dövsamhälle (Baynton 1992:217). 

 

Sveriges Dövas Riksförbund definierar dövhet utifrån kultur. 

 

Vi ser inte oss själva som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp. I 

mötet mellan två teckenspråkiga finns inga hinder. Hindret uppstår i 

kommunikationen med det hörande samhälle som använder ett annat språk än vårt, 

ett språk vi inte hör. 

 

Sveriges Dövas Riksförbund (www.sdrf.se, om döva) 

 

På samma sätt är en hörande person som inte behärskar teckenspråk funktionshindrad i en 

teckenspråkig miljö. Om dövheten enbart skulle tolkas genom den kulturella diskursen så skulle 

t.ex. dövskolorna inte vara specialskolor, utan helt enkelt tvåspråkiga skolor med teckenspråk som 

undervisningsspråk (Lane 1999:204). 
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Enligt Sparrow (2005:137-139) är det ett problem att hörande insisterar på att se dövhet som ett 

funktionshinder när döva själva föredrar att se sig som en kulturell minoritet, och själva inte skulle 

se det som ett problem om, eller t.o.m. önska att deras barn föddes döva. Vidare menar han att det är 

ett faktum att det finns många nackdelar med att vara döv; men att dessa beror  på samhället. Ett 

samhälle där alla lärde sig teckenspråk och som bytte ut alla telefoner mot texttelefoner skulle t.ex. 

göra att dövhet inte var ett funktionshinder i samma utsträckning. Att inte ha hörsel ger dessutom 

ökad visuell förmåga och i vissa miljöer kan det vara en fördel att inte höra, därför håller inte 

argumentet om att det alltid är döva som är funktionshindrade. Sparrow tar också upp synen på vad 

som utgör en ”normal” kropp, och vad vi inkluderar i begreppet ”normal”. Han tar upp hur 

det ”normala” förr omfattade vita män med egendom, medan kvinnor, arbetare och icke-vita ansågs 

underlägsna. Vetenskapen och det medicinska fältet har spelat en stor roll för teorier som handlar 

om att definiera olikhet och rangordning. Sparrow menar att vi har accepterat att vetenskapen haft 

fel förr, men att vi också måste förstå att vetenskapen kan ha fel igen. 

 

Cochleaimplantatet enligt det kulturella perspektivet 

 

Många döva reagerar mot föreställningen om dövhet som ett funktionshinder i behov av botemedel, 

en del har jämfört cochleaimplantatets effekter med folkmord. Sparrow menar att vi på grund av 

teknikens utveckling kan komma att se en värld utan döva (Sparrow 2005:135). Döva föds som 

potentiella medlemmar av dövkulturen, om de som föds döva inte använder teckenspråk eller blir en 

del av dövas kulturella institutioner kommer dövkulturen att dö ut (Sparrow 2005:141). Vidare 

menar Sparrow att cochleaimplantatet, utifrån det kulturella perspektivet, innebär en risk för att 

döva hamnar mellan två kulturer om de å ena sidan inte fungerar helt i ett hörande sammanhang och 

å andra sidan inte växt upp med teckenspråk som första språk. Därför kan konsekvenserna av att 

hamna utanför båda kulturerna vara större än att leva som teckenspråkig kulturellt döv i ett hörande 

samhälle som istället försöker ta bort hinder som beror på att samhället endast organiseras kring 

talat språk (Sparrow 2005:144). 

 

Sparrow menar att det i debatten om cochleaimplantat på döva barn faktiskt handlar om förstörandet 

av en kultur. Varje statligt stöd till en sådan teknik bör därför vara kontroversiell. Att ge föräldrar 

möjligheten att välja huruvida deras barn ska växa upp i en viss kultur eller inte (och samtidigt se 

till att kulturen försvinner) visar på en fientlighet mot den kulturen och en respektlöshet inför dess 

medlemmar. Ett stöd till cochleaimplantatet är ett angrepp på dövas självförtroende och säger att 

döva är offer för ett funktionshinder snarare än bärare av en unik kultur. Ett mångkulturellt samhälle 
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bör, enligt Sparrow, inte satsa på en teknik som har som effekt att en kultur försvinner (Sparrow 

2005:149-150). Även Lane tar upp cochleaimplantatet med utgångspunkt i det kulturella 

perspektivet och menar att de flesta amerikaner inte skulle vilja att samhället använde vetenskapliga 

verktyg för att biologiskt förändra ett barn så att det tillhör majoriteten istället för en minoritet, även 

om barnet på många sätt skulle få ett enklare liv genom att tillhöra majoriteten (Lane 1999:237). 

 
Den kulturella synen på det medicinska perspektivet på dövhet 
 

Det medicinska perspektivet innebär att det är bättre ju mer hörsel en person har, lite hörsel är bättre 

än ingen hörsel alls. Denna syn krockar med det kulturella perspektivet som t.ex. innebär att det är 

bättre ju mer flytande en person behärskar teckenspråk (Lane 1999:211). Enligt det medicinska 

perspektivet är ”bättre hörsel” därför tillräckligt för att tycka att CI-operationer är någonting bra 

eftersom hörsel är den variabel som kan mätas inom medicin och audiologi. Identitet, 

språkutveckling och en persons personliga relationer tas inte med i beräkningen (Blume 2010:76). 

Enligt det medicinska perspektivet är dövhet en avvikelse som bör diagnostiseras och behandlas. På 

Karolinska Sjukhusets hemsida står det varför sjukhuset hörselscreenar nyfödda barn: 

 

Syftet är att upptäcka hörselskador tidigt för att kunna sätta in hjälpmedel och på så 

sätt möjliggöra god språkutveckling. 

  

(karolinska.se) 

 

Fokuset på dövheten som ett medicinskt problem ökade efter att vetenskapen fick ökad kunskap om 

orsaker till dövhet. Intresset för den audiologiska delen av dövheten har inneburit att man sett 

dövheten som ett hörsel-, språk-, och kommunikationshandikapp (SOU 2006:29 75-76, 148). 

