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Abstrakt 
 

Bakgrund: Hörselnedsättning kan påverka många aspekter i en individs liv, den kan 
medföra svårigheter inom många livsområden såsom i hemmiljön, i arbetslivet och i 
samhället. Cochleaimplantat (CI) kan ge en förbättrad hörsel och studier har visat på 
att användningen av CI även kan ge ett förbättrat välmående och livskvalitet. Idag 
finns det inte mycket kvalitativ forskning kring livskvalitet hos CI-användare. De fyra 
områden som utgör definitionen av livskvalitet i denna studie är: att vara aktiv, känna 
samhörighet, ha självkänsla och att ha en grundstämning av glädje. 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida vuxna med postlingual 
dövhet/grav hörselnedsättning med cochleaimplantat upplever sin livskvalitet. 

 
Metod: Datainsamlingen utfördes med kvalitativa semistrukturerade e-intervjuer som 
pågick i realtid. Fem informanter intervjuades, dessa var i åldrarna 44–65 år. 
Datainsamlingen sorterades och analyserades utifrån en tematisk analysmetod. 

 
Resultat: Samtliga informanter uttryckte att de fått “livet tillbaka”. Flera områden 
såsom: arbetsliv, samhörighet, självkänsla och allmän glädje har förhöjts med 
användningen av CI. Detta i sin tur har medfört en ökad livskvalitet för dessa 
informanter vilket de på olika sätt beskriver upplevelser av. 

 
Slutsatser: Slutsatsen av denna studie visar att informanterna upplever en förbättrad 
självkänsla, självförtroende, välmående samt förbättrade relationer och 
arbetsförhållanden.  De uttrycker uppskattning och tacksamhet för sitt CI, eftersom 
de givit dem “livet tillbaka”. Förbättringen inom dessa områden har medfört en förhöjd 
livskvalitet. CI:t har minskat de tidigare konsekvenserna som de upplevde av sin 
hörselnedsättning. 



Abstract 
 

Background: A hearing loss can affect many aspects of an individual's life. The 
hearing loss can cause difficulties in many areas of life, such as in the home 
environment, in work life and in society. The use of cochlear implant (CI) is not only 
an improvement on audiological factors but also psychological and existential 
dimensions, which means, changes in quality of life and improved well-being. The 
four areas that make up the definition of quality of life in this study are: being active, 
feeling solidarity, having self-esteem and having a general feeling of happiness. 

 
Aim: The aim of this study is to investigate how postlingual deafness/severely 
hearing impaired adults with cochlear implants experience their quality of life. 

 
Methods: The data collection was performed with qualitative semi-structured e- 
interviews that were conducted in real time. Five informants were interviewed, these 
were between the ages of 44-65. The data collection was sorted and analyzed based 
on a thematic analysis method. 

 
Results: All informants stated that they had "their life back". Several areas such as: 
working life, solidarity, self-esteem and general feeling of happiness have been 
elevated with the use of CI. This in turn has led to an increased quality of life for 
these informants, which they expressed in different ways. 

 
Conclusions: The conclusion of this study shows that the informants experience an 
improvement in self-esteem, self-confidence, well-being and improved relationships 
and working conditions. They express appreciation and gratitude for their CI, as it 
gave them "their life back". The improvement in these areas has led to an increased 
quality of life. The CI has reduced the previous consequences they experienced from 
their hearing loss. 



Tack! Vi vill tacka våra informanter för deras deltagande i vår studie. Vi är 
tacksamma över att vi fått ta del av era tankar, åsikter och upplevelser. Vi vill även 

rikta ett stort tack till vår handledare Johanna Gustafsson, som försett oss med goda 
råd och stöd genom arbetets gång. 
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Inledning 
 

Hörselnedsättning kan påverka många aspekter i en individs liv. Konsekvenserna av 
hörselnedsättning påverkar främst kommunikationen, vilket kan medföra 
ansträngning i vardagen för den som har nedsatt hörsel. Hörselnedsättningen kan 
medföra svårigheter inom många livsområden; i hemmiljön, i arbetslivet och i 
samhället (Tye-Murray, 2015). Danermark (2005) menar att hörselnedsättning kan 
försämra kvaliteten i de sociala relationerna. En person med hörselnedsättning kan 
uppleva isolering gällande relationerna i familjen. Känslan av isolering uppstår när 
man inte längre känner sig delaktig i vardagen på samma sätt som tidigare. 
Konsekvenserna av hörselnedsättning kan även påverka individen mentalt och 
fysiskt. Individen kan få en ökad upplevelse av oro eller trötthet som orsakas av all 
ansträngning som krävs för att kunna delta i kommunikation. Det är krävande att 
ständigt tillämpa läppavläsning eller andra kommunikationsstrategier för att delta i 
kommunikationen. De utspridda konsekvenserna kan i slutändan medföra en negativ 
självbild och försämrad livskvalitet (Nationella medicinska indikationer, 2011, NMI). 

 
Enligt Rembar et al. (2009) strävar personer med hörselnedsättning efter att kunna 
vara mer delaktiga i samhället och få en förbättrad livskvalitet. Ett hörselhjälpmedel 
som cochleaimplantat (CI) har visat positiva effekter för livskvaliteten (Rembar, Lind, 
Arnesen & Helvik, 2009). Den auditiva informationen från omvärlden blir återigen 
tillgänglig, på så sätt kan individen vara delaktig i samtal och kunna uttrycka sig själv 
igen. Att inte behöva fråga samtalspartnern att upprepa sig själv och istället vara 
delaktig i konversationen kan förbättra välmåendet hos CI-användare. 

 
 
 

Bakgrund 
 

Konsekvenserna av hörselnedsättning 
 

Hörselnedsättning är ett utav de mest vanligt förekommande kroniska tillstånd som 
uppstår hos äldre vuxna (Manchaiah, Ratinaud & Beukes, 2019). Konsekvenserna av 
hörselnedsättning kan leda till fysiska ansträngningar samt påfrestningar för den 
mentala, sociala och emotionella hälsan. Det finns flera olika hjälpmedel och 
rehabilitering som underlättar för personer med hörselnedsättning, dock är det få 
som söker hjälp för det. Enligt Manchaiah et al. (2015) är hörselnedsättning inte 
endast relaterat till ett fysiskt problem som påverkar kroppen utan konsekvenserna 
av en hörselnedsättning kan även leda till försämrat välmående på grund av att 
kommunikationen i den sociala interaktionen försämras. Studien av Manchaiah och 
Stephens (2013) visade att personer med hörselnedsättning påverkas negativt av 
tillståndet, vilket exempelvis kan skapa beteendeförändringar hos individen. Att 
undvika och dra sig undan från sociala sammanhang är förekommande hos personer 
med hörselnedsättning. Konsekvenser såsom ökad ensamhet, ångest, irritabilitet och 
frustration kan upplevas, det kan även eskalera till den graden att personen med 
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hörselnedsättning utvecklar depression. Ett försämrat självförtroende och självkänsla 
hör också till bilden av konsekvenserna. Personer med hörselnedsättning kan 
uppleva ökade problem i nära relationer, försämrad arbetsförmåga samt mindre 
tillfredställelse vid musiklyssnande. Detta i sig innebär att den dagliga aktiviteten 
begränsas vilket försämrar den hälsorelaterade livskvaliteten (Manchaiah och 
Stephens, 2013). 

 
 

Cochleaimplantat 
 

CI är en elektronisk hörapparat som opereras in i skallbenet bakom örat med 
elektroder som går in i cochlean och stimulerar hörselnerven (Grayden & Clark, 
2006). Ett CI består av två delar, en intern del som opereras under huden med 
elektroder som stimulerar hörselnerven samt en extern del som fungerar som en 
mottagare som fästs utanför (på skallen) med en magnet. Den externa delen består 
av en mikrofon som fångar upp och bearbetar ljud som sedan skickas in till den 
interna delens elektroder som i sin tur stimulerar hörselnerven och skickar signalen 
vidare till hjärnan (Grayden & Clark, 2006). CI är en framgångsrik behandling för 
svåra hörselnedsättningar och dövhet, dock finns det fortfarande många risker som 
kan uppstå vid en CI-operation. Det är därför väldigt viktigt att kliniker endast väljer 
kandidater för CI som får fördel av operationen, såsom bättre hörsel samt förbättrad 
livskvalitet. 

 
Fördelarna med CI kan exempelvis innebära ett förbättrat självförtroende och 
taluppfattningsförmåga för vuxendöva patienter efter en intensiv 
rehabiliteringsprocess (Cooper, 2006). Studien av Vieira, Dupas och Chiari (2018) 
undersökte vilka fördelar som finns med CI, enligt CI-användare. Resultatet visade att 
CI har påverkat deltagarnas liv, vilket författarna/informanterna beskriver som ett 
revolutionärt sätt. Deltagarna upplever att CI:t gett dem en ökad självsäkerhet, vilket i 
sin tur innebär att de fått en ny syn på livet. CI:t har medfört ett ökat självförtroende 
och självkänsla, vilket styrker möjligheten till att kommunicera och interagera på ett 
effektivt sätt. CI:t har skapat möjlighet för användarna att kunna lyssna på musik och 
njuta av olika typer av underhållning. Deltagarna upplever även att CI:t har skapat 
nya förutsättningar för att kunna planera sin framtid och leva ett självständigt liv 
(Vieira, Dupas och Chiari, 2018). Emellertid finns det även nackdelar med CI som 
exempelvis att batteriet tar slut relativt snabbt, svårigheter att höra när det är mycket 
bakgrundsljud och besvär med att tala i telefon. Både CI-användare och anhöriga har 
beskrivit att telefonsamtal kan vara problematiskt (Mäki-Torkko, Vestergren, Harder & 
Lyxell, 2015). 

