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Abstract 
 
Sif Bjarnason (2011): ”Jobbet är kommunikation”. Om användning av 
arbetshjälpmedel för personer med hörselnedsättning. (“The job is com-
munication”. Use of assistive listening devices for persons with hearing 
loss.) Studies from the Swedish institute for Disability research No. 38, 
161pp. Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.  
 
To facilitate participation in hearing situations at work sites persons with 
hearing loss may use assistive listening devices (ALDs). Compared to per-
sonal hearing aids ALDs have received little research attention. The aim of 
this study was dual; firstly to describe ALD-users in Sweden and the useful-
ness of various equipment in relation to specified hearing situations at work. 
Secondly, to describe favorable and non favorable conditions for using ADL 
at everyday situations at work. Seventy ADL-users answered a questionnaire 
and eleven of these persons were subsequently interviewed.   

The concept of stigma has been identified in research on hearing loss as a 
strong factor of denial and resistance for the use of both hearing aids and 
ALDs, depending on the negative connotations related to visible means for 
hearing. In this study overcoming stigmatization was further analyzed using 
social recognition as a theoretical approach. In a concluding discussion, 
where both categorizations and themes from the interviews were used, it is 
suggested that the use of visible ALDs is a way of overcoming stigmatization 
and that their visibility function as a mechanism in developing mutual social 
recognition in the work group.  

Though the results show a fairly high degree of usefulness from ALDs, 
work place adaptations should to a greater extent pay attention to environ-
mental factors (e.g. noise and bad acoustics) influencing the use of this tech-
nology. More information on such factors is needed from studies of realistic 
situations at concrete work sites. Conclusions from this study are mainly 
valid for this sample; knowledge of the population is small due to lack of 
registers kept by the providers of this technology. To facilitate further stud-
ies on employed persons with hearing loss available statistics could be sig-
nificantly improved by keeping records on both medical data and all kinds 
of rehabilitative adaptations measures. 

Keywords: assistive listening devices, hearing loss, hearing impairment, 
work, work adaptations, stigma, social recognition. 

Sif Bjarnason, School of Health and Medical Sciences, Örebro University 
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kesverksamma personer med hörselnedsättning som deltagit i denna studie 
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betskamrater, doktorandkollegor och vänner på både Örebro universitet 
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att diskutera, kritisera och dissekera teleslingor och annan hörselteknik. 
Tack till mina vänner i Hörselskadades förening Örebro för ständig upp-
muntran och för att ni delat med er av egna erfarenheter från arbetslivet. 
Till sist vill jag rikta ett postumt tack till Tony Handin, Halmstad, som 
engagerat och intresserat följde mitt arbete på avstånd. För ekonomiskt 
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1. Inledning 
Hörselnedsättning kan betraktas både som en osynlig funktionsnedsättning 
och ett osynligt funktionshinder. Med detta menas för det första att det 
inte går att se den nedsatta hörseln samt att hörapparaten många gånger 
kan bäras osynlig för andra. För det andra är hörselnedsättningens konse-
kvenser inte alltid uppenbara för omgivningen mycket beroende på det 
situationsberoende inslaget som gör att det ibland är lätt att höra och 
ibland svårt eller omöjligt. Att hörapparater kan vara små och nästan 
osynliga är ofta ett medvetet försäljningsargument från tillverkarnas sida 
och ett önskemål från många användare. Detta gäller inte för hörselteknis-
ka arbetshjälpmedel som på ett eller annat vis placeras synligt för att kun-
na ta in och förstärka andra människors tal. Hjälpmedlen ska ge förutsätt-
ningar för delaktighet för personer med hörselnedsättning. Men detta sker 
inte mekaniskt utan i ett socialt och fysiskt/rumsligt sammanhang med allt 
vad det innebär av olika sociala relationer och olika akustiska förutsätt-
ningar. De senaste 15 åren har inneburit en miniatyrisering av tillgänglig 
teknik för lyssnande, dels generellt, dels i synnerhet vad gäller hörselteknik. 
Den fungerar dessutom ofta bra, under förutsättning att den är rätt in-
ställd, rätt utprovad samt rätt använd av både personen med hörselned-
sättning och den/dem som deltar i samtalet/kommunikationen. Använd-
ningen av hörseltekniska hjälpmedel blir därmed en i stor utsträckning 
social aktivitet och beror i stor utsträckning av interaktionen med andra 
samt är mer miljöbetingad än användning av enbart hörapparat. Detta 
föranledde den norske hörselteknikern Arne Vik att i ett tal på en konfe-
rens år 2008 påstå att så mycket som 90 % av användningen av hörseltek-
niska hjälpmedel är socialt betingat. 1

I betänkandet från Hjälpmedelsutredningen (SOU 2004:83) från 2004 
behandlas frågan om arbetshjälpmedel i ett särskilt kapitel. Arbetshjälp-
medel kan vara vilka hjälpmedel som helst och som en arbetstagare behö-
ver dels i förebyggande syfte för att undvika skador eller kompensera för 
en funktionsnedsättning dels i rehabiliterande syfte för att kunna återgå i 
arbete efter sjukdom. Ansvaret för att en arbetstagare får arbetshjälpmedel 
delas av arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen (Af) och Försäkringskassan 

 I den här studien är detta en viktig 
utgångspunkt. De tekniska förutsättningarna kommer inte att diskuteras 
på en ingående teknisk nivå. Däremot kommer både syftet med tekniken 
och olika sorters hörhjälpmedel att beskrivas för att kunna förstås av läsa-
re som inte har erfarenhet av att antingen lyssna via tekniken eller att 
”kommunicera via den”. 

                                                      
1 Nordiska audiologiska sällskapets kongress i Reykjavík 2008.  
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(FK). Den vikt som ett arbetshjälpmedel tillmäts i det enskilda fallet fram-
går av lagtextens utformning där arbetshjälpmedel anges som bidragsberät-
tigat då det behövs för att den försäkrade ska kunna utföra sitt arbete (SFS 
1991:1 046, 2 §). I Hjälpmedelsutredningen påpekas att ett av de vanligas-
te arbetshjälpmedlen är hjälpmedel för personer med hörselnedsättning. 
Vilka slags hjälpmedel det rör sig om specificeras inte men bland annat 
nämns digitala hörapparater vilka i flera fall setts som bidragsgrundande 
arbetshjälpmedel. Hörapparater anses dock vara en fråga för landstingen 
och frågan om hörapparat (analog/digital) utgör en stundtals svår gräns-
dragning mellan sjukvårdshuvudmannen och FK:s ansvar. Arbetshjälpme-
del för personer med hörselnedsättning utgörs också av s.k. konferens-
hjälpmedel, hjälpmedel för att kunna höra i telefon, hjälpmedel för att 
kunna uppfatta plötsliga ljud och signaler, för att nämna några. Utredning-
en kommenterar särskilt bristen på uppföljning av utdelade hjälpmedel, 
vilket exempelvis gör att möjligheterna att rätta till eventuella brister är 
små, dessutom finns ingen dokumenterad kunskap om nyttan av hjälpmed-
len (SOU 2004:83, s. 212).   

Denna licentiatuppsats handlar om yrkesverksamma personer med hör-
selnedsättning som förutom hörapparat använder andra hörseltekniska 
hjälpmedel på arbetet. Att använda hörapparat ger möjlighet att kombine-
ra dessa med flera andra slags hjälpmedel där användandet delvis skiljer sig 
från användandet av enbart hörapparat. Personer med hörselnedsättning 
upplever ofta problem att höra vad som sägs i möten och i telefonsamtal, 
dvs. situationer som är direkt knutna till genomförandet av arbetsuppgif-
ter. Här finns olika tekniska hjälpmedel tänkta för dessa situationer. Fak-
torer som också spelar roll för möjligheten att höra vad som sägs på ar-
betsplatsen är den fysiska miljön där lokalers akustik, närvaro av störande 
ljud och buller kan utgöra svåra hinder. Medan forskningen om hörappa-
rater och hörapparatanvändning är rikhaltig är forskning om, och använd-
ning av hörseltekniska hjälpmedel eftersatt. Detta gäller i synnerhet då vi 
talar om den speciella kategori som hörseltekniska arbetshjälpmedel utgör.  

