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Cochleaimplantat möjliggör att döva kan uppfatta ljud och utveckla 

talspråk. Begränsningar i den talspråkiga kommunikationen kvarstår 

även med ett cochleaimplantat. Inga hinder föreligger för utveckling 

av teckenspråk. Delaktighet i det sociala samspelet är betydande för 

vårt välbefinnande. Syftet var att undersöka upplevelsen av 

delaktighet i det sociala samspelet hos ungdomar med 

cochleaimplantat. Intervjuer med sju ungdomar analyserades enligt 

tematisk analys. Ungdomarna kommunicerade via teckenspråk och 

svenska. Språkutveckling och ljudupplevelse var viktiga för 

möjligheten till delaktighet. Bemötande hos omgivningen och 

motivation hos individen var av betydelse för delaktighet. 

Ungdomarna var i varierande grad delaktiga i samtal via tal. För 

teckenspråk var den egna förmågan i teckenspråk avgörande. Fanns 

den, förekom inga hinder för delaktighet i detta språk. Diskussion av 

resultaten visar att delaktighet är ett komplext begrepp. Ungdomarnas 

delaktighet i såväl teckenspråkiga som talspråkiga sammanhang 

påverkas av funktionsförmåga, aktiviteter samt faktorer hos individen 

och i omgivningen. 

 

Kommunikation mellan människor är grunden för social och personlig utveckling. 

Genom att vara delaktig i språkliga och kulturella sammanhang växer barn och ungas 

självbild och identitet fram (Bergöö & Ewald, 2003). För barn med hörselnedsättning 

eller dövhet kompliceras denna nödvändiga kommunikation med omvärlden i och med 

svårigheter att uppfatta talat språk. Mellan 90 till 95 % av alla barn med 

hörselnedsättning eller dövhet har föräldrar med fullgod hörsel. Många gånger behöver 

föräldrarna lära sig ett nytt språk, teckenspråk, för att kunna kommunicera med sitt barn 

(Cramér-Wolrath, 2006). Med hjälp av cochleaimplantat (CI)
1
 kan det döva barnets 

talspråksutveckling underlättas (Bat-Chava, Martin & Kosciw, 2005) och på så vis öka 

möjligheterna till kommunikation. Cochleaimplantat är en avancerad teknisk lösning 

som genom elektrisk stimulering av hörselnerven gör det möjligt för döva personer att 

uppfatta ljud och utveckla hörsel (Francis & Niparko, 2003). Ett cochleaimplantat gör 

dock inte att personen får fullgod hörsel (Socialstyrelsen, 2009b). Även om den 

talspråkiga utvecklingen underlättas med ett CI (Bat-Chava et al., 2005) möter barn med 

cochleaimplantat hinder i den talspråkiga utvecklingen (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 

2004). En risk är att barnets svårigheter att höra gör att kommunikationen blir 

ofullständig om tillgång till en kommunikation via teckenspråk inte finns. Tidigare 

studier kring den psykosociala utvecklingen hos barn med cochleaimplantat har visat att 

barnen kunde föra enkla samtal via talspråk men då samtalet blev mer komplext till 

                                                      
*
 Stort tack till de ungdomar som delat med sig av sina erfarenheter, ett varmt tack till Gunilla Preisler för 

klok och fin handledning. Jag vill även tacka Lena Anmyr som hjälpt till med distribution av brev till 

deltagare och Hörselskadades Riksförbund för ekonomiskt bidrag. 
1
 Cochleaimplantat, CI och implantat kommer fortsättningsvis att användas synonymt. 
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innehåll räckte ej talspråket till. De barn som behärskade teckenspråk övergick till att 

kommunicera på detta språk (Preisler, Ahlström & Tvingstedt, 2002). I början av 1990-

talet gjordes de första operationerna med cochleaimplantat på döva barn i Sverige 

(Anmyr & Lundin, 2006). De barn som opererades på 90-talet har idag nått tonåren. Hur 

har det gått för dem? Har de tillgång till en kommunikation som gör det möjligt för dem 

att vara delaktiga i det sociala samspelet? Och i så fall hur ser denna delaktighet ut? 

Dessa är några av de frågor som denna uppsats kommer att behandla. 

 

Identitetsutveckling och kamratrelationer hos ungdomar  

Ungdomsåren är en tid av dramatiska förändringar (Erwin, 1998). Puberteten innebär en 

period av stora fysiska och hormonella förändringar. Den kognitiva utvecklingen under 

denna period i livet karaktäriseras av att den unge kan börja tänka i mer abstrakta 

termer. Det utvecklade tänkandet medför att ungdomen börjar betrakta sig själv på ett 

nytt sätt, med en stark medvetenhet om sig själv och hur hon eller han kan komma att 

bli sedd på av omgivningen (Wrangsjö, 1995). De här åren innebär även att den unge 

går in i nya roller och nya mönster för hur de relaterar till andra (Erwin, 1998). 

 

Tonårstiden kännetecknas av att den unge blir allt mer självständig i relation till sina 

föräldrar. Samtidigt blir kamratgruppen allt mer betydelsefull när det gäller att utveckla 

intressen och i processen att forma sin egen identitet. I vilken grad ungdomen kan vara 

delaktig i och identifiera sig med kamratgruppen påverkar självkänslan (Erwin, 1998). 

Genom kamratrelationer får ungdomen träna på interpersonella färdigheter som de 

sedan har nytta av under resten av sina liv. Relationer mellan jämnåriga kännetecknas 

av horisontella relationer som är mer jämlika jämfört med de typiskt vertikala 

relationerna med vuxna där den vuxne har en överordnad ställning. Delaktighet i en 

kamratgrupp är viktigt för ungdomen och avsaknad av delaktighet kan leda till 

ensamhet och isolering. Umgänget i kamratgruppen kännetecknas av diskussioner där 

samtalet och kommunikationen står i centrum framför att utföra aktiviteter tillsammans 

(Coleman & Hendry, 1999). 

 

Erikson (1995) delade in människans psykosociala utveckling i olika faser, från 

spädbarnsålder till ålderdom, där varje fas följer på en annan enligt en förutbestämd 

ordning. Varje fas kännetecknas av en psykosocial kris som individen står inför att lösa. 

Under tonårstiden handlar krisen om identitet å ena sidan, och identitetsförvirring å 

andra. Under denna period i livet ligger individens fokus på att integrera de olika 

bilderna av sig själv som man upplevt under barndom, för att slutligen skapa en 

identitet. Under tonårsperioden kan den unge på ett dramatiskt sätt växla mellan olika 

roller. 

 

Formandet av en identitet kan vara en mer komplicerad process för ungdomar med 

hörselnedsättning än för jämnåriga med fullgod hörsel. I tillägg till det alla ungdomar 

konfronteras med under denna tid måste en ungdom med hörselnedsättning ta hänsyn 

till hörselnedsättningens inverkan på kommunikation, utbildningssituation och 

relationer med jämnåriga och familj (Israelite, Ower & Goldstein, 2002). 

 

Delaktighet 

Begreppet delaktighet definieras på olika sätt (Eriksson & Granlund, 2004). Ordet 

definieras i SAOL som ”…har del i eller av något” (Svenska Akademien, 1986). I 
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Världshälsoorganisationens (WHO:s) internationella klassifikation över 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health), har man tagit fasta på delaktighetens betydelse för 

en individs hälsa. ICF syftar till att vara ett tillämpbart ramverk i vilket information kan 

sorteras för att få en helhetsbild över en individs fungerande och livssituation. ICF är 

uppdelat i två delar där varje del består av två komponenter, varje komponent utgörs 

sedan av olika kategorier (Socialstyrelsen, 2003): 

 

1. Funktionstillstånd och funktionshinder. 

a. Kroppsfunktioner respektive struktur. 

b. Aktiviteter och delaktighet. 

2. Kontextuella faktorer. 

a. Omgivningsfaktorer. 

b. Personliga faktorer. 

 

Funktioner i kroppssystemet samt de strukturella och anatomiska förutsättningarna 

bildar tillsammans kroppskomponenten. Till exempel beskrivs strukturer i snäckan i 

innerörat och hörselfunktioner som förmåga att uppfatta ljud. Med aktivitet och 

delaktighet menas olika aspekter av ett funktionstillstånd från ett individuellt och socialt 

perspektiv. Med aktivitet menas individens ”genomförande av en uppgift eller 

handling” (Socialstyrelsen, 2003, sid. 115) delaktighet definieras som ”en persons 

engagemang i en livssituation” (Socialstyrelsen, 2003, sid. 14).  Relevanta kategorier 

för aktivitets- och delaktighetskomponenterna när det gäller personer med 

hörselnedsättning kan till exempel vara ”att kommunicera genom att ta emot talade 

meddelanden” (Socialstyrelsen, 2003, sid. 123) eller ”att uttrycka sig genom 

meddelanden på teckenspråk” (Socialstyrelsen, 2003, sid. 124). Funktionshinder utgör 

en konsekvens av de begränsningar och problem som uppstår genom 

funktionsnedsättningar, avvikelser i strukturer samt begränsningar i aktivitet och 

delaktighet. ICF:s komponenter kan även beskriva neutrala aspekter av en individs hälsa 

och benämns då som funktionstillstånd. Omgivningsfaktorer anses påverka samtliga 

komponenter av funktionstillstånd och funktionshinder och innefattar faktorer i den 

direkta omgivningen, som till exempel stöd och attityder från vänner, och faktorer på ett 

allmänt plan som de tjänster eller lagar som finns i samhället. Personliga faktorer anses 

även ha en viktig inverkan på en individs funktionstillstånd. Dessa klassificeras inte 

enligt ICF med argumentet att det råder en så stor social och kulturell variation kopplat 

till personliga faktorer. I ICF presenteras aktivitet och delaktighet i en gemensam lista 

där genomförande samt kapacitet bedöms. Såväl genomförande som kapacitet sker i ett 

sammanhang varför de kontextuella faktorerna är ständigt närvarande som faktorer som 

påverkar aktivitet och delaktighet. Samtliga komponenter står i relation till varandra och 

påverkar tillsammans individens hälsotillstånd (Socialstyrelsen, 2003). För att planera 

och utvärdera rehabilitering och habilitering är det viktigt att ta alla dessa komponenter i 

beaktande (Becker & Erlenkamp, 2007). 

 

En barn och ungdomsversion, ICF-CY (Children & Youth Version) gavs ut 2007 och 

kom i svensk översättning 2010 (Socialstyrelsen, 2010). Barn och ungdomsversionen 

kompletterar ICF genom att det är möjligt att dokumentera det som är typiskt för det 

växande barnet eller ungdomen som språkutvecklingen och delaktighet i det sociala 

samspelet med familj och kamrater. ICF-CY innefattar även betydelsefulla faktorer i 
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barnets och ungdomens omgivande miljö. Hur en funktionsnedsättning tar sig uttryck 

och påverkar individen är annorlunda under uppväxtåren jämfört med hos vuxna. Det 

fanns därför ett behov av en särskild version som adresserar detta (Socialstyrelsen, 

2010). 

 

Forskning kring barn med funktionsnedsättning har visat att delaktighet består av fyra 

komponenter (Almqvist, Eriksson & Granlund, 2004): 

 

- Känsla eller upplevelse av engagemang och motivation. 

- Agerande. 

- Sammanhangets upplevda betingelser och de sociala och fysiska karaktäristiska 

hos de kontaktytor, så kallade nischer, på vilka barnet samspelar med den 

fysiska och psykologiska miljön på ett relativt regelbundet sätt. 

- Miljöns förutsättningar att erbjuda dessa nischer. 

 

Delaktighet kan även ses som ett multidimensionellt fenomen där faktorer såväl hos 

individen, i agerandet och omgivningen påverkar delaktighet. Sammanfattningsvis är de 

centrala faktorerna enligt Eriksson (2007): 

 

- Egenskaper hos individen såsom självbild och självkänsla, autonomi och 

självbestämmande. 

- Social förmåga, vänner och sociala kontakter. 

- Stöd från omgivningen. 

- Tillgängliga miljöer.  

 

Att personrelaterade faktorer, såsom autonomi och inre locus of control
2
, social förmåga 

och miljöfaktorer relateras till hög grad av delaktighet konstaterar även Granlund och 

Björck-Åkesson (2005). En individs sociala förmåga och självständighet inverkar mer 

på delaktighet än grad och typ av funktionsnedsättning (Eriksson, Welander & 

Granlund, 2007). 

 

Granlund & Björck-Åkesson (2005) menar att det faktum att delaktighet är en 

multidimensionell process gör det till en komplex uppgift att undersöka delaktighet som 

utfall av en given intervention. En lösning är att benämna delaktighet som ett mönster 

av dimensioner som innefattar barnet, interaktionen och omgivningen. För att åta sig 

denna uppgift finner författarna stöd i Bronfenbrenners teori (1979) om 

utvecklingsekologi (Granlund och Björck-Åkesson, 2005).  

 

Bronfenbrenner har utvecklat en teori kring hur miljön och relationer inom miljön 

påverkar den psykologiska utvecklingen. Den omedelbara omgivningen som en individ 

befinner sig i kallas mikrosystem och kan för ett barn utgöras av hemmet eller 

klassrummet. Relationerna mellan delar inom mikrosystemet benämns mesosystem. 

Exosystemet är miljöer i vilka individen själv inte tar någon aktiv del men som påverkar 

individen. För ett barn kan det till exempel handla om föräldrarnas arbetsplats. 

Makrosystem är samhällets övergripande struktur med lagar och andra institutioner. 

Bronfenbrenner menar att en individ påverkas av betingelser i samtliga system samt av 

                                                      
2
 Inre locus of control = uppfattningen om att individen har kontroll över positiva och negativa händelser 

(Egidius, 2005). 
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relationerna dem emellan (Bronfenbrenner, 1979). Genom att studera innehållet i de 

olika systemen runt ett barn kan man begripligöra vilka faktorer som främjar delaktighet 

samt vad som brister runt barnet (Granlund och Björck-Åkesson, 2005). Delaktighet är 

ett dynamiskt begrepp som är beroende av en rad faktorer som finns på de olika 

nivåerna i den ekologiska modellen (Eriksson & Granlund, 2004). 

 

Dövhet, hörselnedsättning och cochleaimplantat 

I Sverige finns mellan 8000 och 10 000 personer som är födda döva eller blivit döva 

under barndomsåren (”Vanliga Frågor Döva”, 2010). Antalet personer med 

hörselnedsättning i Sverige är betydligt större. Över en miljon människor uppger att de 

har svårt att höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer (Socialstyrelsen, 

2009b).  

 

Graden av hörselnedsättning mäts via tonaudiometri där förmågan att uppfatta ljud över 

olika frekvensområden testas. Ett vedertaget sätt att gruppera personer med 

hörselnedsättning är genom att ange den genomsnittliga ljudnivå för vilken de uppfattar 

ljud. En lätt hörselnedsättning innebär en nedsättning i ljudvolymen på 20-29 decibel 

(dB). För måttlig hörselnedsättning gäller 40-64 dB, för svår hörselnedsättning gäller 

65-90 dB. En nedsättning på 90 dB eller mer innebär en uttalad hörselnedsättning. I 

regel har personer med lätt, måttlig och svår hörselnedsättning nytta av hörapparater, 

däremot är nyttan för ökad taluppfattning hos den senare gruppen begränsad. 

Tonaudiometri ger endast en begränsad bild av hur det fungerar för individen att 

uppfatta tal (Socialstyrelsen, 2009c).  

 

Den vanligaste typen av permanenta hörselskador är skador på innerörat eller i 

hörselsnäckan, så kallade cochleära skador, och härleds från skador på hårceller eller 

stödjeceller. Dessa skador kan ej repareras och den vanligaste insatsen är att personen 

får en hörapparat som förstärker ljudet. För att vara aktuell för cochleaimplantat krävs 

att hörseln på det bästa örat är så pass nedsatt att personen inte har nytta av hörapparat 

(Socialstyrelsen, 2009a).  

 

Ett cochleaimplantat består av en yttre och en inre del. Den inre delen, som är själva 

implantatet består i sin tur av en mottagare och en stimuleringselektrod. Mottagaren 

opereras in under huden strax bakom örat och elektroden leds in i hörselsnäckan. Den 

yttre delen utgörs av ljudprocessor med en inbyggd mikrofon samt en sändare. 

Ljudprocessorn liknar en konventionell hörapparat och bärs på samma sätt som en 

sådan bakom örat. Sändaren är en magnetisk platta som fäst mot den inopererade 

mottagaren genom huden. Ljud i omgivningen fångas upp av mikrofonen som 

analyseras och omvandlas till en digital kod i ljudprocessorn. Denna digitala kod leds 

till sändaren och överförs sedan till mottagaren. Mottagaren i sin tur omvandlar koden 

till elektriska signaler som överförs till elektroden. Signalen stimulerar hörselnerven och 

i hjärnan tolkas nervsignalerna som ljud (Sektionen för cochleaimplantat, årtal ej 

angivet).  

 

Med hjälp av ett cochleaimplantat kan en person uppfatta ljud över hela 

talfrekvensområdet, det vill säga från låga basljud till höga diskantljud, men med en 

nedsättning i ljudvolymen. Rikedomen i detaljer är inte i nivå med en fullgod hörsel 

(Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). Även om cochleaimplantatet gör att personer 
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som är döva får möjlighet att höra har implantatet begränsningar. I hälso- och 

sjukvårdsrapporten kan man läsa att ”behandlingsmetoden med cochleaimplantat varit 

mycket framgångsrik. Den gör att en döv person i de flesta fall kan höra lika bra som en 

person med svår hörselnedsättning och hörapparatsförstärkning” (Socialstyrelsen, 

2009b, sid. 302). 

