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Caregivers of Children with CI 

Perceived Expectations, Changes and Quality of Life after their Child’s CI-Surgery  

Abstract 
Cochlear implants (CI) have been used for about 25 years to recreate hearing for children and 

adults with congenital or acquired hearing disability/deafness. There is still a great need for 

knowledge about children with CI and their relatives. The main purpose of this study was to 

examine the perceived expectations, changes and quality of life (QoL) of caregivers after their 

child’s CI-surgery. The participants were caregivers of children with CI who were members of 

the parents association Barnplantorna, a group of 245 families. The number of responses were 

153 and three responses were excluded. A questionnaire was created by the researchers. The 

study was both qualitative and quantitative. The results of this study showed that many aspects of 

the caregivers’ QoL were improved after surgery. It was also found that the caregivers on average 

perceived that they were happier, more secure, less worried, felt less grief and isolation from their 

environment. They were also able to participate in more activities and their communication was 

enhanced. The CI-factor that influenced QoL were principally the form of communication. 

Other factors were the number of CI, age at discovery of hearing disability and age receiving the 

first CI. The majority of caregivers experienced that their expectations before the CI-surgery had 

been fulfilled. It was concluded that several aspects of the QoL had been improved after the 

child’s surgery. The form of communication proved to be the factor of greatest importance for 

the caregivers’ QoL. The caregivers of children communicating with speech experienced more 

positive aspects of QoL. It was found that CI exceeded the expectations of the majority of the 

caregivers. For the majority of caregivers the CI meant positive changes within aspects of 

communication and social life.  
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Sammanfattning 
Cochleaimplantat (CI) har använts i cirka 25 år för att återskapa hörsel hos barn och vuxna med 

medfödd eller förvärvad hörselskada/dövhet. Det finns fortfarande ett stort behov av kunskap 

om barn med CI och deras anhöriga. Syftet med studien var att undersöka upplevelser av 

förväntningar, förändringar samt livskvalitet hos vårdnadshavare till barn med CI sedan barnets 

CI-operation. Studien riktade sig till vårdnadshavare som hade barn med CI och var knutna till 

föräldraföreningen Barnplantorna vilket var 245 familjer. Antal inkomna enkäter var 153 stycken 

varav tre uteslöts. Undersökningsmaterialet utgjordes av en enkät vilken konstruerades av 

författarna. Studiens upplägg var både kvalitativ och kvantitativ. Resultaten visade att många 

domäner/aspekter inom livskvalitet förbättrades efter barnets operation. Vårdnadshavarna 

upplevde sig i genomsnitt gladare, tryggare, mindre oroliga, kände mindre sorg och isolering från 

sin omgivning, kunde delta i fler aktiviteter samt upplevde en förbättrad kommunikation. 

Bakgrundsfaktorer som påverkade livskvaliteten var främst kommunikationsform men även till 

viss del antal CI, ålder vid upptäckt av hörselskada samt ålder vid första CI. Majoriteten 

vårdnadshavare upplevde att deras förväntningar inför CI-operationen infriats. Slutsatser som 

drogs var att livskvaliteten hade förbättrats inom flera områden efter barnets CI-operation. 

Kommunikationsform var den faktor som hade störst betydelse för vårdnadshavarna på så vis att 

de vårdnadshavare vars barn kommunicerade med tal upplevde fler positiva aspekter av 

livskvalitet. Vårdnadshavarnas förväntningar på CI hade till stor del infriats och överträffats. CI 

innebar för en majoritet av vårdnadshavarna positiva förändringar inom områden som till 

exempel kommunikation och socialt liv.  

 

Nyckelord: CI, vårdnadshavare, livskvalitet, förväntningar, förändringar, enkätstudie.
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Förord 
Författarna vill först och främst tacka samtliga vårdnadshavare som tagit sig tid att besvara 

enkäten och verkligen varit måna om att förstå frågor rätt samt bidragit med extra information 

för att ge en så korrekt bild som möjligt av deras upplevelser.  

 

Ett varmt tack riktas till ordförande för Barnplantorna Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram för 

ovärderlig hjälp med följebrev och distribution av enkäter och påminnelser. 

 

Stort tack även till handledaren för denna uppsats, Björn Lyxell, för engagemang och stöd genom 

hela processen.  

 

Slutligen riktas ett tack till de personer som ställde upp och förtestades. 

 

 

Susanna Björklund och Jenny Karlsson, juni 2008. 
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Bakgrund 
Cochleaimplantat (CI) har använts i cirka 25 år för att återskapa hörsel hos barn och vuxna med 

medfödd eller förvärvad hörselskada/dövhet (Grayden & Clark, 2006). Det finns fortfarande ett 

stort behov av kunskap om barn med CI och deras omgivning varför ett flertal aspekter rörande 

dessa barn behöver kartläggas. Flera viktiga skäl finns till att undersöka livskvalitet hos 

vårdnadshavare till barn med CI samt få kunskap om deras upplevelser av förväntningar och 

förändringar i samband med barns CI-operation. En viktig aspekt handlar om att få kunskap om 

upplevelser i syfte att kunna ge bättre information till vårdnadshavare som står inför en CI-

operation av sitt barn. Det behövs även information om vilka aspekter rörande barnets CI som 

kan ha betydelse för vårdnadshavarnas upplevelser och livskvalitet. Sådana aspekter kan vara om 

barnet har uni- eller bilateralt CI, om barnet fick tidigt (innan 24 månaders ålder) eller sent (efter 

24 månaders ålder) CI, samt om barnet har andra funktionshinder eller ej. En påtaglig skillnad 

som finns mellan vårdnadshavare till barn med CI och vårdnadshavare till barn med övriga 

funktionshinder är att barn med CI blir bättre. Upplevelser som dessa vårdnadshavare har kan 

alltså skilja sig från till exempel en vårdnadshavare som får ett barn med ett funktionshinder som 

ej kan rehabiliteras. Vårdnadshavare till ett barn som behöver CI har en ytterst viktig roll i sitt 

barns rehabilitering, både pre- och postoperativt (Quittner, Thompson Steck & Rouiller, 1991; 

Beadle, Shores & Wood, 2000; Spahn, Richter, Zschocke, Löhle & Wirsching, 2001). Det har 

visat sig att viljan att använda implantatet är den viktigaste faktorn gällande vilket värde 

implantatet kommer att ha för patienten (Hallberg, Ringdahl, Holmes & Carver, 2005). Mycket 

ansvar och hårt arbete väntar vanligen vårdnadshavare då deras barn fått CI beträffande till 

exempel sjukhusbesök, rehabilitering samt språklig och auditiv träning/stimulering (Beadle et al., 

2000). Språkstimulerande träning för barn med CI sker hos logoped i ett nära samarbete med 

vårdnadshavare (Willstedt-Svensson, Sahlén & Mäki-Torkko, 2008) och det förefaller därför 

nödvändigt för logopeder att känna till vad det kan innebära för en vårdnadshavare att få ett barn 

som är hörselskadat/dövt och kan ha nytta av ett CI, samt vilka förväntningar, känslor och 

reaktioner det kan väcka (Perold, 2001; Anagnostou, Graham & Crocker, 2007).  

Centrala begrepp 

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet användes från början som ett politiskt uttryck i 1950-talets USA 

(Hammerlid, 1997) och nyttjas sedan dess såväl i dagligt tal som i forskning inom varierande 

områden, till exempel sociologi, medicin och psykologi (Farquhar, 1995). Livskvalitet är ett 

mångtydigt begrepp. Det innefattar ett flertal olika områden i en persons liv (Farquhar, 1995) 
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samt behöver nödvändigtvis inte innebära samma sak för olika individer (Bowling, 2001; 

Higginson & Carr, 2001). Det har därför visat sig svårt att ge en avgränsad och klar definition av 

begreppet (Farquhar, 1995; Sullivan & Tunsäter, 2001). Uppfattningen om vad livskvalitet 

innebär kan variera mellan olika kulturer och mätningar av livskvalitet kan därför inte alltid 

appliceras på andra grupper än den egna referensgruppen (Wallander, Schmitt & Koot, 2001). 

Teorier om livskvalitet bygger vanligen på grundläggande filosofiska teorier om lycka, till exempel 

hedonistisk teori, önskeuppfyllelseteori och objektivpluralism. Dessa har olika sätt att se på lycka 

och vad som ingår i begreppet livskvalitet. För vidare fördjupning inom detta område 

rekommenderas Teorier om livskvalitet (Brülde, 2003). Enligt Brülde (2003) handlar 

livskvalitetsfrågan om vad som har positivt/negativt finalt värde för oss som individer. Finalt 

värde innebär mål som är bra för oss, till exempel lycka. Närvaron av positiva finala värden och 

frånvaron av negativa finala värden gör livet värt att leva. En persons livskvalitet beror på hur 

mycket positivt/negativt finalt värde hennes liv innehåller, till exempel hur lycklig/olycklig hon 

är. Nordenfelt (1991) anser att det är den enskilda individen som är den slutliga domaren över 

hur hög eller låg den egna livskvaliteten är. Upplevelser av lycka i tillvaron är betydande för 

livskvaliteten och en person är lycklig över sitt liv om hon finner sin totala situation just så som 

hon önskar att den ska vara. Detta innebär att det råder equilibrium (jämvikt) mellan personens 

önskemål och verkligheten. De villkor som leder till lycka, och därmed livskvalitet, för den 

enskilde är individuella och skiljer sig åt mellan olika personer. 

Livskvalitetsdefinitioner 

Som tidigare nämnts råder i nuläget ej konsensus vad gäller definition av begreppet livskvalitet 

(Farquhar, 1995; Anderson & Burckhardt, 1999; Isaksson, 2007). Detta på grund av att det är ett 

multidimensionellt begrepp där flera olika domäner ingår (Farquhar, 1995). 

Livskvalitetsdefinitioner kan delas in i fyra huvudgrupper: globala-, domänspecifika-, fokuserade- 

samt kombinerade definitioner. Det vanligaste sättet att definiera livskvalitet är genom globala 

definitioner. Dessa definitioner är heltäckande och generella, men kan vara svåra att 

operationalisera (Farquhar, 1995). Ett exempel på en global definition ser livskvalitet som ”the 

individual’s achievement of a satisfactory social situation within the limits of perceived physical 

capacity” (Mendola & Pellegrini, 1979, s. 457). Domänspecifika definitioner däremot delar upp 

livskvalitet i dess beståndsdelar, det vill säga de delar/dimensioner som bör ingå i en bedömning 

av livskvalitet. Dessa definitioner anses vara mer användbara för empiriskt syfte då de närmar sig 

en operationalisering av begreppet (Farquhar, 1995). Ett exempel på en sådan definition beskriver 

huvuddomänerna i livskvalitet som hälsa, funktion, komfort, emotionell respons samt ekonomi 

(Patterson, 1975). Enligt Nordenfelt (1991) ingår följande domäner: hälsa, yrke, bostad, familj, 
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upplevelse av yttre situation samt sinnesstämning. Vanliga beskrivna domäner är emotionell 

status, social interaktion, ekonomisk status, hälsa samt fysisk kapacitet (Bowling, 2001). Hälsa 

rapporteras ofta som en av de viktigaste domänerna i livskvalitetsbegreppet (Farquhar, 1995). 