 
Majoriteten av vuxna som har fått CI har haft postlingual dövhet (Fielden, 2006), 
vilket innebär att man har fått en grav hörselnedsättning eller dövhet efter att man 
utvecklat ett talat språk (Hallberg & Ringdahl, 2007). NMI (2011) beskriver att 
personer som blir remitterade för CI har tidigare använt hörapparater men att de inte 
längre upplever någon nytta av dem, utifrån deras hörselnedsättning. Det sociala 
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livet, arbetsförhållandena och fritiden ska vara påverkade av hörselnedsättningen för 
att man ska överväga kandidaturen av CI. 

 
Användningen av CI innebär inte enbart en förbättring kring audiologiska faktorer 
utan även psykologiska och existentiella dimensioner, det vill säga förändringar kring 
livskvaliteten samt förbättrat välmående. I studien av Hallberg & Ringdahl (2007) 
framgick det att deltagarna upplevde att de “fick komma tillbaka till livet” efter att de 
fått sina CI:n. Utvärdering kring CI har skett med en hel del audiologiska tester för att 
undersöka taluppfattningen, denna typ av studier ger dock ingen värdering kring 
livskvaliteten hos CI-användare. 

 
 

Livskvalitet 
 

Det finns ett flertal teorier som beskriver definitionen av begreppet livskvalitet. 
Definitionen som skapades av Naess (1987) är den teori som författarna ansåg vara 
mest lämplig/relevant för att besvara studiens syfte. Denna teori utgår från ett 
subjektivt perspektiv som främst fokuserar på det psykiska välbefinnandet. Enligt 
Naess (1987) kan begreppet livskvalitet definieras som personens kognitiva och 
emotionella upplevelser. Det finns fyra områden som bör vara uppfyllda för att en 
person ska uppleva god livskvalitet. Dessa områden är följande: att vara aktiv, känna 
samhörighet, ha självkänsla och att ha en grundstämning av glädje. 

 
Att vara aktiv innebär att man har livslust och upplever att man har energi och 
intresse för att engagera sig i något som man anser vara meningsfullt. Man har 
valfrihet, känsla av kontroll över sina handlingar samt har utvecklat sina förmågor och 
resurser och utnyttjar dessa (Naess, 1987). Att känna samhörighet innebär att man 
har minst en person nära sig, där relationen är varm och ömsesidig. Att man bland 
annat har vänner/kontakter och upplever gemenskap och lojalitet. Naess lägger vikt 
på kvaliteten hos dessa relationer samt att man känner grupptillhörighet med 
exempelvis grannar, vänner och arbetskollegor (Naess, 1987). 

 

Att ha en självkänsla betyder bland annat att vara självsäker, att tro på sin egen 
förmåga och känna sig behövd. Att man mår bra som individ, accepterar sig själv och 
inte har skuld eller skamkänslor (Naess, 1987). Självkänsla innebär också att 
uppleva sig själv som värdefull och nyttig för omgivningen. Att ha en grundstämning 
av glädje betyder att man är glad har livslust och välmående. Att man upplever att 
livet är värdefullt. Livskvaliteten ökar om man upplever glädje, trygghet och harmoni. 
Frånvaro av tillstånd som oro, ångest, nedstämdhet och tomhetskänsla ökar 
livskvaliteten (Naess, 1987). 

 
 

CI och livskvalitet 
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Hallberg och Ringdahl (2007) pekade redan 2007 på att det inte skett mycket 
kvalitativ forskning inom audiologin. Kvantitativ forskning är mer förekommande inom 
detta område. Emellertid utfördes en kvalitativ och kvantitativ studie där de 
undersökte livskvaliteten hos vuxna med postligual dövhet efter användningen av CI. 
Den kvalitativa studien visade inte enbart positiva förändringar i kommunikation och 
taluppfattning utan även förbättrade psykologiska och existentiella aspekter (Hallberg 
& Ringdahl, 2007). Detta innebar att deltagarna från studien upplevde mer 
meningsfullhet i livet, mer delaktighet, självsäkerhet, ökat självvärde samt en 
förbättrad subjektiv livskvalitet. Studien visade inga skillnader i den upplevda 
livskvaliteten mellan deltagarna som hade olika nationaliteter. Däremot var 
kronologisk ålder en faktor som påverkade livskvaliteten, ju äldre deltagarna var 
desto bättre livskvalitet upplevde dessa med CI. Ju yngre deltagarna var desto sämre 
upplevd livskvalitet upplevde de. En möjlig orsak till detta kan vara att yngre personer 
har högre sociala krav, förväntningar från omgivningen samt att de krävs en balans 
mellan deras familjeliv och yrkeskarriär (Hallberg & Ringdahl, 2007). 

 
Senare studier som har undersökt CI-användares livskvalitet såsom Contrera et al. 
(2016) som utförde en studie för att mäta CI/hörapparat-användares 
livskvalitet/välmående med hjälp av ett frågeformulär. Resultatet från deras studie 
visar att CI-användare har en bättre livskvalitet i jämförelse med hörapparats- 
användare. Emellertid bör fler studier genomföras för att klargöra hur 
hörselhjälpmedel påverkar livskvaliteten. Anledningen till detta är att den globala 
befolkningen blir allt äldre och idag är det allmänt känt hur stor betydelse mental 
hälsa har för individens välbefinnande (Contrera et al., 2016). Om det görs fler 
studier som visar att livskvaliteten förbättras med CI skulle det möjligtvis motivera 
personer som är i behov av CI att genomföra operationen om de är ambivalenta i sitt 
val. 

 
En annan studie av Rapport et al. (2018) beskriver fördelar med CI såsom en 
förbättrad ljudupplevelse, talperception och livskvalitet. Att kunna höra är av vital 
betydelse för det sociala och emotionella välmåendet, men även för självförtroendet 
och att känna gemenskap med andra. Enligt Rapport et al. (2018) är den globala 
användningen av CI hos den vuxna populationen relativt låg, dock är det många som 
skulle kunna ha nytta av CI. Kommunikation är viktig för samhörigheten med andra, 
när den sociala interaktionen förbättras ökar även livskvaliteten (Vieira, Dupas & 
Chiari, 2018). Hörselnedsättning kan försvåra kommunikationen och därmed 
försämra individens allmänna välbefinnande på grund av kommunikationssvårigheter 
i samtal med familj, vänner och andra i samhället. Att få tillbaka hörseln innebär att 
de känner sig meningsfulla och kapabla till att utföra aktiviteter som de tidigare inte 
kunde utföra på grund av hörselnedsättningen. Användningen av CI minskar också 
känslan att ha en funktionsnedsättning, man ser sin hörselnedsättning ur ett mer 
positivt perspektiv. Vieira et al. (2018) beskriver vidare att CI-användare som har fått 
sitt implantat postlingualt upplever förbättrad taluppfattningsförmåga utan att behöva 
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ett visuellt stöd och behöver inte förlita sig på någon som ska tolka vad som sägs 
under en gruppkonversation. 

 
 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida vuxna med postlingual 
dövhet/grav hörselnedsättning med cochleaimplantat upplever sin livskvalitet. 

 
 

Frågeställningar: 
 

• På vilka sätt påverkar cochleaimplantat hur CI-användare upplever sin aktivitet 
i vardagen? 

• På vilka sätt påverkar cochleaimplantat CI-användares upplevelse av 
samhörighet? 

• Hur påverkar cochleaimplantat självkänslan hos CI-användare? 
• Hur påverkar cochleaimplantat CI-användares upplevelse av allmän glädje? 

 
 

Metod 
 

Studiedesign 
 

Enligt Bryman (2011) får man med kvalitativ metod förståelse för den sociala 
verkligheten genom att sätta fokus på informanternas upplevelse av det verkliga livet. 
Med detta som utgångspunkt utfördes en kvalitativ chatt-intervjustudie för att kunna 
besvara forskningsfrågan. Holme och Solvang (1997) beskriver att med kvalitativ 
metod undersöks forskningsfrågan på djupet, eftersom det finns en strävan efter rik 
information. Vidare beskriver de att kvalitativ metod undersöker en enskild individs 
upplevelser kring speciella livssituationer (Holme och Solvang, 1997). Forskning 
kring CI har i allmänhet utförts med kvantitativa tillvägagångssätt. Med tanke på detta 
bedömde författarna till denna studie att en kvalitativ intervjustudie kan anses som 
kompletterande och ge djupare förståelse för hur vuxna med CI upplever sin 
livskvalitet. 

 
Urval 

 
Författarna ansåg att ett målstyrt urval var mest passande för denna studie, eftersom 
det behövdes specifika personer (personer med CI) för att kunna besvara 
frågeställningarna och därför tillämpades det. Bryman (2011) menar att målstyrda 
urval är förekommande inom kvalitativ metod, eftersom forskaren strävar efter att 
rekrytera relevanta deltagare som kan besvara frågeställningarna. Följande 
inklusionskriterier konstruerades för det målstyrda urvalet till denna studie: att 
informanterna skulle vara vuxna med postlingual dövhet/grav hörselnedsättning och 
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använda CI. Informanterna skulle vara mellan 18–65 år och kunna skriva svenska, 
för att kunna delta i chatt-intervju. 

 
Informanterna till denna studie rekryterades via Hörselskadades riksförbunds 
Facebook-grupp som är riktad till personer med CI. Facebook-gruppen hittades via 
sökmotorn Google, med termer såsom “cochleaimplantat”, “förening” och “Sverige”. 
Författarna skrev ett inlägg i Facebook-gruppen, där de gav en kort presentation om 
sig själva, uppgav information gällande studien samt efterfrågade 
gruppmedlemmarna om de eventuellt var intresserade av att delta i intervjuer. 
Samtliga informanter som visade intresse för att delta i intervju, tilldelades ett 
information- och samtyckesbrev via e-post eller Messenger. Antalet personer som 
visade intresse och deltog i intervjuerna var fem stycken. 
Informanterna befann sig i åldrarna 44–65 år, tre kvinnor och två män. Två 
informanter var pensionärer, två var yrkesverksamma och en var arbetssökande. 
Fyra informanter hade ett CI på ena örat och en informant hade ett CI till vartdera 
örat. Alla informanter uppgav att de använder CI all vaken tid på dygnet. Intervjuerna 
varade från 60 minuter till två timmar. Samtliga informanter använde hörapparat/er 
innan användandet av CI. Emellertid är författarna ovetande om informanterna 
använder hörapparat på det motsatta örat (där de inte har CI) idag, eftersom en 
sådan fråga inte ställdes till dem under intervjuerna. 

