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Abstrakt 

Bakgrund: Hörsel och syn är två mycket viktiga sinnen. Ända fram till idag ger 

hörsel- och synnedsättningar upphov till stigmatisering, något som riskerar att 

nödvändiga hjälp- och skyddsmedel inte används. Stålindustriarbetare är en 

yrkesgrupp som befinner sig i tung industrimiljö med risk att drabbas av såväl hörsel- 

som synskador. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar om hörsel- och 

synskador hos stålindustriarbetare vid Ovako i Hällefors. 

 

Metod: En webbenkät sändes ut till stålindustriarbetare i Hällefors som berörde fyra 

områden; stigmatisering, motståndskraft, utbildning och arbete, samt hjälpmedel. 

Svaren analyserades med deskriptiv och jämförande statistik. 

 

Resultat: Femtioen stålindustriarbetare besvarade enkäten. Av dem var fyrtioen 

män. Resultaten visade en generellt mer negativ uppfattning om hörselskador 

jämfört med synskador inom samtliga fyra områden. Signifikanta skillnader i 

uppfattning framkom i en rad påståenden; förmåga att få vänner, huruvida man 

utvecklar en särskild styrka när man drabbats av funktionsnedsättning, om man 

klarar sin utbildning, vilket stöd man får på arbetsplatsen samt önskan om diskret 

hjälpmedel till sitt barn. Vidare framkom att uppfattningen om hjälpmedel för 

hörselskador hade en något större spridning. Stålindustriarbetare uttryckte 

uppfattningar om att skamkänslor var vanliga vid användning av hörapparater och att 

diskretion hos hörhjälpmedel var relativt viktigare. 

 

Slutsatser: Studien visade en mer negativ uppfattning om hörselskador än 

synskador hos stålindustriarbetare 

 

Nyckelord: Hörselskador, synskador, uppfattningar 

 

Background: Hearing and vision are two very important senses. Up to now, hearing 

and visual impairments have given rise to stigmatization, which may risk necessary 

help and protection means not being used. Steel industry workers is a profession 

who are in heavy industrial environments with the risk of being affected by both 

hearing loss and visual impairments. 

 

Aim: The aim of this study was to investigate opinions to hearing loss and visual 

impairments in steel industry workers at Ovako in Hällefors.  

 

Method: A survey was sent out to steel industry workers at in Hällefors, which 

concerned four areas; stigmatization, resilience, education and work, and aids. The 

responses were analyzed with descriptive and comparative statistics.  



 

 

Result: Fifty-one steel industry workers answered the questionnaire. Of these, forty-

one were men. The results showed a generally more negative opinion towards 

hearing loss compared to visual impairment in all four categories. Significant 

differences emerged in opinions towards the ability to make friends, whether one 

develops a particular strength when one is affected by disability, if one can manage 

his or her education, and what support one gets in the workplace. Furthermore, it 

emerged that opinions towards assistive devices for hearing loss were somewhat 

more widespread, where feelings of shame when used were more common and 

discretion of the aid was more appreciated. 

 

Conclusions: The study showed a more negative opinion towards hearing loss than 

visual impairment in steel industry workers. 
 

Key words: Hearing injuries, vision injuries, opinions 
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Ordlista 

dB HL – Decibel i hörnivå 
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Inledning 
I Eriksson och Ivarssons (2017) enkätundersökning studerades attityder till 

hörapparater och glasögon hos universitetsstudenter på lärar-, socionom- och 

sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet. Resultaten visade överlag positiva 

attityder till båda hjälpmedlen men en något mer negativ attityd till hörapparater.  

Nuvarande studie har inspirerats av Eriksson och Ivarssons studie avseende 

enkätinnehåll men är utöver det ett fristående arbete. Populationen som undersöks 

är yrkesverksamma stålindustriarbetare och deras uppfattningar om hörselskador 

och synskador. Stålindustriarbetare är en viktig grupp att undersöka då den är 

särskilt utsatt på grund av den bullriga arbetsmiljön. Likaså är de i risk att få 

synskador när de arbetar med svetsning och med tunga maskiner (Ylvén, 2016). 

2. Bakgrund 

 
2.1 Hörselskador 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2019) existerade det under 2018 ungefär 

466 miljoner människor i världen med hörselskador, detta beräknades efter en 

nedsättning på minst 40 dBHL. Hörselskador kan bidra till försämrad livskvalitet som 

konsekvens av bland annat isolering, kommunikationssvårigheter och ångest 

(Kozáková, Tobolová & Zeleníková, 2018). I Sverige är det ungefär 1,5 miljoner 

människor i åldrarna 16-84 år som lider av hörselskador (Hörselskadades 

riksförbund, [HRF] 2017). Genom att utsätta hörselsystemet för starka ljud ökar 

risken för skada och leder till en snabbare nedgång av kvaliteten på hörseln. 

Högfrekventa ljud är svårare att höra än vad de lågfrekventa ljuden är. Talljud 

innefattar till största del högfrekvent ljud och är området som främst påverkas av en 

hörselskada. Vid kommunikation med barn och personer med ljusa röster kan talet 

uppfattas som mumlande eller svagt (Tye-Murray, 2015). 

 

2.2 Art och grad 

Audiometri benämns det när hörseln mäts, patienten får lyssna på olika rena toner 

på ett antal frekvenser. Patienten får höra en ton och skall trycka på en knapp när 

tonen hörs, ett öra i taget mäts. Tonaudiometri utförs för att undersöka var 

tontröskeln finns, det vill säga den svagaste tonen som går att uppfatta. Om 

patienten inte hör tonen får audionomen öka styrkan på tonen till dess att patienten 

hör något. Inom audiometrin ingår det även taltester, en av dessa är ”Maximal 

taluppfattning” där audionomen undersöker just patientens maximala taluppfattning, 

ibland även med maskering som innebär att det samtidigt med talet även finns med 
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ett brus. Patienten skall endast fokusera på talet (Svenska audiologiska 

metodboksgruppen & Almqvist, 2004).  

   Efter hörselmätning kan audionomen se vilken art och grad av hörselskada 

personen har. Denna studie syftar till att undersöka personer inom industri, där det 

är bullrig miljö – därför är fokus endast på sensorineural hörselskada som innebär 

skada i innerörat, i cochlean, som oftast uppstått på grund av förlust av hårceller. 

Hörselskadan är generellt permanent, den vanligaste rehabiliteringen är hörapparat 

(Lee & Bance, 2018). 

   Gradering av hörsel finns, vid normal hörsel kan personen uppfatta ljud som är 

under 20 dBHL. Vid en lätt hörselskada hör personen från 25-39 dBHL och innebär 

de svagaste ljuden som personen kan höra. Måttlig hörselskada har ett omfång på 

40-69 dBHL och svår vid 70-89 dBHL. Om personen är gravt hörselskada har det 

bästa örat ett tonmedelvärde på 90 dBHL (Cochlear, 2019). 

 

2.3 Hörselkontroll och hörselskydd 

HRF (2017) rekommenderar vuxna i åldrarna 18-44 år att göra hörselkontroll minst 

vart femte år. För åldrarna 45-59 år rekommenderas hörselkontroll vart tredje år och 

från 60 års ålder minst vartannat år. Bullernivåer kan mätas på två sätt, genom 

gränsvärde och insatsvärde. Gränsvärdet är för att kontrollera dämpningen av 

hörselskyddens effekt. Vid nyanställning inom arbete som omfattar bullrig miljö, 

rekommenderas det att göra hörselkontroll och därefter vart tredje år (HRF/Novus, 

2011). Sensorineural hörselskada är en av de vanligaste konsekvenserna som 

uppstår av buller. Nivån av skadligt buller går att förebygga genom regelbundna 

kontroller av bland annat ljudets reflektion men även antalet timmar som 

arbetstagaren jobbar arbetar i bullrig miljö (Frederiksen et al,. 2017). Dessutom 

utförde Frederiksen et al. en enkätstudie bland annat inom industritillverkning, syftet 

var att redogöra utvecklingen inom bullernivåer och användning av hörselskydd 

under en 10 årig period. Resultatet visade på en minskad nivå av buller samt ökad 

användning av hörselskydd vilket antyder på framgångsrikt hörselbevarande 

program. 