Eftersom livet upplevs på olika sätt av olika individer är det viktigt att låta flera domäner och 

perspektiv ingå i definitionen av livskvalitet (Wallander et al., 2001). Anderson och Burckhardt 

(1999) beskriver att patienter som tillfrågats om vad de anser ingår i begreppet livskvalitet 

benämner samma typ av domäner som den generella befolkningen. Dock antas vissa domäner ha 

en större betydelse under vissa perioder av en persons liv och under sjukdom. Fokuserade 

definitioner tar endast upp någon/några av de domäner som ingår i livskvalitetsbegreppet 

(Farquhar, 1995). En definition som endast inriktar sig på hälsa kallas hälsorelaterad livskvalitet 

(health-related quality of life, HRQol), det vill säga fokus ligger på aspekter påverkade av sjukdom 

och behandling (Fayers & Machin, 2000; Isaksson 2007), är ett exempel på en fokuserad 

definition (Farquhar, 1995). HRQoL är således ej synonymt med livskvalitet, som är ett bredare 

koncept än hälsa (Hammerlid, 1997; Anderson & Burckhardt, 1999). Kombinerade definitioner 

har både globala samt domänspecifika inslag. Med denna grupp tycks WHOs definition och 

beskrivning av livskvalitet överensstämma: “individual’s perceptions of their position in life, in 

the context of the culture and value systems in which they live, and in relation to their goals, 

expectations, standards and concerns”. Livskvalitet beskrivs vidare av WHO: “It is a broad 

ranging concept, incorporating in a complex way individuals' physical health, psychological state, 

level of independence, social relationships, personal beliefs and their relationships to salient 

features of the environment” (The WHOQOL group, 1995, s. 1405). I föreliggande studie har 

bland många olika livskvalitetsdefinitioner WHOs valts ut då den är kombinerad och fångar det 

breda begrepp som livskvalitet innefattar.  

Varför mäts livskvalitet? 

Livskvalitet har under senare tid börjat användas som ett mått för att utvärdera hälso- och 

sjukvården. Mått på livskvalitet används till exempel i läkemedelsprövningar och kliniska studier. 

Det ger information om behandlingsresultat, bidrar till förbättringar inom vården (Sullivan & 

Tunsäter, 2001) och hjälper personal att fatta adekvata beslut (Brülde, 2003), till exempel 

angående tidpunkt för behandling och typ av behandling. Livskvalitet ses som ett mått på det 

som är viktigast för patienten, vilket positiva resultat från till exempel olika typer av 

instrumentella tester inte alltid överensstämmer med (Sullivan & Tunsäter, 2001). Självfallet bör 

livskvalitetsmätningar inte ersätta de traditionella tillvägagångssätten utan snarare ses som ett 

komplement för ökad förståelse av patientens perspektiv (Bowling, 2001; Higginson & Carr, 

2001; Sullivan & Tunsäter, 2001). Fördelar med att använda livskvalitet som effektmått är att 
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informationen fås från patienten genom självskattning (Sullivan & Tunsäter, 2001). Fokus ligger 

således på patienten och ej på sjukdomen (Higginson & Carr, 2001). Ett flertal dimensioner 

inkluderas vilket ger en helhetsbild av patientens tillstånd och upplevelser (Sullivan & Tunsäter, 

2001). Enligt Higginson och Carr (2001) har livskvalitetsmätningar ett flertal syften och 

användningsområden. De kan användas för att hjälpa klinikern att identifiera och prioritera 

problem. Kommunikation mellan patient/kliniker kan underlättas, samt att dolda problem som 

troligen inte skulle ha lyfts annars kan komma på tal. Patientens preferenser kan identifieras samt 

förändring/svar på behandling övervakas.  

Hur mäts livskvalitet? 

Livskvalitet i sig är mycket svårt att mäta då det är ett brett begrepp som inte kan observeras 

direkt. Istället får indikatorer på livskvalitet observeras och mätas. Det är således viktigt med en 

operationalisering av begreppet (Hammerlid, 1997; Bowling, 2001). Enligt Brülde (2003) kan 

fenomenet vara svårt att mäta på högre skalnivåer och många livskvalitetsinstrument idag har 

brister. Livskvalitet kan bedömas av patienten, klinikern eller anhörig. Patienten själv ses dock 
som den mest tillförlitliga källan (Hammerlid, 1997). Formulär/enkäter och/eller intervjuer 

används vanligen för att samla in livskvalitetsdata. Intervjuer, och till viss del enkäter, kan utföras 

med öppna frågor i syfte att få ta del av andra människors perspektiv i form av mer djupgående 

svar (Patton, 1990). Enkäter används dock oftast och det finns ett flertal färdiga formulär, både 

generella och sjukdomsspecifika, dock täcker många endast den fysiska aspekten av begreppet 

livskvalitet (Hammerlid, 1997). Enligt Anderson och Burckhardt (1999) bör livskvalitet mätas 

genom ett instrument som speglar en individs tillfredsställelse med ett flertal olika dimensioner av 

dennes liv. Livskvalitet bör alltså mätas genom frågor om de domäner som de flesta människor 

anser utgör begreppet livskvalitet (Anderson & Burckhardt, 1999). Instrument för att mäta 

livskvalitet kommer troligen aldrig kunna fånga upp alla aspekter av livskvalitet för varje enskild 

individ. Dock är det önskvärt att täcka in så många delar som möjligt (Higginson & Carr, 2001). 

Validitet är ett mått på hur giltigt ett mätresultat är och reliabilitet innebär graden av 

mätprecision. Validitet kan stärkas genom jämförelser med redan existerande mätinstrument. 

Reliabilitet kan prövas genom upprepad testning av instrumentet. Önskvärt är att subjektiva 

bedömningar ej påverkar data i den mån det är möjligt. Fasta svarskategorier och strukturerade 

insamlingsmetoder är därför att föredra, dock bör en kombination av öppna och slutna 

svarsmöjligheter finnas med för ett så heltäckande underlag som möjligt (Befring, 1992). 

Svårigheter med mätning av livskvalitet är oundvikligt och reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet kommer troligen alltid att diskuteras (Bowling, 2001). 
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Hörselnedsättning 

Hörselnedsättning och dövhet är vanliga funktionshinder som drabbar cirka tio procent av 

Sveriges befolkning. Ett av 1000 barn föds med grav hörselnedsättning/dövhet. Orsaker kan vara 

ärftliga eller omgivningsfaktorer. Drygt hälften av alla hörselnedsättningar med tidig debut är 

troligtvis ärftligt betingade (Carlsson, 2004). Hos barn med bestående hörselnedsättning är den 

vanligaste typen sensorineural hörselnedsättning (90 % av fallen). Detta innebär att skadan finns i 

cochlea eller på hörselnerven (Willstedt-Svensson et al., 2008). Hörselförmågans kvalitet är 

försämrad och vissa talljud, som högfrekventa konsonanter, kan vara svåra att uppfatta. Även 

ljudkänslighet och tinnitus är vanligt förekommande. Vidare finns konduktiv hörselnedsättning 

(ledningshinder) där örats ledningsfunktion är påverkad. Skadan är lokaliserad till den yttre 

hörselgången, trumhinnan eller mellanörat. Ljudet dämpas på vägen in till innerörat men själva 

hörselsinnets kvalitet är inte påverkad. Kombinationer av dessa skador förekommer samt även 

centrala (hörselcentrum i hjärnan) och psykogena skador (utan organisk orsak), vilka är sällsynta 

(Anniko et al., 2001). I de fall akustisk förstärkning med hörapparat inte är tillräckligt kan 

cochleaimplantat (CI) vara en aktuell behandlingsmetod (Willstedt-Svensson et al., 2008). Ett CI 

är ett verktyg för att förbättra ljuduppfattning och kommunikation men botar inte hörselskadan i 

sig (Niparko & Blankenhorn, 2003).   

Vårdnadshavare till barn med funktionshinder 

Att få ett barn med funktionshinder kan för vårdnadshavarna innebära en traumatisk kris 

(Lundström, 2007). Upptäckten av att ett barn lider av en hörselskada kan väcka många 

reaktioner hos vårdnadshavare. Enligt en studie av Anagnostou et al. (2007) är den starkaste 

känslomässiga reaktionen sorg. Känslorna varierar för olika individer men vanligt förekommande 

är även skuld och förnekelse. Förnekelse av diagnosen är ofta den första reaktionen efter att en 

vårdnadshavare fått insikt om barnets funktionshinder, något som kan vara nödvändigt för att 

bevara självkänslan. Förnekande går inte alltid snabbt över utan kan fortsätta under flera år. Den 

nya situationen ställer ökade krav på samarbetet mellan vårdnadshavarna till barnet men kan 

försvåras av djupa personliga känslor som väcks till liv och som kan kännas för svåra att tala med 

varandra om. Då vårdnadshavarna sällan upplever samma känslor samtidigt kan detta få till följd 

att de glider längre och längre isär om de inte lyckas hitta ett sätt att kommunicera sina känslor 

och behov med varandra (Fyhr, 2002). Barnets funktionshinder kan väcka oro, osäkerhet och 

rädsla för att sköta barnet vilket kan medföra ett betungande vardagligt liv. Stöd av professionella 

kan ge vårdnadshavarna en ökad trygghet vilket kan underlätta det dagliga livet och inge hopp för 

framtiden. Om stödet av professionella upplevs som otillräckligt kan en följd bli att 

vårdnadshavare upplever sig själv och barnet som nedvärderade och en kamp inleds för att få det 
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stöd som behövs (Lindblad, 2006). Studier visar dock att de vanligen förekommande negativa 

känslorna och reaktionerna inte behöver bli livslånga samt att en chockartad början kan leda till 

en fullständigt naturlig situation för familjen i framtiden (Beresford, 1994; Scorgie & Sobsey, 

2000). Flertalet vårdnadshavare beskriver positiva aspekter angående sitt vårdnadshavarskap till 

ett barn med funktionshinder (Olsson, 2004). 

Cochleaimplantat 

Cochleaimplantat (CI) har använts i cirka 25 år som behandlingsmetod för barn och vuxna med 

medfödd eller förvärvad hörselskada/dövhet (Grayden & Clark, 2006). I januari 2008 hade 523 

barn i Sverige genomgått en CI-operation (Hörselskadades Riksförbund, 2008). Ett CI är ett 

hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven gör det möjligt för gravt 

hörselskadade och döva individer att uppfatta ljud och få tillgång till talat språk (Willstedt-

Svensson et al., 2008). CI består både av en inopererad del samt av flera yttre delar. En mikrofon 

och en talprocessor bärs bakom örat. Ljud från mikrofonen fångas upp och kodas till digitala 

signaler i talprocessorn (1). Dessa signaler innehåller temporal och spatial information och 

överförs med radiovågor via en sändare (2) till en mottagare som är inopererad under huden 

bakom örat (3). Här omvandlas signalerna till elektriska impulser (4) som fördelas på 

elektrodkontakter som opererats in i cochlea. Hörselnerven och kvarvarande hörselceller 

stimuleras och ger upphov till en ljudupplevelse (5) (Socialstyrelsen, 2000; Grayden & Clark, 

2006).  

                                        
   Figur 1. Cochleaimplantat (Möllerström medical, 2008-03-06) 
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Behandling med CI omfattar operation, inkoppling av talprocessorn (4-6 veckor efter 

operationen), psykosocialt stöd samt uppföljning av barnets hörsel- och talspråksutveckling. 