Personlig reflektion  
Upprinnelsen till denna uppsats är bland annat mina egna erfarenheter av 
användning av hörseltekniska hjälpmedel som arbetshjälpmedel. Institutet 
för handikappvetenskap (IHV, där jag har min arbetsplats) har som en av 
sina målsättningar att personer med egna funktionsnedsättningar skall vara 
delaktiga i och om forskning om funktionshinder. Det behöver givetvis inte 
betyda att man väljer att studera funktionsnedsättningar som är liktydiga 
med ens egna men i mitt fall har det blivit så. IHV har även en mycket 
stark förankring kring forskning om hörsel i vid bemärkelse. Forskare med 
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egna funktionsnedsättningar har utmärkt sig i synnerhet inom den anglo-
saxiska traditionen kring funktionshinderforskning, disability studies. Här 
har behovet av en sociologisk inriktning som förklarar och försöker förstå 
funktionshinder som resultatet av en form av förtryck av utsatta och mar-
ginaliserade grupper särskilt betonats. Paralleller dras till andra former av 
socialt förtryck som resulterar i bl.a. rasism, sexism eller homofobi. Vad 
som därför betonas är förståelsen av funktionshinder som något i grunden 
socialt, något som är starkt avhängigt omgivningens attityder och rumsliga 
utformning. Detta har kommit till uttryck i två till synes motstridiga per-
spektiv: den sociala modellen och den medicinska modellen, där den senare 
representerar en personrelaterad förklaringsmodell där funktionsnedsätt-
ningen är det som utgör det största hindret. Denna studies andra kapitel 
inleds med en kort beskrivning av den sociala modellen och utvecklingen 
mot ett bio-psyko-socialt synsätt.  

En av forskarna, verksam inom disability studies Mairian Corker, själv 
döv, kommenterar med anledning av sin egen roll och eventuella personliga 
ambitioner 

The reference to the role of my own experience is to emphasize that I do not 
claim to represent anything other than that experience, though I am in a posi-
tion to provide a commentary on the experience of others (Corker 1998, s. 3).  

Den här uppsatsen bygger på intresset för en delvis självupplevd situation. 
Detta motiverar dock inte på några villkor avsteg från de krav på objektivi-
tet och värderingsfrihet som ställs på alla forskare, med eller utan eget 
funktionshinder. Mitt ställningstagande är alltså vad Morse & Richards 
(2002) kallar att ”separate your experience from that of others in the 
study, thus introducing it, but segregating it” (s. 105). På det här sättet 
görs mina erfarenheter, som delas av många andra, till föremål för forsk-
ning. Utmaningen blir att inte hamna i något slags inåtblickade reflekte-
rande över sin egen situation utan att låta de frågor och personer som stu-
deras utgöra motivet för forskningsfrågan.  

Arbetshjälpmedel – Definition och ansvarsfördelning 
Arbetshjälpmedel definieras av Af och FK som ett hjälpmedel som under-
lättar för en person i en arbetssituation. Regelverket talar alltså inte i för-
väg om vilka hjälpmedel som utgör arbetshjälpmedel utan detta bedöms 
från fall till fall. Poängen är att de ska underlätta i arbetet, att de ska göra 
det möjligt för personen att utföra sina arbetsuppgifter. I regelverket kring 
arbetshjälpmedel finns även formuleringar som vidgar begreppet; som ar-
betshjälpmedel räknas även anordningar av olika slag på arbetsplatsen, 
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expertundersökningar som behövs inför valet av hjälpmedel samt repara-
tioner av hjälpmedlet (Svensk författningssamling 1991:1 046, § 2).  

En generell definition på hjälpmedel ges i ICF, (International classifica-
tion of functioning, disability and health, WHO 2001). ICF är först och 
främst ett klassifikationsverktyg för att beskriva hälsa och hälsorelaterade 
tillstånd. Detta görs i två grundläggande förteckningar där den första för-
tecknar kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt aktiviteter och delak-
tighet. Med hjälp av begreppet funktionstillstånd ger ICF en möjlighet att 
beskriva dels det aktuella tillståndet för en person ur fysiologisk och ana-
tomisk synvinkel dels vad personen kan göra i form av aktiviteter och per-
sonligt engagemang (delaktighet). Begreppet funktionshinder används där-
efter för att beskriva avvikelser i kroppsstruktur, funktionsnedsättningar 
samt inskränkningar i både aktivitetsförmåga och det personliga engage-
manget (inskränkningar i delaktighet). Den andra förteckningen i ICF be-
handlar omgivningsfaktorer och personliga faktorer. 2

ICF kan ses som ett försök till syntes mellan det renodlat medicinska 
perspektivet på människors hälsotillstånd och det sociala sammanhang 
som människor lever i, (alternativt mellan den medicinska modellen och 
den sociala modellen som dessa beskrivs inom disability studies traditio-
nen). Den erbjuder möjligheter till detaljerad kodning på upp till fyra nivå-
er. Inom ramen för den här uppsatsen utnyttjas ICF främst som en grund 
för att förstå användningen av hjälpmedel som en i stor utsträckning social 
aktivitet. Användandet inkluderar såväl personen med funktionsnedsätt-

 Som 
omgivningsfaktorer räknas, i mycket vid bemärkelse,”the physical, social 
and attitudinal environment in which people live and conduct their lives” 
(WHO 2001, s. 171). Omgivningsfaktorer interagerar med och påverkar 
både funktionstillstånd och funktionshinder. De kan ha en underlättande 
eller hindrande inverkan på en persons aktuella situation. Hjälpmedel blir 
då en omgivningsfaktor som kan ha en underlättande inverkan i en given 
situation för att kompensera en funktionsnedsättning och undvika att 
funktionshinder uppstår. Men eftersom de används i ett socialt samman-
hang med olika attityder kan motverkande sociala och attitydmässiga kraf-
ter fungera som hinder i användningen av hjälpmedlet. En sådan definition 
på hjälpmedel blir ett slags komplement till den något ensidiga synen på 
hjälpmedel som något som skall underlätta för en person med funktions-
nedsättning. Framför allt leder det till att flera perspektiv tas med då an-
vändningen av hjälpmedel studeras.   

                                                      
2 Personliga faktorer utgör hela den variation av personliga egenskaper som männi-
skor besitter och klassificeras inte i ICF.  
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ning som den med vilken han eller hon interagerar/kommunicerar och det 
sammanhang/kontext där interaktionen förs.  

Ansvaret att tillhandahålla arbetshjälpmedel vilar som nämnts på ar-
betsgivarna, Af och FK. När det gäller arbetsgivarna har dessa enligt Ar-
betsmiljölagen ett långtgående ansvar då ”arbetsförhållandena skall anpas-
sas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende” 
(Arbetsmiljölagen 1977: 1 160, kap 2, § 1). I vilken mån arbetsgivarna tar 
hela ansvaret för de anpassningar en person kan tänkas behöva är svårstu-
derat då ingen systematisk statistik förs. Arbetsgivarna berörs dock i sam-
band med Försäkringskassans ansvarsområde då kostnaderna för ett 
hjälpmedel eller anpassning ibland delas av parterna. FK:s ansvar för ar-
betshjälpmedel regleras i Lagen om allmän försäkring (1962:381) och vida-
re i förordning (1991:1 046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälp-
medel. För att få arbetshjälpmedel bekostade av FK ska man vara anställd. 
Syftet med att FK handlägger arbetshjälpmedel är att dessa kan behövas 
som ett led i en rehabilitering, för att förebygga sjukskrivning och/eller för 
att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar eller andra 
sjukdomstillstånd, och som redan har en anställning, att fortsätta arbeta.  

Af:s ansvar för arbetshjälpmedel regleras i Förordning (2000:630) om 
särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga. När det gäller typ av hjälpmedel som delas ut är det ingen 
skillnad mellan vad FK och Af ger bidrag till. Skillnaden ligger i den status 
på arbetsmarknaden som den sökande har, vilket alltså avgör var man 
ansöker om hjälpmedlet. Om en person har en lönebidragsanställning eller 
ingår i något arbetsmarknadspolitiskt program har Af ansvar för arbets-
hjälpmedel så länge lönebidragsanställningen eller programmet pågår.  

Andra aktörer som är verksamma i processen kring arbetshjälpmedel är 
sjukvården och/eller företagshälsovården och leverantörerna av tekniska 
hjälpmedel. Handläggarna på FK samverkar med alla inblandade aktörer. 
Sjukvårdens roll är att utreda behovet av hjälpmedel och lämna (medi-
cinskt) underlag till FK, deras utredningar kan också kallas expertutred-
ningar och kan bekostas av FK. Leverantörerna av tekniska hjälpmedel 
(eller motsvarande aktör) upprättar offerter som lämnas till FK. Inom Af 
finns egen kompetens på arbetshjälpmedel som kan utnyttjas i samband 
med ärenden hos FK. Som en avgränsning för denna studie fokuseras per-
soner med hörselnedsättning som fått bidrag till hörseltekniska arbets-
hjälpmedel beviljade av FK.  