 
Tillvägagångssätt 

 
HRF:s Facebook-grupp söktes fram med specifika sökord som presenterats ovan. 
För att författarna skulle kunna skriva sitt rekryterings-inlägg på denna grupp krävdes 
det att de från början fick skicka en förfrågan om att vara medlemmar i gruppen. De 
fick även motivera anledningen till gruppens administratör till varför de ville bli 
medlemmar. Författarna motiverade det med att de var intresserade av att rekrytera 
gruppmedlemmar till vederbörandes intervjustudie. Efter att författarnas förfrågan om 
medlemskap blev accepterad, skrevs det ett inlägg i Facebook-gruppen, där det 
framgick information om studien och hur datainsamlingen skulle att ta form. Samtliga 
gruppmedlemmar som visade intresse för deltagande i studien förmedlade detta till 
författarna via mejl. Dessa deltagare fick ett information- och samtyckesbrev mailat 
till dem från författarna. Detta brev behövde vardera informanten skriva under och 
skicka tillbaka till författarna innan intervjuerna kunde påbörjas. 

 
Författarna konstruerade en intervjuguide (se bilaga 2) med semistrukturerade 
frågor. Apropå att intervjuerna skedde i chatt-form innebär semistrukturerade frågor 
att författarna diskuterade relevanta följdfrågor som skickades till informanterna, 
dessa var inte tillgängliga i intervjuguiden. Intervjuguiden utformades utifrån 
författarnas teoretiska syn på livskvalitet som beskrivs av Naess (1987). Denna 
teoretiska beskrivning av begreppet livskvalitet är indelad i fyra komponenter som 
tillsammans karaktäriserar begreppet. Författarna valde att omformulera 
komponenterna till fyra teman som fick nya beteckningar, som var passande för 
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intervjuguiden. Dessa teman är: aktivitet, förbättrad samhörighet, att ha en förbättrad 
självkänsla och allmän glädje. Författarna konstruerade frågor till vartdera temat som 
utgör begreppet livskvalitet enligt Naess (1987). Emellertid inleddes samtliga 
intervjuer med bakgrundsfrågor gällande ålder, sysselsättning och användningen av 
CI. Dessa bakgrundsfrågor var tillgängliga i intervjuguiden. 

 
Den ursprungliga idén var att utföra fysiska intervjuer, detta var dock inte möjligt att 
genomföra eftersom samtliga informanter är bosatta i utspridda orter i landet. 
Telefonintervjuer var heller inte ett optimalt alternativ, eftersom tre informanter hade 
svårigheter med att prata i telefon. Författarna diskuterade dilemmat med 
vederbörande handledare; om intervjuerna skulle utföras på två olika 
tillvägagångssätt utifrån informanternas förutsättningar eller om samtliga intervjuer 
skulle ske med samma intervjuform. Författarna och handledaren kom slutligen fram 
till att utföra e-intervjuer med samtliga informanter. Kvale (2014) beskriver att det 
finns två olika typer av e-intervjuer, dessa är asynkrona och synkrona intervjuer. 
Asynkrona e-intervjuer utspelar sig inte i realtid. Dessa är exempelvis i form av e- 
post, där intervjuaren mailar en fråga och sedan inväntar ett svar av informanten. 
Synkrona intervjuer kan relateras till chatt-intervjuer, vilket innebär att interaktionen 
är i samtalsformat vilket kan likna intervjuer som tar form ansikte mot ansikte, detta 
är fördelaktigt eftersom intervjun sker i realtid. Författarna valde att utföra synkrona 
intervjuer via Messenger på antingen dator eller mobil, beroende på vilken elektronik 
som var lämpligast för den individuella informanten. Tre informanter valde att 
genomföra intervjuerna via Facebook på datorn och två informanter utförde de via 
Messenger på mobilen. De båda tillvägagångsätten kan likna en sms-konversation. 
Intervjuerna ägde rum från 11-02-2019 till 15-02-2019. Författarna valde att 
genomföra respektive intervju tillsammans via en dator/mobil, detta möjliggjorde att 
de kunde diskutera vilket svar/följdfråga informanten skulle få. 

 
Dataanalys 

 
Tematisk analys med ett deduktivt tillvägagångsätt tillämpades för att sortera och 
analysera informationen som framkom under intervjuerna. Braun & Clarke (2006) 
beskriver tematisk analys som en metod för att identifiera, analysera och rapportera 
olika mönster, alltså kärnteman, från data. På så sätt organiserar man lättare den 
information som samlats in för att få riklig information. Enligt Braun & Clarke (2006) 
räknas Ett kärntema räknas som någonting viktigt som fångar upp det data som har 
samlats in för att kunna besvara forskningsfrågan. För att använda sig utav en 
tematisk analysmetod i en kvalitativ intervjustudie krävs det att all data transkriberas i 
förväg. Denna process kan underlätta att koda data som samlats in och ge en 
överblick över vilka teman som kan vara passande till studien. Emellertid när all 
relevant data har kodats och kategoriserats till teman, jämförs de olika temana och 
dess innehåll med varandra för att fastställa att de är sammanhängande till studien 
men ändå särskiljande från varandra (Braun & Clarke, 2006). De kärnteman som 
skapades var aktivitet, att känna samhörighet, att ha en bättre självkänsla och allmän 
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glädje. Efter att alla kärnteman blev fastställda skapades underteman för att på en 
mer konkret nivå, med hjälp av koder, beskriva innehållet i vartdera temat. Detta 
tillvägagångsätt exemplifieras i tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1 är ett exempel på hur datainformationen analyserades och sorterades med 
hjälp av den deduktiva tematiska analysmetoden 

Kärntema Undertema kategori Kod Kondensering Informants 
uttalande 

Att känna 
samhörighet 

Ett mer socialt 
liv 

Umgås 
 
Mindre 
isolering 

Utföra 
betydelsefulla 
aktiviteter 

 
Positivt 

Jag kan gå på 
restaurang och 
umgås och 
vara säker på 
att jag klarar 
av det 

Jag kan gå till en 
fullsatt restaurang 
med mina vänner 
och veta att jag kan 
sitta där och 
prata… 

Att känna 
samhörighet 

Förbättrade 
relationer 

Fått tillbaka 
gamla det 
“jaget” 

Bättre 
förutsättningar 

Hörseln har 
gett mig bättre 
förutsättningar, 
vilket bidragit 
till ökad 
samhörighet 
med nära och 
kära 

Vi kommer närmare 
varann, svårt att 
förklara. Folket runt 
mig behöver inte ta 
hänsyn till min 
hörselnedsättning… 
Det blir en 
samhörighet, 
sambo, barn kan 
prata med mig öga 
mot öga, i telefon 
och känna att jag är 
med i matchen… 

Att känna 
samhörighet 

Ökad 
grupptillhörighet 

CI- 
användare 
och 
anhöriga 
upplever 
bättre 
gemenskap 

Trygghet 
 
Hänga med i 
konversationer 

Känner att jag 
är en i gänget, 
vilket medför 
trygghet. 

Jag kan förstå 
skämt. Jag skrattar 
på rätta stället… 
känner mig aldrig 
utanför… jag är 
alltid trygg. 
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Forskningsetiska överväganden 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra allmänna krav för att skydda deltagare i 
forskning och det är av vital betydelse att forskaren följer dessa krav. Kraven är 
följande: samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och 
nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att det krävs ett samtycke från deltagarna 
för att dem ska kunna delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att 
informanternas personuppgifter och uttalande inte ska kunna kopplas till 
informationen som framgår i studien. Detta innebär att information som inhämtats 
från informanterna ska bevaras på ett säkert sätt för att ingen obehörig person har 
tillgång till det (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att informanterna 
ska få information om studien som kommer att utföras. I denna information ska det 
framgå kontaktuppgifter på forskare och handledare samt kort men tydlig information 
om vad syftet med studien är. Det ska även framgå att deltagandet är frivilligt och att 
man är fri att avbryta deltagandet när som helst. Informanterna ska även upplysas 
om att informationen som de anger endast kommer utnyttjas till studien. Det ska 
även framgå om studien kommer bli offentlig för allmänheten eller inte. 
Nyttjandekravet innebär att information som samlas in om informanterna får endast 
utnyttjas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Alltså får de inte användas 
till kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften. 

 
Ett informations- och samtyckesbrev (se bilaga 1) utformades i enlighet med de 
forskningsetiska riktlinjer; att deltagarna ska få den information som behövs och att 
själva avgöra ifall de vill medverka eller ej. Informationsbrevet innehåller även 
uppgifter om forskarna till studien samt att informanterna har rätt till att avbryta sitt 
deltagande när de vill. Informanterna informerades att inga namn eller 
personuppgifter kommer att framgå i studieresultatet. Samtliga informanter fick 
uttrycka ett kort samtycke ytterligare en gång innan intervjuerna påbörjades. 

 
Enligt Fox, Murray, och Warm (2003) kan det behövas ytterligare åtgärder för att 
främja anonymiteten för informanter som deltar i e-intervjuer. Forskaren ansvarar för 
att informanternas integritet och information som de uppger under intervjuerna skall 
skyddas (ibid.). Författarna till denna studie har tagit hänsyn till denna aspekt, genom 
att rekommendera informanterna att genomföra intervjun på Messenger med 
funktionen “Hemliga konversationer” via mobilen. Denna funktion ser till att Facebook 
inte kan ha tillgång till konversationen, man kan även ställa in en viss tidsram för hur 
länge konversationen kommer finnas tillgänglig innan den raderas. Författarna valde 
en tidsram på 12 timmar för de intervjuer som utfördes med denna funktion. 