Eftersom olika individer har olika förutsättningar kan resultatet variera från att kunna uppfatta 

hörselintryck till förståelse och produktion av talat språk (Socialstyrelsen, 2000). Tack vare att 

hörselscreening på spädbarn blir allt vanligare upptäcks barn med medfödda hörselskador på ett 

tidigt stadium i större utsträckning nu än tidigare. Tidigare opererades endast ett öra (unilateralt 

CI), men de senaste åren har bilaterala operationer blivit allt vanligare. Bilaterala CI ökar den 

medicinskt audiologiska säkerheten och ger individen större möjligheter att uppfatta tal i miljöer 

med till exempel bakgrundsbuller samt ger möjlighet att utveckla riktningshörsel (Willstedt-

Svensson et al., 2008). Hörsel med CI skiljer sig från det normala hörandet bland annat genom 

timingen av när hörselupplevelsen börjar samt den mindre komplexa processning den elektriska 

signalen genomgår innan den når hörselnerven (Niparko & Blankenhorn, 2003). Data som 

jämförts från kliniska studier visade att barn som fått CI under två års ålder uppvisade en bättre 

utveckling av den auditiva förmågan än barn som fått CI mellan två och tre års ålder (Osberger, 

Zimmerman-Phillips & Koch, 2002). Faktorer som påverkar framgången av behandlingen är 

bland annat ålder, tidpunkt för hörselskadan, etiologi, kön, kognitiv nivå, språklig kompetens, 

familj och omgivning, sensoriska och motoriska färdigheter samt motivation (Niparko & 

Blankenhorn, 2003). Av barnen med hörselnedsättning har 30-40 procent någon typ av 

tilläggshandikapp (Willstedt-Svensson et al., 2008).  

Cochleaimplantat och språk 

Den språkliga situationen varierar för barn med CI. Vissa använder enbart talat språk eller 

teckenspråk och andra använder tal parallellt med tecken som stöd (TSS) (Willstedt-Svensson et 

al., 2008). Studier visar att en CI-operation i väldigt tidig ålder ger goda resultat för den språkliga 

utvecklingen. Risken för språkförsening minskas och barnet har bättre chanser att utveckla 

åldersadekvata språkliga färdigheter. Glappet mellan språklig och kronologisk ålder minskar då 

auditiv information blir tillgänglig för barnet under en period som är kritisk för språkutvecklingen 

(Miyamoto, Houston, Iler Kirk, Perdew & Svirsky, 2003). Barn med CI utvecklar olika nivåer av 

expressivt tal. Ett fåtal barn har några år efter operationen inte utvecklat talproduktion som kan 

förstås av utomstående. De flesta barn som har använt sitt CI mer än ett år kan dock använda 

enstaka talade ord eller satser som är helt förståeliga. Kvaliteten av talet varierar hos barnen från 

att kunna förstås av familjemedlemmar med eller utan stöd av kontexten, till att kunna förstås av 

utomstående personer (Socialstyrelsen, 2000). Det är av största vikt att regelbundna uppföljningar 

görs av alla barn som fått CI samt att de får den träning och stimulans de är i behov av (Willstedt-

Svensson et al., 2008).  
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Cochleaimplantat och livskvalitet 

När ett barn får ett CI påverkas inte bara barnets utan även hela familjens upplevelse av 

livskvalitet (Beadle et al., 2000). Det förefaller troligt att ett CI skulle kunna bidra till ökad 

livskvalitet hos vårdnadshavare då det bland annat kan påverka kommunikationen med barnet 

positivt. Likväl är det möjligt att stress över operation, implantat, sjukhusbesök och rehabilitering 

kan ge en negativ påverkan på livskvaliteten (Quittner et al., 1991). I en studie av Spahn, Burger, 

Löschmann och Richter (2004) undersöktes (via enkät) psykologisk stress och livskvalitet hos 

vårdnadshavare till 55 barn med CI. Av vårdnadshavarna uppvisade 21 procent förhöjd 

psykologisk stress samt måttligt reducerad livskvalitet. Samband fanns mellan vårdnadshavarnas 

psykologiska stress och barnets ålder, samt mellan vårdnadshavarnas livskvalitet och tid sedan 

operation. Den psykologiska stressen hos vårdnadshavarna visades öka med ökad ålder hos 

barnet. Livskvaliteten förbättrades i förhållande till hur länge barnet haft sitt CI-implantat (Spahn, 

et al., 2004). Tiden för diagnos av barnets hörselskada/dövhet upplevdes som mest stressande för 

vårdnadshavarna (Burger et al., 2005; Sach & Whynes, 2005) och livskvaliteten hos dessa, som till 

en början upplevdes som låg, förbättrades under barnets behandling (Burger et al., 2005). I en 

enkätstudie jämfördes familjer med barn som opererats för mindre än två år sedan och familjer 

med barn som opererats för två till fyra år sedan (bortfallet var 53 %). Familjerna i den senare 

gruppen (2-4 år sedan) var överlag mer nöjda med CI, troligtvis eftersom de haft längre tid på sig 

att anpassa sig till CI, förstå hur det fungerar samt att flera av dessa barn börjat uppvisa förståelse 

för talat språk och eventuellt börjat tala. Dessutom hade dessa vårdnadshavare fått tid på sig att 

se hur implantatet uppfyllt och/eller överträffat deras förväntningar och på så sätt kommit att 

betrakta CI som en faktor till ökad livskvalitet (Anagnostou et al., 2007). I en studie (Beadle et al., 

2000) visades att ett omfattande socialt stöd var korrelerat med låg stress och ökad livskvalitet 

hos vårdnadshavare till barn med CI. Detta ses således som en viktig faktor att betänka innan 

operation. Perold (2001) intervjuade mödrar till barn med CI. Dessa rapporterade en markant 

förbättring av barnets kommunikation och beteende efter att ha fått implantatet. Det resulterade i 

att barnet blev lättare att hantera och ledde till en förbättring i relationen med barnet. Sach och 

Whynes (2005) fann att 57 procent av vårdnadshavarna i deras studie upplevde att relationen med 

barnet förbättrats sedan barnet fått CI, då barnets kommunikation och beteende förbättrats. 

Majoriteten av vårdnadshavarna i studien ansåg även att förbättrad hörsel hos barnet ledde till 

ökad säkerhet i vardagen då det till exempel gick att ropa på ett barn som utsatte sig för fara.  

 

Andra aspekter av livskvalitet som kan påverkas då vårdnadshavare får ett barn med hörselskada 

och genomgår CI-operation kan vara förändringar i det sociala livet (Anagnostou et al., 2007), 

förändringar i yrkeslivet (Spahn et al., 2004; Sach & Whynes, 2005) såsom att behöva arbeta 



 9 

deltid (Spahn et al., 2001) samt att parrelationen mellan vårdnadshavarna utsätts för stress och 

riskerar att leda till separation (Sach & Whynes, 2005; Anagnostou et al., 2007). Då en stor del 

uppmärksamhet riktas mot barnet med särskilda behov riskerar eventuella syskon att hamna i 

skymundan (Beadle et al., 2000; Sach & Whynes, 2005). Vårdnadshavarna spelar en viktig roll i 

barnets framsteg efter operationen och därför är det viktigt att de får hjälp att bearbeta sina 

känslor (Perold, 2001; Anagnostou et al., 2007). Vanligt är att vårdnadshavarna har vissa 

förväntningar på effekterna av ett CI och hur det kommer att påverka deras eget och barnets liv. 

Dessa preoperativa förväntningar har visat sig ha stor betydelse för hur nöjda de upplever sig 

vara med resultaten av CI postoperativt (Perold, 2001). Det är ytterst viktigt att professionella 

upplyser vårdnadshavare om realistiska förväntningar (varken för låga eller för höga) både innan 

och efter operation, allt för att undvika missnöjdhet i ett senare skede. Troligt är att om 

vårdnadshavare är nöjda med effekterna i ett tidigt skede efter operationen, kanske vilja och 

motivation att följa aktuell rehabiliteringsplan finns. Kanske kan det även öka tilliten till de 

professionella (Perold, 2001). Det har i tidigare studier visat sig att vårdnadshavare som hade 

höga eller orealistiska förväntningar på implantatet uppvisat högre grad av stress och depression 

än de som hade mer realistiska förväntningar på CI (Quittner et al., 1991). Vårdnadshavares 

förväntningar inför barnets CI-operation diskuterades även i en studie av Sach och Whynes 

(2005). För majoriteten av vårdnadshavarna i studien överensstämde resultaten av CI med deras 

förväntningar. Dock blev de som hade låga förväntningar oftare positivt överraskade. Studien 

visade att vårdnadshavares förväntningar förändras över tid, i takt med barnets framsteg, vilket 

överensstämde med resultat från Perold (2001). Det finns ingen tidigare forskning som 

undersöker bakgrundsfaktorer kopplat till CI och livskvalitet hos vårdnadshavare till barn med CI 

i Sverige. En möjlig förklaring kan vara att gruppen tidigare har varit liten och mycket heterogen. 

Eftersom gruppen kontinuerligt växer förefaller det relevant att nu studera dessa variabler för 

gruppen som helhet. 
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevelser av förväntningar, förändringar samt 

livskvalitet hos vårdnadshavare till barn med CI sedan barnets CI-operation. 

Frågeställningar 

Följande frågeställningar undersöktes i studien: 

Föreligger det någon skillnad i upplevelser vad gäller olika domäner/aspekter av livskvalitet hos vårdnadshavare 

efter barnets CI-operation?  

Vilka bakgrundsfaktorer hos barnet har betydelse för livskvalitet hos vårdnadshavarna?  

Ovanstående frågeställning undersöktes genom följande variabler: uni- eller bilateralt CI, tidig 

eller sen upptäckt av hörselskada, tidigt eller sent CI, olika kommunikationsform: tal, tecken, 

tal/tecken samt förekomst av övriga funktionshinder. 

Vilka upplevelser har vårdnadshavarna efter barnets CI-operation, med tanke på förväntningar och förändringar? 

Metod  

Försökspersoner  

Studien riktade sig till de vårdnadshavare som hade barn med CI och var knutna till 

Barnplantorna, vilket var 245 familjer. Barnplantorna är en intresseorganisation för döva barn 

med CI och barn med hörapparat. Organisationen grundades 1995 av några familjer som var 

bland de första i Sverige att välja CI som behandlingsmetod till sina barn (Wrennstad Gyllenram, 

2008). Barnen till vårdnadshavarna i föreliggande studie skulle vara opererade för minst ett CI 

och använda sitt/sina CI regelbundet. Inga exklusionskriterier angående tid sedan operation 

fanns. Endast en vårdnadshavare i varje familj behövde besvara enkäten. Det var upp till 

vårdnadshavarna att bestämma vem som skulle besvara enkäten, önskvärt var dock att de ej 

besvarade den tillsammans. Av besvarade enkäter framkom att sju vårdnadshavare hade två eller 

fler barn med CI varpå data för det äldsta barnet inkluderades i studien. En sammanställning av 

demografisk information rörande vårdnadshavarna och deras barn visas i Tabell 1 och 2. 
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Tabell 1 

Demografi, vårdnadshavare samt barn (N=150) 

 Frekvens Procent 

Kön, vårdnads. 
Man 
Kvinna              

 
33 
117 

 
22 
78 

Kön, barn 
Pojke 
Flicka 

 
78 
72 

 
52 
48 

Civilstånd 
Ensamstående 
Särbo 
Sambo 
Gift 

 
7 
16 
42 
85 

 
4,7 
10,7 
28 
56,7 

Utbildning 
Grundskola 
Gymnasieskola 
Högsk/Univers. 

 
6 
64 
80 

 
4 
42,7 
53,3 

Sysselsättning 
Studerande 
Yrkesarbetande 
Arbetssökande 
Föräldraledig 

 
9 
123 
5 
7 

 
6 
85,4 
3,5 
4,9 

Hörsel, vårdnads. 
Normalhörande 
Hörselskadad/Döv 

 
145 
5 

 
96,7 
3,3 

 

Tabell 2 

Ålder vårdnadshavare (år) och barn (månader) samt antal syskon (N=150) 

 Median Medelvärde Standardavvikese 
Ålder, 
vårdnadshavare 

38 38,24 6,17 

Ålder, barn 75 80,03 39,65 
Antal syskon 1 1,41 0,92 
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I Tabell 3 redogörs för bakgrundsfaktorer och ålder gällande barnen. Medelvärdet för upptäckt av 

hörselskada var cirka 1:3 år och för första CI-operation 2:6 år. Vid ålder för andra CI var 

medelvärdet 3:9 år.  