18 I SIF BJARNASON Jobbet är kommunikation 
 

Hörseltekniska hjälpmedel 
Det svenska begreppet hörseltekniska hjälpmedel (samt även begreppet 
hörhjälpmedel) inkluderar ofta både hörapparater och andra hörselteknis-
ka hjälpmedel. I denna uppsats görs en klar distinktion mellan dessa två 
kategorier och intresset ligger först och främst på andra hörseltekniska 
hjälpmedel som används tillsammans med eller utöver hörapparat. Hörap-
paraten och andra hörseltekniska hjälpmedel skiljer sig definitionsmässigt 
åt eftersom hörapparaten används generellt medan andra hörseltekniska 
hjälpmedel används i, och för specifika situationer (Southall, Gagné, & 
Leroux, 2006). Detta medför andra krav på utvärdering av hjälpmedel, 
dvs. verktyg för att undersöka och utvärdera nytta av hörapparat går inte 
automatiskt att koppla till att utvärdera nytta av andra hörseltekniska 
hjälpmedel. I engelskan används hearing aids för att beteckna just hörap-
parater medan assistive listening devices, som är det mest använda begrep-
pet (Lesner 2003), (med flera varianter exempelvis assistive listening tech-
nology ) används uteslutande om övriga hörseltekniska hjälpmedel, något 
som förenklar användningen av begreppen.  

Taluppfattning  
Jämfört med personer med normal hörsel har personer med hörselnedsätt-
ning betydligt svårare att höra/uppfatta tal i buller samt i rum med dålig 
akustik. En annan betydelsefull skillnad är svårigheten att höra på avstånd. 
Gustafsson (2009) nämner ljudets avståndslag enligt vilken direktljudet 
avtar med 6 dB vid varje avståndsfördubbling. I takt med att talavståndet 
ökar, desto svårare att höra vad som sägs. Detta gör att personer med hör-
selnedsättning kräver ett större signal-brus-förhållande än vad som krävs 
för personer med normal hörsel (Gustafsson 2009). Begreppet signal-brus-
förhållande (förkortas SNR efter engelskans signal-to-noise ratio) är en 
teknisk term som är viktig för förståelsen av behovet av hörseltekniska 
hjälpmedel. Signalen är det önskade ljud vi vill höra, dvs. oftast talet. Bru-
set står för de ljud som finns i bakgrunden, oftast rör det sig om bak-
grundsbuller och andra oönskade ljud av olika slag. Nivån på detta brus 
har betydelse för vår förmåga att uppfatta signalen. Ju högre brus desto 
svårare att höra signalen. Om vi befinner oss i en brusig eller bullrig miljö 
behöver signalen ha en viss styrka för att vi ska kunna höra den. Förhål-
landet mellan signal-brus kan mätas och anges i decibel (dB). Personer med 
hörselnedsättning kräver ett större signal-brus-förhållande än personer med 
normal hörsel, dvs. vid samma brus-nivå måste signalen vara ännu starkare 
om den ska gå att uppfatta. Trots gjorda anpassningar med hörapparat 
(eller cochlea implantat) kvarstår problemen att uppfatta tal i bullriga mil-
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jöer och på avstånd. Hörseltekniska hjälpmedel utöver hörapparat används 
därför för att förbättra SNR, hjälpmedlen kan minska de negativa effek-
terna av störande bakgrundsljud. I en rapport från Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU 2003) konstateras:  

att hämta ljudet nära källan kan förbättra signal-brusförhållandet med 10-
20 dB. Detta är mycket mer än vad som kan åstadkommas med riktnings-
känsliga mikrofoner eller avancerad signalbehandling (i hörapparaten, mitt 
tillägg) (s. 190).  

Att sitta i ett möte och använda exempelvis ett konferenssystem betyder i 
praktiken att det finns ett sändarsystem, en apparat, med en eller flera 
mikrofoner som sänder deltagarnas röster till en mottagare som sitter di-
rekt på hörapparaten eller hänger om halsen på personen med hörselned-
sättning. Ljudet hörs direkt i hörapparaten på liknande vis som om någon 
utan hörapparat skulle lyssna i ett par hörlurar. Det är detta som avses 
med begreppet ”minskat talavstånd”. 

Vår förmåga att uppfatta tal hänger nära samman med lokalers akustis-
ka förutsättningar. Ett rum med bra akustik kännetecknas av att efter-
klangstiden i rummet är kort; människors tal och andra ljudkällor skapar 
inte onödiga ekoeffekter eller andra störande ljud. I ett rum med dålig aku-
stik fortplantas tal och andra ljud och fördröjningseffekter av ljuden gör 
att de önskade ljuden blir svårare att uppfatta. Möjligheten att dra nytta av 
hörseltekniska hjälpmedel hänger därför intimt samman med akustiken på 
så vis att en god akustik underlättar användningen av hörseltekniska 
hjälpmedel. De önskade ljuden förstärks med teknikens hjälp och de oöns-
kade ljuden är för svaga för att ge besvärande störningar.   

Av definitionen för hörseltekniska hjälpmedel framgår att de används i 
specifika situationer. Tye-Murray (2004, s. 263) beskriver fyra situationer 
enligt nedanstående  
 

1. För kommunikation mellan två eller flera personer, vilket inklude-
rar alla slags möten, finns tre huvudsakliga system, teleslinga, FM-
system eller IR-system. Syftet med systemen är att reducera avstån-
det mellan talaren och personen med hörselnedsättning samt att re-
ducera effekten av störande bakgrundsljud. Tekniken inkluderar 
sändare, mikrofoner och mottagare. Trådlösa och sladdbundna sy-
stem finns men på senare tid har trådlösa system blivit vanliga vil-
ket underlättar både för den som pratar i mikrofon och för den som 
lyssnar via systemet.  

2. För att lyssna på inspelat ljud via radio eller TV, finns flera lösning-
ar som bygger på något av ovan nämnda system och där ljudet tas 
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emot direkt via hörapparatens (eller cochlea implantatets) telespole 
eller andra slags mottagare som t.ex. FM-mottagare.   

3. För att lyssna i telefon (stationär eller mobil) finns olika system som 
bygger på antingen teleslinga eller FM-mottagning med eller utan 
blåtandskoppling eller en telefon med en generell volymförstärkare.  

4. Den fysiska miljön relaterar till både förväntade och oväntade ljud 
och/eller signaler som kommer från omgivningen och som kan vara 
svåra att uppfatta i exempelvis bullriga miljöer. Här finns olika var-
seblivningssystem som underlättar möjligheten att höra t.ex. dörr-
klockan, telefonsignaler, väckarklockan, brandlarm m.m. De tek-
niska lösningarna bygger på antingen taktila hjälpmedel (vibratorer) 
eller synliga signaler (t.ex. blinkande ljuskällor).   

 
Ett flertal åtgärder kan sättas in för att förbättra akustiken i olika lokaler 
och för att dämpa störande ljud. Till exempel kan ljudabsorberande mate-
rial monteras i tak och/eller på väggar, eller så kan textilier hängas upp i 
samma syfte. Det går även att bygga om lokaler så att till exempel störande 
ljud skärmas av eller så att tysta områden skapas.  

För denna studies syfte kommer fyra olika begrepp att användas som 
alla relaterar till hörseltekniska arbetshjälpmedel för personer med hörsel-
nedsättning.  

 

 

Tabell 1. Teknik/åtgärder som uppsatsen behandlar 

Konferenshjälpmedel/FM-

system/teleslinga  

Telefonhjälpmedel Varseblivningssystem Åtgärder i den 

fysiska miljön/ 

ombyggnad 
Teknik som används för 

att minska signal-stör-

förhållandet och därmed 

underlätta taluppfattbarhe-

ten i möten m.fl. samman-

hang 

Teknik som används 

för att förstärka 

ljudet i telefonen, hit 

hör också teknik 

som används för att 

överföra ljudet i 

telefonen (t.ex. 

blåtand) 

Teknik som används 

för att upptäcka plöts-

liga ljud och signaler 

Åtgärder för att 

förbättra aku-

stiken eller 

minska buller 
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Personer med hörselnedsättning i arbetslivet 
I denna studie används genomgående begreppet ”personer med hörselned-
sättning”. Det mest närliggande alternativet till detta långa uttryck är 
”hörselskadade”. Att språket flyter lite sämre med det långa begreppet 
motiveras av vikten av ett erkännande av alla människors rätt att vara först 
och främst individer, oavsett funktionsnedsättning/funktionshinder (Ing-
hammar 2007 s. 29-30). Ordvalet har också en motivering mot bakgrund 
av den medicinska terminologin där hörselskadad även relaterar till den 
mångfald av sjukdomar i form av anatomiska strukturavvikelser som kan 
drabba örat och balansorganen utan att för den skull orsaka hörselned-
sättning. I den här studien fokuseras personer som på grund av olika 
(ibland okända) hörselskador även har nedsatt hörsel som leder till såväl 
aktivitetsbegränsningar som delaktighetsinskränkningar, dvs. funktions-
hinder. 