 

På 1990-talet opererades cochleaimplantat på barn som tidigast vid två års ålder. Idag 

opereras barn vanligtvis vid 8-12 månaders ålder (Anmyr, L., personlig kommunikation 

27 maj, 2010), detta för att optimera barnets förutsättningar att utveckla ljuduppfattning. 

För personer, barn som vuxna, med förvärvad dövhet gäller inte samma gränser för 

operationsålder. Idag opererades majoriteten av de barn som föds döva i Sverige 

(Anmyr & Lundin, 2006). Fram till och med januari 2008 hade 523 barn opererats i 

Sverige (”Cochlea-implantat”, 2010). Till en början opererades endast ett öra 

(unilaterala CI). Genom dubbla cochleaimplantat (bilaterala CI) får individen möjlighet 

till riktningshörsel samt bättre förutsättningar för att diskriminera tal i ljudrika miljöer. 

Det saknas fortfarande forskning gällande nyttan av bilaterala CI hos barn (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2006).   

 

Språkutvecklingen med ett cochleaimplantat 

Den grundläggande anledningen till att operera CI är att personen ska tillägna sig hörsel 

och utveckla tal (Anmyr & Lundin, 2006), vilket även återspeglas i den vetenskapliga 

litteraturen där den mesta forskningen är inriktad på förmåga att uppfatta och producera 

tal hos barn med cochleaimplantat (Bat-Chava & Deignan, 2001; Ibertson, Hansson, 

Mäki-Torkko, Willstedt-Svensson & Sahlén, 2009; Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 

2005). Cochleaimplantat underlättar taluppfattning och talproduktion hos döva barn 

(Bat-Chava et al., 2005).  

 

Det är en aktuell fråga hur barn med CI bäst stöttas i sin språkliga utveckling (Uhlén, 

Bergman, Hägg & Eriksson, 2005). Åsikterna om vilket sätt barnet ska tillägna sig 

språk går isär, framförallt på ett internationellt plan (Becker & Erlenkamp, 2007). 

Utanför Sverige har teckenspråket en svag ställning såväl för personer med 

hörselnedsättning som för personer med CI. Detta tar sig uttryck genom att fokus för 

habilitering läggs på den talspråkiga utvecklingen och där en parallell utveckling av 

talspråk och teckenspråk inte lyfts fram som ett alternativ. Till exempel är hållningen 

från norska Rikshospitalet att teckenspråk eller tecken som stöd endast bör ges om 

barnet med cochleaimplantat ej utvecklar talspråk som förväntat (Siem, Bø Wie & 

Harris, 2008). I en italiensk studie (Arisi et al., 2010) har taluppfattningen hos 

ungdomar med CI som blivit opererade mellan 11 och 18 års ålder undersökts. Samtliga 

deltagare hade en diagnosticerad dövhet vid senast fyra års ålder och hade fram till dess 

de fått cochleaimplantat använt sig av hörapparater. Deltagarna hade fått en förbättrad 

taluppfattning i och med sitt CI, men även efter tre års användning bedömdes 

taluppfattningen som låg hos en tredjedel av deltagarna. Ingen av deltagarna hade 

någonsin använt sig av teckenspråk. 

 

I internationella sammanhang används språk ofta synonymt med talspråk. 

Språkutveckling handlar således om talspråksutveckling och studier kring 

teckenspråksutveckling hos barn med CI är sällsynt (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 

2005).  
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När cochleaimplantat kom i början av nittiotalet lyfte media fram den nya tekniken som 

en metod som gjorde döva hörande. CI möttes av stort motstånd från döva som ansåg att 

barnet berövades sin språkliga och kulturella gemenskap i teckenspråket (Martinsson, 

2007). Idag är hållningen från Sveriges Dövas Riksförbund, Hörselskadades 

Riksförbund, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Sveriges 

Dövas Ungdomsförbund, och Unga Hörselskadade, att CI kan vara till nytta för många 

döva barn och att det är viktigt att barnen utvecklar tvåspråkighet i svenska och 

teckenspråk (Fernström, Wikström, Riis & Lundgren, 2007; Hörselskadades 

Riksförbund, årtal ej angivet).  

 

Tvåspråkighet, teckenspråk och tecken och tal samtidigt 

I Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport (2009c) kan man läsa att barn med 

cochleaimplantat erbjuds tvåspråkig undervisning och på så vis ska få tillgång till både 

teckenspråk och talad kommunikation. I en SBU-rapport (2006) betonar man vikten av 

kommunikation för ett barns utveckling och att det därför är viktigt att barnet tidigt får 

tillgång till teckenspråk. Man skriver vidare att upprätthållande av teckenspråket hos 

barnet samt dess omgivning är viktigt eftersom resultaten av cochleaimplantatet varierar 

mellan individer samt vissa situationer omöjliggör en användning av den yttre 

processorn, såsom vid bad. Vidare förordar man tidig operation för att öka 

förutsättningarna för en god talspråklig utveckling. 

 

Det svenska teckenspråket fick status som officiellt språk i Sverige 1981. Teckenspråket 

är ett eget språk med ord och grammatik som skiljer sig från svenskan. Det svenska 

teckenspråket innefattar även ett handalfabet, där varje bokstav i det talade språket 

motsvarar ett tecken. Det svenska teckenspråket är undervisningsspråk i specialskolan 

för döva (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). I juli 2009 kom en ny språklag som 

gav teckenspråket en ännu starkare ställning i Sverige. Dels har den offentliga 

verksamheten ett särskilt skydd för att främja teckenspråk, vidare innebär lagen att ”den 

som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges 

möjlighet att lära sig och använda det svenska teckenspråket” (Språklagen, 2009:600, 

14 §).  

 

”Tecken som stöd för avläsning”, TSS, betyder att man talar och tecknar samtidigt. Det 

är framförallt de meningsbärande orden i en mening som tecknas. TSS bygger på det 

svenska språket och används som komplement till läppavläsning. Den grammatiska 

betydelsen förmedlas inte visuellt vilket innebär att om man endast uppfattar tecknen 

går en del av budskapet om intet (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004).  

 

Hinder och möjligheter för språkutvecklingen 

Såväl barn med cochleaimplantat som barn med hörselnedsättning som använder sig av 

hörapparat möter svårigheter vid utvecklandet av ett talat språk (Uhlén et al., 2005). 

Dessa barns förmåga att upptäcka detaljer i språket är nedsatt. De har svårare att urskilja 

stavelser och språkljud. Detta gör att barn med CI har svårare att upptäcka talspråkets 

inre struktur, med uppdelning i fonem, och att det därmed även blir svårare att lära sig 

nya ord. Läppavläsning hjälper barn med CI att uppfatta talljud, men mycket av den 

talade kommunikationen som ett barn med fullgod hörsel tar del av bara genom att 

befinna sig i närheten av några som pratar är inte tillgänglig för barnet med 
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cochleaimplantat. Dessutom är ett CI känsligt för bakgrundsljud vilket gör att det blir 

svårare att diskriminera ljud från varandra jämfört med vad det är för en person med 

fullgod hörsel (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004).  

 

Det finns inga hinder för barn med CI att lära sig teckenspråk (Uhlén et al., 2005). 

Genom att barnet bildar begrepp via teckenspråk underlättas processen att upptäcka och 

koppla samman begreppen med det talade ordet. Det största hindret för 

teckenspråksinlärning är bristande kunskaper hos omgivningen och innebär många 

gånger att föräldrarna måste lära sig ett nytt språk på vilket de kommunicerar med sitt 

barn (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). 

 

I en studie av Uhlén et al. (2005) konstateras att varken för barn med cochleaimplantat 

eller med hörapparat fanns någon motstridighet mellan att utveckla talat språk och 

teckenspråk parallellt. Barnen med cochleaimplantat hade utvecklat tal i varierande grad 

och hade en generellt högre förmåga i teckenspråk. De barn som hade högst 

talspråksförståelse hade även en bra förmåga i teckenspråk. Detta har även konstaterats 

av andra (Preisler et al., 2002). Ahlström (2000) har visat att tillgång till teckenspråk 

inte utgör något hot mot användningen av tal hos barn med hörselnedsättning. Även en 

studie av Geers, Spehar och Sedey (2002) visar på samma resultat för barn med 

cochleaimplantat även om man här inte kunde visa att talspråksutvecklingen säkrades 

genom tillgång till teckenspråk.  

 

Kommunikation 

Hur väl ett barn producerar och uppfattar tal är inte detsamma som att förstå den 

symboliska betydelsen i språkliga begrepp eller ha förmåga att föra en konversation via 

talat språk. Därför ger studier av talproduktion och perception endast en begränsad bild 

av nyttan av ett cochleaimplantat (Preisler et al., 2002). Delaktighet i kommunikationen 

är grundläggande för att utvecklas. Teckenspråk kan ge barn med hörselnedsättning en 

grund att utgå från. Kunskaper om funktionsnedsättningen i omgivningen är av 

betydelse och främjar utvecklingen (Ahlström, 2000).  

 

Preisler med kollegor undersökte i en longitudinell studie kommunikationsmönster hos 

22 barn med CI i åldrarna två till åtta år. Inledningsvis kommunicerade barnen och 

deras föräldrar via teckenspråk eller genom en kombination av tecken och gester. Bland 

de äldre barnen i studien fann man att komplexiteten i språket var högre då 

kommunikationen skedde via teckenspråk jämfört med talspråk. Vid studiens slutskede 

kunde majoriteten av barnen delta i enkla dialoger via tal där sammanhanget var välkänt 

och där man samtalade om det som var närvarande i tid och rum. Om innehållet i 

dialogen blev mer komplext övergick många av barnen till att kommunicera via 

teckenspråk. När barnen kommunicerade med varandra skedde det via teckenspråk och 

innehållet bedömdes åldersadekvat och var allt från en dialog om den omedelbara 

omgivningen till samtal om vad som hänt eller skulle hända. Kommunikationen mellan 

barnen med CI och barn som ej kunde teckenspråk var i större utsträckning konkret och 

icke-symbolisk. Tal var ofta det primära kommunikationssättet mellan barnen och deras 

lärare, många gånger med tecken som stöd. Ju mer tal läraren använde, desto mer osäker 

var kommunikationen. Inom gruppen var det en stor skillnad gällande hur barnen 

utvecklades efter implantatet. Inget tydligt mönster när det gällde tidpunkt och orsak till 

dövhet, ålder vid operation och barnets förmåga att producera och uppfatta tal kunde 
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konstateras (Preisler et al., 2002). Skillnader kunde snarare relateras till faktorer i den 

omgivande miljön som att de vuxna huvudsakligen använde en barncentrerad och 

stödjande kommunikativ stil; att barnet ej kände krav från omgivningen att prestera i 

allmänhet och i talspråk i synnerhet. Andra viktiga faktorer var att fokus låg på 

innehållet i dialoger, inte på uttrycksformer. Möjlighet för barnet att tillsammans med 

de vuxna samtala om sina upplevelser för att skapa en berättelse och att barnet kunde gå 

in i åldersadekvata låtsas- och fantasilekar var andra viktiga faktorer för utfallet 

(Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 1999). 

 

Ungdomar med cochleaimplantat använder sig av fler förtydligande frågor under en 

konversation med en jämnårig med fullgod hörsel jämfört med vad personer med 

fullgod hörsel gör (Ibertson et al., 2009). Författarna drar slutsatsen att ungdomar med 

CI är lika samarbetsvilliga och ansvarstagande samtalspartners som sina jämnåriga med 

fullgod hörsel. Författarna diskuterar de betingelser som gällde för studien; samtalet 

genomfördes i en lugn miljö fri från bakgrundsljud, med en för ungdomen med CI känd 

kommunikationspartner samt en strukturerad uppgift att lösa.  

 

Ahlström och Svartholm (1998) har intervjuat personer med hörselnedsättning om deras 

upplevelse av tvåspråkighet. Deltagarna i studien var mellan 25 och 35 år, hade haft sin 

hörselnedsättning sedan barndomen och upplevde sig vara tvåspråkiga i svenska och 

teckenspråk. Resultaten från studien visade att det var viktigt att stimulera 

talspråksutvecklingen. Teckenspråk upplevdes som berikande, framförallt i sociala 

sammanhang. I många fall hade personerna lärt sig teckenspråk först under 

gymnasietiden. Att lära sig och använda teckenspråk var tydligt kopplat till insikten i 

och acceptansen av den egna hörselns begränsningar. Tvåspråkighet öppnade upp för 

möjligheten att alternera mellan att lyssna med hjälp av hörapparat och eventuell annan 

hörselteknik och använda sig av teckenspråkstolk. 

 

Kommunikationens betydelse för det sociala samspelet 

Intervjuer med föräldrar till barn med cochleaimplantat visade att barnen fick en ökad 

vilja och förmåga att interagera med andra barn efter att de fått sina cochleaimplantat. 

Dock kunde föräldrarna uppleva hinder i barnens kamratrelationer. De ansåg att en 

betydande faktor för att främja en god relation var om kamraterna till barnen med CI 

visade på tålamod och acceptans i kommunikationen. Om barnen känt varandra en 

längre tid ökade även förutsättningarna för en god kommunikation. Föräldrarna 

uppfattade att barnen hade svårigheter att kommunicera i stora grupper. Dessutom 

upplevde man att kamratrelationer med andra barn som hade cochleaimplantat eller 

hörselnedsättning var mycket viktiga för barnet (Bat-Chava & Deignan, 2001). 

Liknande resultat erhölls i den longitudinella svenska studien (Preisler et al., 2002). 

 

Att kunna kommunicera med andra är av betydelse för vårt välmående (Fellinger, 

Holzinger, Gerich & Goldberg, 2007). Dammeyer undersökte förekomsten av 

psykosociala svårigheter bland barn med dövhet, CI och hörselnedsättning. De barn som 

hade hög förmåga att såväl uttrycka sig som uppfatta verbala budskap, via teckenspråk 

och/eller tal uppvisade ett psykosocialt välbefinnande i nivå med en kontrollgrupp med 

barn med fullgod hörsel. Låg förmåga i teckenspråk och tal hade ett signifikant samband 

med psykosociala svårigheter. Ingen skillnad i psykosocialt välmående mellan barn med 

CI, dövhet och hörselnedsättning kunde konstateras (Dammeyer, 2009). En fungerande 
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kommunikation via talat språk är avgörande för att etablera och bibehålla relationer i en 

hörande kontext och uppfatta sig delaktig i samhället (Ibertson et al., 2009). 

 

Annan forskning har visat att barn med CI inte skiljer sig från barn med fullgod hörsel 

när det gäller välmående och självkänsla (Percy-Smith, Cayé-Thomasen, Gudman, 

Hedegaard Jensen, & Thomsen, 2008) och livskvalitet (Warner-Czyz, Loy, Roland, 

Tong & Tobey, 2009). 

 

Personer med hörselnedsättning kan vara mer socialt isolerade än personer med dövhet 

som befinner sig i en teckenspråkig miljö konstaterar Fellinger et al. (2007) som i en 

studie jämfört psykologisk stress och livskvalitet mellan teckenspråkiga döva, personer 

med olika grader av hörselnedsättning samt personer med fullgod hörsel. 

Teckenspråkiga döva och personer med fullgod hörsel skattade sina sociala relationer 

till samma nivå, medan personer med hörselnedsättning skattade sina sociala relationer 

lägre. Det fanns ett signifikant samband mellan upplevd livskvalitet, emotionell stress 

och tillfredställelse med den hörsel som erhölls via hjälpmedel. Vid skattning av 

tillfredsställelse med den nivå av hörsel som uppnåddes via hjälpmedel fanns högst 

skattningar bland personer med uttalad hörselnedsättning (profound) med 

cochleaimplantat, där 90 % var tillfredsställda med den uppnådda hörseln. Personer med 

lätt, måttlig respektive svår (på engelska: mild, moderate, severe) hörselnedsättning var 

nöjda till 64 %, 68 % respektive 67 %. Personer med uttalad hörselnedsättning utan CI 

skattade sin nöjdhet till 39 %. 

 

Hallberg och Ringdahl (2004) har intervjuat vuxna om deras erfarenheter av att leva 

med cochleaimplantat. Deltagarna i studien hade haft sina implantat mellan 1 och 12 år 

(M= 4.1 år) och hade blivit döva allt från i tidig barndom till senare under vuxenlivet. 

En central upplevelse var att CI innebar att ”komma tillbaka till livet” (Hallberg & 

Ringdahl, 2004 sid. 118, undertecknads översättning). Detta menar författarna speglar 

det existentiella värdet som implantatet innebar i form av ökad livskvalitet, snarare än 

enbart förmåga att uppfatta ljud och vinster i kommunikativa situationer. Deltagarna 

uppgav att de efter operationen var mer tillfredsställda med livet, kunde sköta sitt arbete 

bättre och var mer socialt involverade. Deltagarna hade låga förväntningar på 

implantatet innan operation och upplevde att hörseln var så dålig som den kunde bli. 

Författarna menar att den psykologiska innebörden av de låga förväntningarna skyddade 

deltagarna från besvikelse och känslomässig stress. 

 

Till skillnad från den centrala innebörden av CI om att komma tillbaka till livet som 

konstateras i Hallberg och Ringdahls studie (2004) är upplevelsen hos personer med 

hörselnedsättning annorlunda. Hos personer med hörselnedsättning, och framförallt då 

hörselnedsättningen är förvärvad senare i livet, alternativt i pågående försämring, är 

förlusten central. Denna känsla av förlust hänger samman med en sorg över att bli 

utestängd från det sociala samspel som man tidigare kunnat ta del av (Danermark & 

Coniavitis Gellerstedt, 2003; Gullacksen, 2002). 