Senghas och Monaghan menar att den medicinska modellen gör att dövhet ses som en ”brist”, en 

döv person är i avsaknad av hörsel. Det medför att föräldrar till döva barn söker omfattande 

medicinska lösningar till dövheten, genom att exempelvis låta operera sina barn med 

cochleaimplantat (Senghas & Monaghan 2002:78). Döva bör anpassas till samhället, helst genom 

att bli hörande, genom att få ”dem” att bli mer som ”oss”, eftersom det medicinska perspektivet ju 

företräder hörandes syn på dövhet. Teknologiska framsteg ses som utveckling och utveckling anses 

vara något gott. Tekniska hjälpmedel och cochleaimplantat bygger på att talet anses vara överlägset 

teckenspråk (Edwards 2005:893). Ladd menar att den medicinska diskursen tar sig uttryck t.ex. 

genom att teckenspråket förnekas sitt lingvistiska värde, att medierna lyfter fram individer 

som ”botats” från sin dövhet och att döva ses som isolerade individer och inte som grupp. Denna 

syn gör att döva med hjälp av teknik, medicin och oralism ska anpassas så gott det går till den 

hörande majoriteten (Ladd 2003:163-164). Lane menar att det medicinska fältets roll är att finna 
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ohälsa, medicinska avvikelser, därför är det självklart att det döva barnets dövhet medicinskt blir en 

avvikelse och föremål för åtgärder. Det talas om sämre förmåga att tillägna sig talat språk, men 

ingenting sägs om teckenspråk, det talas om hörselförlust men inte om ökad visuell 

perceptionsförmåga. Öronläkare och audiologer känner ofta inte till dövas kulturella identitet och 

teckenspråket väl, då detta inte är en del av deras utbildning (Lane 1999:24). Lane menar att FDA 

(Food and Drug Administration) när de godkände cochleaimplantat på barn i USA, tillät en av de 

mest extrema formerna av förnekande av en kultur och den mest aggressiva formen av bekräftelse 

av en syn på dövhet som någonting sämre, en brist (Lane 1999:203). 

 

Varför får döva barn cochleaimplantat? Det beror enligt Lane på att dövas kulturella egenskaper har 

medikaliserats. Det hörande etablissemanget är den aktiva agenten i detta, men skulle inte klara sig 

utan patienternas medgivande, dvs. hörande föräldrar till döva barn. Barn är en särskilt utsatt grupp 

för medikalisering, auktoriteter har mer makt över barns kroppar än vuxnas. Medikaliseringen av 

dövhet får sitt bränsle ur den enorma respekt som läkarvetenskapen har i vårt samhälle, och 

samhällets försök att förlägga problem hos individen och inte i samhället. När det döva barnet ses 

som problemet blir lösningen att ändra på barnet och inte omgivningen. Det döva samhället utgör 

utmaningar för det etablerade hörande samhället, men genom medikalisering skjuts sociala problem 

bort. Detta kan jämföras med synen på olika tillstånd i olika kulturer. I Kina ansågs det t.ex. förr 

inte vara något fel om en kvinna inte kunde gå på grund av att hon bundit in sina fötter och i Iran 

finns det något som kallas "heart distress", som tillskrivs kvinnor i de undre klasserna när de 

upplever sig ha svaga nerver. Läkare har kommit fram till att detta är en kulturellt specifik sjukdom 

(Lane 1999:208-210). Lane ger fyra huvudargument till varför det är problematiskt att se dövhet 

som ett medicinskt problem; döva själva ser sig oftast som tillhörande en språklig och kulturell 

minoritet och inte som funktionshindrade, synen på dövhet som funktionshinder leder till onödiga 

medicinska risker för det döva barnet, det är ett hot mot dövvärldens framtid och det bli dåliga 

lösningar på verkliga problem då kategoriseringen bygger på ett missförstånd (Lane 2005:291). 

 

Diskursiv diskriminering av döva 
 

Fredäng beskriver hur normalcentrism, dvs. hur man i majoritetssamhället inte tar hänsyn till hur 

minoriteter uppfattar verkligheten utan bedömer den utifrån sitt eget tänkande,   gör att 

majoritetssamhället inte tar minoriteters verklighetsuppfattning på allvar, samt att forskning som 

avviker från majoritetssamhällets verklighetsuppfattning betraktas som partisk (SOU 2006:29 s. 

82). Lane menar t.ex. att det inte finns några bevis alls på att oralism är en effektiv metod, den 
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används istället för att den är ett uttryck för ett underliggande system av värderingar, vilka Lane 

kallar ‟audism‟, alltså normer som utgår från ett hörande samhälle och dövhet som ett medicinskt 

problem. Det är också dessa värderingar som håller döva utan inflytande (Lane 1999:205). Lane 

beskriver hur FDA (Food and Drug Administration) fattade beslut om cochleaimplantat på barn i 

USA utan att ha med en enda döv i beslutsfattandet. Beslutet fattades istället av; fem öronläkare, en 

audiolog, en representant från ett implantatföretag och en ”konsumentrepresentant” bestående av en 

hörande lärare för döva barn. Lane menar att detta visar hur mätning, medicin och utbildning hänger 

ihop och är en del av ”the audist establishment”, och hur döva i USA inte får delta i beslut som rör 

dem (Lane 1999:204).   

 

Kristina Boréus har forskat om diskursiv diskriminering av döva under 30- 70- och 90-talet, och 

även kopplat den diskursiva praktiken till den sociala. Hon har bl.a. kommit fram till att  begreppet 

´dövstum´ som användes i början av 1900-talet, men hade slutat användas under 90-talet innebar ett 

steg från en stark andrafiering av döva. En annan förändring har varit den senare delen av 1900-

talets mer strikta uppdelning mellan döv och hörselskadad. Perspektivet att döva delar en kultur fick 

också genomslag i majoritetens diskurser under 90-talet och ledde till minskad exkludering av döva 

i dessa. Under 30- och 70-talet sågs förtrycket av teckenspråk som naturligt, medan det under 1990-

talet inte längre gjorde det. Detta visar, enligt Boréus, att de kategoriserade varit framgångsrika i att 

nå inflytande i frågor som rör dem (Boréus 2007:621). Gällande social praktik har samhället gått 

från assimilering (genom exempelvis oralism) till inkludering (genom att exempelvis installera 

hörslingor och anpassa samhället) och numera till viss del pluralism (genom att ha utbildning för 

döva parallellt med utbildning för hörande för att möta de båda gruppernas respektive behov) 

(Boréus 2007:622). 