Ann-Christine Gullacksen (1993) har träffande beskrivit de psykosociala 
konsekvenserna av en hörselnedsättning: 

Nedsatt hörsel får sina största konsekvenser i kommunikation med andra 
människor. Det betyder att samvaron med andra kan försvåras. Det är i 
denna centrala del av människans sociala liv som hörselnedsättningen får 
sina handikappande följder. (s. 6)  

I hennes studie av personer med hörselnedsättning i arbetslivet fokuseras 
den kraft och ansträngning som läggs ner på att hänga med i vad som sägs 
på arbetsplatsen. Flera av de 33 intervjupersonerna i Gullacksens studie 
hade erfarenhet av att använda teleslingor som arbetshjälpmedel. Att an-
vända hjälpmedlen kunde vara förknippat med svåra känslor eftersom 
”hörselslinga blir en del i interaktionen och får där en speciell innebörd” 
(a.a. s. 42). Att för omgivningen visa upp ett behov av ytterligare tekniska 
hjälpmedel (förutom hörapparaten) upplevdes av många som mycket på-
frestande, en belastning som kom ovanpå den att behöva använda hörap-
parat. Den teoretiska ramen i Gullacksens studie utgår huvudsakligen från 
teorier om stress/kontroll som en förklaringsmodell till hur personer hante-
rar olika stressfyllda situationer på sina arbetsplatser. Dessutom, och av 
större intresse för föreliggande studie, diskuteras stigmatiseringsteorin och 
det dramaturgiska perspektivet som de utvecklats av bland andra Goffman 
(1972, 1995). Syftet är att fånga aspekter som rör förståelsen av mötet 
mellan individ och omgivning; en omgivning där drivkraften att kontrolle-
ra och behålla bilden av våra ”jag” är mycket stark men försvåras av den 
osynliga hörselnedsättningen. Flera författare har behandlat psykosociala 
konsekvenser av hörselnedsättning i arbetslivet. Till exempel har Charlier 
och Bertholdson (2003) i en C-uppsats intervjuat tre hörselskadade perso-
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ner samt en arbetskamrat och chefen till var och en. De tycker sig se hur 
användningen av ytterligare hörhjälpmedel skapar ännu ett stigma för per-
sonen med hörselnedsättning. En hörapparat bärs ofta dold för omgivning-
en, vilket leder till att både hörselnedsättning och hörselfunktionshindret 
kan döljas, till en viss gräns. Med användning av fullt synliga hjälpmedel, 
som dessutom kräver aktivt deltagande från omgivningen, omvandlas 
hjälpmedlen till en stigmasymbol som i värsta fall försvårar kommunika-
tionen i den uppkomna situationen. Danermark & Coniavitis Gellerstedt 
(2003) bygger vidare på teoretiseringen kring stigmatisering som en konse-
kvens av hörselnedsättning men frågar sig även hur det uppkomna stigmat 
kan utmanas och övervinnas. Detta leder in på teorier om socialt erkän-
nande som de utvecklats av främst Axel Honneth (1995, 2003). Vikten av 
det sociala stödet är något som både Gullacksen (1993) och Danermark & 
Coniavitis-Gellerstedt (2003) påpekar som avgörande för möjligheten till 
en fungerande arbetssituation för personer med hörselnedsättning. 
Sammanfattningsvis innebär detta att vi visserligen har  

rather good knowledge of many aspects of the situation of hearing-impaired 
people at work, but (…) there is a great need for further research into the 
mechanisms in the psychosocial work environment that produce health 
problems and lack of wellbeing among hearing-impaired workers 
(Danermark & Coniavitis Gellerstedt 2004 s. 389). 

Att hörseltekniska arbetshjälpmedel kan användas som en underlättande 
faktor i samtalssituationer har beskrivits ovan. Det bör med andra ord 
finnas en stor teknisk potential att bistå hörapparatanvändare i arbetslivet 
och att därmed kompensera för deras funktionsnedsättning. Enligt vad vi 
känner till finns emellertid ingen studie som utvärderar användandet av 
hörseltekniska hjälpmedel i arbetslivet. Kunskaperna är dåliga om dels 
vilken nytta dessa olika, ofta mycket dyra, utrustningar gör dels om hur 
personerna upplever användandet. 

Frågeställningar och syftesbeskrivning 
Vi har viss kunskap om hur personer med hörselnedsättning har det i ar-
betslivet. Vi vet däremot inte så mycket om vilken nytta hörseltekniska 
arbetshjälpmedel gör, i vilken utsträckning de förmår kompensera för en 
hörselnedsättning? Ger hjälpmedlen förutsättningarna för delaktighet i 
möten och samtal eller annorlunda uttryckt, ökar tillgängligheten? På vil-
ket sätt utgör hjälpmedlen en underlättande faktor? Finns det hinder då 
denna teknik används, och i så fall, hur ser de hindren ut? Teknikutveck-
lingen är otroligt snabb, men hur går det till att kommunicera med den 
nyare, mindre och mera avancerade tekniken? Hur samspelar/samtalar 
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personen med hörselnedsättning med sina normalhörande arbetskamrater 
när samspelet/samtalet sker i närvaro av hörseltekniska arbetshjälpmedel? 
Den sammanfattande forskningsfrågan blir då: Hur ser en framgångsrik 
strategi ut i användningen av hörseltekniska arbetshjälpmedel? Frågeställ-
ningarna rör också möjligheten att få fram statistik över antalet personer 
som använder hörseltekniska arbetshjälpmedel på arbetsmarknaden. Här 
finns en problematik inbyggd då ansvaret vilar på flera aktörer.  

Studiens övergripande syfte är att studera användning (och nytta) av 
hörseltekniska arbetshjälpmedel på den svenska arbetsmarknaden. Med 
hörseltekniska arbetshjälpmedel avses sådana hjälpmedel som används 
utöver hörapparater. Huvudintresset ligger alltså på villkoren för hur dessa 
hjälpmedel ska kunna användas på ett framgångsrikt sätt. Situationer i 
arbetslivet studeras där personer med hörselnedsättning som använder 
hörseltekniska hjälpmedel kommunicerar med andra, kolleger och chefer, i 
en normalhörande omgivning. Syftet är också att undersöka upplevelser av 
socialt erkännande respektive misskännande/ringaktning i arbetsgruppen i 
samband med kommunikation/interaktion som förs med hjälp av tekniska 
hjälpmedel. Det empiriska underlaget utgörs av en enkätstudie och en in-
tervjustudie.  
 

• Syftet med enkätstudien var dels att få en bild av gruppen personer 
med hörselnedsättning som använder hörseltekniska arbetshjälpme-
del dels att få en uppfattning om huruvida de blir hjälpta av sina 
hjälpmedel. 

• Syftet med intervjustudien var att visa hur en framgångsrik strategi 
ser ut i användningen av hörseltekniska arbetshjälpmedel. Detta 
görs via beskrivningar av situationer och möten där hjälpmedlen 
används för att belysa och öka kunskapen om upplevelsen av un-
derlättande respektive hindrande faktorer i kommunikationen på 
arbetsplatsen.   