 
Två informanter valde att utföra intervjun med funktionen “Hemliga konversationer” 
via mobil och tre informanter valde att utföra den på Messenger via datorn. 
Messenger på datorn har inte funktionen “Hemliga konversationer”. Detta 
förmedlades till informanterna i information- och samtyckesbrevet för att de skulle 
vara medvetna om att författarna inte kunde garantera fullständig anonymitet. 
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Intervjuerna som utfördes med funktionen “Hemliga konversationer” (på mobilen) 
raderades bort automatiskt efter 12 timmar, författarna transkriberade informationen 
under denna tid. Intervjuerna som utfördes via Messenger (på datorn) raderades bort 
manuellt av författarna efter att de transkriberades. Efter att samtliga intervjuer 
transkriberats i ett dokument sparades de i en minnessticka och förvarades på ett 
säkert ställe. Enbart författarna och handledaren till denna studie har haft åtkomst till 
informationsmaterialet. 

 
 

Tillförlitlighet i kvalitativ forskning 
 

För att öka tillförlitligheten i denna studie har författarna valt att uppfylla fyra kriterier 
som belyses i Bryman (2011) för kvalitativa studier. Dessa kriterier är trovärdighet 
(credibility), överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability) och en möjlighet 
att styrka och konfirmera (confirmability). Trovärdighet innebär att forskaren utför 
studien på det sätt som den planerats att utföras och håller sig till samma metodik 
under studiens gång. Överförbarhet betyder att studieresultatet bör vara utförligt 
beskrivet för att möjliggöra läsarens tolkning av om och hur studiens resultat kan 
passa in i en annan miljö och population. Pålitlighet innebär att andra ska kunna ta 
del utav arbetet och kunna följa hela forskningsprocessen. Möjligheten att styrka och 
konfirmera är det sista kriteriet för tillförlitlighet och innebär att forskaren bör vara 
objektiv mot sin forskning. Det ska framgå med tydlighet att forskaren inte har 
påverkat studieresultatet på något vis och att studieprocessen ska kunna följas från 
början till slut. 



11  

Resultat 
 

Författarna analyserade och sorterade all data utifrån en deduktiv tematisk 
analysmetod, vilket innebär att Naess (1987) komponenter som utgör definitionen för 
livskvalitet har utformats till likartade kärnteman. Emellertid har vissa av kärtemana 
som konstruerats av författarna fått en positivare förton, eftersom samtliga 
informanter uttryckte positivitet gällande respektive kärntema som behandlades 
under intervjuerna. Figur 1 är en tematisk karta som visar kärntemana som 
utformades utifrån begreppet livskvalitet. 

 

 
Figur 1. Tematisk karta av begreppet livskvalitet som bygger på fyra teman: aktivitet, 
att känna samhörighet, att ha en bättre självkänsla och allmän glädje. 

 
Aktivitet 

 
Under samtliga intervjuer ställdes frågor angående informanternas aktivitet. 
Informanterna besvarade dessa frågor med att mestadels inkludera deras 
arbete/arbetsförhållanden gällande frågorna som rörde aktivitet. Baserat på deras 
svar konstruerades ett undertema till kärntemat aktivitet som var att fungera i 
arbetslivet. Figur 2 illustrerar kärntemat, undertemat samt dess underkategorier: 
förbättrade arbetsförhållanden och ökad ork efter att ha fått CI. 
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Figur 2. Tematisk karta över kärntemat aktivitet. 
 

Förbättrade arbetsförhållanden 
 

De yrkesverksamma informanterna, och de som hade varit det tidigare, uppgav att 
CI:t hade påverkat deras arbetsförhållanden. De har fått energin till att fortsätta 
arbeta och vara delaktiga på arbetsplatsen. Ett antal informanter berättade att de 
kunde påbörja arbete efter 4–6 månader efter CI-operationen. Dessa personer kunde 
inte vara yrkesverksamma innan de började använda CI, på grund av trötthet som 
orsakades av hörselnedsättningen. En annan informant uppgav att hen var 
sjukskriven innan CI-operationen, anledningen till detta var hens hörselproblematik. 
Emellertid är hen arbetande idag efter att ha fått sitt CI. En annan informant angav att 
hen möjligtvis skulle vara sjukpensionerad på heltid idag om hen inte skulle börja 
använda CI. Majoriteten av informanterna beskrev att relationen till deras 
arbetskollegor har förbättrats avsevärt, vilket har gynnat deras delaktighet och trivsel 
på arbetsplatsen. CI:t har gett möjligheter att ta del i det vardagliga kollegiala 
umgänget och att skapa likvärdiga förhållanden, såsom denna informant beskrev: 

 
“Jag gick ut och åt på lunch med mina arbetskamrater. Jösses. Tidigare kunde 
jag inte göra sådant här innan CI. Jag konkurrerar i mitt yrke bara med 
normalhörande och nu så kan jag ju konkurrera på samma villkor, det betyder 
enormt mycket för mig” 

 
Ökad ork efter att ha fått CI 

 
Majoriteten av informanterna uppgav att deras hörselnedsättning medförde en hel del 
trötthet och orkeslöshet på grund av all överansträngning som vardagen krävde 
innan användandet av CI. Konsekvenserna av utmattningen uttalade sig i olika 
situationer som exempelvis på arbetsplatsen. Hörselsituationen blev problematisk på 
så vis att man inte klarade av en arbetsdag, det krävde en hel del ansträngningar för 
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att utföra sina arbetsuppgifter. Idag har det skett en väsentlig förbättring kring detta, 
med hjälp av CI:t, vilket gett ökad energi och engagemang till deras arbete: 

 
“Utan CI hade jag nog inte orkat jobba alls. Det är energikrävande att höra 
dåligt” 

 
Utmattningen som uppkom efter en hel arbetsdag, kunde bli nästintill förödande för 
fritiden, på så sätt att man inte hade ork till att göra annat än att sova ut. Emellertid 
har detta förändrats idag med CI:t, att sova ut under nätterna är tillräckligt för den 
energi som krävs. Detta belystes av en informant på följande sätt under intervjun: 

 
“Det är enormt befriande att ha ork kvar för fritid och vänner… Innan CI efter 
en hel arbetsdag så var jag helt slut. Jag orkade inget… Innan CI träffade jag 
aldrig vänner om jag jobbade” 

 
 

Att känna samhörighet 
 

Att känna samhörighet utformades som ett kärntema efter vad som framkom under 
intervjuerna kring temat samhörighet. Det utformades tre underteman till kärntemat 
vilka är: ett mer socialt liv, förbättrade relationer och ökad grupptillhörighet. 
Undertemat ett mer socialt liv har en underkategori som fick namnet “mindre 
isolering”. Figur 3 illustrerar kärntemat, undertemana samt en underkategori. 

 

 
Figur 3. Tematisk karta av kärntemat “att känna samhörighet”. 
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Ett mer socialt liv 
 

Samtliga informanter beskrev förbättringar kring sin aktivitet gällande det sociala 
livet. De upplever att de fått större valmöjligheter och kan delta i de aktiviteter och 
intressen som de anser vara betydelsefulla i livet. En informant angav att det sociala 
livet har ökat väsentligt, vilket hen upplever som positivt. Flera informanter beskrev 
att CI:t har skapat möjligheter som de tidigare inte kunde utnyttja exempelvis som att 
gå på restaurang eller fika på ett café: 

 
“Jag kan gå till en fullsatt restaurang med mina vänner och veta att jag kan 
sitta där och prata… Jag minns första fikat på stan med min riktigt goa kompis, 
hon sa, det här är som in the old days” 

 
 

Mindre isolering 
 

Ett flertal informanter berättade att de isolerade sig från sin omgivning innan de fick 
sitt CI. Anledningen till detta varierade, vissa upplevde att missförstånd som framstod 
under konversationer bröt ner dem, vilket resulterade i att de drog sig undan från 
sådana sammanhang. Andra upplevde sig själva som en börda för omgivningen, då 
någon fick agera tolk och upprepa det som sades. Isoleringen kunde framträda på så 
sätt att omgivningen valde att dra sig undan från personen med hörselnedsättning 
vilket kan beskrivas på följande sätt av en informant: 

 
“Hörselnedsättning som är grav gör att man blir rätt ensam och utanför om 
man missar det som sägs” 

 
Detta anser informanterna inte vara påtagligt idag då de använder CI. CI:t har brutit 
ned isolerings barriären vilket upplevs som uppfriskande och ökat delaktigheten i 
aktiviteter och kommunikation. Detta har informanterna beskrivit som gynnande då 
det återupplivat livskvaliteten hos dem, de kan delta i olika sammanhang på sina 
egna villkor. Följande citat belyser frånvaro av isolering efter användandet av CI: 

 
“Innan CI så om jag frågade om något som någon sa så kunde man få svaret; 
Äh det var inget viktigt” 

 
 

Förbättrade relationer 
 

Att ha en god relation med någon i sin omgivning ansågs vara betydande och höja 
livskvaliteten och att uppleva samhörighet ansågs vara en viktig komponent i livet för 
att känna tillfredsställelse med andra och sig själv. De flesta informanterna beskrev 
att relationerna med nära och kära, grannar eller kollegor har förbättrats sedan de 
nyttjat sitt CI. Det framkom att CI:t har skapat förutsättningar till att fördjupa sig i sina 
relationer med andra och få tillbaka det gamla “jaget”. Idag kan de umgås med 
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omgivningen på samma sätt som när de var normalhörande. Följande informant 
beskrev hur hen har fått tillbaka delaktigheten och samhörigheten med sina 
relationer: 

 
“Vi kommer närmare varann, svårt att förklara. Folket runt mig behöver inte ta 
hänsyn till min hörselnedsättning… Det blir en samhörighet, sambo, barn kan 
prata med mig öga mot öga, i telefon och känna att jag är med i matchen… 
Kvalitén har ökat eftersom de inte behöver fundera på om jag hörde eller inte, 
på något sätt har livet, förhållandet blivit harmoniskt.” 