 

Metod 
 

Jag ska nu, inför analysdelen, redogöra för diskursanalys som metod, och titta närmare på Foucaults 

teman utestängningsmekanismer, vetande och disciplinär makt som är relevanta för att förstå 

vetenskapens makt och diskursers begränsningar. Därefter går jag in på Faircloughs verktyg och 

Boréus begrepp, vilka jag kommer att använda i analysen av texterna. Mot slutet av avsnittet 

presenterar jag också den metodkritik som kan riktas mot diskursanalys som metod. 

Diskursanalys som metod 
 

Diskurs enligt det samhällsvetenskapliga perspektivet 
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Diskurs betyder oftast ”talat och skrivet språk” (och tecknat, mitt tillägg). Inom 

samhällsvetenskapen är det dock brukligt att också sätta in en utsaga i ett sammanhang när man 

genomför en diskursanalys. Enligt traditionella idé- och ideologianalyser speglar ett samhälles 

föreställningar de materiella förhållanden som finns i samhället, medan diskursbegreppet istället ger 

föreställningarna en mer aktiv roll i hur den sociala verkligheten organiseras. Språket ses då som 

centralt när det gäller att forma verkligheten (Bergström & Boréus 2005:305-307). Detta hör ihop 

med socialkonstruktionismen som innebär vissa antaganden om verkligheten, som är relevanta för 

de diskursanalytiska angreppssätten. Den innebär en kritisk inställning till självklar kunskap, att 

man ser historisk och kulturell specificitet gällande vår världsbild, att man ser ett samband mellan 

kunskap och sociala processer och ett samband mellan kunskap och social handling (Winther 

Jorgensen & Philips 2000:11-12). 

 

Varje diskurs har outtalade regler om vad som får och inte får sägas, hur det får sägas och var och 

när det får sägas, samt av vem. Vissa prestigefyllda diskurser, som exempelvis läkarvetenskapen 

och massmedierna, kan komma att bestämma vad som räknas som kunskap och fungerar därför som 

kontrollerande diskursiva system. Sambandet mellan makt och kunskap och det diskursiva 

systemets kontroll över detta är särskilt skadligt för minoriteter med andra trossystem (Ladd 

2003:77-78). 

 

Foucault menar att vi måste ställa oss frågan hur det kommer sig att en särskild utsaga yttrades och 

inte en annan. Genom att se till yttrandets sammanhang, dess gränser och dess korrelation med 

andra påståenden som kan vara kopplade till det kan vi också se vilken typ av yttranden det 

exkluderar (Foucault 2003:30-31). Det handlar inte om att söka en psykologisk förklaring, som 

exempelvis det talande subjektets intention eller tankar, utan om att finna andra relationer och 

regelbundenheter, som relationen mellan utsagor, mellan grupper av utsagor och mellan utsagor och 

företeelser av annan art såsom tekniska, ekonomiska, sociala och politiska (Foucault 2003:31-32). 

Det bli viktigt att analysera vad en utsaga underförstår, vad den exkluderar och implicerar, och inte 

bara vad den säger. Det blir också viktigt att sätta utsagan i en viss kontext. 

 

Foucault: Utestängningsmekanismer, vetande och disciplinär makt 
 

Utestängningsmekanismer och vetande 

 

Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som 

helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst.  
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(Foucault 1993:7) 

 

Motsättningen mellan det sanna och det falska är en av de utestängningsmekanismer som Foucault 

menar genomsyrar diskursen. Det handlar om vår vilja att rättfärdiga handlingar och fenomen med 

sanningen och att det vi håller för sant får stöd av ett system av institutioner som upprätthåller 

sanningen och som måste använda tvång eller våld för att fungera; de fungerar då som 

sanningsregimer. Kring 1600-talet utvecklades en vilja att veta; att mäta, klassificera och observera 

objekt: ”Den är inte de tvingande sanningarnas historia, utan historien om skisser till 

kunskapsobjekt, om kunskapssubjektets funktioner och positioner och om investeringar i materiel, 

teknik och verktyg för kunskapsinhämtande.” (Foucault 1993:13). Foucault tar upp hur exempelvis 

straffsystemet hittar sin legitimering i rättsteori, sociologisk, psykologisk och medicinsk kunskap 

och hur ekonomin rättfärdigas genom teorier om tillgång och produktion (Foucault 1993:14). Vi ser 

viljan till sanning som universell och god, men vi ser inte själva maskineriet eftersom det är avsett 

att utestänga och dölja det tvång det utövar (Foucault 1993:15). Foucault menar alltså att det talade 

och skrivna ordet genom regelbunden upprepning förkroppsligas i materiella förhållanden. Därför 

har exempelvis forskningens sätt att diskutera döva betydelse för dövas villkor i samhället. Ett 

budskap som upprepas av auktoriteter påverkar vårt synsätt (SOU 2006:29 sid 75). 

 

Disciplinär makt 

 

Diskurser kan även ha en konkret inverkan på våra kroppar. Disciplinär makt handlar om både 

positiva och negativa maktfunktioner som skapar och formar individer, dvs. både belöningar och 

straff. Lane beskriver hur kroppen blir föremål för vetenskapens makt: 

 

Michel Fouchault was right when he said that in such social struggles, bodies are 

the battlefield. Cochlear implantation requires that the child be defined as several 

sets of numbers and then categorized accordingly. The audiologist makes 

measures and labels the child, say, ”profoundly hearing-impaired”; the 

psychologist makes measures (…) and assigns labels that are taken to reflect 

how intelligent the child is, how well-adjusted, how modest his expectations are 

for the benfits of the implant. What is needed is a full measurement ”profile” of 

the child…   

 

(Lane 1999:205) 

 

Det döva barnets kropp är alltså föremål för diagnostisering, mätning och ingrepp för att korrigeras. 