 

Disposition 
Inledningen har velat leda in läsaren på området hörseltekniska arbets-
hjälpmedel. Uppsatsen kommer i det följande att läggas upp som relativt 
avgränsande kapitel. Kapitel 2 inleds med en kort genomgång av den socia-
la modellen för att visa på omgivningsfaktorernas betydelse i uppkomsten 
av funktionshinder och handikapp. Mycket kort berörs också denna studi-
es handikappvetenskapliga ambition. Vidare behandlas forskningsläget vad 
gäller hörseltekniska hjälpmedel och situationen för personer med hörsel-
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nedsättning i arbetslivet. Kapitel 3 tar upp studiens teoretiska utgångs-
punkter där tonvikten ligger på symbolisk interaktionism och stigmatise-
ring samt teorier om socialt erkännande. Kapitel 4 behandlar det material 
och den metod som använts i studiens empiriska undersökningar. Dessa 
utgörs av dels en enkätundersökning av personer som fått hörseltekniska 
hjälpmedel via FK dels

  

 en intervjuundersökning med ett tiotal av dem som 
ingick i enkätundersökningen. I kapitel 5 redovisas först enkätundersök-
ningen som beskrivande statistik, därefter analyseras intervjuundersök-
ningen med hjälp av s.k. kvalitativ innehållsanalys och med en anknytning 
till de teoretiska resonemangen i kapitel 3. I studiens sista kapitel diskute-
ras slutligen studiens resultat och föreslås bl.a. vad dessa kan ha för bety-
delse när det gäller framtida användning av hörseltekniska arbetshjälpme-
del. Allra sist finns en litteraturlista samt ett appendix med studiens 
bilagor.  
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2. Forskningsöversikt 

Inledning  
I det följande beskrivs först och främst den sociala modellen i kontrast till 
den medicinska modellen samt utvecklingen mot ett bio-psyko-socialt syn-
sätt. Syftet är att lyfta fram och hålla i medvetandet omgivningens betydel-
se för att funktionshinder uppstår och för etablerandet av föreställningar 
om funktionshinder. Därefter görs en forskningsöversikt när det gäller 
studier om personer med hörselnedsättning i arbetslivet och studier om 
hörseltekniska arbetshjälpmedel. Forskning om personer med hörselned-
sättning och arbetsliv är ett brett fält och har sällan fokus på användning 
av hörseltekniska arbetshjälpmedel. Här har en strävan varit att begränsa 
sig till sådana studier som handlar om användning av hörseltekniska ar-
betshjälpmedel men även studier där detta bara kort berörs kommer att tas 
upp.  

Sociologi och forskning om funktionsnedsättning och handikapp 
Att förlägga forskning om funktionshinder och handikapp inom den socio-
logiska traditionen motiveras av Barnes m.fl. (1999) med att funktionshin-
der (disability) är det som uppstår inom samhället(n) och inom kulturen(r) 
eftersom problem, tillkortakommanden och hinder för aktivitet först och 
främst är socialt betingade. Samhället ses som oförmöget dels att göra den 
fysiska omgivningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar 
dels att bryta invanda föreställningar som leder till nedvärderande attity-
der. Barnes m.fl. (1999) pekar även på inslaget av förtryck som tar sig 
uttryck i diskriminering av personer med funktionsnedsättningar. Personer 
med funktionsnedsättningar möter, liksom invandrare, kvinnor, homosex-
uella m.fl. definierade grupper, olika former av strukturell diskriminering 
som går igen inom alla samhällets områden, de blir funktionshindrade 
(eng. disabled) i mötet med samhället. Lägre utbildningsnivå, svårigheter 
att komma in på arbetsmarknaden och sämre generella levnadsförhållan-
den jämfört med den övriga befolkningen är realiteter som måste förstås 
och bemötas på en samhällsnivå, inte genom att sätta in medicinska åtgär-
der på en individuell nivå, i synnerhet inte då funktionsnedsättningar till 
skillnad från många sjukdomar inte går att bota. Istället borde åtgärder 
som sätts in underlätta deltagande i samhället, det är samhället som först 
och främst måste ändra sin utformning av den fysiska miljön till att göra 
den tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar.  Resone-
manget bygger på den sociala modellen som ofta ställts i kontrast till en 
medicinsk modell. Enligt den senare är ursprunget till tillkortakommanden 
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hos personer med funktionsnedsättningar, och som leder till handikapp, 
främst beroende av funktionsnedsättningen i sig. 1960-talet förknippas 
med medborgarrättsrörelser av olika slag. Även personer med funktions-
nedsättningar organiserade sig i disabled peoples movement (Oliver & 
Barnes 1998, Gustavsson Holmström 2005) och ville synliggöra rådande 
samhälleliga och sociala orättvisor. Det är i ljuset av detta vi ska se uppho-
vet till den sociala modellen.  
  

We have gone from viewing ´disability´ as a tragic problem occurring for 
isolated, unfortunate individuals for whom the only appropriate social re-
sponse was medical treatment, to seeing it as a situation of collective institu-
tional discrimination (…) and social oppression (…) to which the only ap-
propriate response is political action (…). (Oliver & Barnes 1998, s. 3) 

 
Den sociala modellen pekar på faktorer som ligger utanför individen, och 
menar att här ligger tonvikten på det som skapar funktionshinder. Allt från 
den fysiska miljön, kulturella föreställningar och traditioner, till hela det 
västerländska välfärdssystemet vidmakthåller ett system och en social ord-
ning som tenderar att inkludera så kallade normala människor och exklu-
dera människor med funktionsnedsättningar.  

Som exempel tar Oliver & Barnes (1998) upp samhällets organisering av 
vård och service åt funktionshindrade. De ifrågasätter inte funktionshind-
rades annorlunda behov utan synen på funktionshindrade som generellt 
vårdberoende och det system som innebär att en enskild individs behov 
avgörs ”någon annanstans” och av professionella bedömare istället för av 
individen själv. I Sverige är LSS (lagen om stöd och service åt vissa funk-
tionshindrade) ett steg på vägen mot ett stöd-baserat system till skillnad 
från ett vård-baserat system. (Oliver & Barnes 1998 s. 71) Den sociala 
modellen har haft en avgörande politisk betydelse som påskyndare av en 
syn på omgivningen som den främsta ”handikappande” faktorn.  

Eftersom den sociala modellen utvecklats i opposition till den medicins-
ka har de två kommit att betraktas som divergerande istället för som kom-
plementära. Thomas (2004) nyanserar detta i en artikel om förståelsen av 
vad som är funktionshinder. Ur en aspekt skiljer sig visserligen disability 
studies åt från det man sysslar med inom medical sociology, där den först-
nämnda har som mål ”to assist disabled people in their fight for full equali-
ty and social inclusion” medan man inom medical sociology t.ex. ägnar sig 
åt att ”inform policy-makers and professionals in the disability services 
arena” (a.a. s. 571). Thomas visar dock hur den sociala modellen, via bl.a. 
omfattande kritik från dess egna förespråkare (bl.a. Finkelstein), har ut-
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vecklats till att inkludera funktionsnedsättning (impairment) som en orsak 
till funktionshinder. I sitt analyserande av den medicinska modellen ser 
hon även där hur omgivningsfaktorer och sociala barriärer ges ett utrymme 
som medskapare till funktionshinder vid sidan av fysiska funktionsnedsätt-
ningar. Vad som däremot står kvar som särskiljande för de båda perspekti-
ven är synen på vad funktionshinder är. Det tycks alltså handla dels om 
vad som orsakar funktionshinder, dels
 

 om vad funktionshinder är: 

Tabell 2. Förslag till tolkning av vad som orsakar funktionshinder 

 SOCIAL MODELL MEDICINSK MODELL 
Funktionshinder orsakas 
främst av: 
Erkänner även: 

 
Sociala barriärer/ 
Funktionsnedsättningar 

 
Funktionsnedsättningar/ 
sociala barriärer 

Vad är funktionshinder? Form av socialt förtryck Fysisk skada som kan ge 
upphov till social orättvisa 

 
Jag tolkar detta som att Finkelstein och andra förespråkare för den sociala 
modellen vill påvisa förekomsten av föreställningar kring funktionshinder. 
Denna s.k. disablism kan jämföras med förekomsten av sexism, rasism, 
homofobi, dvs. föreställningar baserade på könstillhörighet, etnisk tillhö-
righet och sexuell läggning. Det är här stigmatiseringsteorin blir fruktbar 
som ett sätt att förstå processer som leder till att personer med olika funk-
tionsnedsättningar tillskrivs speciella beteenden och särskilda förväntning-
ar, på t.ex. arbetskapacitet, huvudsakligen baserat på föreställningen om 
funktionsnedsättningens konsekvenser och inte på personens faktiska för-
mågor 3

I Norden har sedan åtminstone 1970-talet det miljörelativa handikapp-
begreppet varit i bruk. Detta innebär synen att en funktionsnedsättning blir 
till ett handikapp/funktionshinder i mötet med omgivningen, dvs. det är i 
relationen mellan individen och miljön som funktionshinder uppstår. Där-
med blir det viktigt att förändra miljön för att försöka hindra uppkomsten 
av funktionshinder (Larsson-Severinsson m.fl. 2009). När det gäller hör-
selnedsättning finns en ofta uttalad fras, nämligen att det inte är hörselned-
sättningen i sig som är problemet utan dess konsekvenser. Detta kan ses 
som en tillämpning av det miljörelativa handikappbegreppet där man med 
konsekvenser vill fokusera omständigheter i omgivningen och som leder till 
svårigheter att höra exempelvis vad andra människor säger p.g.a. störande 
omgivningsljud.   