 
Ett flertal informanter uppgav att relationen till barn och barnbarn har förbättrats 
avsevärt med CI. De känner sig mer delaktiga i deras liv vilket i sin tur har ökat 
kvaliteten i deras relation. 

 
“… Jag hör vad mina nära och kära säger utan alltför stor ansträngning. Det 

är oerhört för min livslust. Jag kan höra mina barn, delta i deras liv eftersom 
jag hör vad dem har att säga.” 

 
Ökad grupptillhörighet 

 
Under samtliga intervjuer framkom det att grupptillhörigheten och gemenskapen med 
andra har ökat. Idag upplever informanterna mer trygghet när de har CI i jämförelse 
med dåtiden då de inte hade det. Det framkom av en informant att det automatiskt 
ger en “kvalitetshöjning” i livet när man lättare kan umgås med andra och inte leva i 
utanförskap. Även anhöriga och personer på arbetsplatsen upplever att 
grupptillhörigheten med personen med CI har ökat, de undviker inte att ta kontakt 
med CI-användaren. Upplevelsen av att känna att man kan tillfullo vara med andra, 
har ökat känslan av gemenskap med sin omgivning. Följande informant beskrev om 
den förbättrade grupptillhörigheten på följande vis: 

 
“Jag går på fika med mina före detta arbetskamrater, förut så var jag inte så 
sugen på grund av jag inte hörde så mycket av vad som det samtalades om. 
Släktmiddagar fungerar bra, mina syskon med familjer är väldigt nöjda med att 
kunna sitta runt ett bord och prata (10–15) personer samtidigt och jag hänger 
med i samtalen. Tidigare (innan CI) så hängde jag inte med i samtalen” 

 
Att ha en bättre självkänsla 

 
Detta kärntema fick en positivare förton av författarna jämfört med Naess (1987) som 
nämner komponenten som ”att ha en självkänsla”. Kärntemat att ha en bättre 
självkänsla fick tre underteman: förbättrad självkänsla och självförtroende, att känna 
sig behövd och frånvaro av skamkänslor. Undertemat förbättrat självförtroende och 
självkänsla fick en underkategori som beskriver den förbättrade självbilden. Figur 4 
visar en tematisk karta över kärntemat och dess underteman. 
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Under intervjuerna framfördes det att CI:t har skapat förutsättningar för informanterna 
att kunna utveckla sina känslor och tankar kring sig själva till det mer positiva. Det 
framkom att de idag står upp för sig själva mer än vad de gjorde när de var utan CI. 
Informanterna har utvecklat en bättre självacceptans och upplever frånvaro av 
skamkänslor vilket främjar deras självkänsla och självförtroende. De känner sig inte i 
behov av andra för att ta sig igenom sin vardag, utan lever ett mer självständigt liv. 

 
 

 
Figur 4. Tematisk karta över kärntemat “att ha en bättre självkänsla”. 

 
 

Förbättrad självkänsla och självförtroende 
 

Informanterna uppgav att CI:t har medfört positiv förändring gällande självkänslan 
och självförtroendet. De kan leva livet på det sätt som de är vana vid. De tror på sin 
egen förmåga, och vågar gå ur sin komfortzon. Det betonades även att de har fått 
större mod till att stå upp för sig själva när det krävs, vilket de inte kunde göra i 
samma utsträckning tidigare. Tidigare upplevde de sig själva som “krympta”. Känslan 
av att lyckas när man försöker är betydande för känslan och förtroendet för sig själv. 
Delaktigheten i vardagen är essentiell för självkänslan. Med CI upplever de att de har 
samma förutsättningar och kan spela på samma villkor som normalhörande, vilket 
främjar självförtroendet. 

 
“Jag går nog mera rakryggad nu än innan CI. Jag ber inte om ursäkt att jag 
finns. Jag hör och finns” 

 
Förbättrad självbild 

 
I och med att självförtroendet och självkänslan hos dessa informanter har ökat sedan 
de nyttjat sina CI:n, har det även påverkat deras självbild på ett positivt sätt. De 
betonade att de känner sig som “hel” igen. CI:t har medfört att man fått ihop sina 
minnen och erfarenheter från dåtiden och idag, vilket förenar en själv som person. 
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“Jag känner mig hel som människa… Det är stort. Jag saknar inte mig själv 
längre. Jag är hel.” 

 
Att känna sig behövd 

 
Att “känna sig behövd” är något som lyftes upp av informanterna. Det kunde handla 
om att känna sig behövd på arbetsplatsen eller på fritiden bland familj och vänner. 
Informanterna beskrev att “känna sig behövd” som att uppleva att man gör nytta och 
duger för sig själv och andra i sin omgivning. Detta belystes på följande sätt av en av 
informanterna: 

 
“Jag vill känna att jag "behövs". Det kände jag när jag arbetade. Nu känner jag 
mej "behövd" i föreningslivet.” 

 
Frånvaro av skamkänslor 

 
Samtliga informanter uppgav att de vid många tillfällen kunde uppleva skamkänslor 
på grund av missförstånd som uppstod i kommunikationen med andra, innan de 
började använda CI. Detta ledde till att vissa av dem ifrågasatte sig själva, vilket gav 
upphov till nedsättande tankar och känslor kring sig själva. De fick kommentarer från 
omgivningen, att det hör dåligt, missuppfattat ett ord eller sammanhang. En informant 
uppgav att hen inte var bekväm i att upplysa omgivningen om sin hörselnedsättning, 
på grund av känslan av skam. Idag med CI är detta inte påtagligt, eftersom att 
kommunikationen har förbättrats avsevärt och mindre missförstånd uppstår: 

 
“Det som är väldigt jobbigt är missförstånd. Man frågar inte om hur många 
gånger som helst. Det är en enorm känsla att vara säker på att man uppfattat 
rätt.” 

 
 

Allmän glädje 
 

Detta avsnitt av resultatet behandlar kärntemat allmän glädje som fick tre 
underteman: förbättrat välmående, oro inför framtiden och uppskattning av att livet är 
tillbaka. Samtliga informanter berättade under intervjuerna att deras allmänna glädje 
hade ökat efter användningen av CI. Att ha en allmän glädje innebär att deras livslust 
och välmående har ökat, många av informanterna identifierade sig som den person 
de var innan sin hörselnedsättning. Figur 5 nedan illustrerar kärntemat och dess 
underteman. 
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Figur 5. Tematisk karta utifrån temat “allmän glädje”. 
 
 

Förbättrat välmående 
 

Informanterna framförde under intervjuerna att CI:t har utvecklat deras välmående till 
det bättre. De upplever sig själva som mer positiva och alerta till livet. CI:t har även 
påverkat deras anhörigas välmående på ett positivt sätt. Det glädjer anhöriga att se 
personen med CI glad och tillfreds. Det skapar en god atmosfär i exempelvis 
familjen, eftersom glädjen smittar av sig till vardera familjemedlemmen. Positiviteten 
och glädjen medför en god sinnesstämning hos både CI-användaren och dennes 
anhöriga: 

 
“Jag är så mycket gladare och positivare. Alla märker det. Livet är enklare 
liksom. För alla runt mig också för att livet är lättare för mig” 

 
Oro inför framtiden 

 
Ett antal informanter uttryckte sin oro inför framtiden gällande deras hörsel. De 
menar att det bekymrar dem att hörseln på den motsatta sidan (där de ej bär CI) 
kommer att försämras och att de kommer uppleva samma hörselproblematik igen 
som innan de fick sitt CI. Det framkom även i intervjuerna att informanterna har 
upplevt en viss typ av oro innan de fick sina CI:n. Oro över att leva med dålig hörsel 
resten av sina liv. Emellertid förändrades detta när de erhöll sina CI:n, och upplevde 
inte det bekymret längre. Trots användning av CI uppstår det oro kring att hörseln, på 
örat utan CI, kommer att försämras säkerligen och att de kommer få uppleva att inte 
kunna höra igen. 

 
“känner oro för att hörseln försvinner på hörapparatsidan” 

 
En informant oroade sig även för hur länge hen orkar arbeta: 

 
“Jag kan oroa mig av hur länge jag orkar jobba och hur det kommer att bli vid 
försämring av det andra örat” 
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Uppskattning av att livet är tillbaka 
 

Samtliga informanter uppgav att CI:t var som en omställning för dem, de uttryckte det 
genom att uppge att de fått “livet tillbaka”. De visade mycket uppskattning och 
tacksamhet över att de fått denna möjlighet, det har öppnat nya vägar i livet. En 
informant beskrev att CI:t gjorde nytta mer än vad som hade förväntats, i efterhand 
inser hen hur hen mådde innan användandet av CI. Vissa uppgav att CI:t har 
engagerat dem i föreningslivet, andra uppgav att CI:t har lett till att de fått träffa nya 
vänner som de delar gemenskap med kring CI. 

 
“... Jag är fortfarande något så enormt tacksam och lycklig över att jag fått den 
här hörseln… Det är mitt livs bästa beslut. Jag har fått livet tillbaka.” 

 
 
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet av denna studie visar att informanterna upplever sin livskvalitet som 
förhöjd efter användningen av CI. Arbetslivet, relationer med omgivningen, den egna 
självkänslan och sinnesstämningen i vardagen har förbättrats, vilket har lett till en 
ökad livslust som i sin tur påverkat livskvaliteten positivt. Den teoretiska 
utgångspunkten för livskvalitet är enligt Naess (1987) fyra komponenter, dessa är att 
vara aktiv, att ha samhörighet, att ha en självkänsla och att ha en grundstämning av 
glädje. 