Tabell 3 

Ålder hörselskada samt CI (månader) (N=150) 

 Median Medelvärde Standardavvikelse 

Ålder upptäckt 
hörselskada 

12 14,97 11,85 

Ålder första CI 24 30,34 20,88 

Ålder processor 26 31,42 21,03 

Ålder andra CI 34 44,54 29,16 

 

En indelning i två grupper gjordes gällande ålder vid upptäckt av hörselskada; tidig versus sen 

upptäckt. Gränsen för tidig/sen upptäckt utgjordes av medianvärdet, tolv månader, varpå under 

tolv räknades som tidig upptäckt och över tolv räknades som sen upptäckt. Samma indelning 

gjordes vad gäller ålder vid första CI-operation där gränsen var medianvärdet 24 månader. 

Undersökningsmaterial 

Undersökningsmaterialet utgjordes av en enkät bestående av två delar. Enkäten konstruerades av 

författarna och inspirerades av olika livskvalitetsinstrument till exempel 36-Item Short Form Health 

Survey (SF-36) och Parental feelings questionnaire (Anagnostou et al., 2007), samt ett formulär som 

användes i en studie av Palma och Madriaga (2006) och tillhandahölls av handledaren för 

föreliggande studie. Inspiration till frågor hämtades även från tidigare studier och teorier om 

livskvalitet samt tidigare forskning angående vårdnadshavares upplevelser av att ha ett barn med 

hörselskada eller övrigt funktionshinder. Enkäten bestod av två delar, den första delen 

behandlade demografiska fakta, information om barnet, vårdnadshavarna och barnets CI. Den 

andra delen innehöll frågor angående vårdnadshavarnas livskvalitet (upplevelser sedan CI-

operation). Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor. Merparten av de slutna frågorna 

kompletterades med en möjlighet att motivera svaret. Frågorna formulerades neutralt (för att inte 

förutsätta positiva eller negativa konsekvenser av CI) och grupperades utefter om deras 

ytterligheter (i mycket hög/liten grad) räknades som positiva eller negativa. Svarsalternativen för 

merparten av de slutna frågorna rörande livskvalitet var: i mycket mindre grad, i mindre grad, 

oförändrat, i högre grad och i mycket högre grad. De domäner som inkluderades i enkäten var 

känslor, socialt, ekonomi, yrkesliv, aktivitet, hälsa samt kommunikation. Domänerna valdes 

utifrån sammanställning av tidigare forskning och en konsensusdiskussion fördes angående vilka 
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domäner som skulle inkluderas. Domänerna i sin tur utgjordes av ett antal aspekter. För 

redogörelse av domäner samt aspekter (som undersöktes med femgradig skala) se Tabell 4. 

Tabell 4 

Domäner och aspekter av livskvalitet 

Domän Känslor Domän Socialt Domän Kommunikation Domän Hälsa 
Positiva känslor:  
Avslappnad 
Glad  
Trygg 
Nöjd 

Socialt positivt: 
Tid för sig själv  
Kontakt vänner/familj, 
Hjälp/stöd vänner/familj  

Kommunikation inom fam. 
Kommunikation med barn 

Hälsa  

Negativa känslor: 
Oro 
Utsliten 
Orättvisa  
Sorg 
Stress 

Socialt negativt: 
Isolerad 

  

 

I processen valdes vissa frågor bort till förmån för andra. Exempel på frågor som valdes bort var 

frågor rörande fysisk hälsa och funktion, många av dessa utgjordes av frågor i SF-36. 

Förtestning 

Enkäten förtestades på fem personer oberoende av studien för bedömning av förståelighet och 

layout. Testpersonerna utgjordes av bekanta till författarna. Efter synpunkter från dessa 

reviderades enkäten ytterligare, dock främst vad gällde layout. 

Etiska överväganden 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) till vårdnadshavarna skickades med enkäten. I detta brev 

framgick att vårdnadshavarna kunde tacka nej till deltagande, att de inte behövde motivera sitt 

ställningstagande och att ställningstagandet inte hade konsekvenser för deras fortsatta kontakt 

med sjukvården. Vårdnadshavarna informerades även om att de var garanterade fullständig 

konfidentialitet och kunde avbryta sitt deltagande närhelst de så önskade samt att enkäterna skulle 

förstöras efter avslutat arbete. För författarna var vårdnadshavarna anonyma då utskicket skedde 

via Barnplantorna. Ytterligare ett informationsbrev från Barnplantornas ordförande bifogades 

enkäten (se bilaga 2). Eventuella risker med studien bedömdes vara den relativt lilla gruppen 

individer som studien riktade sig till, där många individer antogs ha kännedom om varandra och 

på så vis skulle kunna identifieras i uppsatsen. Med hänsyn till detta valdes information och citat 

bort som skulle kunna användas för att identifiera enskilda individer. En enkät av detta slag kan 

även möjligen väcka varierande känslor hos vårdnadshavarna. För vissa hade det gått lång tid 

sedan operationen medan andra vårdnadshavare hade barn som just fått sitt/sina CI och till 
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exempel fortfarande kunde befinna sig i kris. Vissa frågor som upplevdes alltför känsliga valdes 

bort (t.ex. frågor rörande skuld och skam) och frågorna utformades så neutrala som möjligt. 

Studien godkändes innan genomförande av ett internt etiskt råd vid Linköpings universitet. 

Procedur  

Enkäten samt informationsbreven distribuerades till 245 familjer via föreningen Barnplantorna. 

Vårdnadshavarna hade cirka en och en halv vecka på sig att besvara enkäten innan sista 

svarsdatum. Efter detta skickades påminnelsebrev (se bilaga 3) ut för att minimera bortfallet. På 

grund av miss med kodningen av enkäterna skickades påminnelsebrev ut till samtliga 

vårdnadshavare, de som redan svarat ombads bortse från påminnelsen. Efter utskick av 

påminnelser inkom ytterligare 75 enkäter. Totalt antal inkomna enkäter var 153 stycken, 62,4 

procent, varav tre uteslöts då dessa vårdnadshavares barn ej använde sina CI, alternativt ej hade 

opererats. Bortfallet var 92 stycken, 37,6 procent. 

Analysmetod 

Studiens upplägg var både kvalitativ och kvantitativ då enkäten utgjordes av såväl öppna som 

slutna frågor. All insamlad data, även svaren på de öppna frågorna, fördes in i SPSS 16.0. Efter 

genomgång av samtliga svar på de öppna frågorna skapades svarskategorier för dessa variabler. 

Kategorierna skapades efter gemensamma diskussioner. Dessa gjordes mer och mer generella för 

att i resultatet belysas med citat samt svarsfrekvens. De kvantitativa analysmetoderna utgjordes av 

beskrivande statistik, oberoende t-test samt variansanalys (signifikansnivå valdes till o.o5). 

Oberoende variabler var bland andra antal CI, kommunikationsform, tidigt/sent CI samt 

tidig/sen upptäckt av hörselskadan. Beroende variabler var frågorna rörande livskvalitet. Dessa 

analyserades både enskilt efter varje variabel (glad, trygg, oro, osv.), samt grupperade efter 

följande domäner: känslor (positiva och negativa), socialt (positivt och negativt), hälsa, 

kommunikation, ekonomi, yrkesliv samt aktivitet. Domänernas värde var medelvärdet av de svar 

på frågor som ingick i domänen. 
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Resultat 
Demografiska data 

Resultatets första del beskriver demografiska data från frågor som ingick i enkätens första del, 

bland annat frågor om barnets CI, hörsel samt kommunikation. I Tabell 5 redogörs för 

bakgrundsfaktorer som tidig/sen upptäckt av hörselskada, tidigt/sent CI samt antal CI. Även 

orsak till hörselskada/dövhet samt vårdnadshavares upplevelse av barnets hörsel redovisas. 

Tabell 5 visar att 74 procent av barnen hade bilaterala CI samt att i hälften av fallen var orsaken 

till hörselskadan okänd. Upplevelser av barnets hörsel var en öppen fråga och i Tabell 5 visas de 

kategorier som framkom vid analys av svaren.  

Tabell 5 

CI och hörsel (N=150) 

 Frekvens Procent 

Upptäckt 
hörselskada  
Tidigt (<12) 
Sent (>12) 

 
 
77 
73 

 
 

51,3 
48,7 

Ålder första CI  
Tidigt (<24) 
Sent (>24) 

 
76 
74 

 
50,7 
49,3 

Antal CI 
1  
2  

 
39 
111 

 
26 
74 

Orsak 
Okänd 
Genetisk 
Syndrom 
Virus 
Hjärnhinneinfl. 
Sensorineural 
Läkemedel 

 
73 
23 
15 
14 
13 
6 
3 

 
49,7 
15,6 
10,2 
9,5 
8,7 
4 
2 

Upplevelse barns 
hörsel 
Ingen hörsel än 
Riktningshörsel 
Bra, svårt med 
ljudlokalisation 
Bra, sämre i 
buller/samtal med 
fler 
Ganska bra 
Bra 
Mycket bra 

 
 
2 
2 
 
1 
 
 
33 
25 
45 
38 
 

 
 
1,3 
1,3 
 
0,7 
 
 
22 
16,7 
30 
25,3 
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I Tabell 6 redogörs för fakta gällande barnens kommunikationsform samt skolform. Över hälften 

av barnen kommunicerade med både tal och tecken. Cirka 40 procent angav att barnet främst 

använde tal och lite tecken, mest som stöd i vissa situationer såsom vid läggdags, bad och dylikt. 

Majoriteten av barnen var i förskoleåldern. Cirka 67 procent av vårdnadshavarna uppgav att både 

tal och tecken användes som kommunikationsform på förskola/skola, dock i varierande grad. En 

femtedel av barnen hade något övrigt funktionshinder. 

Tabell 6 

Kommunikation, skolform samt funktionshinder (N=150) 

 Frekvens Procent 

Kommunikationsform 
Tal 
Tecken 
Tal och tecken 

 
54 
8 
88 

 
36 
5,3 
58,7 

Komm.form, del av 
dygn 
Tal hela dygnet 
Hälften tal/tecken 
Mest tal, lite tecken 
Mest tecken, lite tal 
Tecken hela dygnet 
Svar saknas 

 
 
42 
30 
59 
3 
2 
14 

 
 
28 
20 
39,3 
2 
1,3 
9,3 

Skolform 
Förskola 
Skola 
Svar saknas 

 
79 
70 
1 

 
52,7 
46,7 
0,7 

Kommunikation 
förskola/skola 
Tal 
Tecken 
Tal och tecken 
Svar saknas 

 
 
42 
6 
100 
2 

 
 
28 
4 
66,7 
1,3 

Flerspråkighet 
Ja 
Nej 
Svar saknas 

 
31 
118 
1 

 
20,7 
78,7 
0,7 

Övriga 
funktionshinder 
Ja 
Nej 

 
 
30 
120 

 
 
20 
80 
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Upplevelser av livskvalitet  

Livskvalitetsdomäner/aspekter 

I den kvantitativa delen skattade vårdnadshavarna sina upplevelser efter barnets CI-operation 

jämfört med hur de upplevde sin situation innan operationen. Frågorna besvarades på en 

femgradig skala. Under denna rubrik samt i Tabell 7 presenteras beskrivande statistik för 

populationen angående dessa frågor. 