.  

                                                      
3 Stigmatisering behandlas utförligare i kapitel 3. 
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Ambitionen i denna studie är emellertid att utgå från ett perspektiv där 
både kropp, i meningen den mätbara nedsatta hörseln hos en individ samt 
eventuellt tillhörande upplevda konsekvenser och omgivningen i bred be-
märkelse, finns med. Ett sådant synsätt ligger i linje med det bio-psyko-
sociala synsätt som kommit att representeras främst av WHO´s Klassifika-
tion av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, dvs. ICF (WHO 
2001). ICF erbjuder ett verktyg att mycket detaljerat beskriva olika hälso-
relaterade tillstånd, något som inte faller inom ramen för denna studie. 
Istället är det den övergripande synen på funktionshinder som en ”dyna-
misk interaktion mellan hälsorelaterade tillstånd (i denna studie hörselned-
sättning som en typ av skada) och omgivningsfaktorer” som tjänar som en 
utgångspunkt. Omgivningsfaktorer består därmed av såväl den fysiska 
omgivningen som den sociala och attitydmässiga omgivningen. Omgiv-
ningsfaktorerna ses som att de har en underlättande eller hindrande inver-
kan och bidrar på ett avgörande sätt, i relation till hörselnedsättningen, till 
uppkomsten av funktionshinder. 

Hörselskadad i arbetslivet – konsekvenser 
Flera författare har belyst de psykosociala konsekvenserna för yrkesverk-
samma personer med hörselnedsättning; ämnet ska därför bara kort berö-
ras här och främst då författarna tar upp användning av hörseltekniska 
arbetshjälpmedel. I inledningskapitlet nämndes både Gullacksen (1993, se 
även Gullacksen 2002) och Danermark & Coniavitis Gellerstedt (2003) 
och deras undersökningar om yrkesverksamma personer med hörselned-
sättning 4

                                                      
4 För en förteckning över svenska studier som handlar om yrkesverksamma perso-
ner med hörselnedsättning se Danermark & Coniavitis Gellerstedt (2003) sidan 26.  

. Som en del i den situation personerna befinner sig i på arbetet, 
och som innebär svårigheter att hänga med i vad som sägs på arbetsplat-
sen, nämns hörseltekniska arbetshjälpmedel. Gullacksens (1993) studie är 
en analys av ett intervjumaterial från 33 personer (13 män och 20 kvinnor) 
med olika grad av hörselnedsättning och med varierande utbildningsnivå 
och arbeten. Syftet med studien var att undersöka hur hörselnedsättningens 
konsekvenser hanterades i arbetslivet. En av utgångspunkterna var att för-
söka förstå både vad det var i mötet mellan personen med hörselnedsätt-
ning och arbetsplatsen som ibland skapade goda förutsättningar och en bra 
arbetssituation, men som ibland havererade. Vid tiden för studien hade de 
hjälpmedel som är i fokus för föreliggande studie inte börjat användas. 
Majoriteten av de intervjuade använde hörapparat, många hade förstärk-
ning till telefonen och sju personer hade någon form av ”hörselslinga” (a.a. 
s. 9). Det rörde sig både om fast installerade teleslingor och om mindre 
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transportabla trådbundna slingor med externa mikrofoner. Som teoretiskt 
verktyg för analysen tjänade Karaseks krav/kontrollmodell och copingteo-
rier (se vidare i Gullacksen 1993 s. 109 ff). Intervjumaterialet analyserades 
och arbetslivet beskrevs i ett slags panorama där personernas erfarenheter 
av sin hörselnedsättning i relation till arbetets krav gav en generell bild. En 
central faktor var upplevelsen av stress då hörselnedsättningen i sig sågs 
som en stressfaktor (a.a. s. 20). Frågan blev då hur detta hanterades inom 
ramen för den arena som arbetsplatsen utgjorde, i vilka situationer var 
hörselnedsättningen ett hinder och vilka faktorer fanns som underlättade 
och motverkade detta? Att hörselnedsättningen ofta var ett dolt funktions-
hinder var en stor källa till problem och för de flesta uppstod frågan om 
och när man skulle informera andra. Samtidigt byggde möjligheten att 
dämpa stressen oftast på att omgivningen kände till hörselproblemen. Bara 
då kunde en gemensam kompetens utvecklas och som innebar att konkreta 
åtgärder gjordes för att underlätta i exempelvis samtalssituationer. Per-
spektivet kontroll kom in som en möjlighet att bemästra svåra situationer, 
att ha kontroll innebar då att inte övermannas av stress i kravfyllda situa-
tioner.  

Gullacksen (1993 s.41-44) visade några exempel på att användningen av 
hörseltekniska arbetshjälpmedel var lyckad, flera personer berättade dock 
om dåliga erfarenheter som hängde samman med negativa föreställningar 
och attityder till att behöva använda teknik för att lyssna. Hörapparaten 
blir ett med personen och involverar inte de andra på samma sätt. Den 
sammantagna uppfattningen var därmed att det var påfrestande att behöva 
använda hörselslinga och några personer uttryckte en stark motvilja. De 
iakttagelser som gjordes handlade om vilka signaler användningen av syn-
liga hjälpmedel sände ut till omgivningen.  

Då ett synligt hjälpmedel, som en slinga används i en kommunikativ situa-
tion, väcker det till en början funderingar hos de ´icke invigda´. Hjälpmedlet 
signalerar att någon hör dåligt och behöver ytterligare hjälpmedel än hörap-
paraten. Slingan förfaller därför bli liktydigt med att användare hör mycket 
dåligt. (a.a. s. 42) 

Den egna attityden spelade stor roll för en lyckad användning och flera 
personer reflekterade över detta. De talade om ett inre motstånd som ut-
gjorde ett stort hinder, de kände sig generade över att behöva ta plats och 
uppmärksamhet och över att behöva be andra att tala i mikrofon.  

Grunden för att skapa en gemensam kompetens i arbetsgruppen för att 
kunna använda hörselslinga framgångsrikt ligger således i den attityd till 
hjälpmedlet som den hörselskadade själv visar fram. (a.a. s. 43) 
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Gullacksen ställer den konkreta frågan huruvida slingan hjälper ”så att 
hörselsituationen faktiskt blir bättre?” (a.a. s. 45). Svaret blev bl.a. att den 
nytta som hörseltekniken gav hela tiden vägdes mot de ”kostnader” i form 
av tekniskt krångel, i form av stress orsakad av genans gentemot andra, 
och i form av det dubbelarbete som krävdes i samband med användningen. 
Detta dubbelarbete var oftast osynligt för arbetskamrater och chefer. Gul-
lacksen sätter härmed in användningen av hörseltekniska arbetshjälpmedel 
i ett större socialt sammanhang vars betydelse som underlättande eller 
hindrande faktor ofta överskuggade teknikens egna för- och nackdelar.  

I en senare bok om livsomställning och rehabilitering (Gullacksen 2002) 
diskuteras de rehabiliteringsinsatser som görs via hörselvården, Af och FK. 
Författaren hade möjlighet att följa upp ett antal av personerna som inter-
vjuats tidigare och intervjua dem på nytt. En intressant iakttagelse var be-
tydelsen av i vilken ordning rehabiliteringsinsatser gjordes. Det visade sig 
att då rehabilitering inriktad på hörseln kom före renodlad arbetslivsinrik-
tad rehabilitering fungerade den förra som en underlättande faktor i arbe-
tet med den senare. Det var dessutom viktigt att tekniska insatser som 
hjälpmedel och akustiska förbättringar inte sågs som ensamma problemlö-
sare utan att arbetssituationen i sin helhet diskuterades. Flera av intervju-
personerna hade upplevt att deras problem ibland reducerades till att hand-
la enbart om tekniska frågor (a.a. s. 166).   