 

 

2.4 Hörselskador inom tung industri 

Att vistas i bullrig miljö under en längre tid kan orsaka hörselskada, en så kallad 

bullerskada som främst påverkar talområdet (Carruth, Ashly, Hurley & Currie, 2007). 

Mätningar som görs för att undersöka bullernivån räknas ut på en åtta timmars 

arbetsdag och om resultatet visar på 85dBA eller högre kan hörseln komma att 

skadas (Lewkowski, Li, Fritschi, Williams & Heyworth, 2018). 

I Arbetsmiljöverket (AFS 2005:16), 3 §, fastställs föreskrifter gällande insats- och 

gränsvärden för buller avseende hörselskaderisk. Där står det om föreskrifter som 

gäller både för arbetsgivare och arbetstagare. 6 § handlar om att arbetsgivaren ska 

ansvara för att kontroller och mätningar utförs av sakkunnig person med lämpliga 
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intervall. I 8 § står det att bullerexponeringen skall utredas och åtgärder skall vidtas 

om exponeringen överstiger de övre insatsvärdena. I 14 § står det gällande om 

bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de undre insatsvärdena. I 3 

§ ska arbetarna få information och utbildning om de risker som uppkommer i 

samband med bullerexponering. 16 § Arbetstagare som exponeras för buller som är 

lika med eller överstiger något av de övre insatsvärdena i 3 §, skall av arbetsgivaren 

erbjudas hörselundersökning – som skall utföras av läkare eller annan person med 

lämpliga kvalifikationer och på läkares ansvar. 

   Industriarbetare finns idag över hela världen och befinner sig i en högriskgrupp när 

det handlar om buller, detta beroende både på verktygen och maskinerna. Redan på 

1960-talet börjades det göra hörselmätningar inom tung industri, som redan då 

visade höga risker för bullerskador. Exempelvis visade en amerikansk studie 

gällande förekomsten av bullerrelaterade hörselskador hos byggnadsarbetare en 

bullerskadeprevalens på 27,5% under 1981-1985 och 24,7% vid 2006-2010 

(Lewkowski et al., 2018). 

Neitzel, Stover och Seixas (2011) utförde åren 1999 till 2004 en kohortstudie på 

arbetare som vistades inom bullrig miljö. Över 450 personer deltog i första kohorten 

som årligen intervjuades och genomgick hörseltester. I den andra kohorten, 2005-

2009 deltog 135 personer som genomgick årlig intervju och hörseltester. 

Frågeformuläret behandlade hälsa- och arbetsrelaterade ämnen. I tre fjärdedelar av 

mätningarna visade en bullernivå som översteg 85 dBA, som är den högsta tillåtna 

nivån utan att arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla hörselskydd, under en åtta 

timmars arbetsdag. Författarnas resultat visade på att de flesta arbetare drabbats av 

bullerskador.  

   På grund av könssegregerad arbetsmarknad är det oftast män som arbetar inom 

bullriga miljöer vilket bidrar med fler bullerskador hos män än hos kvinnor 

(Christensen & Gupta, 2017). 

 

2.5 Synskador 

Ungefär 1,3 miljarder människor i världen lever med synskada och vanliga orsaker 

till detta är så kallade brytningsfel (WHO, 2019). Brytningsfel innebär att ögongloben 

är för lång eller att linsen är ojämnt rundad, konsekvensen blir att ljusets fokus 

hamnar framför näthinnan – i ett sådant fall är personen närsynt. Om ögongloben 

istället är för kort eller att linsen är platt, kommer ljusets fokus hamna bakom 

näthinnan och detta innebär att personen istället är långsynt. Närsynthet går att 

justera med hjälp av en konkav lins i glasögon och en konvex lins för personer med 

långsynthet. Om personen inte vill ha glasögon eller annat hjälpmedel går det även 

att välja operation (Bastawrous, Silvester & Batterbury, 2011). I Sverige är det 

ungefär 100.000 personer som är inskrivna på syncentralen (Synskadades 

riksförbund, u.å). Andelen som använder glasögon eller kontaktlinser från en 

undersökning 2016-2017 där populationen var från 16 års ålder, visade på att 5 600 

000 personer använder dessa hjälpmedel (Statistiska centralbyrån, [SCB], 2018).  

   Det finns sjukdomsrelaterade orsaker som kan ge ögonskada, bland annat 
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glaukom, katarakt och makuladegeneration. Katarakt innebär att ögats lins blivit 

grumlig. Denna typ av skada är den vanligaste orsaken hos personer som är 55 år 

och äldre, men vissa föds även med sjukdomen. Glaukom innebär att synnerven 

tagit skada. Ungefär 5% av personer som är 75 år lider av denna ögonskada, 

sjukdomsförloppet är långsamt vilket medför att det är svårt att själv upptäcka den. 

Makuladegeneration innebär skada på gula fläcken som är den centrala delen av 

näthinnan. Skadan som uppstår är en grumlig mittenbild medan personen har ett bra 

sidoseende. Även denna sjukdom har ett långt sjukdomsförlopp innan skadan blivit 

märkbar (Ögonfonden, u.å). 

 

2.6 Art och grad 

Synskador indelas liksom hörselskador efter art och grad. Vissa personer ser 

skillnad mellan ljus och mörker medan andra endast har ett litet synfält som fungerar 

i ljusa miljöer. Om en person är synsvag innebär det att orienteringen fungerar bra 

men visar på svårigheter att läsa texter. Graderna är således blinda, gravt 

synskadade och synsvaga. Är personen gravt synskadad visas det på svårigheter 

gällande orientering på grund av små synrester. Är personen blind ser hen ingenting 

(Synskadades stiftelse, (u.å). 

 

2.7 Synkontroll och skyddsglasögon 

Optikerförbundet rekommenderar vuxna i åldrarna 18–40 år att gå på synkontroll 

vartannat år och vart tredje år i åldrarna 45–65 år (Optikerförbundet, 2017). 

Skyddsglasögon är viktiga för att minska risken att främmande föremål hamnar i 

ögat, exempelvis flisor från metall men ögonen kan även ta skada av hög värme. 

Dessa är två typer av skador som kan resultera i permanenta synskador. 

Skyddsglasögon ska individanpassas efter personens arbetssysslor (The National 

Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH], u.å). Viktigt är att arbetsgivare 

säkerställer att rätt skydd används i situationer där ögonen kan skadas. De behöver 

erbjuda synundersökningar som förmån på arbetsplatsen, samt att det ska finnas 

möjlighet för arbetstagare själva att be om skyddsglasögon. Arbetstagarna bör öva 

på vad som skall göras vid en eventuell olycka, detta för att alla skall vara redo för 

snabba åtgärder (Pieper, 2006). 

 

2.8 Synskador inom tung industri  

Zamanian, Mortazavi, Asmand och Nikeghbal (2015) bedömde svetsares exponering 

av ultraviolett ljus samt hälsoeffekterna av exponeringen. Resultatet visade att 

synskador och suddig syn var vanligare hos personer som har arbetat med 

svetsning än de personer som inte arbetat med det. I författarnas litteraturgranskning 

framkom det att katarakt var en vanlig biverkan av ultraviolett ljus. Inom industri finns 

det flertal arbetsområden, ett av dessa kan vara laser, som kan bidra med eventuella 

skador på ögonen. Skador uppkommer oftast på grund av ovarsam användning av 

skydd. Ögat kan bli skadat vid bland annat gula fläcken och på näthinnan men det 

kan även uppstå blödningar (Barkana & Belkin, 2000). Bylund och Björnstig (1998) 

https://www.cdc.gov/niosh/index.htm
https://www.cdc.gov/niosh/index.htm
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fann i sin studie där de undersökt och samlat in 398 arbetsrelaterade skador, att 

svetsare var den mest utsatta populationen för synskador. Industri är en av de 

vanligaste arbetsplatserna där det förekommer synskador, dessa orsakas främst av 

flygfragment eller svetsflimmer, dessa skador bör inte kunnat uppstå då 

skyddsglasögon var bestämda att använda. Författarna menar på vikten om att 

informera nya arbetstagare angående obligatorisk skyddsutrustning.  