 
Aktivitet 

 
Att fungera i arbetslivet 

 
En av komponenterna som Naess (1987) beskriver som aktivitet har i denna studie 
begränsats till att enbart fokusera på arbetssituationen hos vuxna med CI, utifrån att 
informanterna främst beskrev arbetslivet när de tillfrågades om ett aktivt liv. Gällande 
denna komponent visade vårt resultat att personer med hörselnedsättning upplevde 
arbetslivet som utmanande på grund av ansträngningarna i kommunikationen som i 
sin tur påverkade koncentrationen på arbetsuppgifterna negativt. Det framkom att 
informanterna behövde prestera högre än sina normalhörande kollegor för att uppnå 
samma kvalitet och effektivitet i arbetet, trots att kollegorna hade samma 
arbetsuppgifter. I en studie av Punch, Hyde och Power (2007) kom de fram till ett 
liknande resultat, personer med hörselnedsättning upplever en rad barriärer som 
påverkade arbetslivet, såsom arbetsmiljö och inställning till arbetet. För att kunna 
leverera samma kvalitet som normalhörande kollegor, krävdes extra ansträngning 
från personen med hörselnedsättning, vilket innebär att de behöver göra ett 
dubbelarbete som ledde till trötthet (ibid.). Denna studie visade att informanterna 
behövde lång tid för återhämtning efter en arbetsdag. Detta innebär att de behövde 
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mycket sömn under ledig tid, vilket ledde till att de nästintill inte kunde utnyttja sin 
fritid till något annat. Detta belystes även i studien av Hua, Anderzén-Carlsson, 
Widén, Möller och Lyxell (2015), deltagarna prioriterade sömnen på fritiden för att få 
återhämtning till nästkommande arbetsdag. I denna studie framkom det att 
informanternas arbetsliv har förbättrats efter att de fått CI. De har mer ork och kan 
prestera i högre grad idag, de upplever att de kan konkurrera på samma nivå som 
andra normalhörande arbetskollegor. Detta har medfört en större trivsel och 
bekvämlighet på arbetet och även mer energi till fritidssysslor. De informanter som 
uppgav att de inte kunde arbeta tidigare, kan idag göra det med hjälp av sitt CI, vilket 
innebär att risken för att vara långvarigt sjukskriven på grund av hörselnedsättning 
kan minska betydligt vid CI-användning. Dessa resultat kan speglas mot en studie av 
Hogan, Stewart och Giles (2002) som visade en signifikant förbättring kring 
arbetssituationen för personer med CI. De upplever ökat självförtroende, 
självständighet och delaktighet på arbetsplatsen. De kom fram till att personer med 
CI har mer energi för koncentration, vilket leder till upplevd trygghet, tillfredsställelse 
och välmående (ibid.). Dessa förbättringar upplystes även av informanterna i denna 
studie, vilket stärker det faktum att CI förbättrat arbetsförhållandena som i sin tur 
påverkar livskvaliteten. 

 
Att känna samhörighet 

 
Naess (1987) belyser komponenten samhörighet som avgörande för värderingen av 
den egna livskvaliteten. Denna komponent är inkluderad i denna studie. Samtliga 
informanter beskrev att känslan av samhörighet har förändrats till det positiva, på så 
sätt att dem upplever det sociala livet, grupptillhörigheten och relationer med 
omgivningen som förbättrade sedan de erhållit CI. De upplever sig mindre isolerade 
idag i jämförelse med när de inte hade CI. Mäki-Torkko, Vestergren, Harder och 
Lyxell (2015) visade i en studie att den sociala isoleringen minskar vid användningen 
av CI. Deltagarna upplevde att de blev behandlade som “normala” individer, de 
upplevde gemenskap och även personer i deras omgivning upplevde att relationen 
med personen som har CI har förbättrats. Deltagarna beskrev vidare, och betonade 
hur delaktigheten i samtal har förbättrats, vilket bidrog till ett rikare socialt liv (ibid.). 
Resultatet från denna studie visar liknande resultat, informanterna uppgav identiska 
upplevelser som beskrivits i studien av Mäki-Torkko et al. (2015). Att känna 
samhörighet är ett utav de mest essentiella resultaten som framkommer av CI- 
användare. Informanterna i den sistnämnda studien samt i denna upplever att de kan 
vara en del utav gemenskapen igen, vilket främjar det sociala livet. Informanterna till 
denna studie beskrev att de inte behöver en person som agerar tolk vid större sociala 
sammanhang, de upplever sig själva som mer självständiga i interaktionen med 
andra. Mäki-Torkko et al. (2015) beskriver på ett liknande sätt att personer i CI- 
användarens omgivning inte längre behöver framträda som tolk eller fungera som en 
“bro för kommunikation”. Kommunikationen växlar enbart mellan personen med CI 
och samtalspartnern. 
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Att ha en bättre självkänsla 
 

Resultatet från denna studie visade att informanterna upplever att deras självkänsla 
och självförtroende har ökat avsevärt sedan de erhållit sina CI:n. Detta innebär att de 
idag har positivare tankar och känslor om sig själva. De är mer rakryggade, står upp 
för sig själva och upplever att de existerar i tillvaron. De känner sig som “hel” igen, de 
upplever inte att en del av dem saknas. Skamkänslor var något som förekom ofta, 
eftersom det bland annat uppstod missförstånd i kommunikationen när de inte hade 
CI. Idag uppstår inte samma typ av missförstånd vilket främjar självkänslan och 
självförtroendet. Resultatet i studien av Hallberg & Ringdahl (2004) visade att 
personer med CI får ett förbättrat självförtroende, självbild och självständighet. En 
informant från den studien uppgav att hen upplever sig själv som en ny människa 
med ökat självförtroende, vilket gav upphov till harmoni och förbättrad livskvalitet 
(ibid.). I denna studie framfördes det av informanterna att självkänslan har förbättrats 
på grund av den ökade sociala delaktigheten. Detta bekräftas även av Hallberg & 
Ringdahl (2004) som beskriver att det egna värdet förstärks eftersom man inte längre 
är beroende av andra, utan istället är delaktig och får vara någon som räknas med i 
bilden. 

 
Informanterna i denna studie beskrev att de kunde uppleva skam på grund av 
missförstånd i kommunikationen, vilket kunde leda till att de drog sig undan för att 
undvika nedsättande kommentarer. Att behöva fråga om, be samtalspartnern att 
upprepa sig flera gånger och att man inte klarar av att föra en enkel dialog utan 
missförstånd kunde ge upphov till skamkänslor. Detta är inte påtaglig i samma 
utsträckning idag efter att de har fått CI. Frånvaron av skamkänslor har lett till ökad 
självkänsla hos samtliga informanter. Att ha hörselnedsättning kan leda till att man 
upplever social förnedring eftersom man inte når upp till den standard som definierar 
hur en “normal person” är (Hétu, 1996/2003). Att känna stolthet kan innebära att man 
gynnar och stärker det sociala nätverk man har, vilket medför trygghet. Att uppleva 
skamkänslor kan däremot upplevas som ett hot mot de sociala banden, vilket i sin tur 
kan leda till social isolering (ibid.). Detta som Hétu (1996/2003) beskriver var 
förekommande hos informanterna innan innehavet av CI, för att inte riskera 
upplevelsen av skamkänslor valde de flesta att undvika sociala sammanhang. Idag 
har dessa skamkänslor motarbetats med hjälp av CI:t och känslan av att uppfatta 
kommunikationen rätt ger en ökad självkänsla. 

 
I denna studie framkom det av informanterna att de vid användningen av CI “känner 
sig mer behövda” än tidigare. Närmare beskrev informanterna att de duger för sig 
själva och andra i deras omgivning, vilket minskar känslan av skamkänslor, detta är i 
sin tur tillfredsställande enligt dem. Denna aspekt har inte kunnat speglas i 
litteraturen av författarna. Detta kan bero på att CI fortfarande är ett nytt område inom 
forskningen, vilket innebär att aspekten “att känna sig behövd” inte har framkommit 
eller undersökts hittills. Känslan av att känna sig behövd kan speglas i det som 
Naess (1987) beskriver som att duga för sin omgivning. Vidare beskriver Naess 
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upplevelsen av att man känner att man duger för andra (som kan tolkas som att 
känna sig behövd) ökar individens livskvalitet. 

 
Allmän glädje 

 
Samtliga informanter uttryckte en allmän glädje i vardagen på grund av sitt CI som 
även smittade av sig på omgivningen vilket även Mäki-Torkko et al. (2015) kom fram 
till. Deras studie visade ett ökat välmående och tillfredsställelse i livet för personer 
med CI och deras omgivning (ibid.). Studien av Rembar, Lind, Romunstad och Helvik 
(2012) visade att välmående hos personer med CI är detsamma som hos den 
normalhörande befolkningen, genom att ha undersökt båda CI-användare och 
normalhörande. Emellertid finns det en skillnad i hur välmåendet har varierat över tid 
hos CI-användare. De har ett betydligt bättre välmående idag i jämförelse med när 
de inte hade CI (ibid.). Denna studie visade att informanternas välmående förbättras 
med CI, informanterna uppgav dock ingen information om sitt välmående innan de 
fick sitt CI och denna studie hade ingen jämförelsegrupp. Förutom det sistnämnda 
kan det ändå dras paralleller mellan studien av Rembar et al. (2012) och denna. 

 
I denna studie uppgav samtliga informanter att de är tacksamma och uppskattar sitt 
CI. De flesta av dem uttryckte det på så sätt att de fått “livet tillbaka”. CI:t har 
inneburit en stor omvandling som skapat nya vägar och möjligheter i livet. Studien av 
Hallberg et al. (2004) uppvisade att innehavet av CI innebär ett nytt liv och start, där 
man upplever sig själv som en ny och hel människa, man kan vara involverad i livet. 
CI skapar inte enbart goda förutsättningar för kommunikation och taluppfattning utan 
även ett gott psykosocialt välbefinnande. En deltagare i denna studie upplever att 
hen fått livet tillbaka (ibid.). Uttalandena som framgick från informanterna i Hallberg 
et al. (2004) studie motsvarar i princip det som uttrycktes av informanterna av denna 
studie, att de uppskattar att livet är tillbaka. 