 

Ungdomars upplevelse av cochleaimplantat 

Wheeler, Archbold, Gregory och Skipp (2007) har undersökt upplevelsen av 

cochleaimplantat hos ungdomar i åldrarna 13-17 år. Resultaten från studien visade att 

ungdomarna hade en övervägande positiv upplevelse av sina CI. Implantatet var en 



11 

 

 

 

förutsättning för att höra och förstå vad andra sa. När cochleaimplantatet inte fungerade 

blev ungdomarna oroliga och frustrerade. Detta gällde för både ungdomar som endast 

använde sig av tal och de som använde både tal och teckenspråk. Ungdomarna hade ett 

pragmatiskt förhållningssätt till de olika sätten att kommunicera och valde teckenspråk, 

tal eller skrift beroende på situationen. Det flexibla förhållningssättet till hur de 

kommunicerade återspeglade sig även i hur ungdomarna identifierade sig: några såg sig 

som döva; andra såg sig som ibland döva, ibland hörande och ytterligare några såg sig 

som hörande. Det fanns inget tydligt samband mellan val av skolform, språklig 

preferens och vilken hörselgrupp ungdomarna identifierade sig med. I studien var frågan 

formulerad som om ungdomarna uppfattade sig som antingen hörande eller döva. 

Hörselskadad fanns inte som ett alternativ. Författarna diskuterar att ungdomarna är 

realistiska i förhållande till den hörsel de har med sitt CI; i vissa situationer blir de 

hörselskadade, i vissa döva och använder teckenspråk, i andra sammanhang kan de höra 

och tala och ser sig som en del av det hörande samhället. Identitet tycks inte vara ett fast 

koncept utan speglar ungdomarnas komplexa situation.  

 

Ungdomar med CI identifierar sig i större utsträckning med den hörande kulturen än 

vad döva ungdomar utan CI gör, visar en studie av Leigh, Maxwell-McCaw, Bat-Chava 

och Christiansen (2009). Författarna menar att även om identifikationen med den 

hörande kulturen var större hos ungdomar med cochleaimplantat behöver inte det 

betyda att CI är förklaringen utan att andra saker, såsom färdigheter i talspråk kan ha 

betydelse. Det fanns ett samband mellan att ha döva vänner och att identifiera sig med 

den döva kulturen. Inga skillnader mellan ungdomar med dövhet utan CI och ungdomar 

med CI gällande självkänsla, tillfredsställelse med livet och ensamhet kunde påvisas. 

 

Ungdomar med CI ser sig i grunden som döva och kan med hjälp av sitt CI välja mellan 

att vara döva eller hörande visar en undersökning av Burman (2009). Ungdomarna hade 

vänner med såväl dövhet, hörselnedsättning som fullgod hörsel. Ungdomarna med CI 

upplevde att de själva tillhörde olika grupper. Ungdomar som gick i en skola där övriga 

elever hade fullgod hörsel identifierade sig som hörande. Vidare diskuteras att 

ungdomarna hade skapat sin egen identitet: en CI-identitet.  

 

Syfte och frågeställning 

De flesta studier om effekten av CI har handlat om talproduktion och -perception i 

kontrollerad miljö snarare än i den verkliga livssituationen (Ibertson et al., 2009; 

Wheeler et al., 2007). Det saknas fortfarande forskning om hur barn och ungdomar med 

CI hanterar kommunikativa situationer i vardagen (Ibertson et al., 2009). 

 

De döva barn som var först att opereras i Sverige har idag nått tonåren. De besitter 

värdefulla erfarenheter om hur cochleaimplantatet fungerar för dem. Förutom vikten av 

att fånga upp erfarenheterna av att växa upp och använda sig av ett CI kan dessa 

ungdomars upplevelser ge oss viktiga lärdomar om vilka insatser som är angelägna för 

andra med cochleaimplantat, för att på bästa sätt bädda för delaktighet i kommunikation. 

Föreliggande studie är ett bidrag till att öka kunskapen kring ungdomars upplevelse av 

hur deras cochleaimplantat fungerar för dem i deras vardagliga kommunikation. 
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Syftet med föreliggande psykologexamensuppsats var att undersöka om ungdomar med 

cochleaimplantat upplever sig vara delaktiga i det sociala kommunikativa samspelet, 

och i så fall på vilket sätt. Följande frågeställningar formulerades:  

 

- Hur kommunicerar ungdomar med cochleaimplantat? 

- Vad gör ungdomarna för att underlätta kommunikationen och hur upplever de att 

det de gör fungerar? 

- Vilka faktorer verkar främja respektive försvåra delaktighet? 

 

 

Metod 

 

Avsikten var att söka fånga variationen av erfarenheter och upplevelser av delaktighet 

hos ungdomar med cochleaimplantat. En kvalitativ metod bedömdes vara bäst lämpad 

för detta syfte. Metodvalet ligger även i linje med uppsatsens explorativa ansats då det 

finns få studier om hur ungdomar själva upplever hur det är att leva med sina 

cochleaimplantat.  

 

Utveckling av frågeställning 

Det övergripande syftet – att undersöka om ungdomar med cochleaimplantat upplever 

sig vara delaktiga i det sociala kommunikativa samspelet, och i så fall på vilket sätt – 

har varit detsamma under arbetets gång. Inledningsvis var avsikten att belysa 

delaktighet genom att svara på följande frågeställningar:  

 

- Vilka tekniker och/eller strategier för kommunikation använder ungdomarna 

(språk, teknisk utrustning, andra strategier för att optimera hörandet)? 

- Hur upplever de att de tekniker och de strategier de använder sig av fungerar? 

- Vilka bakgrundsfaktorer såsom till exempel språkutveckling, val av språk och 

skolform eller kamratrelationer, verkar gynna respektive missgynna upplevd 

delaktighet? 

 

Under datainsamlingen blev det tydligt att ungdomarna rörde sig i såväl teckenspråkiga 

som talspråkiga sammanhang. Dessa erfarenheter gällande ungdomarnas olika sätt att 

kommunicera bedömdes intressanta att lyfta fram. De två första frågeställningarna 

omformulerades därför: 

 

- Hur kommunicerar ungdomar med cochleaimplantat? 

- Vad gör ungdomarna för att underlätta kommunikationen och hur upplever de att 

det fungerar? 

 

Vid analys av data blev det tydligt att de faktorer som påverkade delaktighet fanns såväl 

i ungdomarnas uppväxtmiljö som i faktorer som var närvarande i olika 

samtalssituationer. Den tredje frågeställningen kom därför att omformuleras för att 

inkludera samtliga faktorer: 

 

- Vilka faktorer verkar främja respektive försvåra delaktighet? 
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Förhållningsätt till syfte och frågeställning 

Som tidigare redovisats är delaktighet en multidimensionell process där såväl faktorer 

hos individen och omgivningen som interaktionen dem emellan är av betydelse 

(Granlund & Björck-Åkesson, 2004). En enhetlig definition av delaktighet saknas 

(Eriksson & Granlund, 2004). I resultatdelen har definitionen av delaktighet enligt 

SAOL ”som har del i något” använts. I det här fallet handlar detta något om det sociala 

kommunikativa samspelet. Huruvida ungdomarna upplever sig vara delaktiga utifrån de 

olika definitioner av delaktighet som presenterats inledningsvis innebär att en tolkning 

görs från min sida. Upplevelse av delaktighet hos ungdomarna kommer därför att 

diskuteras i diskussionsdelen som en syntes av resultaten i förhållande till den teoretiska 

och empiriska bakgrunden. 

 

Förförståelse och avgränsning 

Jag har själv en hörselnedsättning och därmed en egen erfarenhet av den komplexitet 

nedsatt hörsel kan innebära. Genom ideellt engagemang i en intresseorganisation för 

ungdomar med hörselskada har jag kommit i kontakt med andra med såväl 

hörselnedsättning som dövhet och cochleaimplantat. Jag har tidigare tagit del i den 

debatt som förs gällande vilka insatser som bör göras för barn och ungdomar med 

hörselnedsättning eller CI. Inom ramen för den individuella fördjupningen på 

psykologprogrammet har jag läst en kurs om delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning generellt och hörselnedsättning i synnerhet. Jag behärskar även 

svenskt teckenspråk vilket var en förutsättning för att genomföra intervjuer via 

teckenspråk. Under arbetsprocessen som resulterat i denna uppsats har jag 

återkommande reflekterat över min egen förförståelse och utifrån den förhållit mig så 

öppet som möjligt till mina data. 

 

En avgränsning inbegrips i frågeställningen, nämligen att undersöka delaktighet i det 

sociala kommunikativa samspelet, vilket här innebär att ungdomarnas kommunikativa 

möten på fritiden är i fokus, snarare än hur delaktigheten ser ut under lektionstid. 

Delaktighet i kamratgruppen är en viktig del i den utveckling ungdomar går igenom 

(Erwin, 1998). Ett antagande var att umgänget med kamrater framförallt skedde under 

fritiden, varför föreliggande uppsats fokuserade på kommunikationen under fritiden. 

 

Deltagare 

I studien deltog sju ungdomar, tre flickor och fyra pojkar, i åldrarna 16 till 19 år. 

Ungdomarna hade fått sina cochleaimplantat mellan två och 13 års ålder.  

 

Urvalskriterierna var personer födda 91-94, såväl de som var födda döva som de som 

blivit döva senare under livet, där operationen skett vid senast tretton års ålder 

inkluderades. En strävan vid urvalsförfarandet var att nå en så stor variation som möjligt 

i erfarenheterna av cochleaimplantat för att därigenom fånga olika upplevelser av 

delaktighet i den undersökta gruppen. Genom att i urvalskriterierna inkludera såväl 

ungdomar som var födda döva och som ej förvärvat talspråk, så kallat prelingualt döva, 

och ungdomar som blivit döva efter att de hade utvecklat varierande grad av talspråk, så 

kallat postlingualt döva, var förhoppningen att en bredd av olika upplevelser kunde 

fångas in. I urvalet inkluderades ungdomar opererade från tidiga småbarnsår till tidiga 

tonår. Även denna variation ansågs berikande för att få en bredd i upplevelserna. De 

övre tonåren valdes som åldersintervall eftersom ungdomar i dessa år förväntades ha 
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ställts inför många olika kommunikativa möten i och med övergång till gymnasiet och 

med det möten med nya kamrater. Dessutom antogs ungdomar i de övre tonåren ha en 

ökad självreflektion kring den kommunikativa situationen jämfört med vad yngre 

ungdomar antogs ha. Att ungdomarna var på väg ut från gymnasiet förmodades väcka 

tankar hos dem kring kommunikation i ett samhälle där talspråket dominerar.  

 

Ungdomarna rekryterades genom ett samarbete med CI-kliniken på Karolinska 

universitetssjukhuset. Kliniken skickade ut ett brev (se bilaga 2) skrivet av författaren 

till de ungdomar i klinikens patientregister som uppfyllde urvalskriterierna. Den 

undersökta gruppen är relativt liten och samtliga ungdomar som uppfyllde 

urvalskriterierna fick en förfrågan om att delta. Ungdomarna svarade sedan via en 

bifogad svarsblankett direkt till författaren varför CI-kliniken aldrig fick kännedom om 

vilka som valde att delta. Varje utskick följdes av ett påminnelsebrev efter sista 

svarsdatum. Totalt gjordes 29 utskick. Sju ungdomar bekräftade att de ville delta. En 

person avböjde senare sin medverkan. Via kontakt genom en deltagare kunde ytterligare 

en ungdom rekryteras. 

 

De sju ungdomarna som deltog i studien skilde sig åt i flera avseenden. Fyra hade varit 

döva från födseln och således prelingualt döva, tre hade hört som barn och i varierande 

grad utvecklat talspråk innan hörseln försämrades och CI inopererades. Ungdomarna 

kommunicerade på olika sätt (se Tabell 1 nedan).  

 

Tabell 1: Kommunikationssätt och hörsel innan CI 

 

 

 

Hörsel innan CI 

 

 

Talad svenska 

Kommunikationssätt 

 

Teckenspråk 

 

 

Talad svenska &  

Teckenspråk 

Födda döva 

Döva efter att ha 

förvärvat visst talspråk 

0 

1 

1 

0 

3 

2 

 

Samtliga ungdomar hade inledningsvis opererats med implantat på ett öra. Två deltagare 

hade fått ett andra implantat inopererat på det andra örat senare i livet. Eftersom 

ungdomar med cochleaimplantat i Sverige är en relativt liten grupp och det är viktigt att 

säkerställa deltagarnas anonymitet kommer de exakta uppgifterna om operationsålder, 

tidpunkt och orsak till dövhet samt skolplacering ej att redovisas.  

 

Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide utformades 

utifrån syfte och frågeställningar. Inspiration till intervjuguiden hämtades även från 

forskning om delaktighet och för delaktighet viktiga komponenter. Eftersom den 

undersökta gruppen är relativt liten och det bedömdes vara svårt att få ett stort antal 

svarande var det inte möjligt att genomföra några pilotintervjuer med ungdomar med 

CI. Istället gjordes två pilotintervjuer på två vuxna, en person med CI och en person 

med hörselnedsättning som använde sig av konventionella hörapparater. 

Pilotintervjuerna innebar en möjlighet att testa intervjuguiden och inspelningsapparatur. 

Efter den första pilotintervjun kom intervjuguiden att modifieras. I samband med den 

tredje intervjun lades en fråga till. Eftersom deltagarna hade skilda erfarenheter av och 



15 

 

 

 

möjligheter till kommunikation i svenska och teckenspråk var förhållandet till 

intervjuguiden flexibelt där de olika områdena ämnades täckas av snarare än varje fråga 

ställas på exakt samma sätt i varje intervju. Några frågor ändrades eller uteslöts 

beroende på de specifika förhållanden som rådde under respektive intervju. För den 

slutgiltiga intervjuguiden se bilaga 3. Samtliga intervjuer gjordes under hösten 2010. 

Fyra intervjuer gjordes under september och oktober och resterande tre i slutet av 

november.  

 

När ungdomarna bekräftade sitt deltagande ombads de ange på vilket språk de ville bli 

intervjuade: teckenspråk, talad svenska alternativt talad svenska med tecken som stöd. 

Detta för att intervjuerna skulle kunna förberedas med lämplig teknisk apparatur: 

videokamera för intervjuerna via teckenspråk och diktafon för de intervjuer som gjordes 

via talad svenska, med eller utan tecken som stöd. Samtliga intervjuer genomfördes av 

författaren. Innan intervjuerna informerades deltagarna om syftet med intervjun samt de 

etiska aspekterna av undersökningen. Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer har 

följts (Vetenskapsrådet, 2002). Skriftligt samtycke har inhämtats från samtliga deltagare 

samt deras föräldrar i de fall deltagarna var under 18 år.  

 

Intervjuerna varierade i längd mellan 36 minuter och 60 minuter (M=49). De intervjuer 

som genomfördes via talad svenska alternativt talad svenska med tecken som stöd 

transkriberades av en av universitetet anlitad person då min egen hörselnedsättning gör 

att jag har svårigheter att uppfatta inspelat tal. Denne person var informerad om de 

etiska aspekterna och hade undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt. 

Ljudinspelningarna transkriberades ordagrant. De intervjuer som gjordes via 

teckenspråk översattes till skriven svenska av författaren. I samtliga utskrifter 

markerades pauser. Teckenspråk är ett visuellt språk med egen grammatik. En ren 

transkription av teckenspråket skulle inte vara en läsvänlig text varför de via 

teckenspråk gjorda intervjuerna översattes till skriven svenska. I något fall då ett tecken 

har kunnats översättas på flera sätt har teckenspråkstolkar rådfrågats för lämplig 

översättning på svenska. 

 

Analys av data 

En kombinerad induktiv och deduktiv tematisk analys har gjorts på det transkriberade 

materialet (Hayes, 2000; Langemar, 2008). Mina egna förkunskaper inom området 

gjorde att jag inte var helt blank inför vad som skulle komma fram i materialet. Den 

deduktiva ansatsen var ett sätt att lyfta fram min egen förförståelsen vid analyserandet 

av materialet, samtidigt bedömdes det värdefullt att förhålla mig så öppen som möjligt 

till nya upptäckter i materialet, vilket den induktiva delen representerade. 

 

Eftersom intervjuerna gjordes i två omgångar, där det efter den första omgången 

intervjuer var oklart om fler deltagare skulle rekryteras påbörjades den tematiska 

analysen av de fyra första intervjuerna innan samtliga intervjuer var gjorda. De första 

fyra intervjuerna lästes igenom i sin helhet och för frågeställningen relevanta citat 

markerades. Dessa citat grupperades sedan i olika områden och sorterades in i olika 

preliminära teman. De tre sista intervjuerna lästes sedan igenom i sin helhet och 

relevanta citat markerades med nyckelord. Nyckelorden sorterades sedan in i de tidigare 

identifierade preliminära tema. Detta steg innebar att områden strukturerades om och 

nya bildades för att täcka in hela materialet. Efter att en struktur växt fram och teman 
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definierats lästes hela materialet igenom, tema för tema och relevanta citat markerades.  

Därefter analyserades respektive tema utifrån meningskoncentrering (Kvale, 1997) där 

intervjupersonernas uttalanden sammanfattades i en komprimerad text. Relevanta citat 

valdes för olika teman. Under detta steg modifierades vissa teman för att på ett mer 

logiskt sätt presentera resultatet.  

 

Inläsning av relevant litteratur har skett parallellt med datainsamling och analys. Den 

teoretiska och empiriska bakgrunden har dock tagit sin slutgiltiga form först efter att 

resultatet framställts.  

 

 

Resultat  

 

Vid analys av intervjuerna framkom att det var såväl faktorer under ungdomarnas 

uppväxt som faktorer närvarande i olika samtalssituationer som kom att påverka 

ungdomarnas upplevda delaktighet i kommunikation. Faktorerna har grupperats i två 

olika områden där bakgrundsfaktorerna redovisas först för att introducera läsaren till de 

olika erfarenheter som ungdomarna bär med sig och som påverkar deras möjlighet till 

delaktighet. Därefter beskrivs ungdomarnas olika sätt att kommunicera, följt av de 

strategier de använder sig av för att underlätta talspråkskommunikation. Faktorer som 

påverkar kommunikationen och är närvarande i nuet beskrivs som ett eget område. 