 

2.9 Stigmatisering 

Begreppet stigma användes redan av de gamla grekerna för att beskriva kroppsliga 

företeelser hos en person som avslöjade något moraliskt förkastligt (Wallhagen, 

2009). Nutida användning har sitt ursprung i Goffmans beskrivning av begreppet 

(1963), nämligen att beskriva ett särdrag hos en person som är djupt nedsättande 

och som kan leda till fördömanden, uteslutning eller diskriminering.  

Stigmatisering är således något som skapas när en stereotyp inte följs, som kan 

bilda ett ”vi” och ett ”dem”. Konsekvens av detta kan exempelvis vara att en person 

blir diskriminerad på grund av en funktionsnedsättning. Stigma kan leda till försämrat 

självförtroende, skam och hopplöshet men även att bli socialt exkluderad från 

samhället. Ett annat ord för stigma kan vara ”ärrad” eller ”bränd”, vilket menas med 

att det kan vara något kvarstående hos personen. Det kan finnas flera olika orsaker 

till uppkomst av stigma, bland annat om en person har en diagnos som kan skapa 

rädsla hos människorna, det kan även vara att människor ser personen som 

oattraktiv på grund av en synlig skada (International Federation of Anti-Leprosy 

Associations [ILEP], 2011). 

 

2.10 Coping 

”Coping” innebär hanterbarhet, dvs. det vill säga hur man hanterar och anpassar sig 

efter en ny situation. Personer med bra copingstrategier klarar av att hantera 

exempelvis stressiga situationer, och har kontroll över de känslomässiga reaktioner 

som kan uppstå, vilket skapar ett övervinnande. Med bra copingstrategier ligger 

fokus på att lösa problem samtidigt som man kontrollerar sina känslor (Lee et al., 

2017). Genom att få stöd från människor omkring sig kan personer förbättra sina 

copingstrategier, men även tiden spelar stor roll i förmågan att hantera nya 

situationer (Weber & Wong. 2010). 

 

2.11 Uppfattning 

För att definiera uppfattning har detta arbete lutat sig emot Norstedts (2012) 

definition ”personligt sätt att betrakta och bedöma något”. Författaren valde att 

använda det ordet istället för attityd där Norstedts (2012) definierar det som 

”Inställning till viss person eller företeelse”.  

Attityd innehåller fler komponenter till skillnad från vad ordet uppfattning gör. 

Komponenterna är kognitiva, affektiva och intentionella. Den kognitiva komponenten 

innebär vad en person tror- eller vet om något. Affektiva komponenter syftar till hur 

starkt personen tar ställning för eller emot något. Slutligen innebär den intentionella 
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komponenten att vara redo för handlingen (Nationalencyklopedin, u.å.). Uppfattning 

är såldes endast att betrakta och bedöma något och är inte lika komplicerat som 

attityd. 

 

2.12 Uppfattningar om hörselskador 
 

2.12.1 Stigmatisering 

Meister, Walger, Brehmer, Wedel och von Wedel (2008) fann i sin undersökning att 

negativ uppfattning om hörapparatanvändning kan påverka individens användning 

av hörapparat. Negativa uppfattning på grund av stigmatiseringen som existerar som 

kan leda till minskad motivation gällande hörapparatutprovning. I studien deltog 100 

personer som var mellan 32 och 92 år, det var 52 män och 48 stycken kvinnor. Det 

framkom att 62% av deltagarna, även i högre ålder, önskade diskret hörapparat och 

att detta kan grunda sig i negativ inställning till hörselskada. Det är inte ovanligt att 

personer med hörselskada drar sig undan från situationer där det är svårt att höra för 

att på så sätt undgå problemområden. 

   Hörselskador och hörapparater kan associeras med ålderdom. På grund av 

stigmatisering undviker ibland patienter att kontakta hörselvården eller har 

svårigheter gällande att acceptera den faktiska hörselskadan. Kvinnor har lättare att 

informera personerna i omgivningen om sin hörselskada, medan männen har det 

betydligt svårare för att göra detta (Christensen & Gupta, 2017).  

 

2.12.2 Hörselskador och Coping 

Ciorba, Bianchini, Pelucchi och Pastore (2012) utförde en systematisk litteraturstudie 

som handlade om effekten av hörselskada på äldre vuxnas livskvalitet. Där 

livskvalitet berör den generella hälsan, såsom fysiskt välbefinnande, socialt 

välbefinnande och emotionellt välbefinnande. Flertal studier har rapporterat att 

hörselskador är ett tillstånd som påverkar människors förmåga att både samla in 

information från omgivningen, men även att ge den. Rapporterade konsekvenser av 

hörselskada är bland annat ensamhet, aggression, depression, frustration, minskad 

självkänsla och kommunikationssvårigheter. Detta innebär både emotionella, 

kognitiva och beteendereaktioner. Dessa konsekvenser kan komma att påverka 

personens roll och skapa ett undvikande av att söka hjälp hos hörselvården (Ciorba 

et al., 2012) För att undersöka livskvaliteten hos denna population används vanligen 

frågeformulär och det kan bland annat vara “Hearing Handicap Inventory for the 

Elderly (HHIE)” som är ett självbedömningsformuär som består av 25 påståenden. 

Ett annat frågeformulär som kan användas är “International Outcomes Inventory – 

Hearing Aids (IOI-HA)” som består av 7 påståenden som täcker olika områden hos 

patienten och som syftar att undersöka användbarheten av hörapparat. Dessa är 2 

av några formulär som kan användas för att audionomen skall kunna möta 

patientens behov. Att lära och ge ut strategier gällande hantering av hörselskador 
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kan skapa en mer positiv effekt på livskvaliteten (Ciorba et al., 2012). 

 

2.12.3 Utbildning och arbete 

På grund av hörselskadan kan personen bli påverkad negativ i sitt arbete eller 

utbildning. Kommunikationen kan bli negativt påverkad och det kan uppstå osämja 

mellan kollegor, detta då personen med hörselskada kan ses som arrogant som 

konsekvens av uteblivet svar. Hörselskada kan därför påverka personen även vid 

arbete och kan där påverka belåtenheten inom arbetet (Christensen & Gupta, 2017).  

Svinndal, Jensen och Rise (2018) utförde en studie där syftet var att identifiera och 

undersöka underlättande faktorer hos arbetare med hörselskada. Resultatet visade 

på att det behövs stöd från kollegor och chef för att undvika utmattning men även 

deltagande. Studien av Kramer, Kapteyn och Houtgast (2006) visade att hörselskada 

kan leda till svårigheter i både arbete och utbildning. Författarna menar främst på 

svårigheter gällande kommunikation och att det därför är bra att minska bullernivån 

omkring. I undersökningen framkom det även att personer med hörselskador 

rapporterade högre grad av sjukskrivning och att detta kan ha att göra med 

utmattning.  

 

2.12.4 Hjälpmedel 

Ungefär 24% av patienter som fått hörapparat använder dem inte, en av många 

orsaker till detta är attityden till hörapparater (Ekberg, Grenness & Hickson, 2014). 

Konsekvensen är att det tar längre tid för personerna att söka sig till hörselvården för 

det finns en psykisk barriär till hörapparater. I mötet när patienter får bekräftat att 

hörapparat skulle rekommenderas kan det hända att reaktionen visar sig i 

ledsamhet, besvikelse, rädsla och oro. Detta då det än idag finns människor som 

anser att hörapparater menas med att personen är inkompetent och föråldrad. 

  Av alla patienter som kommer till hörselvården och blir rekommenderade 

hörapparat är det endast hälften av dem som kan tänka sig att gå vidare i 

rehabiliteringen för att få hörapparat utprovad (Ekberg, Grenness & Hickson, 2016). 

 

2.13 Uppfattningar om synskador 
 

2.13.1 Stigmatisering 

Personer med synskador påverkas i det dagliga livet av sin skada och vissa blir även 

deprimerade. I denna population är det sällan som depression upptäcks, detta på 

grund av att det inte finns tillräckligt med psykologiska tjänster att erbjuda, vilket 

bidrar till att personer som borde bli erbjudna denna typ av tjänst inte får det och 

därför fortsätter att må dåligt. Hos vissa personer kan det även vara ansträngande 

att själva söka hjälp på grund av stigmat som existerar gällande depression 

(Holloway, Sturrock, Lamoureux, Keeffe & Rees, 2015). Med tanke på att det under 

2016-2017 var 5 600 000 personer med glasögon eller kontaktlinser [SCB, 2018), 

kan det tänka sig att människor idag är mer vana att se detta i jämförelse med 

hörhjälpmedel och att de med synhjälpmedel möjligtvis därför inte erbjuds liknande 
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hjälp. 