Tabell 7  

Svarsfördelning, livskvalitetsfrågor 

Frågor: antal svar/totala antalet 

 Dålig Mindre god God Mycket god Utmärkt 

Hälsa 0/149 13/149 47/149 50/149 39/149 

 Missnöjd Mindre nöjd Nöjd Mycket nöjd Utmärkt 

Nöjd 1/148 15/148 58/148 48/148 26/148 

 Mycket 
mindre grad 

Mindre grad Oförändrat Högre grad Mycket 
högre grad 

Stressad 36/148 43/148 48/148 18/148 3/148 

Orolig  32/147 52/147 42/147 19/147 2/147 

Utsliten 21/146 38/146 62/146 22/146 3/146 

Avslappnad 4/146 29/146 49/146 47/146 17/146 

Glad 1/147 15/147 35/147 50/147 46/147 

Trygg 2/146 17/146 56/146 48/146 23/146 

Tid för mig själv 13/147 34/147 73/147 20/147 7/147 

Orättvisa 16/141 35/141 67/141 20/141 3/141 

Sorg 34/143 52/143 47/143 8/143 2/143 

Isolerad 28/144 37/144 70/144 8/144 1/144 

Kontakt 
vänner/fam 

0/147 25/147 100/147 11/147 11/147 

Hjälp/stöd 
vänner/fam 

2/147 17/147 107/147 14/147 7/147 

Kommunikation 
med barn 

0/147 4/147 51/147 41/147 51/147 

Kommunikation 
inom fam 

1/147 7/147 59/147 46/147 34/147 

 

I domänen positiva känslor, som skattades oförändrad, ingick frågor angående nöjdhet med 

tillvaron i allmänhet, glädje, trygghet samt avslappnad. Resultatet visade att vårdnadshavarna 

upplevde sig mycket nöjda med tillvaron. Vårdnadshavarna upplevde sig glada och trygga i högre 
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grad efter barnets operation och avslappnad skattades som oförändrad. Orsaker till känslor av 

glädje i högre grad uppgavs bland annat vara glädje över barnets hörsel samt barnets glädje över 

sitt CI. En vårdnadshavare som skattat glädje i mycket högre grad uppgav att känslorna till stor 

del berodde på att de accepterat barnets funktionshinder och lärt sig leva med det. Flera 

vårdnadshavare kände sig avslappnade och tryggare i högre grad nu eftersom barnet kunde vara 

ute själv, till exempel i trafiken. En orsak till att känna sig avslappnad i mindre grad angavs vara 

att tvingas arbeta hårt för att barnet skulle få en så bra miljö i skolan som möjligt. I domänen 

negativa känslor, som skattades i mindre grad, ingick frågor om stress, oro samt sorg vilka 

upplevdes i mindre grad nu än innan operationen. Vidare ingick begreppen utsliten och 

upplevelser av orättvisa som skattades som oförändrade. Orsaker till upplevelser av minskad 

stress uppgavs vara att inte behöva flytta till annan ort samt att kommunikationen fungerade 

bättre. Stress i högre grad berodde till exempel på press över att hinna med hörselträningen. En 

vårdnadshavare angav vad gäller orättvisa och sorg att känslorna hade minskat men att det 

fortfarande kändes orättvist och sorgligt. En orsak till oro i mindre grad var att barnet nu kunde 

vara mer delaktigt i sociala sammanhang och delta på lika villkor. En vårdnadshavare uttryckte 

sina tankar kring oro i följande citat: 

”Jag oroar mig för att vi inte tränar tillräckligt, att XX inte får kompisar, inte funkar i 
vanliga ‘livet’ och därför blir olycklig och känner sig annorlunda MEN det är ingenting mot 
vad jag oroade mig för tidigare.” 

 
Enligt resultatet upplevde sig vårdnadshavare vara isolerade i mindre grad än tidigare. Många 

hade dock kryssat i rutan oförändrat på grund av att de aldrig känt sig isolerade. I domänen 

socialt positivt, som skattades i högre grad, ingick kontakt med vänner och familj, hjälp och stöd 

från vänner och familj samt tid för sig själv. Medelvärdet visade att majoriteten skattade dessa 

aspekter som oförändrade. Många hade kryssat oförändrat på hjälp och stöd samt kontakt med 

vänner och familj och uppgivit att de även tidigare haft mycket hjälp och stöd från omgivningen. 

En vårdnadshavare uppgav att ökad tid för sig själv berodde mer på att barnet nu blivit äldre än 

på CI. Domänen kommunikation skattades i högre grad nu än innan operationen. Här ingick 

kommunikation med barnet samt kommunikationen inom familjen vilka båda skattade i högre 

grad. En orsak till kommunikation i mycket högre grad med barnet uppgavs vara att det kändes 

svårt att tala med barnet när man visste att det inte hörde något och därför sjönk motivationen. 

Vårdnadshavarna skattade i genomsnitt sin hälsa som mycket god. 
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I följande stycken presenteras data som ej besvarades med den femgradiga skalan men som ändå 

är domäner/aspekter av begreppet livskvalitet och redovisas genom beskrivande statistik samt 

citat. 

Partnerrelation 

På denna fråga saknades 4 svar. Cirka 70 procent upplevde att partnerrelationen inte hade 

förändrats efter barnets CI-operation. Andelen 24 procent upplevde att relationen hade 

förändrats. Av dem som svarat att relationen hade förändrats upplevde cirka 3 procent att den 

förändrats till det negativa medan cirka 19 procent upplevde en positiv förändring vilket belyses 

med följande citat:  

”Det här gör vi verkligen tillsammans – vilken styrka!” 
 
”Vi behöver varandra ännu mer och familjen känns ännu viktigare. Och detta blev ännu ett 
’gemensamt projekt’.” 

Aktivitet 

På denna fråga saknades 8 svar. Cirka 63 procent upplevde att de kunde delta i fler aktiviteter 

med sitt barn sedan CI-operationen. Exempel på dessa aktiviteter var bland annat idrott, 

aktiviteter med hörande, musikrelaterade aktiviteter till exempel konserter samt bio och teater. En 

vårdnadshavare uttryckte möjligheten till aktiviteter på detta sätt: 

” Samma aktiviteter som syskon: barnkalas, teater och konserter (…) Döv = aktiviteter i 
dövsamhället. CI = aktiviteter i hela samhället.” 

 
Cirka 9 procent av vårdnadshavarna beskrev att de var förhindrade i vissa aktiviteter på grund av 

barnets CI. Exempel på dessa aktiviteter var sport, bad, musik och aktiviteter med mycket ljud. 

”XX tycker det är jobbigt med CI vid bad, då kan XX inte vara med de andra barnen och 
förstå. XX kan bli lite deppig för det ibland.” 

Ekonomi och yrkesliv 

Antalet 4 svar saknades. Sedan barnet CI-opererats uppgav cirka 32 procent att ekonomin hade 

förändrats och av dem upplevde cirka hälften en positiv förändring och hälften en negativ 

förändring. En förklaring till detta gavs av en vårdnadshavare genom citatet nedan:  

”Stora utgifter för resor till och från sjukhus, litteratur, kurser och sommarläger, 
språkutvecklande material mm. Vi har dock vårdbidrag som kompenserar det mesta, dock 
ej allt.” 

 
Andelen 48 procent beskrev att deras yrkesliv hade förändrats sedan barnets CI-operation. Cirka 

51 procent upplevde ingen förändring. Av dem som svarat ja så uppgav 14,7 procent frånvaro 

från arbetet och 14 procent att de arbetade mindre som vårdnadshavarna i citaten nedan 

uttrycker: 
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”Jobba mindre % samt hinna göra alla läkarbesök logopedbesök. Blir mindre lön, färre 
arbetstimmar och kortare arbetssituation, Klagande arbetsgivare pga. barn med behov och 
ofta läkarbesök.” 
 
”Minskad arbetstid men detta hade jag önskat många föräldrar även med hörande barn.” 

 
Andelen 4 procent upplevde att det var tidskrävande med sjukhusbesök med mera medan 3,3 

procent inte tyckte att arbetet var lika viktig längre.  

Upplevelser av livskvalitet och bakgrundsfaktorer 

I detta stycke presenteras resultat av signifikanstestning mellan olika grupper av vårdnadshavare. 

Uni- bilateralt CI 

Vid jämförelse med oberoende t-test vad gäller livskvalitetsaspekter mellan grupperna 

vårdnadshavare som hade barn med ett CI samt vårdnadshavare som hade barn med två CI 

visades, med denna typ av test, inga signifikanta skillnader inom de olika domänerna. Dock fanns 

det en signifikans mellan dessa grupper vad gäller den enskilda aspekten utsliten (p<.05) genom att 

vårdnadshavare till barn med ett CI skattade ett lägre värde på variabeln sedan barnets CI-

operation. Föräldrar till barn med två CI skattade variabeln som oförändrad. Detta resultat bör 

dock tolkas med försiktighet på grund av få barn med ett CI. 

Tidig/sen upptäckt av barns hörselskada/dövhet 

Vid jämförelsen vad gäller livskvalitetsaspekter mellan grupperna vårdnadshavare till barn där 

hörselskada/dövhet upptäckts tidigt versus sent visade sig signifikans (oberoende t-test) gällande 

de enskilda aspekterna: utsliten (p<.05) där vårdnadshavare vars barns hörselskada/dövhet 

upptäcktes när de var över 12 månader gamla upplevde sig vara mindre utslitna. Vad gäller 

aspekten glad så visades en signifikans (p<.05) genom att vårdnadshavare som hade barn vars 

hörselskada/dövhet upptäcktes sent upplevde sig glada i högre grad efter barnets CI-operation 

samt upplevde orättvisa (p<.01) i mindre grad. Även isolering var signifikant (p<.05) då 

vårdnadshavare vars barns hörselskada/dövhet upptäcktes sent kände sig mindre isolerade.  

Tidigt/sent första CI 

Grupperna föräldrar till barn som fått tidigt versus sent CI jämfördes. Ingen signifikans fanns 

(oberoende t-test) vad gäller livskvalitetsdomänerna. Dock var aspekten utsliten signifikant (p<.05) 

på så sätt att vårdnadshavare vars barn fått sitt första CI efter 24 månaders ålder skattade sig som 

mindre utslitna än vårdnadshavare vars barn fick sitt första CI innan 24 månaders ålder.  

Kommunikationsform  

Följande signifikanser bör tolkas försiktigt på grund av få enbart teckenanvändare. Grupperna 

vårdnadshavare till barn med kommunikationsformerna tal, tecken samt både tal/tecken 
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jämfördes med envägs variansanalys, och signifikanser framkom i följande grupper. 

Vårdnadshavare till barn som enbart kommunicerade med tal skattade ett högre värde på 

domänen hälsa än vårdnadshavare till barn som använde både tal/tecken. De vårdnadshavare 

vars barn använde tal skattade sig som stressade i mindre grad samt avslappnade i högre grad än 

de vars barn använde både tal/tecken. Vidare skattade de vars barn kommunicerade med tal sig 

som avslappnade i högre grad än de som använde enbart tecken. I aspekterna glad och trygg 

framkom att vårdnadshavare till barn med tal upplevde sig gladare och tryggare än de med 

tecken, samt att de som använde både tal/tecken upplevde sig gladare och tryggare än de med 

enbart tecken. Vårdnadshavare till barn vars främsta kommunikationsform var tecken upplevde 

att de hade mindre tid för sig själva än de vars barn kommunicerade med tal, samt att de med 

både tal/tecken skattade mindre egentid jämfört med vårdnadshavare till barn med tal. Inom 

aspekterna orättvisa och sorg upplevde vårdnadshavare till barn med tal mindre grad av orättvisa 

och sorg än de till barn med enbart tecken. Inom domänen negativa känslor upplevde de med tal 

mindre grad av negativa känslor än de med tecken, samt de med tal mindre grad av negativa 

känslor än de med både tal/tecken. Högre grad av positiva känslor skattade vårdnadshavare till 

barn med tal än till barn med enbart tecken. Vidare skattade vårdnadshavare till barn med tal 

högre grad av positiva känslor än de till barn med både tal/tecken. 