Slutligen presenteras ungdomarnas upplevelse av att ta del i kommunikationen.  Varje 

område utgörs av ett eller flera teman. Den första frågeställningen, hur ungdomar med 

CI kommunicerar, besvaras i det andra området. Den andra frågeställningen om vad 

ungdomarna gör för att underlätta kommunikationen besvaras i det tredje området. Det 

första och fjärde området svarar mot den tredje frågeställningen: vilka faktorer verkar 

främja respektive försvåra delaktighet. Det femte området svarar delvis mot det 

övergripande syftet, om ungdomarna upplever sig vara delaktiga i det sociala samspelet, 

och i så fall på vilket sätt.  Som tidigare kommenterats besvaras syftet ytterligare i 

diskussionen genom att diskutera resultaten i relation till den teoretiska och empiriska 

bakgrunden. Resultatstrukturen återges nedan i Figur 1.  

 
Områden Tema 

1. Faktorer i bakgrunden - Beslut om operation 
- Kommunikation under uppväxten 
- Skolform 
- Lära sig tolka ljud 
- Talutveckling 
- Användning av CI och ljudupplevelse 

2. Kommunikation - Sätt att kommunicera 

3. Strategier för att underlätta talad 
kommunikation 

- Strategier för egen del 
- Strategier som involverar 

omgivningen 
- Byta sätt att kommunicera 

4. Faktorer som underlättade eller 
försvårade kommunikation 

 

- Omgivningsfaktorer för tal 
- Omgivningsfaktorer för teckenspråk 
- Individfaktorer 

5. Upplevelse av att ta del i 
kommunikation 

- Via tal 
- Via teckenspråk 
- Via tvåspråkighet 

Figur 1: Områden och teman. 
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I citaten har pauser markerats med tre punkter … tre punkter mellan två snedstreck, /…/ 

markerar att andra kommentarer förekommer mellan det som återges i citatet som har 

bedömts vara irrelevanta för att förmedla budskapet. 

 

Bakgrundsfaktorer 

Vid analysen utkristalliserade sig betydelsefulla faktorer under ungdomarnas uppväxt 

som är viktiga för att förstå ungdomarnas situation idag och påverkar deras möjlighet 

till delaktighet. Det handlade om beslut om operation, kommunikation under uppväxten, 

skolform, att lära sig tolka ljud och utveckla tal samt användning av CI och 

ljudupplevelse idag.  

 

 Beslut om operation. I de fall deltagarna opererats tidigt (upp till cirka fem års 

ålder) hade beslutet om operation tagits av föräldrarna. Det framkom att dessa föräldrars 

förväntningar på implantatet var lågt ställda. De hade uttryckt en förhoppning att barnet 

skulle kunna höra och reagera på ljud efter att ha fått sitt implantat. Efter att så hade 

skett hade många föräldrar blivit positivt överraskade när deras barn började utveckla 

talat språk. Ungdomarna beskrev vidare att beslutet inte hade varit lätt för föräldrarna att 

ta, och att dessa hade mötts av negativa attityder mot CI av många döva. Ungdomarna 

menade att detta berodde på rädsla bland döva att den teckenspråkiga gemenskapen 

skulle försvinna i och med att barnet fick ett CI. Familj och släkt däremot hade varit 

positiva till implantatet. Föräldrarnas resonemang beskrevs som att de var tvungna att 

prova för att veta, och skulle det inte fungera var det bara att ta av implantatet.  

 

”Så mina föräldrar fick ta beslutet om, och de beslutade att jag prova att operera 

CI och använda CI efter också /…/ det var lite rörigt med dövvärlden som tyckte 

att man inte skulle operera, att det var fel. Men sen min släkt /…/ tyckte att jag 

måste prova den nya tekniken. Man vet ju inte förrän man har provat”.  

 

I de fall ungdomarna varit äldre (från cirka fem år och uppåt) när diskussion om att de 

eventuellt skulle få ett implantat ägde rum, och sedan själva varit med om att ta beslut, 

hade frågan initierats av föräldrarna.  Dessa ungdomar uttryckte att de själva inte hade 

velat ha CI och att de heller inte hade några förväntningar på implantatet. ”Jag ville nog 

helst inte ha det egentligen”. 

 

 Kommunikation under uppväxten. I de fall ungdomarna inte hade utvecklat 

talspråk, alternativt hade ett mycket begränsat talspråk innan ett cochleaimplantat 

inopererades, lärde sig föräldrarna och eventuella syskon, och i vissa fall även 

släktingar, teckenspråk. Föräldrarna lärde i sin tur sitt döva barn teckenspråk. Det kunde 

ta tid innan barnet kunde kommunicera med sin omgivning och den första tiden efter det 

att dövheten upptäckts beskrevs som svår av de intervjuade ungdomarna. ”Det var svårt 

på dagis /…/ alla bara pratade och ingen kunde teckenspråk. Jag förstod inte alls /…/ 

tyvärr var det så att ofta var det inte många som lekte med mig. Jag var ensam”. 

 

Den teckenspråkiga kompetensen varierade mellan föräldrarna och kommunikationen i 

hemmet beskrevs i vissa fall som välfungerande, i andra som bristfällig. ”Jag var 

mycket tyst, vi hade ingen kommunikation. Vi pekade och gestikulerade lite, men jag 

förstod inte mycket /…/ det var omöjligt att kommunicera när jag var liten”. Även om 
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föräldrar och/eller personal på dagis tecknade tog det ibland tid innan barnen själva 

utvecklade teckenspråket. Det framkom att det kunde vara först i samband med skolstart 

i en skola där undervisningen var via teckenspråk och merparten av kamraterna var 

döva som deltagarna lärde sig detta språk.  Kommunikationen i hemmet skedde 

framförallt via teckenspråk även efter operationen. Tal introducerades i takt med att 

barnet kunde uppfatta och tolka ljud. Dessa ungdomar beskrev teckenspråket som sitt 

självklara första språk. Det framkom att tvåspråkighet i teckenspråk och svenska var ett 

medvetet val från föräldrarna varför dessa valde skolformer som erbjöd både 

teckenspråk och tal. En ensidig fokusering på antingen tal eller teckenspråk beskrevs av 

dessa ungdomar som något negativt. ”Om jag bara fokuserar på att tala och lär mig 

det, eller om jag bara lärt mig teckenspråk, då hade det blivit svårt. Med båda blir det 

jättebra. Perfekt”. En kommentar var att ungdomarna hade haft teckenspråket som bas 

ifrån vilken de utvecklat svenska. Teckenspråk var det huvudsakliga sättet att 

kommunicera på med kamrater och i skolmiljön.  

 

De ungdomar som redan hade ett utvecklat talspråk innan operationen, fortsatte efter 

denna att främst kommunicera via tal. Det förekom att deras föräldrar hade lärt sig lite 

teckenspråk och det fanns teckenspråk på dagis och i skolan, men behovet av 

teckenspråk upplevdes inte som stort. 

 

 Skolform. Föräldrarna hade valt olika skolformer för sina barn. Några hade gått i 

en anpassad skola där undervisningen antingen skedde via teckenspråk eller via talat 

språk i mindre klasser där tekniska hjälpmedel användes för att underlätta hörandet. 

Några barn som gått i teckenspråkiga klasser hade under en tid fått undervisning via tal i 

svenska och engelska. Detta upplevdes som positivt, men skolan hade slutat med denna 

uppdelning efter protester från döva elevers föräldrar som ansåg att detta skulle 

betraktas som särbehandling.  Det förekom även att ungdomarna under hela sin skoltid 

hade gått i en ”talande” skola där inga övriga hjälpmedel än CI användes.  

 

Vid tidpunkten för intervjun gick ungdomarna i olika typer av skolor. En del gick i 

särskilda skolor för döva eller hörselskadade i klasser med ett litet antal elever där all 

undervisning var via teckenspråk, alternativt via talad svenska med tillgång till tekniska 

hörselhjälpmedel. Några ungdomar gick även i vanliga skolor för hörande elever. En 

variant då var att man endast använde sitt CI, en annan var att man alltid hade 

teckenspråkstolk. Att ha erfarenheter från en skolmiljö där även andra hade svårigheter 

att höra gjorde att ungdomarna lärt sig olika strategier för att höra bättre. ”Eftersom jag 

gått liksom i hörselklasser /…/ vet jag ju”.  

 

 Lära sig tolka ljud. Efter att deltagarna fått sina implantat inkopplade, oavsett vid 

vilken ålder, delade de erfarenheten att de fick lära sig att tolka ljuden de hörde. ”Jag 

hörde ju ljud, men jag kunde liksom inte förstå vad alla ljud betydde.” Ljuden beskrevs 

till en början som dova och otydliga, men även som chockerande i de fall ungdomarna 

inte hade hört tidigare. De förklarade detta med att cochleaimplantatet behövdes ställas 

in och att volymen behövde höjas långsamt, för att hjärnan skulle bli van vid ljuden. 

Sedan skiljde sig upplevelserna åt när det gällde hur deras ljuduppfattning utvecklades.  

 

Ungdomarna beskrev att ljuden så småningom blev mer behagliga att lyssna till. ”I 

början tyckte jag liksom att: ’Åh, vad är det för ljud, vad är det för ljud, liksom åh!’ 
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men nu ’Vad fint det låter!’”. I takt med att de använde implantatet blev ljudet mer rent 

och rösterna klarare, vilket underlättade möjligheterna att höra vad andra sade. Det tog 

tid att lära sig höra tal. ”Före det fick jag säga ’va, va?’ hela tiden, ’va, vad menar du?’ 

när de pratade med mig. Efter jag var tolv, tretton så hörde jag min familj mer 

ordentligt och bra”. En kommentar var att det var viktigt att använda sitt implantat i 

olika situationer för att stimulera hörseln och bli van vid olika sätt att tala. ”Att jag har 

åkt runt och träffat olika folk som talar olika dialekter och bryter och så vidare, det har 

nog hjälpt väldigt mycket också, att vänja sig”. 

 

Utvecklingen av tekniken bidrog till en klarare ljudupplevelse. Musik som tidigare hade 

upplevts som oljud och obehagligt, kunde idag upplevas som fint och skönt att lyssna 

till. Att det handlade om förbättrad teknik blev tydligt för dem som använde sig av en 

gammal processor under en period då den nya var trasig.  

 

Men det förekom även att upplevelsen av ljud inte utvecklades till det bättre trots lång 

tids användning och justeringar. Detta gällde för dem som hade varit döva i flera år 

innan ett CI inopererades.  

 

 Talutveckling. De ungdomar som inte hade något utvecklat talspråk innan de 

diagnosticerades som döva beskrev talutvecklingen som en långsam process efter att de 

fått sitt CI. ”Jag minns när jag gick på dagis då började jag lära mig olika ljud. Men 

börja prata, det var nog i lågstadiet tror jag”. När sedan talet började utvecklas, var det 

inte åldersadekvat. ”Jag började säga ord, men vad ska man säga, jag pratade fel, sa 

fel ord, uttalade fel. När jag kunde tala rent, då var jag sex år. Men det var ju som en 

ny unge som skulle lära sig att prata. Om man säger att jag pratade som en ettåring när 

jag var sex”.  

 

Ungdomarna fick talträning, både hos ”tallärare” i skolan eller på sjukhuset, och i 

hemmet med föräldrarna. Samtliga tyckte att träningen gav resultat. Det var viktigt att 

talträningen var rolig. Kreativa lekar från föräldrar eller tallärare uppskattades och 

bidrog till en ökad lust att utvecklas. Men talträningen kunde också vara tråkig med 

lärare som blev arga när barnet uttalade ord och meningar fel. Några ungdomar hade 

fortsatt med talträning och upplevde att de fortfarande ville och såg behov av att 

utveckla sitt tal. Andra hade valt att sluta med förklaring att de inte orkade fortsätta och 

att det tog tid från skolarbetet. Med fortsatt talträning och vardaglig användning av tal 

upplevde ungdomarna att de kunde uttrycka sig bättre via tal än tidigare. Detta märktes 

framförallt genom att personer i omgivningen förstod dem bättre. ”När jag kanske var 

elva eller tolv, så blev jag jättearg på mamma och pappa eftersom de alltid, alltid, alltid 

bad mig upprepa vad jag sa… men det gör de inte nu”. 

  

 Användning av CI och ljudupplevelse. Vid tidpunkten för intervjun framkom att 

sex av ungdomarna använde sitt implantat och en hade valt att inte använda sitt 

implantat alls. Av de som använde sitt implantat framkom att de gjorde detta på olika 

sätt, alltifrån varje dag till någon gång ibland. En upplevelse var att det var självklart att 

använda implantatet eftersom de ville höra om andra talade. Att använda implantatet 

beskrevs även som en förutsättning för att vara sig själv och underlättade 

koncentrationen. Ljud kunde även upplevas som tröttande vilket medförde att 

ungdomarna inte orkade använda implantatet hela dagen. En kommentar var att 
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ungdomarna inte hade behov av sitt CI i en teckenspråkig miljö och därför använde det 

endast då de umgicks med hörande. En fördel med implantatet var att ungdomarna 

kunde välja mellan att höra och vara döv. ”Ibland är det jobbigt, om det är många som 

skriker och springer runt så är det skönt att stänga av. Det blir tyst och lugnt”.  Men 

om implantatet inte användes under en period, upplevde ungdomarna att hörseln 

försämrades, varför det var viktigt att använda implantatet kontinuerligt.  

 

Vid utövande av vissa fritidsaktiviteter kunde de inte använda sitt implantat eftersom de 

yttre delarna kunde ta skada. De yttre delarna av cochleaimplantatet beskrevs även som 

fula och klumpiga vilket kunde påverka användningen eller gjorde att ungdomen ville 

ha håret på ett visst sätt för att cochleaimplantatet inte skulle synas. 

 

De ungdomar som inte använde sitt implantat angav missnöje med ljudupplevelsen som 

anledning till att inte använda implantatet. Ungdomarna hade svårt att uppfatta ljud i 

omgivningen, om någon talade samt vad personen i fråga sade. Då det handlade om ett 

andra implantat som valts bort beskrevs det som att det var för svårt att lära sig höra 

ljuden med det andra implantatet. Detta förklarades med att örat inte hade samma 

förutsättningar att tolka ljud som om operationen skett vid en tidigare ålder. 

Ungdomarna menade vidare att det var viktigt att operera tidigt, och såg en skillnad hos 

förutsättningarna för att utveckla tal och hörsel hos de barn som opereras idag jämfört 

med när de själva var små. Ungdomarna menade att barn lär sig snabbt och att det 

kunde vara svårare att bli opererad sent i livet.  

 

Vid tidpunkten för intervjun skilde sig ungdomarnas uppfattning åt gällande hur de 

hörde med sina implantat. Gemensamt var att ljud över hela frekvensområdet kunde 

uppfattas, med en nedsättning som de beskrev låg runt 25 dB. Det var framförallt när 

det gällde att tolka ljuden till tal som upplevelserna skilde sig åt. ”Jag är nöjd med det 

jag hör. Jag uppfattar dagligt tal och sånt till nittiofem procent”. En annan bild var att 

ungdomarna upplevde att de hörde bra, men att de samtidigt var medvetna om att de 

missade mycket information och att de i miljöer med bakgrundsljud inte uppfattade tal 

överhuvudtaget. Svårigheter att höra tal i ljudrika miljöer förklarades med 

begränsningar hos implantatet där ett CI till skillnad från ett normalfungerande öra inte 

kan skilja ljud från varandra. Hur de upplevde ljuden varierade. En beskrivning var att 

ljuden upplevdes som runda och behagliga, en annan att ljuden var metalliska. 

Ungdomarna kunde höra skillnad på kvinnliga och manliga röster. Förutom nyttan av att 

höra tal beskrev ungdomarna fördelen med att höra om någon ropade på dem eller att de 

kunde höra ljudeffekter när de tittade på film.  

 

Sätt att kommunicera 

Sättet att kommunicera varierade. En och samma individ kunde även välja att 

kommunicera på olika sätt beroende på sammanhanget. Några talade endast och kunde 

inte kommunicera via teckenspråk. Detta kommenterades som att de inte behövde 

teckenspråk eftersom de kunde höra med cochleaimplantatet. Andra talade själva men 

hade svårt att uppfatta andras tal. Det fanns även de som talade och tecknade som stöd 

till talet, antingen i alla sammanhang där de inte använde sig av enbart teckenspråk, 

eller i situationer då det förekom bakgrundsljud som störde taluppfattningen. Ytterligare 

en variant av att kombinera tecken och tal var att ungdomarna talade till andra som hade 

svårigheter att avläsa teckenspråket och att omgivningen tecknade tillbaka, antingen via 
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teckenspråk eller via tal och tecken som stöd. Det förekom även att ungdomarna 

använde sig av teckenspråkstolk för att ta del av vad som sades. Detta kunde vara i 

sammanhang där ungdomarna utövade någon fysisk aktivitet som omöjliggjorde 

implantatanvändning eller då ungdomarna använde sitt CI men inte kunde uppfatta 

andras tal. Det fanns även anhöriga som tolkade till teckenspråk då ungdomen ej kunde 

uppfatta tal, alternativt hade svårigheter att uppfatta svenska ord i skrift eller 

bokstaverade med handalfabetet. 