   Margrain (2000) skriver att det kan bero på omedvetenheten kring synskadan eller 

på grund av den stigmatisering som existerar. Men att det även kan bero på att 

personen anser att det är en skada som det ”ändå” inte går att åtgärda och därför 

väljer att inte söka hjälp. 
 

2.13.2 Synskador och coping  
Tabrett och Latham (2012) utförde en kvalitativ intervjustudie med 100 deltagare där 

samtliga haft en synskada under minst sex månader och där de själva ansåg att 

synskadan påverkade det dagliga livet. Deltagarna fick bland annat besvara 

frågeformuläret “Acceptance and Self-Worth Adjustment Scale” (AS-WAS), som 

handlar om inställning och anpassning till synskada. Deltagarnas personlighet 

bedömdes utifrån the five-factor model using the Neuroticism, Extraversion, 

Openness Five Factor Inventory (NEO FFI), som består av 60 påståenden 

relaterade till emotionell instabilitet, extroverthet, överensstämmelse, 

samvetsgrannhet och mottaglighet. Personer som är extroverta visar på lätthet 

gällande självsäkerhet samt emotionell positivitet. Öppenhet menas att personen har 

förmåga att tänka om, vara nyfikna samt flexibla. Överensstämmelse menas att 

personen är att lita på och samvetsgrannhet innebär självdisciplin samt pålitlighet. 

Resultatet i studien visade att vissa individer har lättare att anpassa sig till sin 

synskada i förhållande till deras personlighetsegenskaper och att det med en 

eventuell depression som påverkan kan leda till svårare anpassning. Andersson och 

Hägnebo (2003) utförde en studie om copingstrategier, där coping syftar till 

hanterbarhet, hos personer med synskada. Svårigheter gällande kommunikation 

inom arbete men även inom familj kan uppstå och därför kan det vara bra att ta till 

strategier som kan hjälpa i personens vardag.     

 

2.13.3 Utbildning och arbete 

McDonnall, O’Mally och Crudden (2014) utförde en studie där syftet var att 

undersöka arbetsgivares kunskap gällande arbetstagare med synskada i relation till 

arbetsuppgifter och anpassning av hjälpmedel. Författarna menade att det är få 

arbetsgivare som är medvetna angående hjälpmedel till denna population, 

exempelvis tekniska hjälpmedel och anpassning inom miljön. Negativa uppfattningar 

hos arbetsgivaren skapar barriärer för denna population gällande möjligheter till 

anställning. Studiens resultat visade att flertal arbetsgivare inte hade kunskap eller 

begränsad kunskap gällande att det finns anpassning att tillgodose för att utföra olika 

arbetsuppgifter, samt att flertal saknade kunskap kring var det går att söka efter 

anpassning till synskadade. För att minska barriären för arbete hos synskadade 

menar författarna på vikten av att arbetsgivare har kunskap kring var det går att söka 

anpassning till personer med synskada och att det ger en förbättrad attityd. Margrain 

(2000) utförde en studie där syftet var att fastställa förbättringen av läsförmåga i 

samband med hjälpmedel hos personer med synskador, och fann i sin studie att 
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läsglasögon kan hjälpa personer i deras vardag vilket även innebär inom arbete och 

utbildning. I studiens början var det 23% av deltagarna som kunde läsa en text i 

standardstorlek. Efter att deltagarna fått läsglasögon till förfogande visade resultatet 

på att 9 av 10 deltagare kunde se vad som stod i texten. Detta innebar att 88% av 

deltagarna nu kunde läsa texten med hjälp av rätt synhjälpmedel. Även Nguyen, 

Weismann & Trauzettel‐Klosinsk (2009) utförde en undersökning hos en population 

med synskada där syftet var att undersöka snabbheten vid läsning, en gång utan 

läsglasögon och en gång med läsglasögon. Hos personer med arbete eller utbildning 

där det är mycket läsning kan detta därför vara ett bra hjälpmedel att ta till. 

    

2.13.4 Hjälpmedel 

I en enkätstudie av Fylan, Grunfeld, Turvey och Desallais (2005) undersöktes olika 

attityder hos personer gällande att bland annat köpa glasögon. Enkäter delades ut till 

158 deltagare och 59 av dem var män. Resultatet visade bland annat på att det hos 

deltagarna var viktigt att deras hjälpmedel hade stil, detta för att bland annat få 

godkännande av människor omkring. Deltagare ansåg det även som positivt att låta 

en närstående följa med vid utprovning av bågar för att höra deras attityd. Det visade 

även på att några deltagare gick till optikern endast för att byta sina glasögonbågar 

för att därefter få möjligheten att byta mellan sina glasögon. Detta visar på att det 

tycks existera en barriär även inom synhjälpmedel. 

 

2.14 Stålindustriarbetare i Hällefors 

Ovako är en stålindustri som grundades 1969 och är en av Europas 

dominerande tillverkare av stål. Materialet är återvunnet skrot för en hållbar 

ekonomi med miljövänliga lösningar för att möjliggöra återanvändning av stål. 

Under ett år återvinns ungefär 800 000 ton skrot. Produktionen i Sverige 

finns i Hällefors, Hofors, Boxholm, Hallstahammar och Smedjebacken. 

Ovako tillverkar bland annat kullagerstål, sätthärdningsstål och 

seghärdningsstål. Det finns ungefär 500 anställda i Hällefors, inklusive 

säljare, mekaniker m.m (Ovako, u.å).  

 

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar om synskador och 

hörselskador hos stålindustriarbetare vid Ovako i Hällefors.  

 

3.1 Frågeställningar 

1. Hur är stålindustriarbetares uppfattningar om hörsel- och synskador? 

2. Skiljer sig uppfattningarna åt med avseende på stigmatisering, coping, 

utbildning och arbete samt hjälpmedel, beroende på om det handlar om 

hörselskada eller synskada? 
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4. Metod 
 

4.1. Studiedesign  
Undersökningen är en kvantitativ enkätstudie med tvärsnittsdesign med en deskriptiv 

ansats.  

 

4.2 Urval 

Enkäten sändes till 19 chefer, varav 7 stycken svarade på hur många arbetare som 

arbetade under dem, totalt hade 158 industriarbetare fått enkäten. Ålderskategori på 

populationen var från 20 till 60 år. På Ovako finns det ungefär 500 arbetare. Totalt 

svarade 10 kvinnor på enkäten och 5 av dessa var från Örebro. Det var 41 män som 

svarade på enkäten och av dem var 12 från Örebro. 

Urvalsmetoden som använts är bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2011) 

innebär att personer som är där i det specifika tillfället är deras svar som används i 

studien, som är ett icke-slumpmässigt urval. 

Tabell 1. Demografisk information om urvalet 
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Tabell 2. Åldrar inom populationen 

 
 

4.3 Mätinstrument och enkätkonstruktion 

Enkätkonstruktionen inspirerades från enkäten i Eriksson och Ivarssons (2017) 

studie. Nuvarande studie har fokus på uppfattningar om hörselskador och 

synskador. Enkäten består av fyra områden, dessa är stigma, coping, utbildning och 

arbete samt hjälpmedel. Personen skall ta ställning till genom en ordinalskala som 

lämpar sig vid mätning av uppfattning (Trost & Hultåker, 2016). Det finns 9 

demografiska frågor, 1 öppen fråga och 32 påståenden, där 16 av dessa berör 

hörselskador och 16 stycken för synskador. Författaren valde dessa områden av 

intresse, samt av inspiration från Eriksson och Ivarsson (2017) då syftet istället 

riktades till hörsel-och synskador framställdes en ny enkät. Skalan bestod av sex 

fasta alternativ ”Instämmer inte”, ”instämmer till liten del”, ”instämmer delvis”, 

”instämmer till stor del”, ”instämmer helt” samt ”vet ej”. Författaren valde även att 

göra alla frågor obligatoriska. Alla påståenden i enkäten är utformade på samma 

sätt, enda skillnaden är att den ena berör hörselskador och den andra synskador. 