Lane använder sig av Foucaults begrepp bio-makt; dvs. statens ökade försök att kontrollera 

medborgarnas kroppar, den dövas kropp blir då en koloniserad kropp. Döva ska disciplineras till att 

bli mer som hörande; i skolan får döva t.o.m. lära sig att kontrollera andningen på ett sätt som gör 
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att de kommunicerar som hörande (Edwards 2005:911). Enligt Foucault är utbildningssystemet ett 

politiskt medel för att se till att en viss diskurs kunskaper och makt upprätthålls. I skolan tillägnas 

elever en diskurs och får också veta sina egna roller och lära sig en ritualisering av ordet (Foucault 

1993:31-32). 

 

Fairclough och Boréus: diskurs och social praktik 
 

Fairclough menar att diskursen inte bara skapar, utan också är skapad av social praktik. Diskursens 

förhållande till sociala praktiker och sociala strukturer är alltså dialektiskt. Det handlar om praktiker 

och strukturer som är både diskursiva och icke-diskursiva (Winther Jorgensen & Philips 2000:71). 

För att analysera den sociala praktiken måsten man därför studera förhållandet mellan den 

diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Där nås slutsatser som handlar om diskursens 

politiska och sociala konsekvenser och huruvida diskursen reproducerar/döljer eller utmanar 

rådande maktförhållanden. På det sättet är analysen politisk och kritisk (Winther Jorgensen & 

Philips 2000:90). Fairclough har utvecklat en tredimensionell modell som används som analytisk 

ram vid diskursanalys. Man tittar då på textens egenskaper (text), produktions- och 

konsumtionsprocesser som hör ihop med texten (diskursiv praktik) och den sociala praktik (social 

praktik) som texten är en del av. Att titta på textens egenskaper innebär att man fokuserar på textens 

formella drag som konstruerar diskurser lingvistiskt (t.ex. grammatik och vokabulär). Textens 

produktions- och konsumtionsprocesser handlar om hur både författare och mottagare bygger på 

redan existerande diskurser för att skapa och tolka budskap (man tittar på diskurser som skapas vid 

produktion och konsumtion av texter). Den sociala praktiken handlar om ramen för den diskursiva 

praktiken, dvs. de kulturella och sociala strukturer som omger den. Då denna ska klarläggas är det 

nödvändigt att använda annan relevant teori än ren diskursteori, i det här fallet sociologisk (Winther 

Jorgensen & Philips 2000:74–75). Min analys är inspirerad av Fairclough i den bemärkelsen att det 

är den sociala praktiken (som är spridningen av cochleaimplantatet) som bildar ramen för min 

diskursanalys (som handlar om medicinska dokuments framställning av cochleaimplantat). 

Problemformuleringen har alltså sin utgångspunkt i den sociala praktiken. Eftersom min 

frågeställning handlar om relationen mellan diskursiv och social praktik, så har jag valt att fokusera 

på Faircloughs tredje dimension och har därmed valt bort både en lingvistisk analys och att 

undersöka de produktions- och konsumtionsprocesser som hör ihop med texterna. De texter som ska 

analyseras har valts för att de representerar den dominerande medicinska diskursen, som framför 

allt föräldrar som ska fatta beslut om sina barn möts av. Texterna vänder sig både utåt till 

allmänheten och internt inom den medicinska diskursen. Mina slutsatser nås genom att reflektera 
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kring förhållandet mellan social praktik och diskurs. Här blir min analys en kritisk diskursanalys i 

Faircloughs stil då jag reflekterar kring huruvida diskursen reproducerar rådande diskursordning 

och därigenom upprätthåller den rådande sociala praktiken. Jag resonerar även kring vilka de 

ideologiska, sociala och politiska konsekvenserna av diskursen är och huruvida ojämlika 

maktförhållanden förstärks eller ifrågasätts genom framställningen av verkligheten (Winther 

Jorgensen & Philips 2000:83–84, 90).   

 

Kristina Boréus har, som tidigare nämnts, forskat om sambandet mellan diskurs och social praktik 

gällande döva under 1900-talet i Sverige. Hon använder sig av fyra koncept som är typiska för 

diskursiv diskriminering: negativ presentation av den ”andra”, diskriminerande objektifiering, 

exkludering från diskursen och förslag som handlar om ofördelaktig behandling av den 

diskriminerade gruppen som inte bara är lingvistisk (Boréus 2007:610). Hon tar också upp fem 

typer av social praktik riktad mot minoriteter; utplåning, exkludering, assimilering, inkludering och 

pluralism. Utplåning handlar om att fysiskt utplåna en grupp som anses underlägsen och 

exkludering handlar om att hålla en grupp från en fysisk plats eller från vissa rättigheter. 

Assimilering handlar om att göra gruppens medlemmar mer lik majoriteten och inkludering handlar 

om att anpassa samhället för att på så sätt inkludera minoriteten. Pluralism handlar om att olika 

grupper lever sina liv efter sina villkor och att inga försök att assimilera eller inkludera görs, utom 

på lika villkor (Boréus 2007:611). I min analys kommer jag att använda mig av dessa begrepp, och 

koppla mina resultat till Boréus tidigare forskning om diskursiv diskriminering av döva. 

 

Metodkritik 

 

Diskursanalys innebär en risk för subjektiv analys, eftersom det är forskaren själv som tolkar 

materialet, vilket styr analysen. Detta innebär en risk för att analysen inte präglas av 

intersubjektivitet vilket gör att reliabiliteten kan minska (Bergström & Boréus 2005:352). Kritisk 

diskursanalys uppfattar sig dock inte som politiskt neutral, utan har som syfte att avslöja den roll en 

viss diskursiv praktik har i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. Syftet är inte att 

frambringa en objektiv studie, utan att bidra till ökad förståelse för vilka konsekvenser en diskurs 

kan få gällande ett visst socialt fenomen (Winther Jorgensen & Philips 2000:70). Genom att 

framhålla min utgångspunkt, som är att diskursiv diskriminering av döva förekommer inom de 

valda texterna, har jag klargjort att jag kommer att leta efter hur den tar sig uttryck och vilka 

konsekvenser diskursen kan få. Jag styrker också min analys och mina slutsatser genom att koppla 

dessa till mina valda teorier och den tidigare forskning som är relevant.  Min uppgift som forskare 