Funktionshinder 

Inga signifikanta skillnader kunde påvisas med oberoende t-test vad gäller livskvalitetsaspekter 

mellan vårdnadshavare som hade barn med/utan övriga funktionshinder. Detta resultat bör dock 

tolkas med försiktighet på grund av få barn med övrigt funktionshinder. 

Vårdnadshavare, förväntningar och förändringar  

I detta stycke presenteras kvalitativa data, det vill säga svaren på de öppna frågorna i enkäten 

rörande förändringar och förväntningar.  

Förväntningar innan och efter CI-operation 

Vad gäller förväntningar innan CI-operationen saknades 3 svar. Övriga vårdnadshavare angav 

mycket varierande svarskategorier. Vissa svarade till exempel låga/höga förväntningar medan 

andra beskrev mer specifikt vad de förväntat sig, till exempel tal och hörsel. Att kunna ropa 

på/varna barnet var det vanligaste specifika svaret följt av tal och hörsel. En del vårdnadshavare 

hade lägre förväntningar på hörseln och hoppades på viss hörsel eller riktningshörsel. 

Kategorierna vardagskommunikation, delaktighet i hörande värld, normal skolgång på hemort 

samt lyckad operation fick vardera ett svar. En liten del av vårdnadshavarna svarade att de inte 
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hade några förväntningar alls på CI medan några fler hade höga förväntningar. Vanligast var att 

ha låga förväntningar på CI vilket belyses av följande citat: 

”Hade som sagt inga höga förväntningar eftersom man sa till oss att man inte skulle 
förvänta sig att XX ens skulle utveckla talet, utan kanske bara skulle kunna höra 
omgivningsljud.” 
 
”Mest att det skulle bli bökigt, krångligt och inte alls så bra.” 

 

På frågan om vilka förväntningar som infriats efter CI-operationen saknades 11 svar. De flesta 

vårdnadshavare beskrev att deras förväntningar både infriats och överträffats vilket illustreras 

med följande citat: 

 
” Alla, och tusen fler outtalade, som jag knappt vågade hoppas. En makalös utveckling!” 

 
”Vi har fått ett underbart hjälpmedel och XX älskar sitt CI.” 
 
”Det har blivit bättre än förväntat. XX är som vem som helst.” 

 
Många upplevde att alla förväntningar infriats. En vårdnadshavare påpekar dock följande: 

”Om man tror att alla problem löses med CI tar man fel. XX är fortfarande döv utan sina 
CI, detta blir särskilt påtagligt vid badhusbesök och vid stranden på sommaren. När man 
har fått CI inopererat på sitt barn börjar ett långt och hårt arbete och vi är bara i början av 
denna resa.” 

 

Specifika förväntningar som infriats uppgavs oftast vara tal och hörsel hos barnet. Övriga infriade 

förväntningar som nämndes av ett fåtal vårdnadshavare var att kunna ropa på/varna barnet, 

fungerande teknik samt möjlighet till aktiviteter med hörande. Av förväntningar som inte hade 

infriats efter CI-operationen saknades 59 svar. Nära hälften av vårdnadshavarna uppgav att de 

inte hade några förväntningar som inte infriats. Vissa upplevde att förväntningen att barnet skulle 

börja tala inte hade infriats. Problem med tekniken till exempel batteribyten, risk att CI går 

sönder samt att de ej kan användas i samband med bad/dusch nämndes också som icke infriade 

förväntningar. Även bristande råd och stöd från professionella och inställningen från dövvärlden 

nämndes av ett fåtal på förväntningar som ej infriats, som i citatet nedan: 

”(…) Vi hade önskat en mer positiv inställning från dövvärlden när vi bestämde oss för att 
operera och satsa på XXs talutveckling.” 
  

Upplevelser av förändring efter CI-operation 

Beträffande vårdnadshavares upplevelser av förändring efter barns CI-operation saknades 10 

svar. Av vårdnadshavarna upplevde en övervägande majoritet att CI inneburit en förändring för 

deras del vilket framgår av följande citat: 
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”Operationen öppnade en annan värld för oss.” 
 

”Hela vårt liv skulle ha sett annorlunda ut utan CI. XX har nu möjlighet att vara en 
naturlig del av sin hörande omgivning, grannar, skola, farmor, mormor, kusiner, etc.” 

 
Vid uppmaning att rangordna de tre viktigaste förändringarna angavs kommunikation som den 

viktigaste förändringen. I denna kategori ingick svar som tal, hörsel, fler språk och 

kommunikation på modersmål. Nedan följer två citat som belyser den för vårdnadshavarna 

viktigaste förändringen, kommunikation: 

”Vi kan kommunicera: sjunga, prata, skälla, läsa på det språk vi behärskar och som de 
flesta i samhället använder sig av. Vi får kontakt.” 

 
”XX märker av och intresserar sig för omgivningen – XX får en chans till att kommunicera 
på ’vanligt’ sätt, smälta in.” 

 
Ytterligare en kategori var möjligheten för barnet att interagera med hörande och leva i den 

hörande världen. Förändringar som specifikt rörde föräldrarna var en kategori innehållande bland 

annat möjligheten att bo kvar på hemorten, att se livet ur en annan synvinkel, begränsningar i 

arbetsliv, stärkt parrelation samt nya kunskaper till exempel ökad förståelse för handikapp och 

språkutveckling. En del nämnde även nya bekantskaper som en viktig förändring. En kategori 

handlade om aspekter som rörde barnets framtid, till exempel fler valmöjligheter för barnet, 

glädje och tillit samt möjlighet till musik och dans vilket belyses med följande citat:  

” Att se XX så glad när vi sätter på XX implantaten på morgonen. XX bli så glad!” 
 
”Man har fått ett mycket lugnare barn, blir inte hysterisk över småsaker längre.” 

 
”XX får en möjlighet att välja och komma åt en stor del av det smörgåsbord den hörande 
världen har att erbjuda istället för att var hänvisad till dövvärlden som de flesta inte vet var 
den finns.” 

 
Bland de förändringar som rangordnades på andra plats (53 svar saknades) nämndes även här 

kommunikation, ropa på/varna, tal och hörsel men även socialt liv, möjlighet till vanlig skolgång 

för barnet, möjlighet att använda TV/telefon samt att barnet blivit mer självständigt. Den 

sistnämnda kategorin belyses med citatet nedan: 

 
”Barnet är inte beroende av oss som föräldrar hela tiden utan kan t.ex. vara ute i sandlådan 
med grannbarnen (hörande).” 

 
Som den tredje vikigaste förändringen (78 svar saknades) nämndes till exempel musik och dans, 

fler valmöjligheter för barnet, mindre frustrerat barn och mindre oro för barnets framtid. Nya 

kunskaper och delaktighet i samhället nämndes också. Nästan hälften av vårdnadshavarna 
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upplevde inga negativa förändringar. Här saknades 35 svar. Vissa nämnde tekniken som en 

negativ förändring som en vårdnadshavare uttrycker det: 

”All oro över det tekniska. Vad händer om det skulle sluta fungera.” 
 
Ytterligare faktorer som nämndes var oro för slag mot huvudet, dålig utveckling av teckenspråk, 

svårt vid bad, syskon får mindre tid och svårigheter att välja lämplig skola. Två av dessa svar 

belyses i citaten nedan: 

”Jag är rädd att XX ska slå sig så att implantaten går sönder. Jag är också orolig för nya 
operationer om implantaten slutar fungera.” 
 
”Möjligen att jag inte utvecklats särskilt mycket i teckenspråk, vilket jag hade gjort om 
barnet ej blivit opererat.” 
 

Vidare nämndes dåligt samvete då man inte hinner träna med barnet samt att träningen tar 

mycket tid vilket speglas i följande citat: 

”(…) man känner sig som en kontorist som skickar runt papper och intyg och sen kör runt 
till alla avdelningar för div. träning. Men det är också vår vardag nu.” 
 

Även avsaknad av tillhörighet med barn med liknande handikapp och att barn med CI ses som 

hörande vilket leder till att deras hörsel överskattas nämndes som negativa förändringar.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

I föreliggande studie undersöktes upplevelser vad gäller olika domäner/aspekter av livskvalitet 

hos vårdnadshavare till barn med CI. Även upplevelser av förändringar och förväntningar 

kopplat till barnets CI-operation studerades. Ytterligare en frågeställning som undersöktes var 

vilka bakgrundsfaktorer hos barnet som har betydelse för livskvalitet hos vårdnadshavarna, vilket 

ledde till ett antal jämförelser mellan olika grupper av vårdnadshavare. Föreliggande studie var 

deskriptiv och inga jämförelser gjordes med andra livskvalitetsinstrument. Demografiska fakta 

visade en heterogen grupp vårdnadshavare och barn. Nära 80 procent av vårdnadshavarna i 

studien var kvinnor. Över hälften hade högskole- eller universitetsutbildning. Av barnen var 

fördelningen cirka 50/50 pojkar och flickor. Nästan 97 procent av vårdnadshavarna var 

normalhörande. Beträffande barnets kommunikationsform kommunicerade relativt få enbart med 

tecken (cirka 5 procent) vilket innebär att gruppen i stort sett betraktas som hörande. 

Upplevelser av livskvalitet sedan barns CI-operation 

Resultatet i föreliggande studie visade trender såsom att vårdnadshavarna i genomsnitt upplevde 

sig gladare och tryggare efter barnets operation. En orsak till ökad trygghet var troligen att barnet 

kunde vara ute själv, till exempel i trafiken. Vårdnadshavarna upplevde sig även mindre stressade 

och oroliga samt upplevde mindre sorg nu än innan CI-operationen. Att känna mindre stress och 

oro skulle kunna kopplas till att barnet efter operationen blivit mer självständigt och inte hade ett 

lika stort behov av stöd i kommunikationen med andra hörande personer som tidigare. Vidare 

kan både minskad stress, oro och sorg antas bero på att barnets valmöjligheter i framtiden ökar. 

Detta vad gäller val av skolor, yrke, socialt umgänge, aktiviteter med mera. Trender fanns även 

som visade att vårdnadshavare upplevde sig isolerade i mindre grad än tidigare. Stöd/hjälp från 

och kontakt med vänner och familj upplevdes som oförändrat, ofta på grund av att stödet och 

kontakten alltid funnits där. Dessa resultat tolkas som positiva då tidigare forskning visat att ett 

omfattande socialt stöd var korrelerat med låg stress och ökad livskvalitet hos vårdnadshavare till 

barn med CI (Beadle et al., 2000). Kommunikationen hade ökat sedan CI-operationen, både med 

barnet och inom familjen. Detta är troligtvis en naturlig följd då CI, i de flesta fall, ger 

vårdnadshavarna en chans att kommunicera på modersmålet de behärskar. Effekter av en 

förbättrad kommunikation har beskrivits av Sach och Whynes (2005) som fann att en majoritet 

av vårdnadshavarna i deras studie upplevde att relationen med barnet förbättrats sedan barnet fått 

CI, då barnets kommunikation och beteende förbättrats. Cirka 70 procent upplevde att 

partnerrelationen inte hade förändrats efter barnets CI-operation vilket motsäger tidigare 

forskning om vårdnadshavare till barn med funktionshinder som visat att parrelationen mellan 
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vårdnadshavarna ofta utsätts för stress och riskerar att leda till separation (Sach & Whynes, 2005; 

Anagnostou, et al., 2007). Endast cirka 3 procent uppgav att relationen förändrats till det negativa 

medan cirka 19 procent upplevde en positiv förändring. Många kände sig mer sammansvetsade i 

sin relation. Detta kan kanske ses som en effekt av att barnen som föds med hörselskada/dövhet 

numera kan få ett hjälpmedel som möjliggör rehabilitering (även om barnet fortfarande är dövt 

utan implantatet). Vidare kanske möjligheten för familjen att kommunicera i högre grad samt att 

stressen och oron minskar kan leda till att parrelationen blir starkare. Cirka 63 procent upplevde 

att de kunde delta i fler aktiviteter med sitt barn sedan CI-operationen. Exempel på dessa 

aktiviteter var bland annat idrott, aktivteter med hörande, musikrelaterade aktiviteter till exempel 

konserter samt bio och teater. En ökad delaktighet i aktiviteter och sociala sammanhang antas 

förutom fler nya upplevelser även kunna leda till en större umgängeskrets för både 

vårdnadshavare och barn. Vidare skulle möjligheten att ta del av fler aktiviteter kunna stärka 

bandet mellan vårdnadshavarna och deras barn eftersom möjligheten att utöva gemensamma 

intressen som till exempel musik och idrott ökar. Beträffande ekonomi så uppgav cirka 32 

procent att ekonomin hade förändrats och av dem upplevde cirka hälften en positiv förändring 

och hälften en negativ förändring. Denna fördelning kan förklaras dels av ökade utgifter samt 

minskad inkomst på grund av frånvaro från arbete, men även av möjligheten att erhålla 

vårdbidrag. Nära hälften av vårdnadshavarna beskrev att deras yrkesliv hade förändrats sedan 

barnets CI-operation. De vanligaste orsakerna var frånvaro från arbetet och att ha gått ner i 

arbetstid vilket även framkommit i tidigare studier (Spahn et al., 2001).  