 

Hur ungdomarna kommunicerade styrdes i hög grad av vilka de umgicks med. En 

beskrivning var att kommunikationen i hemmet skedde via tal och med kompisarna via 

teckenspråk. ”Här hemma pratar vi mest, men med mina döva kompisar, då är det 

självklart mycket teckenspråk.”. Det förekom även att ungdomarna kommunicerade via 

tal med vänner med fullgod hörsel, och via teckenspråk med vänner med dövhet eller 

hörselnedsättning. Kommunikationen med hörande vänner som ej kunde teckenspråk 

skedde helst skriftligen över internet, såsom via facebook eller MSN. ”Jag tycker att 

facebook där man skriver är bättre än att prata”. 

 

Strategier för att underlätta talad kommunikation 

Ungdomarna använde sig av olika strategier för att kunna följa med i talad 

kommunikation. De olika strategierna har grupperats i tre teman: ett som innefattar vad 

ungdomarna själva gjorde, ett som belyser vad ungdomarna gjorde som involverade 

omgivningen och ett tredje som handlar om olika varianter att byta kommunikationssätt 

då talet inte fungerade som kommunikationsmedel.  

 

 Strategier för egen del.  Läppavläsning kunde vara en hjälp för att bättre uppfatta 

andras tal. En kombination av läppavläsning och att lyssna till vad som sades var en 

möjlig strategi. Röster som de var vana vid att höra, som föräldrarnas, kunde de uppfatta 

även om de tittade åt ett annat håll och då inte såg munrörelserna. För några var 

läppavläsning en förutsättning för att uppfatta tal. För andra fanns inte detta behov. 

 

Genom att anstränga sig och koncentrera sig på den andres tal kunde ungdomarna bättre 

uppfatta vad som sades. Ett sätt att hantera samtal mellan flera personer var att välja ut 

någon och genom läppavläsning sedan fokusera på vad som sades. ”Om allihop pratar 

samtidigt då väljer jag oftast en, en person som jag lyssnar på. Så den pratar och jag 

lyssnar”. Några ungdomar hade inte några särskilda strategier för att höra bättre och 

upplevde att de hängde med bra ändå och kunde stänga ute störande ljud då samtalet 

skedde mellan flera personer. Andra beskrev att det var helt omöjligt att uppfatta i 

samtal mellan flera personer, varför det inte var någon idé att ens försöka anstränga sig. 

 

 Strategier som involverade omgivningen. En strategi som underlättade för 

ungdomarna att hänga med i ett samtal via tal var att de var tydliga mot omgivningen 

hur kommunikationen kunde underlättas. Det var viktigt att göra andra medvetna om 

deras svårigheter ”Så att de inte tror att jag är dum om jag inte hör”. Även om de 

informerade andra kunde känslan av att vara dum kvarstå ”Men samtidigt känns det som 

att jag är lägre än dem, det är inte roligt att känna så. Jag tycker det är hemskt”. Ett 

sätt var att alltid berätta för människor de mötte att de hade svårt att höra. Ett annat sätt 

var att bara berätta om sina svårigheter om de märkte att samtalspartnern noterade det 

”Det är inget som jag går och skyltar med riktigt. Det tycker jag blir fel åt andra hållet. 
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Man ska inte tjata om och gömma sig bakom sitt problem”. När det handlade om 

människor de träffade ofta var inställningen en annan ”Jag ser till att alla jag känner 

och umgås med, de vet att jag hör dåligt”. Att informera kunde även handla om att 

ungdomarna förklarade i vilka situationer de hade svårt att uppfatta tal, till exempel om 

det var mycket bakgrundsljud, flera som pratade samtidigt eller om den som pratade 

talade otydligt och snabbt. 

 

Ungdomarna bad även andra upprepa vad de hade sagt när de själva inte hade hört. En 

upplevelse var att detta fungerade bra och ungdomarna kunde då uppfatta vad den andra 

sade. Men att be om upprepningar var en strategi som inte alltid varit helt lätt att ta till. 

”Tidigare har det varit lite att jag svarat lite undvikande och låtsas som att jag hört 

ibland när jag missat lite /…/ det är bättre att bara köra rakt på och fråga, om man är 

lite osäker”. En annan upplevelse var att ungdomarna trots att den andre upprepade inte 

kunde uppfatta vad som sades. Ungdomarna beskrev även att de bad om förtydliganden 

vad den andre hade sagt. ”Jag har inget självförtroende och blir osäker och tittar och 

försöker kämpa. Ofta upprepar jag ’sa du så här..,?’, ’sa du så här…?’”.  

 

Ungdomarna upplevde även att de i samtal mellan många personer inte kunde följa med 

alls vad som sades och därför inte bad om upprepningar eftersom samtalet inte var 

direkt riktat till dem själva. Det kunde också handla om att de inte ville stoppa samtalet. 

”Ofta om man pratar och de berättar en lustig historia, något som har hänt någon. Och 

om jag missar något, så låter jag det vara, jag vill inte fråga om hela tiden och störa. 

Då missar det ju poängen”. Ett sätt att hantera detta var att ta kontroll över dialogen 

genom att vänta tills samtalet tystnade och då själv ta initiativ till ett nytt ämne som de 

andra kunde haka på. Om det var personer de kände kunde ungdomarna be dem vara 

tysta för att de själva skulle få komma in i samtalet. Ungdomarna beskrev att 

omgivningen tog hänsyn till detta eftersom det hörde till ovanligheterna att personen 

med CI deltog i samtal med många personer. Ungdomarna kunde även be att eventuellt 

bakgrundsljud från TV eller musik skulle dämpas. Ett annat sätt var att ungdomarna 

föreslog att de skulle flytta till en plats där det var mindre ljud. 

 

 Byta sätt att kommunicera. Då ungdomen inte uppfattade tal eller orkade tala var 

en lösning att övergå till att kommunicera på ett annat sätt. ”Jag försökte kämpa men till 

sist så var det omöjligt att försöka prata så vi fick skriva istället”. Varianterna var 

många och styrdes av ungdomens förmåga i teckenspråk och svenska samt 

omgivningens kunskaper i teckenspråk. En variant var att övergå till att teckna och tala 

samtidigt eller enbart teckna, lösningar som ungdomarna beskrev fungerade väl. Det 

förekom även att samtalspartnern bokstaverade ord på handalfabetet, vilket ungdomarna 

upplevde fungerade om de själva visste vad det svenska ordet hade för motsvarighet på 

teckenspråk, vilket inte alltid var fallet.  Det förekom även att man gestikulerade, ett sätt 

som ungdomarna beskrev fungerade så länge man samtalade om någon enkelt och 

konkret. Ungdomarna kunde även skriva för att kommunicera med omgivningen, 

antingen på papper, på mobilen eller på datorn. Att kommunicera via skrift kunde 

fungera bra, men beskrevs även ha sina begränsningar: ungdomarna kunde uppleva att 

andra skrev långsamt och att känslouttryck missades i skrift, något som kunde 

kompenseras genom att ungdomarna själv såg till att titta på den andre under tiden de 

skrev för att med mimik förmedla om de till exempel skrev något skämtsamt. 
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Kommunikation via skrift beskrevs även fungera mindre bra om ungdomarna hade 

svårigheter att förstå svenska ord.  

 

Några av ungdomarna i studien använde tolk. Det kunde antingen vara någon 

teckenspråkskunnig i familjen som tolkade då tal, skrift eller gester ej var tillräckliga för 

att förmedla budskapet. Det kunde även handla om att det fanns en teckenspråkstolk 

som tolkade i alla sammanhang då ungdomarna hade svårigheter att följa 

kommunikation via tal. Tolk beskrevs som en bra lösning där ungdomarna inte hade 

några svårigheter att uppfatta. ”Jag tar av mig mitt CI /…/ om jag har tolk så känner jag 

mig trygg”. Dock beskrevs det som jobbigt när anhöriga tolkade och att den extra 

länken i kommunikationskedjan som tolken innebar kunde göra att ungdomarna 

förlorade direktkontakt med vännerna.  

 

Faktorer som underlättade eller försvårade kommunikation 

Faktorer som var direkt närvarande i samtalssituationer påverkade ungdomarnas 

möjlighet till kommunikation. Det kunde handla om andras bemötande eller ljudmiljön i 

lokaler ungdomarna vistades i. Tjänster från samhället, som tillgången till 

teckenspråkstolk kunde vara avgörande för att få till en fungerande kommunikation. 

Omgivningsfaktorer beskrivs i två teman: faktorer viktiga för kommunikation via tal 

och faktorer viktiga för kommunikation via teckenspråk. Även individuella faktorer 

såsom motivation för att ge sig in i samtalssituationer som ungdomarna på förhand 

visste kunde vara svåra samt hur de identifierade sig själva visade sig vara 

betydelsefulla för kommunikation.  

 

 Omgivningsfaktorer för tal. Ungdomarna menade att den idealiska 

samtalssituationen via talat språk var i en tyst miljö där de kommunicerade med en 

annan person som talade tydligt. En öppen attityd från andra och vilja att ta till gester 

eller skrift då ungdomen inte uppfattade talet underlättade för dem att hänga med i 

samtalet. Ungdomarna delade upplevelsen att ljud i omgivningen var störande för 

talspråkskommunikation, däremot gick uppfattningarna isär när det gällde hur det 

fungerade att kommunicera i en ljudrik miljö. För vissa var samtal med flera personer 

eller samtal i en miljö med andra ljud än talet från den andre en omöjlighet. ”Fungerar 

bäst med hörande om jag är ensam med en till och man pratar /…/ om det är flera 

kompisar som sitter tillsammans och pratar då fungerar det inte alls”. En annan 

upplevelse var att samtal mellan flera personer var svårare men möjligt om andra visade 

hänsyn och talade en i taget. God akustik i lokaler var viktig för taluppfattningen. I 

ljuddämpade lokaler kunde samtal med en annan person uppfattas trots att andra pratade 

runt omkring. Ungdomarna beskrev vidare att det var viktigt att veta samtalsämnet, och 

när nya ämnen eller ord introducerades kunde det upplevas förvirrande. Att den andre 

då förklarade sammanhanget underlättade förståelsen. När den andre talade otydligt 

eller på en dialekt som upplevdes svårtolkad försvårades möjligheterna att uppfatta talet. 

 

Stöd och attityder från omgivningen var av betydelse för delaktighet. Att 

samtalspartnern var medveten om ungdomens svårigheter att höra och därmed talade 

tydligt, upprepade och visade att det var okej att fråga om beskrevs som viktigt och 

skapade trygghet i kommunikationen. Ungdomarna hade även upplevt att personer 

undvikit att kommunicera med dem då den andre förstått att ungdomen hade svårigheter 

att höra. Detta upplevdes som negativt och förklarades som att andra var ovana. ”Jag 
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tror att de jag möter tycker det är pinsamt, att de möter mig som är döv, då tycker de 

det är bättre att låta det va och gå därifrån”. En annan upplevelse var att andra kunde 

bli stela när ungdomarna föreslog att man skulle skriva istället för att tala, detta kunde 

resultera i att ungdomarna ville visa att de inte var konstiga genom att uttrycka sig i 

skrift. ”Därför skriver jag mycket. För det känns som att de är så stela och tittar 

konstigt på mig för att de tror att jag är någon avvikande person. Det är ju bara att jag 

inte hör”. Ungdomarna upplevde även tillgång till teckenspråkstolk som en viktig 

förutsättning för att ta del i sammanhang där kommunikationen skedde via tal.  

 

 Omgivningsfaktorer för teckenspråk. De ungdomar som behärskade teckenspråk 

uttryckte inga svårigheter att uppfatta vad som uttrycktes via teckenspråk. Hur många 

som deltog i samtalet hade ingen betydelse för att ungdomarna skulle hänga med i 

samtalen. Det var viktigt att teckenspråket förmedlades med både ansiktsmimik och 

tecken. ”Jag vill att det ska vara teckenspråk bara med mimik och tecken, det är 

perfekt. Det blir sammanhängande och är väldigt positivt”.  Det största hindret för att 

uppfatta teckenspråk var att den som tecknade var placerad på ett sådant sätt att 

ungdomarna inte kunde se vad som tecknades.  

 

Ungdomarna beskrev att de själva och personer i deras omgivning använde sig av 

tecken och tal samtidigt. Här gick upplevelserna isär om hur väl de hängde med i samtal 

via tecken och tal. En uppfattning var att kommunikationen kunde ske via samtidigt 

tecken och tal om samtalspartnern inte behärskade teckenspråk fullt ut. Att höra tal och 

se tecken samtidigt upplevde några ungdomar som positivt vilket gjorde att förståelsen 

för det som uttrycktes ökade. Andra upplevde att samtidigt tal och tecken kunde 

försvåra uppfattningen och föredrog teckenspråk. 

 

För att kunna kommunicera via teckenspråk var det viktigt att anhöriga lärde sig det nya 

språket och att de kunde såväl uttrycka sig som avläsa när ungdomarna tecknade. Att 

familjen inte kunde teckenspråk upplevdes som svårt och gjorde att kommunikationen i 

hemmet blev begränsad. Tillgången till teckenspråkiga miljöer var en förutsättning för 

att ungdomarna själva skulle utveckla ett teckenspråk. Detta hade i vissa fall inneburit 

att familjen och senare ungdomen själv flyttat, alternativt pendlat, till platser där det 

fanns skolor där undervisningen skett via teckenspråk. I de fall då ungdomarna flyttat 

från familjen beskrevs det som en nackdel att familjen tappade teckenspråkskompetens 

eftersom det vardagliga kommunicerandet med ungdomen uteblev. 

 

Att kamrater var nyfikna på teckenspråk och ville lära sig beskrev ungdomarna som 

något positivt som kunde underlätta kommunikationen med vännerna. En upplevelse i 

samband med detta var att ungdomarna inte ville vara teckenspråkslärare åt alla 

människor de träffade. ”Men om det är någon som jag verkligen känner och träffar ofta 

så brukar jag försöka lära dem /…/ de brukar ofta vara motiverade och tycka det är 

roligt att prata med mig”. 

 

 Individfaktorer.  Det visade sig att den egna motivationen var betydelsefull för att 

fortsätta utvecklas och ge sig in i olika kommunikativa sammanhang. Ungdomarna 

beskrev att de såg brister i det egna talet och hade en vilja att förbättra talet vilket 

resulterade i såväl fortsatt talträning i skolan som praktiskt användning av tal i 
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vardagen. Ungdomarna menade också att det var viktigt att ta plats i samtalet och fråga 

om eller be att kompisarna förklarade, även om det kunde upplevas jobbigt.  

 

Några ungdomar hade mötts av negativa attityder mot CI från personer med dövhet. Det 

framkom att ungdomarna sett andra personer med CI sluta använda sitt implantat som 

en följd av de negativa attityderna. Själva reflekterade ungdomarna över att det var 

viktigt att stå på sig och fortsätta använda implantatet och samtidigt vara öppna med att 

de själva hade CI. Andra personer kunde uttrycka att det var synd om personen med CI 

när denne inte hörde, vilket ungdomarna kommenterade som att ”jag bryr mig inte så 

mycket om det”.  

 

Ungdomarna hade en positiv grundinställning till att kommunikationssituationer gick att 

lösa. De kunde se till att planera aktiviteter med vänner med fullgod hörsel så att det 

inte enkom handlade om att sitta och prata. Hörseln fick inte styra vad de gjorde och 

inställningen var att ”man ska inte låta sig begränsas av ens handikapp, utan man ska 

försöka göra även det som är svårt så mycket som det bara går, för då lär man sig det 

istället och utvecklas på det viset”. Att söka sig till umgänge med personer med fullgod 

hörsel hade inte alltid varit självklart och ungdomarna beskrev att de under 

grundskoletiden varit för rädda eller blyga för att tala och därför undvikit kontakt med 

hörande. Idag upplevde ungdomarna att gemenskap med personer som talade var 

berikande, även om det samtidigt var svårt.  

 

”Varför jag är envis och ändå vill fortsätta träffa hörande /…/ för dövvärlden är 

så liten /…/ och då tycker jag det är roligt att träffa hörande också. Jag vill inte 

släppa det på grund av att kommunikationen är så jobbig. Jag vill lära känna dem 

också. Därför står jag ut med så många svårigheter”. 

 

Hur ungdomarna pratade om sig själva visade på vilket sätt de identifierade sig 

hörselmässigt. Här var variationen lika stor som antalet intervjuade. Även hur 

ungdomarna pratade om sig själva berodde på i vilket sammanhang de befann sig. En 

inställning var ”jag tänker mest på mig själv som vilken person som helst. Jag ser mig 

inte som handikappad på något vis”. En annan beskrivning var att se sig själv som 

hörselskadad. För andra var det tvärtom viktigt att betona att de egentligen var döva, 

men hade CI och att de således både var döva och kunde höra. ”När jag har CI på mig 

så är jag som en gravt hörselskadad. Gravt”. Detta beskrevs även som ”jag är inte döv 

/…/ jag kan höra och prata” men att ungdomarna då de tog av sig implantatet var döva. 

Det beskrevs vidare som viktigt att markera en skillnad mot att vara hörselskadad 

eftersom denna grupp uppfattades kunna prata flytande, något ungdomarna själva inte 

alltid kunde. Det var därför viktigt att poängtera detta i kontakt med hörande personer, 

så att andra inte skulle ha förväntningar på flyt i talet hos ungdomarna med CI. 

Tillsammans med döva beskrevs det som oviktigt att markera att de själva hörde. Här 

gick dock uppfattningarna isär. En motsatt inställning var att det vara viktigt att markera 

att de inte var döva med motiveringen att ”jag tycker man ska stå för det man har /…/ 

för de som är hörselskadade, de säger ju inte att de är döva. För de kan ju höra och 

prata, det är samma sak med mig”. Detta gjorde att till döva och personer som visste 

vad CI var beskrev ungdomarna sig själva som att de hade CI och till hörande personer 

att de var hörselskadade. Det framkom också hur andra betraktade ungdomarna. ”I 
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dövvärlden ser de mig som en CI-bärare, men i hörande världen ser de mig som en 

döv”.  