är i det här fallet att förstå hur den medicinska diskursen fungerar i det specifika sociala 
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sammanhang som jag har beskrivit. Eftersom det finns bra och mindre bra tolkningar är det viktigt 

att jag motiverar min analys (Bergström & Boréus 2005:353).  Enligt Bergström och Boréus 

(2005:353) handlar validiteten i en kritisk diskursanalys som vilken syn på makt man har. Om man 

anser att makt ska ses diskursivt blir diskursanalysen relevant. Vidare menar de att det finns en risk 

för att man reducerar verkligheten till begrepp eller idéer och i slutändan ser allt som 

konstruktioner. Det finns olika utgångspunkter som löser detta problem. I min uppsats använder jag 

mig av Faircloughs verktyg, genom vilka man kopplar ihop diskursen med den sociala praktiken 

och visar på ett dialektiskt förhållande mellan dessa praktiker (Winther Jorgensen & Philips 

2000:71). På det sättet betonar jag diskursens makt, utan att för den sakens skull utgå från att 

verkligheten endast är en konstruktion. 

Resultat och analys 
 

Nedan redogör jag för mina resultat och min analys. Jag börjar med att presentera texterna, för att 

sedan besvara de frågor jag läst texterna utifrån. Jag redovisar resultatet med hjälp av olika citat 

från texterna, och kommenterar dessa utifrån Foucaults teman, de teorier och den tidigare forskning 

jag tagit upp. I slutet diskuterar jag social praktik och diskurs enligt Faircloughs modell. Citaten 

som redovisas har valts utifrån hur väl de fyller mitt syfte, som är att undersöka hur det medicinska 

fältet resonerar kring cochleaimplantatet. 

 

Presentation av texterna: Tre dokument om CI från Karolinska Institutet och 
Akademiska sjukhuset (2006) 
 

Dokumenten som analyseras har valts för att de representerar flera sätt att presentera 

cochleaimplantat på barn inom det medicinska fältet, både inom fältet och riktat mot en mer allmän 

publik av lekmän. De kommer dessutom från två stora sjukhus och finns tillgängliga på dessas 

hemsidor. Dokumenten är riktade till medicinskt intresserade eller av personer med erfarenhet av 

CI, själva eller inom familjen. Jag anser att det blir en mer heltäckande undersökning av hur 

implantatet framställs, då jag valt dokument som riktar sig till olika målgrupper. Genom att jämföra 

texterna kan jag även se om de skiljer sig åt beroende på målgrupp. 

“Cochleaimplantat på barn” är en utvärderingsstudie av föräldrars synpunkter på 

omhändertagandet och samarbetet mellan hörselvården, CI-teamet och förskola/skola från 

Karolinska Institutets arkiv (2006). Detta dokument riktar sig förmodligen i första hand till experter 

inom hörselvården, CI-teamet och förskola/skola men också till föräldrar som har barn med 

cochleaimplantat och är intresserade av studien och kanske deltagit i den. I dokumentet redovisas 
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både medicinsk expertis och föräldrars synpunkter. “Cochleaimplantat - från laboratoriet till 

klinisk verklighet” är ett populärvetenskapligt referat av konferensen “Frontiers in Medicine at 

Nobel Forum: Cochlear implants - from bench to bedside” Nobel forum, Karolinska Institutet i 

Stockholm (2006). Detta dokument riktar sig i första hand till personer som arbetar eller forskar 

inom det medicinska fältet, men innehåller även berättelser av användare av CI.  “Behandling och 

habilitering av barn som får Cochlea Implantat (CI) före två års ålder, avseende talspråk och 

teckenspråk” är en beskrivning av ett projekt med CI-teamet vid Akademiska sjukhuset (2006). 

Detta dokument är riktat till föräldrar till CI-opererade barn och personer som själva arbetar inom 

behandling och habilitering av barn som får cochleaimplantat. 

 

Resultat och analys 
 

Vilken bild av döva/dövhet är dominerande i texterna? Vilken bild av cochleaimplantatet ges i 

texterna? 

 

I de valda dokumenten beskrivs dövhet eller hörselnedsättning som “funktionshinder” eller 

“handikapp“. Motsatsen till döva eller hörselskadade är “normalhörande”. Uppdelning och 

klassificering är enligt Foucault en utestängningsmekanism som genomsyrar diskursen och skisserar 

subjektets funktioner och positioner (Foucault 2003:13). I texterna framställs döva/hörselskadade 

genomgående som funktionshindrade och målet med CI är därför att de ska närma sig de 

normalhörande, avseende funktionsförmåga. Cochleaimplantatet beskrivs i texterna som någonting 

enbart positivt, men med vissa begränsningar. Dövheten kopplas i texterna ihop med 

funktionsnedsättning och sämre livskvalitet. Cochleaimplantatet kopplas i sin tur ihop med bättre 

funktionsförmåga och bättre livskvalitet. 

 

”Grav hörselnedsättning/dövhet är ett funktionshinder som påverkar hela 

livssituationen. Ca 3500 barn och ungdomar i Sverige har grav 

hörselnedsättning/dövhet. Habilitering syftar till att ge barn och ungdomar med 

funktionshinder bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för 

delaktighet i samhället.” 

 

”Cochleaimplantat på barn” Sid 4 

 

Hörseln är alltså avgörande för livssituationen. Enligt Ladd är det typiskt för den medicinska 

diskursen att döva ses som individer, och inte som grupp. Individen är bärare av problemet, och ska 

därför habiliteras för att få bästa möjliga funktionsförmåga (Ladd 2003:163). Klassificeringen är 

gjord av hörande personer inom den medicinska disciplinen. SDR:s syn på döva som en kulturell 
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och språklig minoritet är osynlig inom dessa utsagor. Enligt Boréus är exkludering från diskursen en 

form av diskursiv diskriminering (Boréus 2007:610). Den döva minoritetens perspektiv är 

osynliggjort i dessa dokument eftersom det ingenstans i dokumenten står någonting om döva som 

delandes en gemensam kultur eller något som tyder på att hinder kan bero på samhället och inte på 

individen.   

 

“Cochleaimplantatet har dock vissa begränsningar. Detta innebär t.ex. att barnen inte 

kommer att bli normalhörande utan kommer att vara hörselhandikappade i varierande 

grad.” 