Inom vissa påståenden är höga värden för negativ uppfattning och låga värden för 

positiv uppfattning beroende på frågans ställning. För att se missivbrev samt 

slutgiltiga enkäten se (Bilaga 1 och 2). Webbsidan som användes i undersökningen 

var Survio som är en gratissida.  

 

4.4 Pilotstudie 

Pilotstudie utfördes för att säkerställa enkätens frågor samt uppbyggnad. Detta för 

undvikande av att skapa och infoga nya frågor efter det att enkäten skickats ut. 

Olsson och Sörensen (2011) menar på vikten av att utföra pilostudie för att se över 

att enkäten inkluderar reliabilitet- och validitetstester. Författarna menar på vikten av 

att även låta testpersonerna gå igenom missivbrevet för att motivera deltagarna till 

att svara. Enkäten verifierades av fyra testpersoner som var en urvalsgrupp där 

ingen av dem arbetade inom industrin, ingen följde därav inklusionskraven. Dessa 

hade till uppgift att läsa igenom enkäten för att se över språk, layout, uppbyggnad av 

frågeställning samt om länken till enkäten fungerade. Efter den utförda pilotstudien 

framkom det att enkäten fungerade på det sätt som det var tänkt, den sändes sedan 

ut till industriarbetarna 

 

4.5 Datainsamling 

Enkäten skickades ut den 13 februari och den första påminnelsen skickades ut den 
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28 februari. Enkäten stängdes ned den 21 mars och var aktiv i ungefär fem veckor. 

Ovako befinner sig i Hällefors och därför skickades enkäten via mail genom deras 

växel. Enkäten lades in på en gratissida och tilldelades en individuell länk som 

bifogades i mailet till vardera chef per avdelning, som därefter vidarebefordrade 

länken i deras arbetsgrupp på internet. För att öka svarsfrekvensen sändes tre 

enkätpåminnelser ut. 

4.6 Etiska överväganden 

Studien uppfyllde fyra etiska överväganden 

 
Informationskravet, att de deltagande personerna ordentligt ska informeras om studien, 

dess syfte och om att det är frivilligt att delta. 

Samtyckeskravet, att deltagare i en studie har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, varför syfte ska inhämtas 

Konfidentialitetskravet, att deltagare i en studie ska ges största möjliga konfidentialitet, 

vilket bl a innebär att enskilda individer inte ska kunna identifieras av utomstående. 

Nyttjandekravet, att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

det ändamål den aktuella forskningen avser och inte i något annat sammanhang 

(Ejlertsson, 2012, s. 41) 

 

För att tillgodose och säkerställa att kraven uppnåddes innefattade enkäten ett 

missivbrev där information kring syftet och vad som undersöktes framgick, 

frivilligheten att delta, endast användning på gruppnivå och information gällande 

enkäten. Testet var anonymt vilket även framgick i missivbrevet. Författarens E-

postadress ingick i missivbrevet för att respondenterna skulle kunna ha möjlighet att 

ställa eventuella frågor och funderingar gällande studien och enkäten. 

 

4.7 Dataanalys 

De 51 enkätsvaren matades in i statistikprogrammet SPSS. Vid inkodningen ersattes 

svaren till ordinalskala som bestod av fem alternativ till siffrorna 1-5 där 5 

motsvarade mesta möjliga svårighet (nummer 11, 13, 14c, 14d, 15, 17, 18c, 18d) 

och minsta möjliga svårighet (nummer 12, 14a, 14b, 16, 18a, 18b). Vad som 

kodades som 1 och vad som kodades som 5 bestämdes utifrån påståendets 

formulering. Frågor som besvarats med “vet ej” kodades som bortfall. Datan som ej 

uppfyllde kriterier för normalfördelning analyserades med det icke-parametriska 

testet Wilcoxons tecken-rangtest, som används vid hypotesprövning för parvisa 

observationer eller vid attityder. Diagram som används för att visa resultaten är 

gjorda i SPSS. Syftet i studien är att undersöka uppfattning hos stålindustriarbetarna 

och därför gjordes Wilcoxons tecken-rangtest, testet rangordnar från den högsta till 

lägsta differensen och tar ingen hänsyn till tecken, Wilcoxon passar även bra 

eftersom det handlar om ett litet stickprov (Ejlertsson, 2012). Som signifikansnivå 

användes 0,05. 

   Fischer´s test utfördes gällande hörselskydd och skyddsglasögon hos män och 

kvinnor, men det gav inget speciellt resultat då det var såpass många som faktiskt 
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använde hörselskydd och skyddsglasögon. 
 

4.8 Bortfall 

Ifyllda “vet ej” svar kodades som bortfall. Enkäter med orimligt svar, exempelvis 

“använder glasögon men har ingen erfarenhet” kodades som bortfall. 

Frågorna i enkäten var obligatoriska och därför uteslöts interna bortfall. Enkäten 

sändes ut via växeln till 19 chefer inom stålindustrin på Ovako Grupperna under 

varje chef varierade i storlek från 8 till 36 personer. Av informationen som samlades 

in visade det sig att totalt 158 industriarbetare fått möjlighet att svara på enkäten, 

vilket visar på att 107 stycken valde att inte svarade på enkäten. Det externa 

bortfallet var således 68% trots tre enkätpåminnelser. 

 

5. Resultat 
 

Figur 1, 2 och 3 visar resultat från tre demografiska frågor. Dessa gällande 1. Hur 

länge de arbetat inom branschen, 2. Hur ofta de går på synkontroll och 3. Hur ofta 

de går på hörselkontroll. 

 

 
Figur 1. Vid denna fråga i enkäten fanns 5 alternativ att välja mellan ”max ett år”, ”2-

4 år”, ”5-7 år”, ”8-10 år” och ”mer än 10 år”. Histogrammet visar hur många års 

erfarenhet inom jobbet som arbetarna har. Det visar att de flesta har arbetat inom 

industrin i mer än 10 år. 
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Figur 2. Vid denna fråga i enkäten fanns 6 alternativ att välja mellan ”var sjätte 

månad”, ”varje år”, ”vartannat år”, ”vart tredje år”, vart fjärde år” och ”vart femte år 

eller mer”. Histogrammet redovisar svar gällande synkontroll och visar på att de 

flesta av arbetarna går på synkontroll varje år. 

 
Figur 3. På denna enkätfråga fanns 6 svarsalternativ: ”var sjätte månad”, ”varje år”, 

”vartannat år”, ”vart tredje år”, vart fjärde år” och ”vart femte år eller mer”. 

Histogrammet beskriver svar gällande hörselkontroll och visar att de flesta av 



 

 15 

arbetarna går på hörselkontroll vart femte år eller fler år. 

 

5.1 Hörselskydd och skyddsglasögon 

Av alla 51 deltagare var det endast 1 deltagare som inte använder hörselskydd, och 

48 av 51 använder skyddsglasögon.  

 

5.2 Erfarenhet av hjälpmedlen 

88,2% har erfarenhet av glasögon, 37,3% har erfarenhet av hörapparat och 9,8% 

har inte erfarenhet av något av hjälpmedlen. Med erfarenhet i denna studie menas 

med om personen själv har någon av dessa hjälpmedel, eller om någon i personens 

närhet använder sig av någon av dem. Det kom endast in en egen kommentar på 

denna fråga och den var “Arbetat inom äldrevården tidigare där jag stötte på det 

dagligen” där kommentaren gällde hörapparat. 

 

5.3 Uppfattningar om hörselskador och uppfattningar till synskador 

avseende “stigmatisering” 
Endast påståendet ’svårt att få vänner’ påvisade en statistiskt säkerställd skillnad 

mellan stålindustriarbetares uppfattning om personer med syn- respektive personer 

med hörselskador (z =3,04, p<.01) Stålindustriarbetarnas uppfattningar var mer 

negativa om personer med hörselskador. De övriga påståendena 

funktionsnedsättningar, dåligt självförtroende samt ’svårt att få partner’ visade en 

tendens till mer negativa uppfattningar om personer med hörselskador. De övriga 

påståendena funktionsnedsättningar, dåligt självförtroende samt partner visade en 

tendens till mer negativ attityd avseende personer med hörselskador. 