Danermarks & Coniavitis Gellerstedt (2003) undersökning är en större 
studie om yrkesverksamma personer med hörselnedsättning som innehåller 
både en enkätundersökning och en intervjustudie. Studien ger, precis som 
Gullacksens studier, en helhetsbild av förhållandet att ha hörselnedsättning 
och befinna sig i arbetslivet. Att hörselnedsättningen är en stresskälla fram-
står klart och att det är i kraven på kommunikation på arbetsplatsen som 
de svåraste situationerna finns. Författarna använder sig också bl.a. av 
Karaseks krav/kontrollmodell och konstaterar att personer med hörselned-
sättning i arbetslivet riskerar att fara illa av de höga krav på en flexibel och 
problemfri kommunikation som kännetecknar dagens arbetsliv. Kommu-
nikationen sker dessutom stundtals i svåra ljudmiljöer, med okända perso-
ner som skapar förhållanden som är svåra att styra och/eller att ha kontroll 
över. Att använda hörseltekniska arbetshjälpmedel fokuseras inte i studien 
men svårigheterna med detta blir ändå belysta i och med beskrivningen av 
de stora krav på hörseln som kommunikationskrävande yrken ställer. De 
personer i undersökningen som använde sig av arbetshjälpmedel i samtals-
situationer tog till vad författarna kallar offensiva strategier, ”som går ut 
på att dominera och/eller kontrollera den kommunikativa situationen (…) 
att utveckla (kräva) samarbete med en eller flera andra närvarande perso-
ner kring kommunikationen osv.” (Danermark & Coniavitis Gellerstedt s. 



 SIF BJARNASON  Jobbet är kommunikation I 31 
    

67.) Samtidigt pekar författarna på att dessa strategier är ett mycket ener-
gikrävande arbete som kräver planering och framförhållning. Här har Gul-
lacksen (1993) påpekat att detta dessutom sker i en ”skuggvärld”; att börja 
använda offensiva strategier kan ha föregåtts av en lång process där inre 
hinder har behövt övervinnas. Det är detta dubbelarbete som är osynligt 
för andra men som tas till för att kompensera hörselnedsättningen.  

Både Gullacksen och Danermark & Coniavitis Gellerstedt pekar på det 
sociala stödets betydelse som buffert i stressande arbetssituationer. Att ingå 
i en social gemenskap, att uppleva omtanke och empati samt att få del av 
informationsflödet på arbetsplatsen ökar kontrollen och gör att arbetets 
krav går att bemästra. Detta är något som gäller generellt i arbetslivet men 
som får extra stor betydelse då någon har en hörselnedsättning.  

Arbetshjälpmedel – tidigare forskning 
Området arbetshjälpmedel är ett eftersatt forskningsområde. Detta gäller 
både generellt, dvs. för området arbetshjälpmedel för personer med funk-
tionsnedsättning och specifikt, för personer med olika specificerade funk-
tionsnedsättningar som exempelvis hörselnedsättning. En sökning på be-
greppen arbetsplatsanpassning och arbetshjälpmedel ger 18 respektive 17 
träffar i libris 5

Som ett led i insatserna under det av FN utropade internationella handi-
kappåret, 1981, utkom Anpassad arbetsplats: en idébok om arbetsplatser 
och arbetstekniska hjälpmedel (Elmfeldt 1982). Här behandlas arbetstek-
niska åtgärder, dvs. åtgärder som kan ”påverka och förändra arbete och 
arbetsmiljö så att arbetsskador förebyggs och kompenseras” (a.a. s. 9). 
Tekniska lösningar ses som eventuella kompensatoriska åtgärder som kan 
eliminera eller reducera funktionsbegränsningen i arbetssituationen men 
psykiska och sociala faktorer är minst lika viktiga för en god arbetsmiljö. 
Boken är ett försök att använda WHOs då nyligen utgivna definition av 
hur vi skall betrakta personer med funktionshinder/handikapp: dvs. man 
gör en åtskillnad mellan impairment, disability och handicap. Det relativa 
handikappbegreppet är befäst och kommer till uttryck bl.a. i att handikap-
pet uppstår i förhållandet mellan funktionsnedsättningen och personens 
omgivning. Boken skrevs för snart 30 år sedan men följande citat visar på 
frågornas aktualitet: 

. Ett par av dessa har relevans för denna studie och ska re-
dovisas här.  

                                                      
5 www.libris.kb.se, här ingår referenser från databasen arbline som fördes av Ar-
betslivsinstitutet fram till 2006.   



32 I SIF BJARNASON Jobbet är kommunikation 
 

Personer som benämns handikappade är oftast begränsade enbart på vissa 
områden och i vissa situationer. Det är därför viktigare att tala om vilken 
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning en person har, dvs om han t.ex. har 
gångsvårigheter, är hörselskadad eller allergiker. Att överhuvudtaget tala 
om handikappade som en grupp är starkt missvisande. Variationen i livs-
form, personlighet och levnadsvillkor är lika stora som för övrigt i samhäl-
let. (a.a. s. 11) 

Emellertid beskrivs hörselskadade/döva som en kategori vilket i dagsläget 
är ett övergivet sätt att hantera dessa grupper. Villkoren på arbetsmarkna-
den skiljer sig stort mellan personer med hörselnedsättning och döva och 
behöver studeras separat (Rydberg 2010). I ett par studier har arbets-
hjälpmedel som beviljats av FK och dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS) följts upp. Dahlberg (1999) granskade 426 ärenden som bestod av 
positiva beslut om arbetshjälpmedel under 1997 i Stockholms län. 50 
ärenden slumpades och ingick i undersökningen, 30 kvinnor och 20 män. 
En enkät sändes till alla i gruppen som bestod av 8 frågor som berörde hur 
man fick reda på att FK kunde bistå med hjälpmedel, om man fått hjälp att 
prova ut, vilka förbättringar i arbetsmiljön som skett. 40 av 50 besvarade 
enkäten. De flesta rapporterade positiva erfarenheter av sina hjälpmedel. 
De flesta var inte sjukskrivna när de fick arbetshjälpmedlet. Författaren 
påpekar att detta tyder på att arbetshjälpmedel inte används i så hög grad 
för dem som redan är sjukskrivna, dvs. i rehabiliterande syfte vilket skulle 
kunna tyda på ett dolt behov. Eriksson (2000) gjorde en uppföljning med 
23 personer som hade fått arbetshjälpmedel i Kristinehamn under 1999. 20 
personer fick svara på en enkät. I gruppen av 20 hade 12 anställning varav 
10 med lönebidrag. Männens lönebidragsnivå låg på 70% av lönen, kvin-
nornas på 50%. Författaren frågar sig hur det kommer sig att personerna, 
trots att de erhållit arbetshjälpmedel som ska kompensera för funktions-
hindret, ändå har så höga bidragsnivåer? En slutsats är att lönebidragsni-
vån snarare tycks vara satt efter konjunkturläge än efter graden av funk-
tionshinder. En liknande studie som vänder sig till personer som fått ar-
betshjälpmedel via Af utfördes av Domeij (2002). Författaren skickade en 
enkät till 25 personer med belastningsrelaterade besvär. De hade fått olika 
typer av hjälpmedel och var positiva till hjälpmedlen. De flesta arbetade 
med något datorbaserat jobb. Ungefär hälften arbetade heltid och ca hälf-
ten hade lönebidrag. Författaren efterlyser fortsatt forskning om dels upp-
levelser av hur hjälpmedlen fungerar, dels anställningsförhållanden, dvs. 
hur lönebidragsanställning relateras till arbetshjälpmedel samt huruvida 
personerna kunnat ha kvar sin anställning. De tre nämnda författarna 
(Dahlberg 1999, Eriksson 2000 och Domeij 2002) tar alla upp avsaknaden 
av utvärdering, uppföljning och forskning inom området arbetshjälpmedel, 
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Eriksson påpekar särskilt att hon inte funnit några vetenskapliga artiklar 
inom ämnet.  