 

Upplevelse av att ta del i kommunikation 

Ungdomarnas upplevelser av delaktighet i talade och teckenspråkiga sammanhang 

varierade mycket inom gruppen. I talspråkssammanhang varierade den upplevda nyttan 

av implantatet, vilket kom att påverka hur de kunde ta del i samtalen. För att kunna ta 

del i teckenspråkiga sammanhang var egen teckenspråkskompetens en förutsättning. 

Upplevelsen av delaktighet i teckenspråkiga sammanhang påverkades framförallt av 

omgivningsfaktorer såsom teckenspråkskompetens hos samtalspartnern. Via 

tvåspråkighet i svenska och teckenspråk fick ungdomarna tillgång till två språkliga 

sammanhang. 

 

 Via tal. Att ta del i talade sammanhang beskrevs som att ”nu uppfattar jag nästan 

allt /…/ det är jättejätte sällan jag missar”. Detta hängde samman med en effektiv 

användning av strategier såsom att be om upprepningar då de inte uppfattade vad som 

sades. Några tyckte inte att deras förutsättningar för att uppfatta tal skilde sig så mycket 

från hörandes. Andra menade att enkla samtal där det var lätt att räkna ut vad den andre 

skulle säga fungerade bra. ”Till exempel, ’hur mår du?’ ’jag mår bra, hur mår du?’, ja 

så att man tänker på samma sak. Men om någon börjar prata om något helt annat så 

förstår jag inte”. Ungdomarna beskrev även att det endast var i samtal med en annan 

person som de kunde hänga med. Upplevelsen av att kunna ta del i talspråkssamtal var 

mycket positiv. ”Om jag förstår på en gång så tycker jag det är roligt, då känner jag att 

jag är mer. Att jag är på samma nivå som hörande och inte lägre. Det känns underbart 

att känna ibland att jag kan prata”. Möjligheten att kunna tala beskrevs som värdefull 

eftersom ungdomarna då kunde få kontakt med alla i samhället. Några ungdomar 

upplevde att det var svårt att tala eftersom de var tvungna att anstränga sig och tänka på 

hur de uttalade ord. 

 

Talspråkskommunikation kantades även av upplevelser av att inte hänga med i vad som 

sades. Som tidigare redogjorts för upplevde ungdomarna talspråkssamtal mellan flera 

personer som svårare att uppfatta än om de var ensamma med en annan person. Här 

beskrev ungdomarna dels att det kunde ”vara jobbigt, men det är inte så farligt” och att 

de kunde uppfatta vad som sades. Det kunde också vara så att ungdomarna hängde med 

till en början men sedan missade mer och mer till att inte förstå alls. Det förekom också 

att ungdomarna inte kunde hänga med alls och därför valde att sitta tysta och inte 

försöka uppfatta. Ibland bad ungdomarna vännerna att upprepa eller skriva för att de 

själva skulle hänga med i samtalet. När kamraterna visade att det var okej att de 

upprepade upplevdes det som positivt och gjorde att ungdomarna kunde ta större del i 

samtalet. Ibland upplevde ungdomarna att vännerna tyckte det var jobbigt att upprepa, 

något som fick ungdomen med CI att avväga när de bad om förtydliganden och inte. Att 

vara utestängd från samtalet upplevde ungdomarna som hemskt. ”Jag känner mig ju 

verkligen mycket utanför. Jag känner mig dum att jag inte förstår. Det är inte roligt”.  

 

I sammanhang där ungdomarna inte kunde ta del i kommunikationen var en reflektion 

”jag är utfryst /…/ men jag mår inte sämre av det, jag känner mig lycklig ändå”. Det 

framkom också att det upplevdes vara värre att vara utestängd från samtal med personer 

som man värderade en gemenskap med.  
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”Jag blir så less på att hela tiden säga ’vad sa du, vad sa du?’ så jag känner att 

jag ger upp. Jag är så van sånt, jag är ju uppvuxen med släktmiddagar och så. 

Jag orkar inte försöka. Men också med mina hörande kompisar, jag menar 

släktingarna är ju äldre och jag behöver inte veta vad de pratar om. Men 

kompisarna är ju i min ålder och jag vill vara med dem, så där blir det väldigt 

jobbigt och jag känner mig väldigt mycket utanför”.  

 

Ungdomarna valde att umgås med sina hörande kompisar på sociala forum över internet 

eftersom det upplevdes lättare att skriva till varandra än prata. En reflektion kring de 

erfarenheterna ungdomarna hade av att inte vara delaktiga i samtal, var att de på så sätt 

fick en förståelse av vad det innebär att vara utanför, vilket gjorde att de själva tog 

kontakt med personer som de uppfattade var utanför, för att få med dem i samtalet. Det 

visade sig även att ungdomarna upplevde att det var en nackdel att de inte kunde 

kommunicera då de inte kunde använda sina implantat, något som gjorde att de valde 

bort aktiviteter där implantatet ej kunde användas.  

 

 Via teckenspråk. Ungdomarna som behärskade teckenspråk uttryckte att det var 

självklart att de uppfattade allt via teckenspråk. Teckenspråket var ”enkelt att se” och 

samtalen flöt vilket beskrevs som något mycket positivt. ”Det känns skönt, en 

njutning”. Via teckenspråk kunde ungdomarna utan svårigheter vara delaktiga i samtal 

med flera personer. Frånvaron av hinder i kommunikationen gjorde umgänget mer 

avslappnat. ”Med teckenspråkiga kompisar är det ju mer så att jag kan prata fullt ut, vi 

kan diskutera saker, skämta och ha roligt”. Ungdomarna beskrev även att de tyckte det 

var lättare att uttrycka sig via teckenspråk jämfört med via tal. Möjligheten att kunna 

kommunicera på långt avstånd lyftes även fram som en fördel med teckenspråk. Det 

framkom att ungdomarna föredrog att kommunicera via teckenspråk med de vänner som 

både kunde tala och teckna. Vänner som kunde teckenspråk valdes framför vänner som 

endast talade. ”De flesta av mina kompisar är hörande. Fler än döva och 

hörselskadade, men jag brukar oftare hälsa på döva och hörselskadade kompisar än 

hörande /…/ De kan teckenspråk, därför är det roligare”. 

 

Upplevelse av att inte hänga med via teckenspråk handlade antingen om att ungdomarna 

själva inte kunde teckenspråk, eller för de ungdomar som kommunicerade via 

teckenspråk, att omgivningen inte kunde teckenspråk så bra. Ungdomarna beskrev att 

familjen inte behärskade teckenspråk fullt ut. ”Här hemma är det mer tungt och jag 

känner mig ledsen. Jag förstår inte vad de menar”. Om kommunikationen i hemmet 

inte fungerade kunde ungdomarna beskriva att de inte fick det stöd de behövde från 

föräldrarna när det gällde läxläsning. Det gjorde också att de inte kommunicerade så 

mycket med föräldrar som inte kunde teckenspråk. En upplevelse var att om någon 

tecknade och talade samtidig kunde det vara svårare att uppfatta vad som uttrycktes via 

teckenspråk.  

 

 Via tvåspråkighet. Att få ett cochleaimplantat inopererat hade gjort det möjligt för 

ungdomarna att höra och uppfatta tal. Det visade sig att ungdomarna var nöjda med att 

både kunna höra och att vara döva. Det uttrycktes även som att ”du kan umgås med alla 

olika, döva och hörande. Så du blir mer inkluderad”. De beskrev det som att det var 

viktigt att ”lära sig teckenspråk och att prata, båda parallellt, då blir det bra. Då blir 
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man stark”. Ungdomarna beskrev att de bara såg fördelar med att höra och att de på så 

vis var mer med i samhället. Ungdomarna uttryckte att tillgång till svenska och 

teckenspråk gjorde att de utvecklades bättre och hade en fördel i och med att de kunde 

umgås på båda språken och på så sätt ”kan jag ju dessutom höra till två världar också”. 

En kommentar till detta var att det var viktigt med skolformer där såväl personer med 

dövhet, CI, hörselnedsättning och fullgod hörsel gick. Genom att ha en mångfald bland 

eleverna skulle personen med CI inte vara ensam om att ha svårt att uppfatta, och på 

grund av detta känna sig utanför. Dessutom kunde en sådan miljö främja utvecklingen 

av tal och teckenspråk. 

 

Ungdomarna såg fördelar i att kunna uppfatta både teckenspråk och tal samtidigt och på 

så sätt förstå bättre vad som sades. Det beskrevs som viktigt att ha en fungerande 

kommunikation, men också att ha tillgång till övriga samhället, något som implantatet 

öppnade upp för.  

 

”Då kan jag ha ett språk som jag känner mig helt trygg i. Jag förstår allting i 

teckenspråk. Men om man bara kan teckenspråk så kan man ju inte kommunicera 

med den riktiga världen /…/ det är jättebra att jag kan göra det, även om det blir 

lite problem” 

 

Tillgången till såväl teckenspråkiga som talande sammanhang innebar även att 

ungdomarna rörde sig i två språkkulturer, något som var förenat med en förståelse för 

olika sätt att uttrycka sig via teckenspråk respektive svenska. En jargong som var vanlig 

på teckenspråk kunde personer med fullgod hörsel uppfatta som grov och stötande på 

svenska, vilket gjorde att ungdomarna anpassade sitt uttryckssätt efter vilken språkmiljö 

de befann sig i. Även skillnader i språken påtalades. Teckenspråket beskrevs som mer 

uttrycksfullt där känslor förstärktes med inlevelse i mimik och kroppshållning till 

skillnad från svenskan där ordet ensamt stod för innebörden, vilket uppfattades som mer 

stelt. Ytterligare en skillnad som lyftes fram var att en lång mening på svenska endast 

krävde ett fåtal tecken för att uttrycka samma sak.  

 

Ungdomarna uttryckte att det var viktigt att se att ett cochleaimplantat inte innebar att 

de blev hörande. De poängterade att det var viktigt att barn med cochleaimplantat hade 

en fungerande kommunikation med föräldrarna, i alla situationer, vilket gjorde 

teckenspråket till ett självklart val.  

 

”Om barnet badar eller om det sover så hör det ju inte. Om det vaknar mitt i 

natten och drömmer en mardröm och vaknar och skriker och föräldrarna kommer 

och då ska leta efter var CI’t är? Nej, det blir ju ingen direkt kommunikation. Men 

om det kan teckenspråk så blir det ju mer tryggt” 

 

Meningarna gick isär huruvida teckenspråk skulle vara ett krav eller inte, vilket 

uttrycktes som att ”Det är bra om barnet kan två språk. Jag tycker inte det ska vara ett 

absolut krav” men att rekommendationen var att både barn och föräldrar lärde sig 

teckenspråk. Ungdomarna som använde sig av teckenspråk såg endast fördelar med 

teckenspråk, inte minst i de situationer då cochleaimplantatet inte kunde användas.  
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Diskussion 

 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion, därefter följer en diskussion av resultaten 

i förhållande till tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare 

forskning. 

 

Metoddiskussion 

För en kvalitativ studie gäller andra kriterier för validitet än för en kvantitativ studie. 

Validitet i en kvalitativ studie kan bedömas utifrån dess kvalitet, trovärdighet och 

meningsfullhet (Langemar, 2008).  

 

Komplexiteten i begreppet delaktighet har inneburit en svårighet att förhålla sig till vid 

framställning av resultatet. För att behålla en förankring i data valdes den enklare 

definitionen av delaktighet som presenteras i SAOL (1986) i resultatdelen. Genom att 

omformulera frågeställningarna till att inkludera kommunikativa sammanhang på både 

talat språk och teckenspråk tydliggjordes ungdomarna variation i erfarenheter och 

förutsättningar för kommunikation. 

 

Vid datainsamling genom intervjuer är det oundvikligt att intervjuaren påverkar 

situationen. Allt sker i en kontext. Det faktum att jag själv har en hörselnedsättning, är 

tvåspråkig i svenska och teckenspråk och relativt ung (29 år vid tillfälle för 

intervjuerna) delar jag några av de erfarenheter som de deltagande ungdomarna har. 

Förhoppningsvis bidrog detta till en öppenhet hos ungdomarna att dela med sig av sina 

erfarenheter. Det undersökta ämnet är känsligt. Ungdomarna fick berätta om sina 

erfarenheter under endast ett tillfälle. Relationsbygget mellan ungdomarna och mig själv 

kan knappast anses ha varit fullt tillräckligt för att de skulle vilja dela med sig till fullo 

av sina eventuella upplevelser av att vara utestängda från samtal. Min förförståelse inom 

det studerade området kan förstås som att jag har en grundläggande förståelse för vad 

delaktighet kan innebära för ungdomar med cochleaimplantat. Förhoppningsvis bidrog 

min förförståelse till att jag var uppmärksam på detaljer i ungdomarnas berättelser. En 

risk med den egna förförståelsen inför det undersökta kan vara att vissa uttalanden inte 

har följts upp tillräckligt. En strävan har varit att reflektera kring materialet utifrån dessa 

begränsningar och att förmedla ungdomarnas upplevelser.  

 

Transkribering från tal till text innebär alltid att en del av informationen går förlorad, till 

exempel när det gäller betoningar och nyanser i röstuttryck. Precis som vid 

transkribering från tal till skrift innebär den gjorda översättningen från teckenspråk att 

detaljer i uttryckssätt gått förlorade. Till detta kommer en bearbetning av det uttryckta i 

och med översättningen till svenska. Förutom att förmedla det som uttrycktes har det 

även varit en avsikt att förmedla språklig stil och slanguttryck i utskrifterna. Detta 

innebär att slanguttryck via teckenspråk har skrivits ut med dess motsvarighet i svenska. 

Genom att sträva efter en enhetlig språklig stil i de utskrivna intervjuerna bör det inte 

vara möjligt att urskilja vilka citat som är översatta från teckenspråk och vilka som är 

transkriberade från tal. 

 

Vid urvalsförfarandet var det en strävan att få en spridning av olika karaktäristika och 

erfarenheter hos den undersökta gruppen. Ungdomar med cochleaimplantat är en 

relativt liten grupp i Sverige och samtliga ungdomar som uppfyllde urvalskriterierna 
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och ingick i CI-klinikens patientregister fick en förfrågan om att delta. Det fanns därför 

begränsade möjligheter att styra urvalet för att få en jämn spridning avseende olika 

viktiga karaktäristiska hos gruppen. Trots begränsad möjlighet att styra urvalet kan det 

konstateras att de ungdomar som deltog representerade en vid variation när det gäller 

ålder för operation och eventuell hörsel innan CI. Könsfördelningen var jämnt 

representerad med tre flickor och fyra pojkar. Studien hade inte för avsikt att undersöka 

eventuella skillnader i upplevelser mellan flickor och pojkar. Någon sådan kunde inte 

noteras vid analys av materialet. Såväl ungdomar som använde sig av CI som de som 

valt bort sitt CI deltog och de beskrivna upplevelserna varierade från att vara positiva 

till att beskriva begränsningar med cochleaimplantatet. Genom att en av deltagarna hade 

valt att ej använda sitt CI synliggjordes även upplevelsen av att inte ha nytta av sitt 

implantat. Variationen i förutsättningar och de beskrivna upplevelserna talar för att en 

spridning av olika erfarenheter fångats.  

 

Bortfallet var relativt stort. Av 29 gjorda utskick genomfördes sex intervjuer. Ytterligare 

en ungdom rekryterades via kontakt genom en annan deltagare. En möjlig förklaring är 

att ungdomar befinner sig i en livssituation som fylls av skola, vänner och andra 

fritidsaktiviteter där lust och utrymme för att delta i en undersökning är begränsad. Flera 

studier har gjorts på den här gruppen då de var små. Ungdomarna hade även en 

kontinuerlig kontakt med kliniken där de blivit opererade, något vissa deltagare 

upplevde som betungande. Man kan kanske föreställa sig att ungdomar med 

cochleaimplantat generellt sett är trötta på att dela med sig av sina upplevelser av sitt CI 

och ha fokus kring det, vilket kan vara en förklaring till den låga svarsfrekvensen. 

Eftersom karaktäristiska hos de som avböjt sin medverkan ej kommit till min kännedom 

har det inte varit möjligt att avgöra om ungdomar med en viss typ av upplevelse i större 

utsträckning valt att delta medan en annan avböjt. Något som var gemensamt för de 

deltagande ungdomarna var inställningen att kommunikativa situationer går att lösa. 

Möjligtvis har ungdomar med en dominerande upplevelse av att kommunikationen är 

otillgänglig och omöjlig att lösa, valt att inte delta. Frågan kvarstår huruvida detta är en 

upplevelse hos den undersökta populationen som inte fångats upp eller om den svenska 

modellen med möjlighet att utveckla tvåspråkighet och välja skolform utifrån olika 

hörselmässiga och språkliga behov bäddar för en delaktighet i minst en språklig 

gemenskap. 

 

När det gäller generaliserbarheten är det möjligt att delar av resultaten även kan vara 

giltiga för ungdomar med hörselnedsättning som använder hörapparat. Detta rör 

framförallt hur ungdomarna kommunicerar, vilka strategier de använder sig av, faktorer 

i omgivningen och i viss mån hos individen, som främjar delaktighet i kommunikation. 

Även upplevelser av delaktighet i talade respektive teckenspråkiga sammanhang och 

upplevelsen av att ha tillgång till både en teckenspråkig och talspråkig gemenskap kan 

gälla för ungdomar med hörselnedsättning. 