   Påståendet vänner innebär påståendet ”jag tror att personer med 

hörselskador/synskador har svårt att få vänner”. De resterande tre påståenden står 

för ”jag tror att personer med hörselskada/synskada har svårt att hitta en partner”, 

jag tror att personer med hörselskada/synskada har andra funktionsnedsättningar” 

samt ”jag tror att personer med hörselskada/synskada har dåligt självförtroende”. 



 

 16 

 

Figur 4. Redovisar lådogram över stålindustriarbetares svar på de fyra påståenden 

som hör till kategorin ’Stigmatisering’. Lådan rymmer den mittersta hälften av svaren. 

y-axeln representerar den femgradiga ordinalskalan där 1=instämmer inte alls (ingen 

negativ uppfattning) och 5 = instämmer helt (starkt negativ uppfattning). Den 

vertikala linjen i lådorna motsvarar medianen, vilka för samtliga lådogram gav ett 

värde på 1. Asterisker motsvarar yttervärden. Högst värden, dvs mest negativ 

uppfattning, angavs på ’dåligt självförtroende’ där såväl syn- som hörselskador fick 

värden över 1. Störst skillnad mellan syn- och hörselskador observeras på ’har svårt 

att få vänner’ respektive ’har svårt att hitta en partner’ med högre angivna värden, 

dvs. mer negativ uppfattning, gentemot hörselskador. 

5.4 Uppfattningar om hörselskador och uppfattningar till synskador 

avseende “coping” 

Endast påståendet ’utvecklar en särskild styrka i hur de hanterar motgångar i livet’ 

påvisade en statistiskt säkerställd skillnad mellan stålindustriarbetares uppfattning 

om personer med syn- respektive personer med hörselskador (z =3,062 p<0,01). 

Ståindustriarbetarnas svar visade att de i större utsträckning hade uppfattningen att 

personer med hörselskador utvecklar en särskild styrka. De övriga påståendena 

andra sinnen, särskild intelligens samt social förmåga visade en tendens till mer 
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negativa uppfattningar avseende vilka copingstrategier personer med hörselskador 

har. 

   Påståendet styrka innebär påståendet ”jag tror att personer med 

hörselskador/synskador utvecklar en särskild styrka i hur de hanterar motgångar i 

livet”. De resterande tre påståenden står för ”jag tror att personer med 

hörselskada/synskada utvecklar andra sinnen som kompensation för för deras 

sinnesnedsättning”, ”jag tror att personer med hörselskada/synskada har en särskild 

intelligens” samt ”jag tror att personer med hörselskada/synskada utvecklar en 

särskild social förmåga”.

 

Figur 5. Redovisar lådogram över stålindustriarbetares svar på de fyra påståenden 

som hör till kategorin ’Coping’. Lådan rymmer den mittersta hälften av svaren. y-

axeln representerar den femgradiga ordinalskalan där 1=instämmer inte alls (ingen 

positiv uppfattning) och 5 = instämmer helt (starkt positiv uppfattning). Den vertikala 

linjen i lådorna motsvarar medianen, vilka för samtliga lådogram gav ett värde mellan 

2 och 3. Störst skillnad mellan syn- och hörselskador observeras på ’utvecklar andra 

sinnen som kompensation för deras sinnesnedsättning’där högre, mer positiv 

uppfattning uttrycktes gentemot synskador respektive ’utvecklar en särskild styrka i 

hur de hanterar motgångar i livet” med högre värden, dvs. mer positiv uppfattning, 

gentemot hörselskador. 

 

5.5 Uppfattningar om hörselskador och uppfattningar om synskador 

avseende ”utbildning och arbete” 

Två påståenden påvisade en statistiskt säkerställd skillnad mellan 

stålindustriarbetares uppfattning om personer med syn- respektive personer med 

hörselskador, dessa var’ har svårt att skaffa sig utbildning’ (Z =1,999 p<0,05), samt 

’inte får det stöd de behöver på arbetsplatsen’ (Z=2,688 p<0,001). Här visade 
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stålindustriarbetare en mer negativ uppfattning mot personer med hörselskador. De 

övriga påståendena arbete och sjukskrivning visade en tendens till mer negativ 

uppfattning avseende personer med hörselskador. 

   Påståendet utbildning innebär påståendet ”jag tror att personer med 

hörselskador/synskador har svårt att skaffa sig en utbildning” och stöd innebär ”jag 

tror att personer med hörselskador/synskador inte får det stöd de behöver på 

arbetsplatsen”. De resterande tre påståenden står för ”jag tror att personer med 

hörselskada/synskada har svårt att få arbete” samt ”jag tror att personer med 

hörselskada/synskada ofta sjukskriver sig” samt ”jag tror att personer med 

hörselskada/synskada utvecklar en särskild social förmåga”. 

 

Figur 6. Redovisar lådogram över stålindustriarbetares svar på de fyra påståenden 

som hör till kategorin ’Utbildning och arbete”. Lådan rymmer den mittersta hälften av 

svaren. y-axeln representerar den femgradiga ordinalskalan där 1=instämmer inte 

alls (ingen negativ uppfattning) och 5 = instämmer helt (starkt negativ uppfattning). 

Den vertikala linjen i lådorna motsvarar medianen, vilka för samtliga lådogram gav 

ett värde på 1. Asterisker motsvarar yttervärden. Högst värden, dvs mest negativ 

uppfattning, angavs på ’inte får det stöd som de behöver på arbetsplatsen’ där såväl 

syn- som hörselskador fick värden över 1. Störst skillnad mellan syn- och 

hörselskador observeras på ’har svårt att skaffa sig utbildning’ respektive ’har svårt 

att hitta en partner’ med högre angivna värden, dvs. mer negativ uppfattning, 

gentemot hörselskador. 

5.6 Uppfattningar om hörselskador och uppfattningar om synskador 

avseende “hjälpmedel” 

Två påståenden påvisade en statistiskt säkerställd skillnad mellan 

stålindustriarbetares uppfattning om personer med syn- respektive personer med 

hörselskador, dessa var skämmas samt barn (Z =2,085 p<0,05, Z=4,351 p<0,001). 
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Här visade stålindustriarbetare en mer negativ uppfattning mot personer med 

hörselskador. De övriga påståendena nytta och annorlunda visade en tendens till 

mer negativ uppfattning avseende personer med hörselskador.  

   Påståendet skämmas innebär påståendet ”jag skulle bära 

hörhjälpmedel/synhjälpmedel utan att skämmas” och barn innebär ”om mitt barn 

skulle behöva hörhjälpmedel/synhjälpmedel vill jag att de ska vara diskreta”. De 

resterande två påståenden står för ”om jag skulle ha nytta av att använda 

hörhjälpmedel/synhjälpmedel skulle jag använda det” samt ”om jag själv skulle 

använda hörhjälpmedel/synhjälpmedel tror jag att jag skulle uppfattas som 

annorlunda”. 

 

Figur 7. Redovisar lådogram över stålindustriarbetares svar på de fyra påståenden 

som hör till kategorin ’Utbildning och arbete”. Lådan rymmer den mittersta hälften av 

svaren. y-axeln representerar den femgradiga ordinalskalan där 1=instämmer inte 

alls (stark negativ uppfattning) och 5 = instämmer helt (ingen negativ uppfattning). 

Den vertikala linjen i lådorna motsvarar medianen, vilka för samtliga lådogram gav 

ett värde på 3 eller mer. Asterisker motsvarar yttervärden. Högst värden, dvs mest 

negativ uppfattning, angavs på ’om mitt barn skulle behöva hörhjälpmedel vill jag att 

de ska vara diskreta ”där såväl syn- som hörselskador fick värden över 2. Störst 

skillnad mellan syn- och hörselskador observeras på ’om mitt barn skulle behöva 

hörhjälpmedel vill jag att de ska vara diskreta’ respektive ’ om jag själv skulle 

använda hörhjälpmedel eller hörapparat tror jag att jag skulle uppfattas som 

annorlunda’ med högre angivna värden, dvs. mer negativ uppfattning, gentemot 

hörselskador. 
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5.7 Sammanfattning av resultat 

Inom alla fyra kategorier visar resultatet att arbetarna har en mer negativ uppfattning 

om hörselskador i jämförelse med synskador. Minst ett påstående inom varje 

område visade på en statistisk signifikant skillnad, sedan finns det tendens till 

negativa uppfattningar även i de resterande påståendena. Arbetarna var mer 

positiva till hörhjälpmedel avseende nytta, men uttryckte i mycket sparsam grad att 

de skulle bära hörhjälpmedel utan att skämmas. De uttryckte i högre grad en 

uppfattning att personer med synskador verkade inneha en speciell intelligens till 

skillnad från personer med hörselskador. Om personer med hörselskador uttryckte 

de i högre grad uppfattningar att dessa utvecklade en mer social förmåga. Gällande 

sjukskrivning ansåg stålindustriarbetarna att det är personer med synskador som i 

högre grad sjukskriver sig, men att det är personer med hörselskador som har 

svårare att få rätt stöd vid arbetsplatsen. De uppfattningar som stålindutriarbetarna 

ger uttryck för visar att de anser att personer med hörselskador befinner sig i ett 

svårare tillstånd och att det därför krävs mer personlig förändringsförmåga, en 

särskild styrka i hur de hanterar motgångar i livet. 