 
Metoddiskussion 

Studiedesign och urval 

Författarna valde att genomföra studien med en kvalitativ design genom intervjuer för 
att få en djupare insikt på livskvaliteten hos vuxna med postlingual dövhet/grav 
hörselnedsättning. Informanterna rekryterades från HRF:s Facebook grupp för 
personer med CI och deras anhöriga. Författarna ansåg denna grupp som relevant 
eftersom majoriteten av medlemmarna i gruppen är vuxna och har CI. Mångfalden i 
denna grupp skapar förutsättningar att hitta informanter som har en sysselsättning 
och livsstil som skiljer sig från varandra. Detta kan anses vara en svaghet eftersom 
det begränsar tillämpandet av ett målstyrt urval. Apropå att samtliga informanter var 
rekryterade via HRF kan det ha haft en inverkan på resultatet, eftersom dessa 
eventuellt kan vara relativt engagerade inom hörsel och CI. Hade författarna däremot 
rekryterat mer ”neutrala” informanter via en hörselklinik skulle det möjligtvis resultera 
i ett annat utfall eller påverka resultatet på något vis. Författarna rekryterade fem 
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informanter, två pensionärer, två yrkesverksamma och en arbetssökande. Denna 
variation kan påverka slutsatsen i denna studie eftersom den inte kan generaliseras 
till en specifik målgrupp, då det finns en viss variation mellan samtliga informanternas 
sysselsättning. Författarna till denna studie valde trots allt att ha en variationsbredd i 
urvalet, gällande kön, ålder och sysselsättning. Detta gav författarna riklig information 
och olika synvinklar på livskvaliteten hos vuxna med CI. Holme och Solvang (1997) 
beskriver att olikheterna i urvalet gör att frågeställningen besvaras med information 
från olika perspektiv. Informanterna har besvarat forskningsfrågan med deras egen 
syn på livskvalitet vilket ger variation i hur livskvalitet kan upplevas av CI-användare. 

 
Bryman (2011) beskriver att forskaren utformar sitt urval utifrån målet att rekrytera 
personer som är relevanta för att kunna besvara forskningsfrågan, detta är ett så 
kallat målstyrt urval. Holme et al. (1997) beskriver att urvalet styrs genom 
systematiskt utformade kriterier som är definierade på ett teoretiskt och strategiskt 
sätt. I denna studie tillämpades ett målstyrt urval, vilket innebar att informanterna 
skulle vara mellan 18–65 år, ha postligual dövhet/grav hörselnedsättning samt kunna 
skriva svenska för att kunna besvara forskningsfrågan. Informanterna som blev 
rekryterade var tre kvinnor och två män. Antalet informanter som rekryterades var få, 
vilket kan påverka studiens representativitet. En begränsning med kvalitativa urval är 
att antalet deltagare är få, vilket inte alltid är tillfredsställande i fråga om teoretisk 
mättnad (Bryman, 2011). Med detta studieresultat kan det alltså inte dras några 
generella slutsatser gällande vuxna med postlingual dövhet/grav hörselnedsättning 
med CI. Anledningen till att antalet informanter blev lågt var på grund av att dessa 
var de enda som uppfyllde inklusionskriterierna. Emellertid var det planerat att ha 
cirka sex informanter för att uppnå en jämn könsfördelning. Författarna valde dock att 
begränsa sig till dessa fem med tanke på att tidsramen för denna studie var relativt 
kort. 

 
Holme och Solvang (1997) beskriver att kvalitativa intervjuer kan vara en mycket 
tidskrävande form av insamling av information och att varje intervju kan omfatta en till 
tre timmar. Det är något som erfors i denna studie då intervjuerna tog längre tid än 
vad författarna beräknade. De antog att en intervju skulle ta cirka en timme, 
emellertid tog det mellan en till två timmar att utföra respektive intervju. Detta kan 
bero på att informanterna inte var skickliga inom teknologin eller möjligtvis att de 
behövde tid till att reflektera och tänka över sina svar innan de skickades till 
författarna. De behövde längre tid till att uttrycka sina svar skriftligen jämfört med tal 
där själva uttrycket går fort. Kvale och Brinkmann (2014) menar att både intervjuaren 
och informanten bör vara relativt skickliga på att skriva vid e-intervjuer. 

 
Författarna till denna studie har inte några erfarenheter av att utföra kvalitativa 
intervjuer. Med utgångspunkt i detta vore det fördelaktigt att utföra en så kallad 
pilotintervju innan de verkliga intervjuerna tog form. En pilotintervju skulle hjälpa 
författarna att få en inblick i hur lång tid en intervju skulle ta samt huruvida frågorna i 
intervjuguiden var tillräckliga eller inte. Bryman (2011) beskriver att en pilotintervju är 
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bra att utföra för att forskaren ska veta om intervjuguiden är av bra kvalitet eller ej. 
Anledningen till att författarna inte genomförde en pilotintervju var för att tidsramen 
för denna uppsats inte var tillräcklig. Författarna ansåg även att en pilotintervju inte 
skulle spegla den verkliga intervjun med en CI-användare, eftersom exempelvis en 
icke-CI-användare inte kan besvara frågor som rör CI. Dessutom hade författarna 
svårigheter i att rekrytera fler informanter än de som deltog. 

 
Intervjuguide 

 
Författarna utformade en intervjuguide utifrån de komponenter som utgör 
beskrivningen av livskvalitet enlig Naess (1987) och valde att använda sig av 
semistrukturerade frågor. Semistrukturerade frågor möjliggör för forskaren att ställa 
uppföljningsfrågor och fördjupa sig i informantens svar som kan vara av väsentlig 
karaktär för forskningsfrågan (Bryman, 2011). En intervjuguide med 
semistrukturerade frågor ökar flexibiliteten för forskaren och informanten, eftersom 
man delvist inte behöver hålla sig till ett visst manus. Enligt Holme och Solvang 
(1997) kan en intervjuguide användas som en handledning under intervjun som 
täcker de områden man vill undersöka. Det är vanligt att det under en intervju dyker 
upp andra frågor som kan ersätta den ursprungliga frågan i intervjuguiden (ibid.). 
Med detta i åtanke gav det författarna till studien möjligheten att vara flexibla med 
sina frågor för att få ett mer rikligt svar av informanterna och intervjuerna blev mer 
som en konversation. 

 
Synkrona chattintervjuer 

 
Denna studie genomfördes med synkrona chattintervjuer vilket har både sina för och 
nackdelar enligt Kvale och Brinkmann (2014). Detta sätt att intervjua är relativ nytt, 
vilket medför att det till viss del saknas erfarenhet av att använda detta 
tillvägagångssätt inom den kvalitativa forskningen. Informanten får chansen att se 
sina svar i text, och har på så sätt en större kontroll över den information som hen 
ger ut, än vid en talad intervju, detta i sig ökar trovärdigheten. Samtliga informanter 
ansåg det som önskvärt att genomföra intervjuerna i skriftform, vilket diskuterades 
mellan författarna och handledaren. En fördel med synkrona chattintervjuer är enligt 
Kvale och Brinkmann (2014) att det är lättare att uttrycka och öppna upp sig kring 
känsliga frågor och aspekter när man sitter bakom en datorskärm. Detta kan även 
främja forskningsetiska frågor gällande kvalitativ forskning. Med datorstödda 
intervjuer ger det informanterna makten över sitt skriftliga material, det vill säga att de 
själva kan skriva ner och analysera det de skriver ner som svar innan de skickar iväg 
det. På så sätt kan personen som intervjuas känna sig säker med det svar de ger 
och minskar risken för att svaren ska misstolkas. Ännu en fördel med chattintervjuer 
är att dessa är tidseffektiva, forskarna behöver inte lägga ner tid på att transkribera 
materialet. Det är även gynnsamt för forskaren att genomföra intervjuer över internet 
eftersom det ger möjlighet att intervjua informanter som är geografiskt avlägsna 
(Kvale och Brinkmann, 2014). Dessa fördelar främjade författarna (men även 
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informanterna) till denna studie, eftersom samtliga informanter befann sig på 
avlägsna orter runt om i landet. 

 
Forskningsetik 

 
James och Busher (2012) beskriver att deltagandet i en studie kan innebära etiska 
risker, oavsett studiedesign. Det är väsentligt att informera studiedeltagarna om 
eventuella risker med deltagande och att fråga om ett samtycke strax innan 
påbörjandet av en intervju (ibid.). För att minska etiska risker skickades informations- 
och samtyckesbrev till samtliga deltagare som visade intresse vid rekryteringen. 
Författarna upprepade sedan informationen om studien och efterfrågade om 
informanternas samtycke ytterligare en gång innan intervjuerna påbörjades. James 
och Busher (2012) menar att e-intervjuer ökar bekvämligheten hos informanterna när 
känsliga frågor diskuteras, de har lättare att prata om känsliga ämnen bakom 
datorskärmen, vilket i sin tur främjar anonymiteten. Under e-intervjuer behöver 
informanten inte uppge särskilt mycket personlig information (ibid.). Författarna till 
denna studie kan inte uttala sig om informanterna upplevde någon/några frågor som 
känsliga under intervjuernas gång. Emellertid främjades samtliga informanternas 
anonymitet, apropå att de inte behövde uppge personlig information samt att de blev 
informerade om att de kunde avbryta deltagandet när som helst. Det framgick även i 
informations- och samtyckesbrevet att samtliga intervjuer med eller utan funktionen 
“Hemliga konversationer” skulle raderas bort så fort transkriberingen slutfördes. 

 
Dataanalys 

 
Utifrån tematisk analys analyserades datainformationen. Författarna valde denna 
dataanalys-metod eftersom den ansågs som mest lämplig för hanteringen av 
datainformationen. Då definitionen av begreppet livskvalitet (Naess, 1987) var 
organiserad i olika komponenter som intervjuguiden skapades utifrån kom detta att 
innebära att informationen som framkom under intervjuerna fick det mönster som 
speglade Naess (1987) komponenter. Med utgångspunkt i detta ansågs tematisk 
analys som passande för att bearbeta materialet. 