 

Ingen annan studie med samma forskningsfokus har kommit till min kännedom. Det är 

därför inte möjligt att bedöma samstämmigheten i det övergripande resultatet med andra 

studier. Att vara delaktig i det sociala samspelet är viktigt för självbilden (Bergöö & 

Ewald, 2003). Förståelse för vad delaktighet kan innebära och påverkas av hos denna 

grupp, är därför av intresse och relevans. Ungdomar med CI är en relativt ostuderad 

grupp, i synnerhet när det gäller deltaganden i kvalitativa studier. Denna uppsats är ett 
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bidrag till den växande kunskapen om ungdomar med cochleaimplantat. Genom att 

koncentrera resultatet till ungdomarnas beskrivningar av kommunikationen ökar 

förståelsen för denna grupp. Den mer tolkande analysen i resultatdiskussionen ämnar 

öka meningsfullheten i resultatet i relation till den teoretiska och empiriska bakgrunden.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen inleds med en översiktlig sammanfattning av resultatet därefter 

diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka om ungdomar med cochleaimplantat 

upplever sig vara delaktiga i det sociala kommunikativa samspelet, och i så fall, på 

vilket sätt. Detta gjordes genom att besvara följande frågeställningar: hur kommunicerar 

ungdomar med cochleaimplantat? Vad gör ungdomarna för att underlätta 

kommunikationen och hur upplever de att det de gör fungerar? Vilka faktorer verkar 

främja respektive försvåra delaktighet? 

 

 Sammanfattning av resultaten. Ungdomarna kommunicerade både via tal och 

teckenspråk. Några ungdomar kunde också variera mellan att tala, teckna eller skriva 

beroende på sammanhang och språkkompetens hos den de kommunicerade med. Några 

kunde inte teckenspråk, andra kunde inte kommunicera via enbart tal. För att underlätta 

kommunikationen via tal använde ungdomarna sig av olika strategier. Det handlade dels 

om strategier som ungdomarna själva tog till, dels om strategier som involverade 

omgivningen. En strategi var även att övergå från tal till att kommunicera på ett annat 

sätt. Faktorer som främjade respektive försvårade delaktighet fanns såväl att finna i 

ungdomarnas uppväxt som i närvarande faktorer idag. Erfarenheter under uppväxten 

som utveckling av tal och att lära sig tolka ljud samt exponering för talande miljöer, 

hade betydelse för möjligheten att delta i talspråkssammanhang. Tillgång till 

teckenspråkiga sammanhang och anhöriga som lärde sig teckenspråk var viktiga för 

ungdomarnas utveckling av teckenspråk. Den egna förmågan i teckenspråk var en 

förutsättning för att kunna ta del i samtal via teckenspråk. Individuella faktorer och 

faktorer i omgivningen hade betydelse för ungdomarnas möjlighet att ta del i samtal. 

Upplevelserna av att ta del i talspråkssamtal varierade från att ungdomarna sällan 

missade någon information, till att inte kunna uppfatta alls vad som sades. De ungdomar 

som kunde teckenspråk beskrev inga svårigheter för att ta del i samtal på detta språk. De 

ungdomar som både kunde tala och teckna beskrev fördelarna med detta genom att de 

på så sätt kunde delta i sammanhang där kommunikationen skedde via både tal och 

teckenspråk. Teckenspråket beskrevs som en trygg kommunikation där de kunde 

uppfatta allt medan möjligheten att tala och höra var ett sätt att ha kontakt med det 

övriga samhället. 

 

 Betydelsefulla bakgrundsfaktorer. Ungdomarna uttryckte låga förväntningar på 

cochleaimplantatet, detta har även beskrivits i Hallbergs och Ringdahls studie (2004). 

Möjligen hänger de låga förväntningarna samman med ungdomarnas realistiska 

förhållningssätt till hur de hörde med sina implantat. Detta tog sig uttryck som att 

ungdomarnas förväntningar på sig själva att uppfatta tal var i kongruens med de faktiska 

möjligheterna. För de ungdomar som inte hade utvecklat talspråk alls, eller i mycket 

begränsad omfattning, innan operationen skedde kommunikationen i hemmet 

framförallt via teckenspråk även efter operationen. Detta är i linje med resultatet från 

studien av Preisler et al. (2002). Ungdomarna skilde sig åt när det gäller hur deras 
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förmåga att uppfatta och urskilja ljud samt tala utvecklades. Liknande variation i 

utvecklingen har konstaterats i andra studier (Preisler et al., 2002; Uhlén et al., 2005). 

Preisler et al. (1999) konstaterade att omgivningens förhållningssätt var av betydelse för 

utvecklingen. En barncentrerad och stödjande kommunikationsstil främjade barnets 

språkliga utveckling. Ungdomarnas uttryck för att det var viktigt med lustfylld 

stimulering av tal är i linje med resultaten från studien av Preisler et al. (1999). 

Bemötande från omgivningen kan även i denna studie konstateras som en viktig faktor 

för att främja delaktighet i kommunikationen. 

 

Ungdomarna själva menade att lång tid av dövhet innan de fick sitt CI hängde ihop med 

en begränsad förmåga att tolka ljuden de hörde. Detta gällde de som fått ett andra 

implantat senare i livet och på så sätt hade möjlighet att jämföra sina erfarenheter med 

det första cochleaimplantatet. I Sverige har utvecklingen skett mot allt tidigare 

operationsålder för att främja ljuduppfattning (Anmyr, L., personlig kommunikation 27 

maj 2010) och talutveckling (Statens Beredning för medicinsk utvärdering, 2006). 

Ungdomarna som hade utvecklat teckenspråk och svenska som små uttryckte att 

teckenspråket fungerade som en bas utifrån vilken de sedan lärde sig talspråk. Att 

förmåga i teckenspråk stimulerar talspråksutvecklingen har även konstaterats av andra 

(Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). Resultaten från föreliggande studie indikerar att 

parallell utveckling av svenska och teckenspråk främjar den språkliga kompetensen i 

båda språken. Tvåspråkighet i svenska och teckenspråk bidrar till en ökad möjlighet till 

delaktighet i såväl talspråkiga som teckenspråkiga sammanhang. 

 

 Upplevelse av cochleaimplantat, kommunikation och språk. Samma frustration 

och oro som deltagarna i studien av Wheeler et al. (2007) uttryckte när deras 

cochleaimplantat var trasiga beskrevs av ungdomarna i föreliggande studie. De menade 

att cochleaimplantatet var en förutsättning för att vara sig själva. Om man fråntas vad 

som är nödvändigt för att vara sig själv blir en rimlig konsekvens en negativ 

känsloreaktion. Ungdomarna skilde sig från deltagarna i studien av Wheeler et al. 

(2007) genom att beskriva att användningen av implantatet även innebar en massiv 

exponering för ljud som kunde vara tröttande varför de tyckte det var skönt att ibland 

inte använda sitt implantat. Wheeler et al. (2007) konstaterade att ungdomar med 

cochleaimplantat hade ett pragmatiskt förhållningsätt till kommunikation genom att 

variera sitt kommunikationssätt efter sammanhang. Detta framkom även i denna studie, 

liksom i studien av Preisler et al. (2002). Ungdomarnas beskrivningar av svårigheter att 

höra i grupper med många som talar samtidigt är även en uppfattning som delas av 

andra föräldrar till barn med cochleaimplantat (Bat-Chava & Deignan, 2001).  

 

Resultaten visade att ungdomarna tyckte det var viktigt att personer i omgivningen 

visste om ungdomarnas svårigheter att höra. Vetskapen om de hörselmässiga 

begränsningarna gjorde att andra kunde anpassa sig. Att kamrater som visar tålamod 

och acceptans i kommunikationen främjar en god relation har poängterats av Bat-Chava 

& Deignan (2001). Ahlström (2000) menar också att kunskaper i omgivningen om 

funktionsnedsättningen är av betydelse för individens utveckling. Ungdomarnas uttryck 

för att talspråkssamtal fungerade bäst då de samtalade med en annan person i en tyst 

ljudmiljö kan även förstås i relation till de slutsatser som Ibertson et al. (2009) drar. 

Författarna menar att ungdomar med cochleaimplantat var samarbetsvilliga 

samtalspartners samtidigt som de använde sig av fler förtydligande frågor jämfört med 
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de med fullgod hörsel. En möjlig tolkning är att utifrån den givna kontexten har 

ungdomar med cochleaimplantat strategier och hörselmässiga förutsättningar som är 

tillräckliga för ett sådant samtal.  

 

I de fall hörselfunktionen inte är tillräcklig för att uppfatta tal, eller då 

cochleaimplantatet inte kan användas kan tillgång till teckenspråkstolk vara av 

avgörande betydelse för att ta del i talspråkssamtal. En förutsättning för att kunna 

använda sig av teckenspråkstolk är att individen kan teckenspråk. I studien av Arisi et 

al. (2010) kunde deltagarna inte kommunicera via teckenspråk samtidigt som deras 

taluppfattning var låg. Teckenspråk har inte lika stark ställning i det italienska samhället 

som i det svenska. I Sverige betonas vikten av tvåspråkighet i talat språk och 

teckenspråk för barn med cochleaimplantat både från intresseorganisationer för döva 

och hörselskadade (Fernström et al., 2007; HRF, årtal ej angivet) och statliga 

myndigheter (Socialstyrelsen, 2009c). Tillgång till teckenspråkstolk och egen 

kompetens i teckenspråk främjar ungdomarnas möjlighet till delaktighet. 

 

Dammeyer (2009) konstaterar att hög förmåga i språk, talat eller tecknat, är av 

betydelse för den psykosociala hälsan. Ungdomarna i föreliggande studie varierade i 

förmåga att kommunicera via såväl talad svenska som via teckenspråk. Dock hade 

samtliga ungdomar tillgång till minst en kommunikationsmetod som de beskrev som 

välfungerande. Med utgångspunkt i att kommunikation med andra människor är 

grundläggande för vårt välbefinnande (Fellinger et al., 2007) och vår utveckling 

(Bergöö & Ewald, 2003) kan en tolkning vara att ungdomarnas goda förutsättningar för 

kommunikation i åtminstone ett språk är ett viktigt medel för delaktighet.  

 

Resultaten visar att ungdomarna ansåg sig vara nöjda med vad de hörde samtidigt som 

de sade sig vara medvetna om att de missar mycket. En koppling kan göras till 

Hallbergs och Ringdahls studie (2004) där personer med CI uttryckte det existentiella 

värdet av cochleaimplantatet som gjorde att de kom tillbaka till livet. Fellinger et al. 

(2007) konstaterar att personer med CI var mer nöjda med den uppnådda hörseln de fick 

genom sitt hjälpmedel jämfört med vad personer med hörselnedsättning som använde 

sig av hörapparat var. Även ungdomar med cochleaimplantat beskriver en övervägande 

positiv inställning till sina implantat (Wheeler et al., 2007). Personer med 

hörselnedsättning, och i synnerhet då hörselnedsättningen är förvärvad, uttrycker sorg 

och förlust över sin tilltagande funktionsnedsättning som utestänger dem från det 

sociala samspelet (Danermark & Coniavitis Gellerstedt, 2003; Gullacksen, 2002). En 

möjlig tolkning utifrån ovanstående är att det finns en betydande skillnad i 

utgångspunkt mellan personer med CI och personer med hörselnedsättning som handlar 

om vinst eller förlust. Personer med CI har i regel redan förlorat all hörsel, vilket gör att 

implantatet ger en dramatisk förbättring i möjligheten att höra ljud. Det kan antas att 

personer med hörselnedsättning brottas med den förlust av hörsel de redan erfarit, men 

också upplever en oro inför eventuell fortsatt förlust. En hörapparat kan vara till nytta 

för att uppfatta mer, men gör inte att personen hör i nivå med vad en person med fullgod 

hörsel gör. Skillnaden i förbättrat hörande är mindre med hörapparat jämfört med 

cochleaimplantat. Däremot beskrivs det faktiska hörandet med cochleaimplantat som i 

nivå med en person med svår hörselnedsättning med hörapparatsförstärkning 

(Socialstyrelsen, 2009b). Här är det kanske just skillnaden i förbättring som är det 

centrala bakom den positiva inställningen. För personer som aldrig hört innan sitt CI 
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innebär tillgången till ljud genom implantatet en vinst. Kanske kan ungdomarnas 

beskrivningar av de möjligheter cochleaimplantatet innebär tolkas som att de utan detta 

hjälpmedel varit helt utestängda från talspråkskommunikation. Hörseln genom CI blev 

således en vinst som öppnade för möjligheter de utan sitt hjälpmedel skulle vara 

utestängda från.  

 

 Kamratrelationer och identitetsuppfattning. Resultaten visade att några ungdomar 

valde teckenspråkiga vänner framför talande. Det kan handla om ett behov av att 

identifiera sig med kamratgruppen (Coleman & Hendry, 1999) genom att dela samma 

språkliga förutsättningar. Bat-Chava och Deignan (2001) lyfter fram att föräldrar 

upplever det som mycket viktigt att deras barn hade kamrater med cochleaimplantat 

eller hörselnedsättning. Detta var något som även ungdomarna beskrev som viktigt, inte 

minst i relation till skolan där närvaron av andra med liknande hörselmässiga 

förutsättningar innebar att de själva inte upplevde sig ensamma. Ungdomarnas 

uppfattning stämmer väl med hur Coleman och Hendry (1999) förklarar att avsaknad av 

delaktighet i kamratgruppen kan leda till ensamhet och isolering. Den identitet som CI-

bärare som uttrycktes av en ungdom kan även kännas igen från resultaten av Burman 

(2009) där ungdomar med cochleaimplantat hade skapat sig en egen CI-identitet som 

var skild från den hos personer med dövhet och hörselnedsättning. 

 

 Delaktighet hos ungdomar med cochleaimplantat. Vid analys av data och 

framställning av resultaten blev det tydligt att delaktighet är ett komplext begrepp som 

består av flera dimensioner, vilket även lyfts fram av forskare inom området (Eriksson, 

2007; Granlund & Björk-Åkesson, 2005).  De komponenter som ICF lyfter fram har 

varit användbara för att förstå ungdomarnas upplevda delaktighet. De olika 

komponenterna i ICF står inte i ett kausalt förhållande till varandra utan påverkar och 

påverkas av varandra (Socialstyrelsen, 2003).  

 

När det gäller delaktighet via talspråk är hörselfunktionen central, det vill säga den 

förmåga att uppfatta och tolka ljud som ungdomarna får tillgång till genom sitt CI. Här 

var variationen stor mellan ungdomarna. Hjälpmedel benämns enligt ICF som en 

omgivningsfaktor (Socialstyrelsen, 2003) och kompenserar i ungdomarnas fall för 

avsaknaden av fungerande hårceller i hörselsnäckan, ett uttryck för bristande 

kroppsstruktur. Möjligheten att uttrycka och ta emot budskap via talat språk är exempel 

på aktiviteter. Resultaten visar att förmåga att uttrycka och uppfatta tal även är beroende 

av personliga faktorer. Ungdomarnas motivation för att utveckla talet eller exponera sig 

för olika dialekter bidrar till aktiviteter (tränar tal eller reser runt och kommunicerar 

med människor som talar på ett annat sätt än vad de själva var vana vid). Detta kan 

tolkas som att en hög inre locus of control bidrar till att ungdomarna aktivt agerar för att 

utvecklas. Inre locus of control relateras till hög grad av delaktighet (Granlund & 

Björck-Åkesson, 2005). Motivationen bakom agerandet är även ett uttryck för det 

engagemang ungdomarna beskriver inför talspråkiga sammanhang. Det finns således en 

vilja att ta del i de sammanhangen. Ett uttryck för engagemanget kan även ses mot 

ungdomarnas beskrivningar av att de såg till att planera aktiviteter med talande vänner 

så det inte enbart handlade om att samtala. Genom att se det på det sättet kan vi förstå 

att möjligheten att uppfatta tal och kommunicera bara är ett medel för att nå delaktighet. 

Här blir det tydligt att delaktighet snarare handlar om engagemanget inför situationen: 

viljan att vara i en gemenskap. I det ovan beskrivna exemplet får aktiviteten en central 
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roll för att uppleva delaktighet med kamrater. Utifrån utgångspunkten att engagemanget 

inför en situation har betydelse blir det tydligt att det upplevda utanförskapet är så 

mycket större då ungdomen inte kan uppfatta vad vännerna säger jämfört med 

svårigheterna att höra äldre släktingar på middagar. 

 

När ungdomarna initierade ett nytt ämne i ett samtal med flera personer kan det ses som 

ett tecken på social förmåga där ungdomarna kunde styra in samtalet på ett sätt som 

engagerade vännerna. Social förmåga relateras till hög grad av delaktighet (Granlund & 

Björck-Åkesson, 2005). Genom att ungdomarna styrde samtalet kunde de påverka 

utfallet av ett samtal och med det den egna möjligheten att delta i samtal som de annars 

varit utestängda från. Detta agerande skulle i så fall tolkas som en hög grad av inre 

locus of control.  

 

Ytterligare uttryck för att engagemang inför en situation påverkar aktiviteten var att 

ungdomarna beskrev att det var viktigt att fråga om, även om det var jobbigt. 

Ungdomarnas delaktighet påverkades även av attityder från vänner. När vännerna 

signalerade att de inte orkade upprepa eller förklara ledde det till att ungdomen inte 

frågade om och fick en begränsad delaktighet. Den begränsade delaktigheten innebar att 

engagemanget inför situationen sjönk. Till exempel blev ungdomarna tysta och försökte 

inte använda sig av olika strategier eftersom de bedömde det som omöjligt att kunna 

uppfatta tal i det givna sammanhanget.  