Upplevelser av livskvalitet kopplat till bakgrundsfaktorer 

Vidare visade resultatet skillnader mellan vårdnadshavare till barn som hade ett respektive två CI. 

De vårdnadshavare vars barn hade ett CI upplevde sig mindre utslitna sedan operationen, vilket 

även gällde för vårdnadshavare till barn som fått sitt CI sent. Att känna sig utsliten kan dock ha 

andra orsaker än att barnet fått CI som till exempel stressen att vara småbarnsförälder, fler syskon 

till barnet, mycket tid till hörsel- och språkträning och resor med mera. En studie (Spahn et al., 

2004) visade att livskvaliteten förbättrades i förhållande till hur länge barnet haft sitt implantat. 

Det kan vara så att barn med två CI var yngre och haft CI kortare tid än de barn som hade ett CI 

eftersom bilaterala CI blivit vanligare förekommande på senare tid vilket kan vara en förklaring 

till resultatet. Vad gäller vårdnadshavare till barn vars hörselskada/dövhet upptäcktes sent eller 

tidigt sågs följande trender: De vars barns hörselskada upptäcktes sent upplevde sig vara mindre 

utslitna, gladare samt upplevde mindre orättvisa och isolering efter barnets CI-operation. Samma 

tanke gäller dock här att dessa känslor kan bero på andra faktorer än just CI. Troligen är de barn 

vars hörselskada/dövhet upptäckts senare äldre (eftersom det är vanligare nu med 
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hörselscreening vid födsel) vilket kan påverka aspekter som utsliten med flera. Vidare kan det 

vara så att omställningen från döv till hörande, med implantatet, upplevdes som större efter att ha 

levt med detta funktionshinder några år. Aspekter som att nu kunna ropa på och varna barnet när 

det utsätter sig för fara samt att kunna kommunicera till större del på modersmålet kan vara 

bidragande till de mer positiva känslorna. Detta kan vara faktorer som de vars barn opererats i 

tidig ålder inte hade kommit i kontakt med och som därför ej påverkade deras upplevelser. Vissa 

små skillnader, dock signifikanta, fanns i resultatet som visade att de vars barn kommunicerade 

med tal upplevde sig mindre stressade, mer avslappnade, gladare, tryggare, upplevde mindre 

orättvisa och sorg. I sin tur upplevde de vars barn kommunicerade med både tal/tecken sig 

gladare och tryggare än de som kommunicerade med tecken. En möjlig förklaring till detta är den 

osäkerhet många vårdnadshavare kan känna då de ej kan kommunicera på sitt eget modersmål. 

Självklart antas det omvända förhållandet gälla om vårdnadshavaren är hörselskadad eller döv. 

Kommunikation är en otroligt viktig aspekt av livskvalitet och gemenskap med omgivningen 

vilket resultatet tyder på. 

 

Sammanfattningsvis visade resultaten i föreliggande studie att många domäner inom begreppet 

livskvalitet föreföll förbättras hos vårdnadshavare vars barn hade fått CI. Bakgrundsfaktorer som 

påverkade livskvaliteten var främst kommunikationsform men även (beträffande vissa 

livskvalitetsaspekter) antal CI, ålder vid upptäckt av hörselskada samt ålder vid första CI. 

Förekomst av övrigt funktionshinder visade sig ej påverka livskvaliteten.  

Vårdnadshavares upplevelser av förväntningar  

Vad gäller vårdnadshavares förväntningar inför barnets CI-operation framkom att kunna ropa 

på/varna barnet var den vanligaste specifika förväntningen. I en tidigare studie (Sach & Whynes, 

2005) ansåg majoriteten av vårdnadshavarna att förbättrad hörsel hos barnet ledde till ökad 

säkerhet i vardagen då det till exempel gick att ropa på ett barn som utsatte sig för fara. Att ha 

låga förväntningar på CI var vanligt förekommande. Även den vanligaste specifika förväntningen 

ropa/varna skulle kunna räknas som låga förväntningar och gör således gruppen ännu större. Att 

vårdnadshavarna hade så låga förväntningar på implantatet (trots bevisade positiva effekter av CI) 

verkade till stor del vara ett resultat av information som givits av professionella inför operationen. 

Detta för att inte inge för höga förväntningar som riskerar att sluta i besvikelse. Troligt är att 

denna information följer av tidigare forskning som visat att för höga förväntningar på CI kan 

innebära ökad stress hos vårdnadshavarna efter operationen (Quittner et al., 1991). Dock måste 

vikten av att inge realistiska, och ej för låga, förväntningar understrykas för en god inställning till 
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professionella inom sjukvården och en ökad motivation hos föräldrarna med tanke på barnets 

rehabilitering (Perold, 2001). 

 

Nästan hälften av vårdnadshavarna i studien upplevde att deras förväntningar både infriats och 

överträffats och en stor andel upplevde att alla förväntningar infriats. Detta kan troligtvis bero på 

goda resultat av operation och efterföljande insatser såsom språk- och hörselträning med mera, 

men även på att förväntningarna var lågt ställda inför behandlingen. Av förväntningar som inte 

infriats efter barnets CI-operation uppgav en stor andel vårdnadshavare att de inte hade några 

förväntningar som inte infriats. Tal, samt problem med tekniken och bristande utveckling i 

teckenspråk lyftes fram som ej infriade förväntningar. Detta förefaller vara viktigt för 

professionella att informera om inför operation.  

Vårdnadshavares upplevelser av förändringar  

En betydande majoritet av vårdnadshavarna upplevde att barnens CI inneburit en förändring för 

deras del. Resultaten tyder på positiva förändringar för vårdnadshavarna såsom kommunikation, 

möjlighet att bo kvar på hemorten, att se livet ur en annan synvinkel, stärkt partnerrelation samt 

nya bekantskaper. Nära 40 procent upplevde inga negativa förändringar efter barnets CI-

operation. De vårdnadshavare som uppgav negativa förändringar angav vanligtvis problem med 

teknik som förklaring. 

 

Sammanfattningsvis upplevde majoriteten vårdnadshavare att deras förväntningar inför CI-

operationen hade infriats. I de fall förväntningarna inte infriats spelade tekniken en stor roll. För 

flertalet vårdnadshavare hade CI-operationen medfört positiva förändringar för deras del inom 

områden såsom kommunikation och socialt liv. Dock får inte svårigheterna för den enskilda 

individen underskattas utan det är av största vikt att dessa vårdnadshavare erbjuds professionellt 

stöd och information, både för barnens och för egen del, under hela behandlingsprocessen.  

Kliniska implikationer 

Den logopediska behandlingen av barn med CI riktar sig primärt mot barnen i form av auditiv 

och språklig träning/stimulering. Då behandlingen sker i nära samarbete med vårdnadshavare 

förefaller det viktigt att som logoped känna till och vara medveten om vilka känslor och 

reaktioner som kan väckas av att få ett barn med hörselnedsättning samt av behandlingen med 

CI. Vidare är det viktigt att diskutera igenom vilka förväntningar vårdnadshavare har på 

behandlingen för att ge en så realistisk bild som möjligt och undvika senare missförstånd och 

besvikelser. Detta eftersom vårdnadshavares motivation till träning och inställning till CI är en 

viktig faktor för hur framgångsrik behandlingen blir. Att uppmärksamma hur vårdnadshavare till 
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barnet mår och vid behov vidta åtgärder för att förbättra vårdnadshavares upplevelser av sin 

situation och livskvalitet gynnar med andra ord även barnets rehabilitering. 

Metoddiskussion 

Livskvalitet är, som tidigare nämnts, ett mångtydigt begrepp inom vilket brist på konsensus råder. 

Det är ett fenomen som visats vara svårt att mäta bland annat på grund av att livskvalitet innebär 

olika saker för olika individer. På grund av att begreppet är så svårdefinierat finns det troligtvis 

alltid problem med själva mätningen. Förhoppningen med denna studie var att fånga flera av de 

olika aspekter av livskvalitet som många individer anser ingår i begreppet och redovisa dessa för 

vårdnadshavare till barn med CI samt göra jämförelser mellan olika subgrupper.  

 

Metoden som valdes i föreliggande studie var enkätundersökning. Enkäter används ofta för att 

samla in livskvalitetsdata (Hammerlid 1997). Enkätmetod valdes eftersom studien riktade sig till 

en relativt stor grupp individer (245 familjer). Jämfört med intervjuer så bedömdes 

analysprocessen ta mindre tid med enkäter tack vare till exempel slutna frågor samt att mer 

förkunskap troligen krävts om ämnet vid intervjumetod. Ännu en fördel bedömdes vara det stora 

antalet individer som kunde medverka i studien nu jämfört med dem som hade medverkat vid 

intervjuer, vilket troligtvis hade inneburit ett litet stickprov. Detta ledde även till en ökad 

möjlighet att generalisera resultaten.  

 

Enkäten konstruerades av författarna då inget färdigt instrument bedömdes passa den specifika 

målgruppen i studien. Frågorna inspirerades av livskvalitetsinstrument, tidigare studier och teorier 

om livskvalitet samt tidigare forskning. För möjlighet att jämföra med andra grupper av 

föräldrar/barn kunde ett färdigkonstruerat formulär använts för att komplettera studien, dock 

bedömdes risken för minskad svarsfrekvens (på grund av ett alltför omfattande utskick) vara för 

stor. Då föreliggande studie var deskriptiv gjordes inga jämförelser med andra 

livskvalitetsinstrument. Vid skapandet av enkäten valdes vissa frågor bort till förmån för andra då 

de ej bedömdes vara centrala för målgruppen. Risken fanns att vårdnadshavarna ej skulle svara 

om det var för många frågor som upplevdes irrelevanta för dem. Medvetenhet fanns dock om att 

vissa delar valdes bort samt att det innebar en avgränsning av begreppet livskvalitet. Medvetenhet 

fanns även att undersökningen riktade sig till en heterogen grupp vilket naturligt leder till 

svårigheter med jämförelser. Tanken var dock att inkludera alla med den gemensamma nämnaren 

att de hade barn med CI just för att få data för gruppen som helhet. Data som senare skulle 

kunna ligga till grund för jämförelser mellan mer homogena grupper. Vissa bitar av den 

kvalitativa delen var från början tänkt att ligga till grund för kvantitativa jämförelser till exempel 
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angående vilka förväntningar vårdnadshavarna hade innan operationen. Eftersom frågan var 

öppen kunde dock ingen rättvis jämförelse utföras. Svaren på dessa frågor redovisades istället 

enbart i kvalitativ form då de innehöll mycket fakta om vårdnadshavarnas upplevelser och ansågs 

vara värdefullt för en förståelse för deras situation.  