 

“Cochleaimplantat på barn” Sid 4 

 

Ett problem med CI är att de “hörselhandikappade” barnen aldrig kan bli “normalhörande”, trots 

ingreppet. De är “hörselhandikappade” resten av livet. Kategorin funktionshindrad är således kvar 

hela livet. Enligt det kulturella perspektivet ses inte en döv person som funktionshindrad om 

personen kan teckenspråk, utan tillhörandes en minoritetskultur, enligt det medicinska perspektivet 

kan en döv person alltså aldrig bli av med sitt funktionshinder, trots cochleaimplantatet. Här blir det 

åter tydligt att funktionsnedsättningen läggs på individen. 

 

“Tekniken, som började utvecklas i slutet av 1960-talet, har nu blivit så förfinad att 

barn som föds döva och som opereras tidigt kan få god språkförståelse och nästan 

normal hörsel.” 

 

”Cochleaimplantat - från laboratoriet till klinisk verklighet” Sid 3 

 

I detta citat är det underförstått att god språkförståelse avser talspråk. Teckenspråket erkänns inte 

något lingvistiskt värde. Det som inte sägs är att barn som är döva kan ha välutvecklad 

språkförståelse utan hörsel. Dessa dokument erkänner alltså inte teckenspråket som ett fullvärdigt 

språk, men utan att behöva säga det direkt eftersom det bygger på underförstådda resonemang om 

vad som omfattas av „språk‟. Detta innebär en negativ presentation av den “andra”, eftersom döva 

inte anses ha god språkförståelse. 

 

“Eva Karltorp sade att det är svårt att tro att man nånsin ska kunna uppnå helt normal 

hörsel med cochleaimplantat. Men hon ansåg det fantastiskt att man redan nu har 

kommit så långt. Många föräldrar upplever t ex att det barn som tidigt fått 

cochleaimplantat fungerar nästan lika bra som normalhörande syskon.” 

 

”Cochleaimplantat - från laboratoriet till klinisk verklighet” Sid 25 

 

Ovanstående citat vilar på antagandet att döva barn skulle fungera sämre än sina hörande syskon, 
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men att denna skillnad nästan kan jämnas ut med CI. Det sägs inte på vilket sätt döva barn fungerar 

sämre än hörande, men det tycks vara en underförstådd sanning som inte behöver förklaras eftersom 

dövhet uteslutande definieras som funktionshinder. Ett dövt barn är en dysfunktionell 

familjemedlem. Detta resonemang gör att den döve individens hörsel är avgörande för hur bra 

familjen ska fungera. Det döva barnet ska anpassas till “normalhörande” syskon. 

 

“Förutom att cochleaimplantat minskar lidande och kraftigt förbättrar livskvaliteten 

för de flesta patienterna är operationerna enligt O´Donoghue kostnadseffektiva och 

kan medföra stora ekonomiska besparingar för samhället. Han presenterade en rad 

siffror som visade att den höga kostnaden för själva operationen och implantatet mer 

än väl kompenseras av bl a minskade utbildningskostnader. När barn som annars 

skulle vara döva eller ha svåra hörselskador får cochleaimplanat och därmed 

talförståelse minskar kostnaden för utbildning drastiskt.” 

 

”Cochleaimplantat - från laboratoriet till klinisk verklighet” Sid 13-14 

 

I detta citat framkommer även en bild av CI som ledandes till andra viningar än de rent medicinska 

och individuella, nämligen ekonomiska besparingar. Om döva försöker att leva som hörande kan 

samhället alltså spara pengar. Cochleaimplantatet kan motiveras med rationella kalkyler. Citatets 

början illustrerar än en gång en bild av döva som “lidande” med sämre “livskvalitet”, utan att dessa 

antaganden kräver bevis eller förklaringar. Detta innebär en diskriminerande objektifiering eftersom 

döva blir till objekt som kostar samhället pengar.  

 

“Efter två och en halv till tre veckor efter operation kommer barnet tillsammans med 

föräldrarna till CI-sektionen för att under en tvåveckorsperiod påbörja anpassningen 

av CI. Ingenjören går försiktigt tillväga så att barnet ska få möjlighet att vänja sig vid 

ljudintrycken. Audionom medverkar för att bedöma barnets reaktion. Barnet och 

föräldrarna träffar dessutom logoped flera gånger under perioden för lek med ljud och 

röster.” 

 

”Cochleaimplantat på barn” Sid 8-9 

 

Här kommer Lanes beskrivning av dövas kroppar som koloniserade kroppar väl till pass. När barnet 

korrigerats ska det lära sig att höra och bli bedömt utifrån hur bra han/hon hör med sitt CI. Allt detta 

sker med experter; ingenjör, audionom och logoped. Döva disciplineras till att bli mer som hörande 

med hjälp av expertis och teknisk framgång. 

 

“Utifrån resultat av de inhämtade uppgifterna och observation ges information om 

den normala språkutvecklingen och språkstimulerande råd till föräldrarna. I denna 

information betonas vikten av att föräldrarna och omgivningen bemöter barnet som 

om det vore hörande; i praktiken innebär det att föräldrar och anhöriga använder de 

tecken som de lär sig under teckenkursen men att de är noga med att tala, sjunga, leka 
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finger- och kroppslekar och stimulera med böcker och annat som främjar den talade 

kommunikationen.” 

 

”Behandling och habilitering av barn som får Cochlea Implantat..” Sid 3 

 

Detta citat visar hur föräldrar ska agera och bemöta sina barn för att de ska bli hörande. Den 

“normala språkutvecklingen” avser talat språk. Barnet ska bemötas som om det vore “hörande”, det 

blir alltså inte hörande efter CI-operationen, men ska bemötas som om det vore det. Detta 

osynliggör att barnet är en potentiell medlem av dövkulturen, talet ska uppmuntras, och tecknen ska 

användas som stöd, detta kan få som konsekvens att det blir mindre särskiljande av tal och 

teckenspråk, vilket i förlängningen underminerar teckenspråkets värde och hotar dess framtid. Att 

barnet ska bemötas som om det vore hörande är ett uttryck för assimilering; minoriteten ska 

förändras så att den liknar majoriteten. 