 
Tillförlitlighet 

 
För att öka trovärdigheten i denna studie har författarna valt att informera respektive 
informant om att studien kommer finnas tillgänglig på DiVA-portal. Ännu en aspekt 
som ökat trovärdigheten i denna studie är intervjuformen som tillämpats. E-intervjuer 
ökar trovärdigheten eftersom informanterna får skriva ner deras åsikter och 
upplevelser självmant, istället för att uttrycka det muntligt för att forskaren sedan ska 
tolka uttalandet. Överförbarhet var en utmaning att uppfylla i denna studie, eftersom 
antalet informanter var lägre än vad som förespråkas i kvalitativa intervjuer, där 
exempelvis Kvale (2014) förespråkar 5–25 informanter. För att öka överförbarhet 
beskrivs studiens kontext noggrant och dess resultat speglas mot tidigare forskning 
inom området. För att öka pålitligheten har författarna valt att vara så utförliga som 
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möjligt med forskningsprocessen i metoddelen, för att andra forskare ska kunna 
granska och göra en bedömning av studiens kvalitet. Utifrån detta har författarna 
försökt att uppnå en så god transparens som möjligt. Enligt Bryman (2011) är 
möjligheten att styrka och konfirmera av vital betydelse för tillförlitligheten genom att 
forskaren ska vara objektiv mot sin forskning utan att personliga värderingar har 
påverkat resultatet. Författarna har inte på något vis påverkat studiens resultat för att 
det ska gagna deras intressen och har agerat i god tro under studiens gång. 
Dessutom har texten till denna studie granskats enskilt av både författarna och 
handledaren, vilket ökar studiens objektivitet. Detta i sig ökar möjligheten att styrka 
och konfirmera studiens tillförlitlighet. 

 
Slutsats 

 
I konklusion kom denna studie fram till att personerna som deltog i denna studie 
upplever en förbättrad livskvalitet sedan användningen av CI. De områden som 
undersöktes kring begreppet livskvalitet var huruvida CI-användare upplever sin 
aktivitet, samhörighet, självkänsla och den allmänna glädjen. Informanterna i denna 
studie upplever förbättring kring självkänsla, självförtroende, välmående samt 
förbättrade relationer och arbetsförhållanden. De uppskattar användningen av CI 
eftersom de upplever att de fått livet tillbaka tack vare det. CI:t har minskat de 
tidigare konsekvenserna som de upplevde av sin hörselnedsättning. Resultatet av 
denna studie är dock inte generaliserbart, det speglar enbart livskvaliteten hos 
informanterna som intervjuades. 

 
Förslag till vidare forskning 

 
Det vore fördelaktig om det i framtiden skulle utföras liknande studier med större 
urvalsgrupp, där livskvaliteten skulle undersökas på ett bredare plan, utifrån fler 
perspektiv än de som Naess (1987) använder sig av. Detta skulle medföra en 
omfattande uppfattning av livskvaliteten hos vuxna med CI. Det vore även intressant 
att utföra vidare forskning i hur olika åldersgrupper och kön upplever sin livskvalitet 
samt om det finns en skillnad i upplevelsen mellan dessa grupper. Det kan eventuellt 
finnas en viss skillnad i vad som utgör livskvaliteten mellan exempelvis en ung vuxen 
kvinna och en pensionerad man. En annan aspekt som skulle vara intressant att 
forska vidare i är huruvida sysselsättningen påverkar livskvaliteten hos vuxna med 
CI. Inom audiologin har det utförts kvantitativa studier i omfattande grad. Emellertid 
skulle kvalitativ forskning även den vara värdefull och kompletterande för 
utvecklingen av området. 
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Bilaga 1 
 

Information - och samtyckesbrev till deltagande i en intervjustudie om 
livskvalitet bland vuxna med postlingual dövhet/grav hörselnedsättning 
med cochleaimplantat. 

 
Vi är två studenter från Örebro universitet som läser termin 6 på 
audionomutbildningen, vi heter Symela Marouki och Cenet Yüce. Vi ska skriva vårt 
examensarbete som är på grundnivå. Syftet med vår studie är att undersöka hur 
vuxna med postlingual hörselnedsättning som använder cochelaimplantat upplever 
sin livskvalitet. 

 
Vill du delta i vår studie? 
För att besvara vårt syfte har vi tänkt oss att genomföra intervjuer online, vilket 
innebär att intervjuerna kommer att ske via Messenger. Messenger går att använda 
på både datorn (Facebook) och mobilen. Dock vore det bättre om ni kan använda er 
av mobilen, eftersom det finns en funktion i Messenger som heter “Hemliga 
konversationer”, vilket innebär att det som skrivs kommer endast att ses av oss och 
ingen annan. Facebook kommer inte heller ha tillgång till konversationen. 
Konversationen kommer att raderas bort automatiskt efter 12 timmar. Om ni väljer att 
använda Messenger på datorn kan denna funktion inte användas. Då intervjuerna 
kommer att ske över internet, innebär det att vi inte kan garantera fullständig 
anonymitet. 

 
Under intervjuerna kommer du att få svara på frågor som berör din upplevelse av 
livskvalitet efter att du fått cochleaimplantat. Intervjun kommer att ta cirka 45-60 
minuter och den kommer finnas tillgänglig för oss i 12 timmar, för att den i efterhand 
skall kunna transkriberas och analyseras. 

 
Vi och vår handledare Johanna Gustafsson är dem enda som kommer att ha tillgång 
till online-intervjuerna. Informationsmaterialet kommer att förvaras säkert så att 
endast vi tre kommer att ha tillgång till det. Ni som väljer att delta i denna studie 
kommer att vara anonyma, vi kommer endast bearbeta de svar som framgår under 
intervjun. Era namn och personuppgifter kommer inte att framgå någonstans i vårt 
examensarbete. Studien kommer att presenteras skriftligt och muntligt (under en 
opponering). 

 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta det om du känner för det. 
Dock vill vi bli informerade om det via mejl eller telefon. Väljer du att avbryta ditt 
deltagande kommer den information som framgått under intervjun att raderas och 
inte presenteras i resultatet av studien. 

 
För att kunna delta i vår intervjustudie behöver du uppfylla följande kriterier: 

• Du ska vara mellan 18–65 år 
• Du ska ha fått cochleaimplantat efter att du har utvecklat talat språk 

(postlingual hörselnedsättning) 
• Du ska kunna skriva på svenska 
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Vi hoppas och uppskattar att du är villig att delta i vår studie! 
 

Med vänlig hälsning, 
Symela Marouki & Cenet Yüce 

 

Hör gärna av er till oss om ni har några frågor eller funderingar! 

Symela Marouki Johanna Gustafsson 
Audionomstudent Forskare 
Xxxxxxxxx@ hotmail. com xxxxxxxxxx@ oru. se 
telefon nr: xxx-xxxx xxx telefon nr: xxx-xxxx xxx 

 
 

Cenet Yüce 
Audionomstudent 
xxxxxxx@ hotmail. com 
telefon nr: xxx-xxxx xxx 

 
Samtycke 
Härmed bekräftar jag att jag tagit del av ovanstående information och samtycker till 
att: 

• Delta i intervju 
• Informationen som framgår under intervjun kommer att presenteras i 

studieresultatet 
• Med online-intervju kan det inte garanteras full anonymitet eftersom den 

sker över internetm 
 
 

Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 
• Hur gammal är du? 
• Kön 
• Hur länge har du haft cochleaimplantat? 
• Hur ofta använder du ditt cochleaimplantat? 
• I vilka situationer använder du ditt cochleaimplantat? 
• Vad har du för sysselsättning? (Student, arbetar, sjukskriven, 

pensionär m.m?) 
 

Aktivitet  
• Vad gör du på fritiden? 
• På vilket sätt upplever du att ditt CI påverkar ditt engagemang i olika 

aktiviteter/intressen? 
• På vilket sätt påverkar CI:t hur du hanterar det som sker i ditt liv? 
• Upplever du att CI;t skapar möjligheter till andra val, än innan du fick 

ditt CI? 
- I vilka situationer? 
- På vilket sätt? kan du utveckla? 

• Är att ha ett aktivt liv meningsfullt för dig? 
- Varför upplevs det som meningsfullt? 

• På vilket sätt påverkar CI:t det du anser vara meningsfullt i livet? 
• På vilket sätt påverkar CI:t din livslust? 

 

Samhörighet 
• Vad innebär det för dig att känna samhörighet? 
• På vilket sätt har samhörigheten med personer som du har nära dig 

påverkats sedan du fått ditt CI? 
• Hur tycker du att CI:t påverkar kvaliteten på dessa nära relationer? 
• På vilket sätt har grupptillhörigheten med exempelvis dina grannar, 

vänner eller arbetskollegor påverkats efter att du har fått ditt CI? 
 

Självkänsla  
• På vilket sätt känner du att du har förändrats med ditt CI? 
• På vilket sätt känner du dig annorlunda med ditt CI? 
• På vilket sätt påverkar CI:t din självsäkerhet? 
• Hur påverkar CI:t ditt självförtroende? 
• Har du upplevt skamkänslor på grund av din hörselnedsättning? 

- Hur påverkar ditt CI detta? 
• Upplever du att CI:t påverkar din egen känsla av värde? 

- Isåfall på vilket sätt? 
 

Grundstämning av glädje 
• Hur upplever du i allmänhet din sinnesstämning? 
• Vad innebär livslust för dig? 
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• Upplever du oro och ångest på grund av din hörselnedsättning? 
- Hur påverkar ditt CI detta? 

• På vilket sätt påverkar CI:t din upplevelse av glädje, trygghet och 
harmoni? 

• Upplever du tomhetskänsla och nedstämdhet på grund av din 
hörselnedsättning? 

- Hur påverkar ditt CI detta? 
 

• På vilka andra sätt påverkar CI:t ditt liv? 