 

Beträffande validitet och reliabilitet skulle följande åtgärder kunnat vidtas för att öka mätprecision 

och giltighet. För ökad validitet hade jämförelser med andra livskvalitetsinstrument kunnat 

genomföras. Detta bedömdes dock ej genomförbart i föreliggande studie då det ej fanns något 

specifikt formulär som överensstämde med målgruppen. Vidare hade enkäten kunnat förtestas på 

ett antal vårdnadshavare till barn med CI. Detta gjordes ej eftersom dessa vårdnadshavare då inte 

hade kunnat inkluderas i studien. För ökad reliabilitet kunde enkäten ha testats upprepade gånger 

på en mindre grupp. Som tidigare framkommit är troligen svårigheter med mätning av livskvalitet 

oundvikligt. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet kommer troligen alltid att diskuteras 

(Bowling, 2001). 

 

Bortfallet var 37,6 procent och frågan är hur resultatet skulle ha påverkats om dessa svar 

inkluderats. I bortfallet kan det till exempel finnas vårdnadshavare som är trötta på att delta i 

studier angående deras barn och valt att inte svara på grund av det. Det kan även vara så att 

vårdnadshavare med barn som just fått CI eller haft CI under lång tid inte känner att de kan svara 

på frågorna om upplevelser före/efter CI. En annan aspekt kan vara att vissa barn inte använder 

sitt/sina CI eller inte har blivit opererade än. Troligt är även att vårdnadshavare som inte upplevt 

några större svårigheter eller problem med att få ett barn med hörselskada/dövhet och i behov av 

CI, bortsett från enkäten då den troligen inte upplevts aktuell för dem. Vidare finns även risken 

att några vårdnadshavare tycker det är jobbigt med denna typ av frågor som kan väcka tankar och 

känslor, en del kanske befinner sig i kris. Försök gjordes att minimera bortfallet genom 

påminnelsebrev. Jämfört med tidigare studier visades bortfallet i föreliggande studie dock vara 

lägre (Anagnostou et al., 2007). 

 

Efter synpunkter från vårdnadshavare på enkäten, samt egna funderingar, så kunde följande 

förändringar av enkäten ha gjorts. Då ett fåtal vårdnadshavare förefaller ha kryssat i fel rutor så 

kunde dessa gjorts tydligare för att minimera misstag angående ifyllnad av enkäten. I de fall 

författarna misstänkt att vårdnadshavaren fyllt i fel har svaren ej ändrats. Endast på de frågor där 

ja-svar krävs för nästa fråga, som till exempel vid parrelationsfrågan, så har författarna ändrat 

svaret till ja om personen fyllt i att relationen förändrats positivt/negativt. Några vårdnadshavare 
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visade sig ha flera barn med CI och information borde ha funnits med angående vilket barn de 

skulle svara för. Beträffande fråga 10, ”Hur gammalt var Ditt barn när hörselskadan upptäcktes?” 

borde svarsalternativen kompletterats med ”veckor” och ”dagar” då det numera är vanligt att 

hörselskada/dövhet upptäcks då barnet är nyfött. Beträffande fråga 15, ”Vilket är barnets 

huvudsakliga kommunikationsform?” kunde ett alternativ ”inget” lagts till för de barn som 

varken kommunicerade med tal eller tecken än, alternativt en rad för förklaringar. På fråga 16, 

”Går barnet på förskola/skola?” borde fasta svarskategorier funnits för att förenkla 

analysprocessen. Vissa angav om deras barn gick i specialklass eller liknande och vissa angav om 

barnet gick i förskola/skola. Fasta alternativ hade gett en utförligare bild av barnets skolgång och 

möjlighet att jämföra dessa. På fråga 17, ”Har Ditt barn fler språk än svenska?” har en del 

vårdnadshavare reagerat negativt och undrat om teckenspråk räknades in. Tanken var att 

vårdnadshavarna skulle ange om barnet hade ytterligare språk, förutom talad svenska eller 

teckenspråk. Detta borde ha förtydligats för undvikande av missförstånd. På del två av enkäten 

borde förtydligande ha gjorts ytterligare angående vad vårdnadshavarna skulle jämföra med, samt 

att även ”dövhet” borde ha stått i de frågor som berörde hörselskada/dövhet som vid frågorna 

om sorg och orättvisa.  

Slutsatser 

• För vårdnadshavarna i föreliggande studie hade livskvaliteten förbättrats inom flera 

områden efter barnets CI-operation.  

• Kommunikationsform var den faktor som hade störst betydelse för vårdnadshavarnas 

livskvalitet på så vis att de vårdnadshavare vars barn kommunicerade med tal upplevde 

fler positiva aspekter av livskvalitet.  

• Vårdnadshavarnas förväntningar på CI hade till stor del infriats och överträffats. Vanligt 

var att vårdnadshavarna hade låga förväntningar på CI innan barnets operation. 

• CI innebar för de flesta positiva förändringar inom områden som kommunikation och 

socialt liv. I de fall negativa förändringar upplevdes utgjorde tekniken en stor faktor.  

Framtida studier 

Förhoppningen var att föreliggande studie skulle kunna ligga till grund för mer djupgående 

kvalitativa studier som till exempel intervjuundersökningar då frågor kunde utformas utifrån 

dessa resultat. Då denna studie riktade sig till en mycket heterogen grupp vore det av intresse 

med undersökningar där vissa variabler hålls konstanta till exempel ålder, tid sedan operation, 

förekomst av övrigt funktionshinder med mera. Detta för att underlätta jämförelser mellan olika 

grupper. Även studier där vårdnadshavarnas livskvalitet mäts en viss tid innan operation samt en 
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viss tid efter operation vore av intresse för att kunna jämföra dessa data mer precist. Även 

enskilda fallstudier skulle kunna ge kunskap och insikt om hur familjer påverkas då ett barn får 

CI. Mycket forskning behövs fortfarande om barn med CI samt deras anhöriga och det finns 

många intressanta aspekter att undersöka vidare både med kvantitativa och kvalitativa 

tillvägagångssätt.  
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Bilaga 1 
 

Logopedprogrammet     2008-02-25 
Hälsouniversitetet, Linköping 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Susanna Björklund och Jenny Karlsson och studerar på logopedprogrammet i Linköping 
termin 8. Vi kommer under våren att skriva magisteruppsats inom området cochleaimplantat (CI). 
Många aspekter vad gäller barn med CI behöver kartläggas då vi fortfarande vet väldigt lite om 
dessa barn och det finns ett stort behov av kunskap. Vi har valt att undersöka hur Du som 
vårdnadshavare upplever Din situation efter Ditt barns CI-operation. Det finns flera viktiga skäl till 
att kartlägga upplevelseaspekten hos vårdnadshavare till barn med CI. En viktig aspekt handlar 
bland annat om att skapa kunskap om upplevelsen i syfte att kunna ge bättre information till 
föräldrar som står inför en CI-operation av sitt barn. 
 
Vi vore mycket tacksamma om Du som är vårdnadshavare till ett barn med CI har möjlighet att 
fylla i denna enkät som tar ca 15 minuter att besvara. Vi har fått Ditt namn och Din adress via 
Barnplantorna. Endast en vårdnadshavare behöver besvara enkäten. Enkäten innehåller frågor 
som rör Dig, Ditt barn och Dina upplevelser efter Ditt barns CI-operation. 
 
Deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet att Du som fått enkäten besvarar den. Du är givetvis garanterad 
fullständig anonymitet och kommer inte att kunna identifieras i uppsatsen. All insamlad 
information hanteras konfidentiellt och kommer förstöras efter sammanställning. Självklart kan Du 
välja att tacka nej till deltagande i studien genom att avstå från att skicka in enkäten. Detta 
ställningstagande behöver ej motiveras och har inga konsekvenser för er fortsatta kontakt med 
sjukvården. Du kan även välja att avbryta Ditt deltagande när Du så önskar varpå Din enkät ej 
kommer inkluderas i uppsatsen. Du är välkommen att kontakta oss för att ta del av resultaten av 
studien. 
 
Vi önskar få in Ditt svar snarast, dock senast den 14 mars -08. Använd bifogat svarskuvert.  
 
Om Du har frågor kring detta är Du välkommen att kontakta: 
Logopedstudent Susanna Björklund  
E-mail: Tel:  
Logopedstudent Jenny Karlsson        
E-mail: Tel:  
Handledare Björn Lyxell, professor vid Institutet för handikappvetenskap    
E-mail: Tel:  
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
Med vänliga hälsningar/ 
Susanna Björklund 
 
Jenny Karlsson 



 

Bilaga 2 
 
Göteborg den 3 mars 2008 
 
 
 
 
Hej! 
 
Barnplantorna har ett nära samarbete med en rad forskare. Det är viktigt att det 
bedrivs och kommer fram relevanta och objektiva forskningsresultat rörande barn 
med CI. 
 
Detta kommer att leda till att det utformas utvärderingsverktyg avseende 
språkutveckling, kommunikation etc. för våra barn. Vi hoppas också att forskningen 
ska bana väg för vilka individuella behov våra barn har i förskola och skola. 
 
Därför stödjer vi den forskning som bedrivs i Linköping av professor Björn Lyxell. Han 
samarbetar också med logoped Birgitta Sahlén i Lund, som ju många av er redan 
träffat på Barnplantornas familjekurs. 
 
Resultaten ifrån denna forskning kommer att fortlöpande avrapporteras i 
Barnplantabladet. 
 
Hoppas därför att du kan avvara lite tid att omgående fylla i bifogad enkät. Använd 
bifogat svarskuvert när du skickar in den ifyllda enkäten. 
 
Stort TACK för att Du tog dig tid till detta. 
 
 
 
 
Vårhälsningar 

 
 
 
 
 

Ann-Charlotte Gyllenram 
 
 
 
 

 
 



 

Bilaga 3 
Logopedprogrammet 
Hälsouniversitetet, Linköping 
 
 
 
 
Hej! 
 
För några veckor sedan skickade vi ett frågeformulär till Dig. Vi var intresserade av att undersöka 
hur Du som vårdnadshavare upplever Din situation efter Ditt barns CI-operation. Det finns flera 
viktiga skäl till att kartlägga upplevelseaspekten hos vårdnadshavare till barn med CI. En viktig 
aspekt handlar bland annat om att få kunskap om upplevelsen i syfte att kunna ge bättre 
information till föräldrar som står inför en CI-operation av sitt barn. 
 
Har Du redan besvarat enkäten tackar vi för Din hjälp och ber Dig vänligen bortse från denna 
påminnelse. 
  
Vi vore mycket tacksamma om Du som är vårdnadshavare till ett barn med CI och ännu inte haft 
möjlighet att fylla i enkäten ville göra detta. Enkäten tar ca 15 minuter att besvara och endast en 
vårdnadshavare behöver besvara den. Var vänlig skicka in formuläret i det frankerade 
svarskuvertet som bifogades, så snart som möjligt. 
 

 
Om Du har frågor kring detta är Du välkommen att kontakta: 
 
Logopedstudent Susanna Björklund  
E-mail:  Tel:  
 
Logopedstudent Jenny Karlsson        
E-mail:  Tel:  
 
Handledare Björn Lyxell, professor vid Institutet för handikappvetenskap    
E-mail:  Tel:  
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar/ 
 
Susanna Björklund 
 
Jenny Karlsson 
 

 