 

“Hjälpmedlen är fantastiska, men man får inte heller glömma svårigheterna. (…) 

Många barn med cochleaimplantat är också beroende av att använda teckenspråk, 

särskilt de som fått implantatet först efter några år.” 

 

“Cochleaimplantat - från laboratoriet till klinisk verklighet” Sid 25 

 

Svårigheter innebär att många barn är “beroende” av att använda teckenspråk. Det som underförstås 

är att det inte är önskvärt att vara teckenspråksanvändare. Att koppla ihop “svårigheter” med att 

vara “beroende av att använda teckenspråk” leder till en negativ presentation av den “andra”; dvs. 

den teckenspråkiga. 

 

Finns det utrymme för, eller undantag, som visar alternativa perspektiv på dövhet, 

teckenspråk och cochleaimplantatet? 

 

I en av texterna är beskrivningen av teckenspråket mindre negativt laddat: 

 

“1981 erkände Sveriges riksdag teckenspråk som dövas modersmål. Dövas rätt till 

tvåspråkighet avseende teckenspråk och svenska erkändes således. (…) För barn som 

fått CI varierar den språkliga miljön hemma och på förskolan. Det finns ingen regel 

för i vilket förhållande teckenspråk, tecken till tal och talat språk förhåller sig till 

varandra.” 

 

”Behandling och habilitering av barn som får Cochlea Implantat..” Sid 2 

 

Detta citat tar upp “rätten” till tvåspråkighet och menar dessutom inte att barnet nödvändigtvis 

måste använda sig av talat språk efter CI-operationen. Att tala om teckenspråket som en rättighet 
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leder till en mer positiv syn på det än att tala om det som något man är “beroende” av. 

 

“Målsättningen är att barnet uppmuntras få teckenspråksundervisning för att erhålla 

baskunskaper i teckenspråk”. 

 

”Behandling och habilitering av barn som får Cochlea Implantat..” Sid 5 

 

Även om det inte sägs varför barnet ska lära sig teckenspråk, står det att det ska “uppmuntras” att 

göra det, detta leder till en positiv bild av teckenspråket. Dessa citat kommer alltså från samma text, 

som delvis är riktad till en publik utanför det medicinska fältet. Jag resonerar vidare kring detta i 

följande redovisning av den tredje frågeställningen som handlar om skillnader mellan texterna 

beroende på målgrupp. 

 

Skiljer sig texterna åt i beskrivningen av dövhet, teckenspråk och cochleaimplantat beroende 

på målgrupp? 

 

I texten “Behandling  och habilitering av barn som får Cochlea Implantat” förekommer, enligt min 

analys, minst diskriminering av dövas perspektiv. Detta på grund av att dokumentet tar upp dövas 

“rätt” till tvåspråkighet. I de andra dokumenten är döva “beroende” av teckenspråk och inte 

“berättigade”. Därför ska barnet i detta dokument “uppmuntras” att lära sig baskunskaper i 

teckenspråk. Men samtidigt var det i samma dokument som citatet om att föräldrarna skulle bemöta 

barnet som om det vore hörande och stimulera tal så mycket som möjligt stod att finna. Detta är 

kanske naturligt eftersom CI syftar till hörsel- och talkommunikation. Dokumentet beskriver projekt 

med CI-teamet vid Akademiska sjukhuset och riktar sig alltså till en bredare grupp än den 

medicinska expertisen. Kanske är det därför större utrymme ges för mindre negativa beskrivningar 

av teckenspråket, eftersom man till viss del kan gå utanför den strikta medicinska definitionen. Å 

andra sidan tar de andra dokumenten som sagt upp “lidande” och “livskvalitet” utan att styrka det 

med medicinsk fakta. Likaså tas ekonomiska argument upp, vilka ju inte hör hemma inom den 

medicinska disciplinen. Då skulle man t.ex. lika gärna ta upp lingvistiska argument för teckenspråk 

eller psykologiska argument för dövkultur. Detta plockande från andra discipliner tycks alltså bero 

på vilken bild av CI man vill presentera och inte vilka argument som hör hemma inom den 

medicinska sfären. 

 

“Cochleaimplantat - från laboratoriet till klinisk verklighet” är det dokument som mest entusiastiskt 

presenterar cochleaimplantatet och ger den mest negativa bilden av dövhet. Det är också det 

dokumentet som främst riktar sig till medicinsk expertis. Syftet med referatet är att återge den 
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information som gavs vid ett symposium om cochleaimplantat. I detta dokument är dövas kulturella 

perspektiv och teckenspråkets erkännande mest exkluderat och osynliggjort till förmån för 

reklamliknande berättelser om framgången med CI. 

 

Fairclough menar att den kritiska diskursanalysen handlar om att undersöka huruvida en text 

förstärker eller ifrågasätter vissa maktförhållanden (Winther Jorgensen & Philips 2000:90). 

Framställningen av döva i dessa dokument förstärker ojämlikheten mellan hörande och döva, 

eftersom det är det hörande samhället som ”vet bäst” och ska bota döva. Genom att presentera 

minoriteten (döva) utifrån majoritetens (hörandes) syn på den befästs en negativ bild av döva och 

normalcentrismen står oemotsagd. Vidare menar Fairclough att man ska undersöka om diskursen 

reproducerar rådande diskursordning och därigenom upprätthåller den rådande sociala praktiken. 

Dessa dokument presenterar ingen kritik mot eller ett alternativt sätt att se på cochleaimplantat och 

döva. Därigenom upprätthålls den sociala praktiken där döva helst ska bli hörande genom bl.a. 

operation och tal- och hörselträning. 

 

Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera mina resultat utifrån de frågor och begrepp som 

presenterades i metodavsnittet. Jag börjar med de generella frågorna om vem som får säga vad, vad 

man får säga och vem som får tala om vad, för att sedan visa hur mina resultat kan relateras till 

Boréus begrepp om diskursiv diskriminering och social praktik. Mot slutet tar jag upp personliga 

reflektioner om dövkulturen och cochleaimplantatet och avslutar med att återknyta till Fairclough 

genom att beskriva mina generella slutsatser om de ideologiska, sociala och politiska 

konsekvenserna av den medicinska diskursen om döva och cocheaimplantat.  