 

6. Diskussion   

 

6.1 Studiens huvudfynd och svar på frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka uppfattningar om hörselskador och synskador hos 

stålindustriarbetare vid Ovako i Hällefors. Resultatet visade att det fanns en skillnad i 

uppfattning, och att arbetarna var mer negativa till hörselskador i jämförelse med 

synskador. Resultatet för om uppfattningarna skiljde sig åt med avseende på 

stigmatisering, coping, utbildning och arbete, samt hjälpmedel, visade minst en 

signifikant skillnad inom alla fyra områden. Ett påstående som visade sig vara 

positivt för bedömningen av hörselskador var att största delen av arbetarna har 

positiv uppfattning gällande att använda hörhjälpmedel om nytta finns, till skillnad 

med synhjälpmedel. 

Resultatet överlag visar en mer negativ uppfattning om hörselskador.  

6.2 Resultatdiskussion 
Svaret på studiens frågeställningar är således att det existerar skillnad i jämförelse 

av uppfattning hos industriarbetare vid Ovako, att det är en mer negativ uppfattning 

om hörselskador än vad det är till synskador – samt att det existerar skillnad i 

uppfattning gällande avseende, motståndskraft och livskvalitet, utbildning och arbete 

samt hjälpmedel hos de två sinnesskadorna. 
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6.2.1 Uppfattningar om hörselskador och synskador avseende 

”stigmatisering” 

Meister et al. (2008) fann i sin studie att attityden till hörselskador och hörapparat 

kan påverka användningen och viljan att prova ut hjälpmedlet, men även på grund 

av stigmatiseringen som finns idag. 62% i deras studie önskade en diskret 

hörapparat och att detta kan bero på deras negativa attityd. Resultatet visade även 

på undvikande att kontakta hörselvården på grund av stigmat men även för det kan 

vara svårt för personerna att acceptera sin hörselskada. 

  Resultatet från denna studie visade att industriarbetarnas uppfattning var att de 

skulle använda hörhjälpmedel om de behövde, men att uppfattningen är att det är 

mer skamset att bära hörhjälpmedel till skillnad med synhjälpmedel. Detta kan likna 

resultatet som Meister et al. (2008) fann i sin studie då deras deltagare önskade en 

diskret hörapparat. Detta kan bero på stigmatiseringen som finns idag. Resultatet 

visar därför en liknelse, dock fokuserar denna studie på hörselskador och synskador 

och inte hörapparat och glasögon. Nuvarande studie visade även resultat på att det 

existerar en mer negativ attityd till hörhjälpmedel i jämförelse med synhjälpmedel.  

   Holloway et al. (2015) skriver att personer med synskador är en population som 

riskerar att inte få det psykologiska stöd som eventuellt kan behövas, och att 

personerna gärna istället drar sig undan för hjälpen då den inte alltid erbjuds, även 

detta på grund av stigmatisering. 

   Nuvarande studie undersökte hur lång tid det gick mellan kontroll av hörseln, det 

visade på att de flesta gjorde det vart femte år eller mer, medan de flesta av 

arbetarna gick på synkontroll varje år. Utifrån Holloway et al. (2015) kan det tänka 

sig att just dessa industriarbetare tycks gå på kontroller för synen ofta och kan 

eventuellt därför uppleva att det är mer stigmatiserat att gå på hörselkontroll. 

Resultatet visar på att industriarbetarna har en mer negativ uppfattning om personer 

med hörselskador i detta område. 

 

 

6.2.2 Uppfattningar om hörselskador och synskador avseende ”coping” 
Ciorba et al. (2012) undersökte effekten hos personer med hörselskada gällande 

livskvalitet. Hörselskador är något som påverkar personens förmåga att ta emot och 

samla in informationen omkring sig och detta är bland annat på grund av 

kommunikationssvårigheter på grund av hörselskadan, kunna erbjuda patienten 

copingstrategier som innebär att enklare hantera sin hörselskada. Dessa strategier 

kan i sin tur bidra till en förbättrad livskvalitet hos patienten. Tabrett och Latham 

(2012) fann i sitt resultat att personer med bättre självförtroende lättare kan Eriksson 

och Ivarsson (2017) fann i sin studie att studenter med glasögon kunde ses som mer 

attraktiva och att personer som inte har synskada kan använda glasögon endast för 

utseendets skull. Förutom detta visade även resultatet på att personerna ansågs 

vara intelligenta. 

   Nuvarande studie visar resultat på att industriarbetarna anser att personer med 
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hörselskador utvecklar en särskild förmåga att lättare hantera motgångar i. De anser 

att personer med synskada har en särskild intelligens och att de utvecklar andra 

sinnen till hjälp av sin nedsättning. Resultatet i denna studie har därför fått liknande 

resultat, men med vinkling till synskador istället för glasögon. Industriarbetarna 

uppfattade det som att personer med hörselskador har större behov av coping för att 

anpassa sig efter sin skada. Då det kan påverka livskvaliteten med bland annat 

kommunikationssvårigheter. I detta moment kan det som Ciorba et al. (2012) 

nämnde, vara viktigt att audionomen faktiskt kan erbjuda dessa strategier som 

hjälpmedel på grund av situationen som personen befinner sig i. Industriarbetarna 

uppfattade ingen större skillnad gällande utveckling av särskild social förmåga, det 

var liknande resultat för hörselskada och synskada. Resultatet visar på att 

industriarbetarna har en mer negativ uppfattning om personer med hörselskador 

även i detta område. 

 

6.2.3 Uppfattningar om hörselskador och synskador avseende 

”utbildning och arbete” 
McDonnall et al. (2014) skrev i sin studie om arbetsgivares kunskaper hos 

synskadade men även attityd, vad de visste angående anpassning som hjälpmedel 

till dessa personer - men även var hjälpmedlen går att sökas. Enligt författarna leder 

en negativ attityd hos arbetsgivare till en barriär gentemot arbetstagarna, detta kan 

komma att påverka chansen till anställning hos personen i fråga med synskada. 

Svinndal et al. (2018) fann i sin studie att det är viktigt att personen med hörselskada 

har stöd från kollegor och chef för att underlätta svårigheter på arbetet, både 

gällande kommunikation men även angående utmattning. Kramer et al. (2006) fann i 

sin studie att det är viktigt att minska på bullret i omgivningen hos personen med 

hörselskada, dels på grund av underlättande kommunikation men även på grund av 

utmattning. Resultatet visade även på att dessa personer har rapporterats ha en hög 

grad av sjukskrivning. 

Resultatet i denna studie fann att industriarbetarna uppfattade det som att personer 

med hörselskador inte får det stöd som skulle kunna behövas på sin arbetsplats. 