 

Förutom attityder från omgivningen spelade andra faktorer i omgivningen en viktig roll 

för ungdomarnas möjlighet att vara delaktiga. Anhörigas förmåga i teckenspråk 

underlättade ungdomarnas delaktighet i samtal i hemmet. Utifrån Bronfenbrenner 

(1979) kan även betydelsen av omgivningsfaktorer hittas i de olika system som 

individen mer eller mindre direkt befinner sig i. Tillgång till teckenspråkstolk gjorde att 

ungdomarna kunde delta i talspråkssammanhang de annars varit utestängda från. Rätt 

till teckenspråkstolk i vardagssammanhang är lagstadgat i Sverige (Hälso- och 

sjukvårdslagen, 1982:763) Påverkan av lagar placerar Bronfenbrenner (1979) i 

makrosystemet. När det gäller påverkan från exosystemet, i vilket individen inte själv 

tar del men påverkas av (Bronfenbrenner, 1979) kan en parallell dras till de ungdomar 

som inte fick fortsätta med undervisning via tal i svenska och engelska på grund av 

protester från andra barns föräldrar. Sammanfattningsvis kan konstateras att 

Bronfenbrenners ekologiska modell kan vara användbar för att belysa hur de olika 

system ungdomarna befinner sig i påverkar ungdomarnas möjlighet till delaktighet. 

 

Beskrivningen av att ungdomarna sällan missade vad som sades hängde samman med 

en aktivitet från deras sida, nämligen att fråga om när de inte uppfattade, och av faktorer 

i omgivningen som att vännerna upprepade och signalerade att det var okej att ta den 

hänsyn som behövdes för att ungdomen skulle kunna vara engagerad, delaktig, i 

samspelet. Citatet ”om jag förstår på en gång så tycker jag det är roligt, då känner jag 

att jag är mer. Att jag är på samma nivå som hörande och inte lägre. Det är underbart 

att känna ibland att jag kan prata” kan ses som ett uttryck för det engagemang i en 

livssituation ICF definierar delaktighet som.  

 

Det framkom att ungdomarna beskrev sig själva hörselmässigt på olika sätt, vilket kan 

ses som ett sätt att definiera sitt funktionshinder. En variant var ”jag tänker mest på mig 
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själv som vilken person som helst. Jag ser mig inte som handikappad på något vis”. 

Detta skulle kunna tolkas som att personen upplevde att inget funktionshinder förelåg: 

cochleaimplantatet kompenserade för bristen i kroppsstruktur, vilket i kombination med 

tillräckliga strategier och fungerande interaktion med omgivningen vars stöd och 

attityder gjorde att kommunikationen fungerade och ungdomen upplevde sig delaktig. 

De ungdomar som menade att det var viktigt att betona att de inte var hörselskadade 

eftersom de hade svårt att tala flytande kan förstås som att de genom sitt sätt att 

beskriva sig själva även förmedlade sitt funktionshinder, det vill säga de problem som 

uppstod i den talade kommunikationen när det gällde såväl att uttrycka sig som att 

uppfatta den andre. I att vara hörselskadad las en betydelse i dessa fall om att kunna tala 

flytande. För de ungdomar som beskrev sig själva som döva blev det en markering av 

sin språkliga tillhörighet i vilken inget funktionshinder förelåg. 

 

En reflektion utifrån ovanstående resonemang är att ungdomarna genom sitt sätt att 

definiera sig själva signalerade vad andra kunde förvänta sig av dem vad det gällde 

deras möjligheter att uttrycka sig och uppfatta, via tal och/eller teckenspråk. En djupare 

innebörd av hur de definierade sig kan också vara att de uttryckte vilka förväntningar de 

hade på sig själva. Att beskriva sig själv som hörselskadad när de egenskaper de lade in 

i den benämningen inte kunde uppfyllas av dem, skulle innebära ett ständigt 

misslyckande. Genom att då förhålla sig realistiskt till de egna språkliga möjligheterna 

och begränsningarna var uttrycket för identitet och den faktiska verkligheten i balans. 

Att förhålla sig realistiskt till de egna möjligheterna tog sig även uttryck som att det var 

viktigt att betona att de kunde kommunicera på både tal och teckenspråk. Detta 

uttrycktes som att de var CI-bärare, eller i de fall då den andre bedömdes inte veta vad 

CI var, att de var hörselskadade.  

 

Resultatet visar att de ungdomar som behärskade teckenspråk inte upplevde några 

hinder för att kommunicera på detta språk. Det kan förstås som att de hade de 

nödvändiga kroppsfunktionerna och kunde uttrycka sig och uppfatta via teckenspråk. 

Almqvist et al. (2004) lyfter vikten av egenskaperna hos ytorna för samspel, så kallade 

nischer, och tillgången till dessa (Almqvist et al., 2004). Ungdomarnas beskrivningar av 

att de umgicks med teckenspråkiga vänner och hade tillgång till teckenspråkiga miljöer, 

i skolan, med kamrater och familjen kan ses som uttryck för att nischerna såväl var 

tillgängliga som hade de nödvändiga egenskaperna för att ungdomarna skulle uppleva 

sig delaktiga. I de fall då kommunikationen i hemmet beskrevs som otillfredsställande 

eftersom familjemedlemmar inte kunde teckenspråk kan ses som att nischerna inte var 

tillgängliga. Ungdomarnas beskrivningar av umgänget via teckenspråk, som 

njutningsfullt där de kunde kommunicera fritt med vänner, diskutera och skämta, kan 

också förstås som att de värderade den gemenskapen och upplevde ett engagemang i 

situationen: de var delaktiga.  

 

De ungdomar som kunde kommunicera via både tal och teckenspråk hade tillgång till 

två språkliga gemenskaper, vilket av dem uppfattades som mycket positivt. 

Teckenspråket beskrevs som ett språk de var trygga i, och möjligheten att tala ett sätt att 

få kontakt med övriga samhället. Tryggheten i teckenspråk kan förstås som 

betydelsefullt för deras välbefinnande. En tolkning är att eftersom de hade en språklig 

gemenskap i vilken de uppfattade sig som trygga, kunde de också stå ut med de 

svårigheter som uppstod i talspråkskommunikation, vilket av en person uttrycktes som 



37 

 

 

 

”jag är utfryst /…/ men jag mår inte sämre av det, jag känner mig lycklig ändå”. Hade 

upplevelsen av att vara utfryst varit ständigt närvarande i alla livssituationer är det 

rimligt att anta att det allmänna hälsotillståndet varit lågt.  

 

 Sammanfattande reflektioner och slutsatser. Delaktighet är ett komplext begrepp 

och frågan om ungdomarna upplever sig vara delaktiga eller inte, och i så fall på vilket 

sätt, har inget enkelt svar. Utifrån ovanstående resonemang kan konstateras att såväl 

funktionsförmåga, aktiviteter, omgivningsfaktorer och personliga faktorer har betydelse 

för delaktighet. Det upplevda engagemanget i en situation har även en ömsesidig 

påverkan på aktiviteter som i sin tur kan påverka omgivningen. Även faktorer bakåt i 

tiden är av betydelse. En habilitering där tal och hörsel stimuleras på ett kreativt och 

lustfyllt sätt främjar talutvecklingen. Tillgång till teckenspråkiga miljöer och att 

anhöriga får utbildning i teckenspråk är viktigt. 

 

Förhoppningsvis kan de beskrivningar som framkommit hos ungdomar med CI vara till 

nytta för att förstå vad denna grupp behöver, men också komma till användning när det 

gäller att planera vilka insatser som bör göras för de barn som opereras med ett 

cochleaimplantat idag. Det är viktigt att ha i åtanke att döva barn idag opereras vid lägre 

åldrar och med mer avancerad teknik jämfört med den här undersökta gruppen. De barn 

som opereras idag har av den anledningen rimligtvis andra förutsättningar än de 

deltagande ungdomarna. Resultatet kan därför inte helt generaliseras till att gälla den 

kommande generationen ungdomar med cochleaimplantat, dock är det rimligt att anta 

att många upplevelser delas även av den kommande generationen ungdomar med 

cochleaimplantat. 

 

En viktig slutsats är att ungdomar med cochleaimplantat uppvisar en stor variation 

gällande hur de kommunicerar. Variationen beror på förmåga att uppfatta och uttrycka 

sig via talat språk och teckenspråk. Möjligheterna till talspråkskommunikationen har 

framförallt att göra med de individuella olikheterna att uppfatta och tolka ljud till 

meningsbärande enheter. Aktiv stimulering av tal och exponering för att tala och lyssna 

har betydelse för att utveckla såväl talet som förmågan att uppfatta tal. Tillgång till 

sammanhang där talspråk används är av betydelse. Möjligheterna till 

teckenspråkskommunikation är beroende av om individen själv har haft tillgång till 

teckenspråk för att kunna utveckla detta språk. Teckenspråkskommunikation är även 

beroende av att teckenspråk används och behärskas i ungdomens omgivning. En central 

slutsats är att ungdomarnas upplevelse av delaktighet i det sociala samspelet är beroende 

av såväl funktionsförmåga som förmåga att uttrycka och ta emot meddelanden via tal 

och/eller teckenspråk samt av omgivningsfaktorer som bemötande och språkkompetens 

hos kommunikationspartners samt de betingelser som råder i samhället med till exempel 

tillgång till teckenspråkstolkning. Även individuella faktorer så som motivation och hur 

ungdomarna identifierade sig hade betydelse för delaktighet. 

 

Genom tillgång till cochleaimplantat öppnar sig möjligheter att kommunicera via tal. 

För några kan talspråkskommunikation fungera bra i många sammanhang. För andra är 

den reserverad till samtal med en annan person, gärna för personen känd, där samtalet 

förs i en tyst ljudmiljö. Samtliga ungdomar upplever bakgrundsljud som störande. Då 

cochleaimplantatet ej kan användas kan ungdomarna inte kommunicera enbart via tal. 

De ungdomar som behärskade teckenspråk hade inga svårigheter vare att uttrycka sig 
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eller uppfatta via detta språk. De ungdomarna som endast kunde teckenspråk, och ej tala 

stod inför begränsningar, framför allt i kontakt med majoritetssamhället.  

 

Socialstyrelsen (2009c) och intresseorganisationer (Fernström et al., 2007; HRF, årtal ej 

angivet) betonar vikten av att barn med cochleaimplantat utvecklar tvåspråkighet i 

teckenspråk och svenska. Detta stöds av resultaten från denna studie. De ungdomar som 

är tvåspråkiga uttryckte nyttan av de möjligheter att höra som de fick genom sitt CI. 

Teckenspråk var en viktig grund att stå på där delaktigheten inte var villkorad till vissa 

omständigheter. Att ha tillgång till två språk borde fungera stärkande för deras självbild 

eller som en ungdom uttrycker det: ”kan jag ju dessutom tillhöra två världar också”. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att i en studie mer explicit undersöka vad ungdomar med 

cochleaimplantat lägger i begreppet delaktighet. Detta skulle även vara ett sätt att pröva 

det ramverk som presenteras i ICF.  

 

Ungdomarna i denna studie befinner sig i senare delen av tonåren. Det är rimligt att de 

kommer att ställas inför nya kommunikativa möten i vuxenlivet vid eventuella 

högskolestudier, inträdet i arbetslivet eller då de själva bildar familj. Att ha tillgång till 

en fungerande kommunikation är grundläggande för en fortsatt positiv utveckling. Det 

är viktigt att denna grupp följs genom livets skeden för att förstå deras behov och 

möjligheter.  

 

De barn som opereras med CI idag gör det under andra förhållanden än de undersökta 

ungdomarna. Det är därför viktigt att även den kommande generationen ungdomar med 

cochleaimplantat studeras för att förstå mer under vilka förutsättningar de 

kommunicerar och upplever sin situation.  

 

Personer med cochleaimplantat tycks dela erfarenheter och förutsättningar med personer 

med hörselnedsättning som använder sig av hörapparater. Det skulle därför vara 

intressant att jämföra dessa grupper för att tydliggöra eventuella skillnader och likheter 

när det gäller hur de kommunicerar och upplever sig vara delaktiga. Det är möjligt att 

dessa båda grupper delar upplevelsen av att ha en dubbel språklig identitet och 

tillhörighet. 
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Bilaga 2: Brev till intervjudeltagare. 

Hej! 

Mitt namn är Maria Midbøe och jag läser sista året på en femårig 

utbildning vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet för att bli psykolog. 

Under hösten ska jag skriva min examensuppsats och vill då genomföra en 

intervjustudie för att ta reda på hur ungdomar med cochlea implantat upplever sin 

situation.  

Jag har själv en hörselskada och använder hörapparater. Min egen hörselnedsättning gör 

att jag har en erfarenhet av hur det kan vara när man inte hör allt vad andra säger. Jag 

har även tidigare varit aktiv i organisationen Unga Hörselskadade och där mött andra 

med hörselnedsättning och med CI. Jag använder mig av både talad svenska och 

teckenspråk.  

Som Du säkert redan vet tillhör du den första generationen ungdomar med cochlea 

implantat i Sverige. Hur Du och andra med CI upplever Er situation kan ge viktig 

information när man i framtiden skall tänka kring och planera för vad barn och 

ungdomar med CI behöver. 

Jag skulle vilja träffa Dig för en intervju. I denna skulle jag vilja fråga Dig om hur Du 

upplever att Ditt CI fungerar för Dig när Du umgås och samtalar med andra, vilket språk 

Du använder i olika situationer - talad svenska eller teckenspråk, eller kanske både och?  

Intervjun kommer att ta omkring 45 minuter. Det är frivilligt att delta. Om Du först 

väljer att delta, men senare ångrar Dig, kan Du när som helst avbryta Din medverkan. 

Intervjun kommer att spelas in på band. Ingen annan än jag och min handledare kommer 

att ha tillgång till det inspelade materialet. Banden kommer att raderas när jag är klar 

med mitt examensarbete. I den färdiga uppsatsen kommer det inte vara möjligt att se 

vem som har deltagit i undersökningen. Du behöver inte förbereda Dig på något särskilt 

sätt inför intervjun. Jag tänker mig att intervjun kan ske hemma hos Dig. Har Du andra 

önskemål om var intervjun ska ske, ordnar vi det. 

Det här brevet har skickats ut från CI-kliniken vid Huddinge sjukhus. Inga uppgifter om 

Dig har lämnats ut till mig och det är först när Du besvarar mitt brev som jag får 

information om Dig. Jag kommer inte meddela CI-kliniken vilka som har svarat och 

Din eventuella medverkan kommer inte att påverka Din framtida kontakt med kliniken.   

Är Du intresserad av att delta i undersökningen? Då ber jag Dig och Din 

förälder/målsman fylla i och skriva under den svarsblankett Du finner på nästa sida, 

stoppar svarsblanketten i det frankerade kuverten och lägger det på lådan! Jag önskar ha 

Ditt svar så snart som möjligt, men senast den 24/9.  

Jag skulle vara mycket tacksam om Du vill delta i min undersökning och på så sätt 

hjälpa till att öka kunskapen om ungas upplevelse av att använda cochlea implantat! 

Har Du eller Din förälder/Dina föräldrar frågor är ni välkomna att kontakta mig på                 

e-postadress: xxx@xxx.com   

Vänliga hälsningar,  

Maria Midbøe 
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Bilaga 3: Intervjuguide. 

 

Innan intervjun 

- Syfte med undersökningen (förstå mer om hur ungdomar med CI upplever att det 

fungerar att samtala och umgås med andra)  

- Etiska aspekter: spelas in, bara jag och min handledare har tillgång plus en person som 

ska skriva ut intervju, alla har tystnadsplikt och ej vara möjligt att förstå att det är just 

du som deltagit  band raderas sen, rätt att ej svara/avbryta)  

- Eventuella frågor? 

 

Intervjufrågor 

- Hur gammal var du när du opererade CI?  

- Ett eller två CI?  Om ett CI: hur hör du på andra örat? 

- Hur hörde du innan du fick ditt CI? (använde hörapparater?Hur kommunicerade du då?) 

- Kan du tala (om intervju via teckenspråk)? 

- När började du tala? 

- Kan du teckenspråk? (om intervju via tal) 

- När lärde du dig teckenspråk? 

- Hur pratade ni hemma när du var liten? 

- Vad har du gått i för skola? Idag? 

- Förväntningar på CI: CI tidigt, föräldrars förväntningar. CI sent; egna förväntnigar? 

- Hur använder du ditt CI idag?  

- Hur hör du med ditt CI? 

- Vad gör du på fritiden?  

- Umgås med kompisar – vad gör ni tillsammans?  

- Hur kommunicerar ni? Hur kommunicerar vännerna? Hörande/hsk/döva? 

-  Tal/tsp? Hur fungerar det att hänga med i vad som sägs? (höra vad andra säger) 

-  (med vem använder vad?) Vem kan tsp? 

- Är det någon skillnad att umgås med hörande/andra med CI el hsn/döva? På vilket sätt? 

- När fungerar det bra? Kan du berätta om en sån situation? Exempel (hur ser det ut då, 

vad gör du?) 

- När fungerar det mindre bra? Berätta! (hur ser det ut då, vad gör du?) 

- Umgås  Sociala medier? Tror du att du skulle umgås på ett annat sätt om du inte haft 

CI? 

- När du har svårt att höra vad som sägs, vad gör du då?  

- Finns det andra saker du skulle kunna göra? Vad? Gör du det? hur känns det? Hur 

bemöts det?  

- Använder du dig av några andra hjälpmedel, för att höra bättre? (vad, hur fungerar?) 

- Vad gör andra när du inte hör vad som sägs? 

- Hur upplever du det (de andras reaktion?) 

-  om ej kan tsp – skulle du vilja kunna? Varför/varför inte? 

- Tror du livet hade varit annorlunda om du ej haft CI? På vilket sätt isf? 

- Brukar du tala om att du använder CI för andra? Fördelar-nackdelar? 

- För- och nackdelar med CI? 

- Är det något som vi inte pratat om som du vill lägga till? 

 

Efter inspelningen stängts av. 

- Feedback på intervjun. Tack! Möjlighet att ta kontakt om behövs? Intresserad av att få 

rapporten sen? Berätta mer om syftet. Eventuella frågor? 