 

Vem får säga vad? Experterna har klassificerat dövhet utifrån fasta verktyg för 

kunskapsinhämtande, detta hör enligt Foucault ihop med vår respekt för expertis, sanning och 

mätbara “fakta“. Utifrån den synen beskrivs CI som något enbart positivt, eftersom det innebär ökad 

hörsel. Vad får man säga? Inom den medicinska disciplinen talas det om dövhet utifrån audiologi, 

det kulturella perspektivet existerar inte inom denna disciplin. Alla utsagor bygger på 

föreställningen om dövhet som något olycksbringande. Återigen; om döva har mindre livskvalitet 

på grund av mindre hörsel, måste ju CI innebära ökad livskvalitet då det medför ökad hörsel. Hur 

får man tala om det? Det talas främst om CI utifrån mätbara audiologiska vinningar, dessa anses 

leda till mer funktionella och lyckliga individer, fördelar för föräldrar som annars kulle ha döva 
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barn och samhällsekonomiska besparingar. Vem får tala om vad? Hörande experter talar om 

dövhet/hörselnedsättning och om vad CI kan göra för dessa individer. Dessa experter presenterar en 

bild av hur dövhet/hörselnedsättning påverkar hela livssituationen och hur detta till viss del kan 

avhjälpas med CI. Döva blir till objekt för den kunskap som expertis från olika institutioner utövar 

på deras kroppar. 

 

Negativ presentation av den “andra” genomsyrar de tre texterna då dövhet kopplas samman med 

svårigheter, sämre språkförståelse och sämre livskvalitet. Döva presenteras generellt som 

dysfunktionella på olika vis. Med cochleaimplantat och stora insatser med tal- och hörselträning blir 

budskapet att det är någonting ”fel” med ett barn som föds dövt. Diskriminerande objektifiering 

kan sägas förekomma då experterna utgör subjekt som ska korrigera de döva “objekten” till att 

fungera annorlunda. Å andra sidan handlar det om läkare och patienter, vilket kanske alltid innebär 

en viss subjekts/objekstordning som är svår att kringgå. Dövas kulturella perspektiv får inte 

utrymme i den medicinska diskursen, vilket innebär att exkludering från diskursen råder. 

Naturligtvis är detta till stor del väntat, då det rör sig om medicinska definitioner, men att inte finna 

en enda rad om dövas kultur var ändå något överraskande, med tanke på att Boréus studie visar att 

dövas kulturella perspektiv under 90-talet fått genomslag i majoritetsdiskurserna. Dövas syn på sig 

själva som tillhörandes en minoritet med ett erkänt språk är osynliggjort i detta material, till förmån 

för handikappstämpeln. I texterna kunde det exempelvis nämnas att många döva lever ”normala” 

liv, utan att önska sig ett liv som hörande och att teckenspråket är lika mycket värt som talat språk. 

Texterna kunde också ta upp att vissa förändringar kan ske i samhället och inte genom att förändra 

individen. Förslag som handlar om ofördelaktig behandling av den diskriminerade som inte 

bara är lingvistisk förekommer om man anser att det är ofördelaktig behandling att operera in 

cochleaimplanatat på döva barn. Detta blir alltså en fråga om vad “ofördelaktig behandling” avser. 

En del skulle säga att det är positivt att ge döva barn möjlighet att höra, medan andra skulle se detta 

som ett onödigt ingrepp och ofördelaktig behandling av döva. Eftersom cochleaimplantat inte leder 

till normalhörsel, men innebär fokus på talat språk på bekostnad av teckenspråk, är risken stor att 

identiteten som handikappad befästs då en CI-opererad person varken blir hörande eller har en 

kulturell dövidentitet.  

 

Utifrån Boréus anser jag det mycket aktuellt och intressant att undersöka hur cochleaimplantatet 

påverkat den diskursiva diskrimineringen av döva och vilken typ av social praktik den ger uttryck 

för. Detta eftersom hennes undersökning visar på en utveckling som går mot ökad pluralism och 

ökat genomslag för dövas kulturella perspektiv och jag frågar mig om utvecklingen med CI innebär 

ett steg framåt eller bakåt i det avseendet. I min analys blir det tydligt att den medicinska diskursen, 
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som handlar om att förändra individen är ett uttryck för assimilering; döva ska opereras så att de blir 

mer som hörande. Denna diskurs krockar med den politiska diskursen och de sociala praktiker som 

gått mot både inkludering och pluralism. Det är en blandning av olika motsägelsefulla principer när 

döva anses dela en kultur, medan alltfler dövskolor tvingas stänga till förmån för hörselklasser där 

CI-opererade barn tal- och hörseltränas. Å andra sidan kanske den CI-opererade gruppen kan 

komma att fungera som en egen grupp, vilket kan leda till ökad pluralism med hörselklasser där 

barnen kan utvecklas efter sina egna förutsättningar med teckenspråk och tal, vid sidan av klasser 

för döva och hörande. Istället för att bara ha dövskolor och skolor för hörande skulle det då bli ökad 

mångfald med en tredje grupp individer som utvecklar nya sätt att kommunicera och förhålla sig till 

dövvärlden och det hörande samhället. Teckenspråket lär dock försvagas, vilket gör att 

konsekvenserna för dövkulturen blir stora. Många döva barn med hörande föräldrar kommer inte i 

kontakt med dövvärlden då de opererats och integreras i skolor för hörande barn, de saknar då 

vuxna döva förebilder. Ett annat stort problem är att dövas kulturella perspektiv inte fått komma till 

tals i de stora medierna eller i diskussion med läkarkår och politiker under cochleaimplantatets 

införande. Detta trots att döva erkänts som en minoritet vars åsikter skulle ha betydelse i frågor som 

rör dem. Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys ska de ideologiska, sociala och politiska 

konsekvenserna av en viss diskurs analyseras (Winther Jorgensen & Philips 2000:90). Min 

generella slutsats är att de ideologiska, sociala och politiska konsekvenserna av diskursen om 

cochleaimplantat försvårar reproduceringen av dövkultur, uppmuntrar handikappstämpeln 

och ökar risken för att hamna mellan två kulturer 
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