Detta skulle kunna bero på att de faktiskt inte får något vidare stöd, att det dels som 

McDonnall et al. (2014) nämnde att det kan bero på att arbetstagaren inte vet var 

anpassad hjälp finns att söka. Och att det eventuellt skulle kunna bidra till 

sjukskrivning. Industriarbetarnas uppfattning avseende lätthet att få arbete visade 

likande resultat, däremot att personer med hörselskada uppfattades ha svårare att 

skaffa sig utbildning – men att de med synskada var den av dessa två grupper som 

oftare sjukskrev sig. Resultatet visar på att industriarbetarna har en mer negativ 

uppfattning om personer med hörselskador även i detta område. 
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6.2.4 Uppfattningar om hörselskador och synskador avseende 

”hjälpmedel” 

Ekberg et al. (2014) fann i sin studie att ungefär 24% av alla med hörapparat inte 

använder dem och att en av flera orsaker kan vara attityden till dem men även att det 

är skamligt att prova ut hörapparat. I mötet när patienten får bekräftat att hörapparat 

skulle rekommenderas är det ofta patienter som reagerar med ledsamhet, 

besvikelse, rädsla och oro. Ungefär hälften av patienterna som söker hjälp hos 

hörselvården, och som blir rekommenderade hörapparat, väljer att inte gå vidare i 

rehabilitering för att där få hörapparat utprovad (Ekberg et al.,2016). Fylan et al. 

(2005) undersökte attityder till bland annat att införskaffa glasögon. Resultatet visade 

att stilen var viktig, få bekräftelse och godkännande från personerna omkring. Ett 

annat resultat som visade sig var att vissa av deltagarna uppsökte optiker endast för 

att köpa nya glasögonbågar, endast för stilens skull. Barriärerna till att använda 

glasögon är mindre än jämförelse med studier kring att använda hörapparat. 

Författarna menar därför på att det tycks existera en barriär inom utprovning av 

synhjälpmedel.  

   Resultatet i denna studie visade att industriarbetarna provar ut hörhjälpmedel om 

nytta finns, men att det är med skamligt än vid synhjälpmedel. Detta innebär därför 

liknande resultat som Ekberg et al. (2014) fann i sin studie. Som tidigare nämnt går 

industriarbetarna på hörselkontroll mer sällan än vad de går på synkontroll – detta 

kan även vara en anledning till varför de mindre sällan går på hörselkontroller. Detta 

innebär även att de uppfattade det som mindre skamligt att gå på synkontroll och att 

det var mindre skämmigt att använda synhjälpmedel, som därför kan stämma in i 

Fylan et al. (2005) resultat. 

 

6.2.5 Hörselkontroll och synkontroll 

Det finns skillnad i hur ofta arbetarna väljer att gå på hörselkontroll och synkontroll. 

De flesta av arbetarna går på hörselkontroll vart femte år eller att det är fler år mellan 

gångerna, medan de flesta av dem går på synkontroll varje år. Rekommendationen 

hos vuxna i åldrarna 18-44 år att göra hörselkontroll minst vart femte år. För 

personer i åldrarna 45-59 år rekommenderas hörselkontroll vart tredje år och från 60 

års ålder minst vartannat år (HRF, 2017). Medan rekommendationer för synkontroll 

är för vuxna i åldrarna 18–40 år att göra synkontroll vartannat år. För personer i 

åldrarna 45–65 år rekommenderas synkontroll vart tredje år (Optikerförbundet, 

2017). 

Studiens resultat visar att majoriteten av gruppen som svarat på enkäten går på 

synkontroll varje år och att majoriteten går på hörselkontroll är fem eller fler år. Detta 

innebär att arbetarna går på synkontroll oftare än vad som rekommenderas, medan 

de går på hörselkontroller mer sällan än vad som rekommenderas.  
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6.2.6 Hörselskydd och skyddsglasögon – stämmer det? 

Det var imponerande att så stor del av de som svarade faktiskt använde 

hörselskydd. Sedan kan man fundera på om resultatet stämmer på grund av den lilla 

svarsfrekvensen men även beroende på andelen bullerskador idag – det vore 

intressant att se antal bullerskador om eventuellt 10 år framöver då de som är unga 

idag och arbetar inom denna bransch fått mer arbetserfarenhet och på så sätt även 

arbetat inom detta under fler antal år.  

 

6.2.7 Erfarenhet av – och användning av hjälpmedel. 

Majoriteten av deltagarna hade erfarenhet av glasögon, 88,2% och 37,3% hade 

erfarenhet av hörapparat – 9,8% hade erfarenhet av annat hjälpmedel. Resultaten i 

alla områden som fokuserats på i denna studie har visat på en mer negativ 

uppfattning till hörselskador till skillnad med synskador. Detta skulle kunna bero på 

att stålindustriarbetarna själva har mer erfarenhet av glasögon och antagligen 

kommer i kontakt med det i större utsträckning. 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

6.3.1 Studiedesign och enkätkonstruktion 

Studien undersökte uppfattningen om hörselskador och synskador, i denna studie fick 

deltagarna svara på en enkät och därför var tvärsnittstudie lämpligt för denna 

undersökning. Studien tar reda på uppfattningar i det speciella ögonblicket och inte 

före eller efter (Ejlertsson, 2012).  

Då ingen tidigare enkät existerade för att mäta det som önskades i denna studie, 

skapades det en egen med inspiration från Eriksson & Ivarsson (2017). Tanken var 

först att skapa en jämförelse med deras population gällande attityd till hörapparat och 

glasögon, men studiens syfte i denna undersökning ändrades istället om till 

hörselskador och synskador och på så sätt blev det svårt att skapa en jämförelse då 

enkäten inte längre var densamma. Ett visst antal frågor i denna enkät kvarstod sedan 

tidigare, gällande om de kom från Örebro då Hällefors endast finns cirka 1 timme med 

bil bort. 

  Under studiens gång upplevdes det som onödigt och hade därför kunnat uteslutas 

och endast behålla relevanta frågor (Olsson & Sörensen, 2011). De första frågorna i 

enkäten bestod av enkla och naturliga frågor för att ge en logisk ordning och vara 

enkla att svara på för att få deltagaren att fortsätta vidare till de mer ”komplicerade” 

frågorna. Frågorna skapades på så sätt att undvikande av bland annat dubbla och 

förutfattade frågor. Ordvalen valdes noga ut för att vara begripligt och språkligt korrekt 

– detta för att deltagaren inte skulle kunna tolka frågan på annat sätt än vad som är 

tänkt (Olsson & Sörensen, 2011).  
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6.3.2 Datainsamling  

Redan från start var författaren medveten om att inte ha tillgång att gå in i fabriken för 

utdelning av enkäten. En annan fundering var att lämna enkäten i pappersform hos 

växeln men fick svar att industriarbetarna sällan befinner sig där – därför valdes det att 

sända ut enkäten via mail. Bryman (2011) skriver om för – och nackdelar med online-

enkäter. Fördelar är bland annat att de tenderar att vara enklare att sända tillbaka 

jämfört med postenkäter samt större respons på öppna frågor. Nackdelar är bland 

annat låg svarsfrekvens samt att det begränsas till personer som har tillgång till e-post 

och internet. Enkätpåminnelse skickades ut tre gånger och det tog därför lång tid att 

samla in svaren som önskades. En fördel var att alla frågor i enkäten var 

obligatoriska och att detta skapade ett undvikande av internt bortfall. 

 

6.3.3 Bortfall 

I studien var det stort bortfall. Ejlertsson, (2012) rekommenderar att undvika bortfall, 

genom att skicka ut två påminnelser om enkäten kan svarsprocenten öka och antalet 

svar till storleksordningen kan bli 30 till 50 procent fler. De sista dagarna som 

enkäten fortfarande var aktiv kom det in fler antal svar än vad det gjort under den 

resterande tiden, på grund av tidsbrist kunde inte författaren fortsätta låta enkäten 

vara aktiv. Olsson och Sörensen (2011) skriver om två typer av bortfall, externt 

bortfall och internt bortfall. Det externa innebär att personen inte vill delta i 

undersökningen, medan det interna bortfallet kan vara att personen inte fyllt i alla 

frågor. Detta innebär således att det i denna undersökning var stort externt bortfall, 

internt bortfall minimerades med hjälp av obligatoriska frågor. 

 

7. Slutsatser 

- Negativa uppfattningar förekommer i större utsträckning hos industriarbetarna i 

Hällefors om hörselskador än synskador, dock kan resultatet inte generaliseras på 

grund av den låga svarsfrekvensen. 

- Främst negativa uppfattningar om hörselskador inom alla fyra områden. 

- Majoriteten av stålindustriarbetarna använder sig av hörselskydd och 

skyddsglasögon 

- Arbetarna går oftare på synkontroll än på hörselkontroll 
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