Med utgångspunkt i bland annat den s.k. arbetslinjen och behovet av att 
minska antalet förtidspensioneringar undersökte Keijer (1996) behovet av 
forskning, utvecklingsarbete och samverkan inom området arbetshjälpme-
del. Med arbetslinjen avses den inriktning inom arbetsmarknadspolitiken 
som innebär att alla som kan arbeta och bidra till sin egen försörjning ock-
så ska ha möjlighet att göra det. Aktiva åtgärder som t.ex. arbete, praktik 
eller utbildning prioriteras vid arbetslöshet istället för enbart kontanta 
ersättningar (Socialförsäkringsutredningen 2005). Keijer (1996) ser arbets-
linjen som ”helt avgörande för att förslag om kraftfulla åtgärder för tek-
nikutveckling för funktionshindrade i arbetslivet skall komma till stånd (s. 
7)”. Ett konkret projekt som drevs av AMS fr.o.m. mitten av 1980-talet 
var det s.k. Tuffa-projektet 6

Michailakis (2000) studie om arbetsplatsanpassningar med IT-baserade 
hjälpmedel är den studie som mest svarar mot en svensk vetenskaplig un-
dersökning inom området arbetshjälpmedel. Avsaknaden av forsknings- 
och utvärderingsinsatser inom området påtalas mot bakgrund av dels den 
relativt höga kostnaden för samhället som arbetshjälpmedel innebär dels 
till den proportionellt sett högre arbetslösheten bland personer med funk-
tionsnedsättningar. Syftet med studien är främst att utvärdera den satsning 
på IT-baserade hjälpmedel som var en stor satsning inom ramen för Tuffa 
och som handlade om att dra nytta av den allmänna ökningen av IT-
användning i arbetslivet även när det gällde personer med olika funktions-

. (Mer om Tuffa-rapporter som behandlar 
hörseltekniska hjälpmedel nedan.) I och med detta projekt, där AMS avsat-
te särskilda medel, blev det möjligt att stimulera teknikutvecklingen ihop 
med privata aktörer i riktning mot hjälpmedel i arbetslivet för personer 
med funktionsnedsättningar. Keijer ger några exempel från delprojekt 
inom Tuffa där ett handlar om behovet av ”Hörselhjälpmedel för samman-
träden” (s.10), och ledde till en innovation som senare kommit att bli den 
dominerande lösningen när det gäller konferenshjälpmedel för personer 
med hörselnedsättning i arbetslivet. Den lösning som föreslogs utgjordes av 
en apparat som ställdes direkt på bordet, som hade rundupptagande mik-
rofoner där ljudet signalbehandlades och sedan sändes till mottagare som 
personen med hörselnedsättning bar. Redan här talas om behovet av ett 
”oberoende av de övriga vid sammanträdet” (a.a. s. 10), dvs. om möjlighe-
ten att via tekniken uppfatta vad de andra mötesdeltagarna sa utan att 
dessa behövde tala i egna mikrofoner.  

                                                      
6 Tuffa står för ”Teknikupphandling för funktionshindrade i arbetslivet”, drevs av 
AMS sedan 1987 och fram till mitten av 1990-talet.   
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nedsättningar och som stod utanför arbetsmarknaden. (Bland annat nämns 
satsningen på bildtelefoni och texttelefoni som något som underlättat ar-
betssituationen för döva.) En huvudfråga för studien var därmed att under-
söka huruvida de personer som erhållit arbetshjälpmedel hade fått och/eller 
hade kunnat behålla det arbete som avsågs då arbetsplatsen anpassades 
med hjälpmedel. Undersökningens genomförande försvårades av att ingen 
systematisk statistik fördes. Ett stort aktmaterial hos AMS och FK 7

                                                      
7 Studien begränsades till ett antal försäkringskassekontor i Stockholm och Uppsala 
och till ett antal Ami, Ami-S (tidigare benämning på den arbetslivsinriktade rehabi-
litering för arbetssökande med funktionsnedsättning som bedrivs inom Arbetsför-
medlingen lokalt eller regionalt) i Stockholm och Uppsala under perioden 1992-
1998. 

 fick 
gås igenom manuellt då gemensamma rutiner för arkivering saknades samt 
eftersom alla slags arbetshjälpmedel arkiverades tillsammans. Studiens 
resultat ansågs inte generaliserbara eftersom populationen var okänd. Vad 
som räknades till IT-baserade hjälpmedel var inte helt lätt att bestämma; 
till slut inbegreps hjälpmedel vars enheter var elektroniskt baserade samt 
speciella programvaror i samband med datorarbete. Detta innebar att ex-
empelvis digitala hörapparater och texttelefoner räknades dit och att ett 
antal personer med hörselnedsättning och dövhet fanns med i undersök-
ningsgruppen (108 personer). Ytterligare hjälpmedel som huvudsakligen 
bör ha gällt personer med hörselnedsättning var: ”konferenshjälpmedel, 
cochlea implantat, speciell telefonutrustning, fjärrkontrollerad hörapparat, 
hörselslinga och olika former av mikrofoner” (a.a. s. 25). Det totala antalet 
personer i undersökningen var 422 vilka kunde delas in i syn-, hörselska-
dade, rörelsehindrade samt övriga. Ett genomgående mönster som kunde 
skönjas i undersökningen var att mäns hjälpmedel kostade mer än kvin-
nornas, detta gällde genomgående för grupperna syn- hörselskadade och 
rörelsehindrade. Ingen skillnad mellan könen kunde ses i antalet beviljade 
hjälpmedel men männens hjälpmedel kostade alltså i genomsnitt 1,5 gånger 
mer än kvinnornas. Michailakis (2000) vill inte föreslå någon förklaring till 
detta men påpekar vikten av att detta utreds närmare i kommande forsk-
ning med ett större underlag. Övergripande slutsatser var vidare att det 
finns många positiva saker kopplade till anpassningen med arbetshjälpme-
del, ett flertal personer anger t.ex. att hjälpmedlen gör att de kan behålla 
sitt arbete överhuvudtaget. Ungefär hälften av personerna i undersökning-
en fanns kvar på samma arbetsplats de hade när de ansökte om hjälpme-
del. Detta sågs som ett relativt bra resultat men innebar också att den 
andra hälften inte hade kvar arbetet trots att deras arbetsplats anpassats 
med IT-baserade arbetshjälpmedel. Slutligen uttryckte 39 % av personerna 
ett behov av ytterligare hjälpmedel för att kunna fungera bättre i arbetet.  
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I Hjälpmedelsutredningen från 2004 (SOU 2004) behandlas frågan om 
arbetshjälpmedel i ett eget kapitel. I utredningens uppdrag ingick främst att 
se över de organisatoriska frågorna och att eventuellt föreslå förändringar. 
Utredningens förslag utmynnade i att dåvarande arbetssätt skulle behållas 
vilket också skedde och innebar att FK och Af behöll sina ansvarsområden 
(se även kapitel 1). Inom ramen för utredningen gjordes en kartläggning 
för att samla in kunskap inom området arbetshjälpmedel. Information 
hämtades från både brukare och personal via bl.a. ett antal regionala kon-
ferenser, via intervjuer med handläggare hos FK och Af, via statistik från 
FK och Af, samt via genomgång av akter från FK och Af. Utredningen 
redovisar ett sammandrag av synpunkter som fördes fram på de regionala 
konferenserna. Dessa gällde bland annat ett antal praktiska problem som 
kunde försvåra handläggningen. Till exempel finns det svårigheter då ar-
betsgivarens ansvar ska definieras och vad denne därmed ska stå för när 
det gäller att anpassa arbetsmiljön. I och med detta kunde handläggnings-
tiderna bli långa och skapa väntetid för den som behövde arbetsanpassning 
och/eller arbetshjälpmedel. Bristen på sakkunskap och rätt kompetens be-
tonades hos både arbetsgivare och handläggare varför beställarkompeten-
sen behövde förbättras. Vidare efterlystes en större samverkan mellan 
samtliga berörda inklusive sjukvårdshuvudmannen.  

Intervjuer med 16 brukare gjordes där synpunkter från en grupp med 
varierande funktionsnedsättningar och erfarenheter av olika slags arbets-
hjälpmedel samlades in. Kommentarerna varierade således men var huvud-
sakligen mycket positiva till möjligheten att de fick vara delaktiga i hela 
processen kring vilka hjälpmedel som kunde underlätta deras arbetssitua-
tion. De var även nöjda med bemötande från handläggare som gjort besök 
på arbetsplatsen för att bättre kunna bedöma behovet av hjälpmedel. Den 
kritik som kom från de intervjuade berörde bl.a. brister i möjligheten att få 
utbildning i hanterandet av hjälpmedlet, orimligt långa handläggningstider, 
att handläggare inte gjort besök på arbetsplatsen samt att hjälpmedlet inte 
kunde repareras eller förnyas innan avskrivningstiden om fem år passerat 
(a.a. s 181-183). Den statistik som utredningen redovisade gällde arbets-
hjälpmedel generellt varför hörseltekniska arbetshjälpmedel inte kan urskil-
jas.  

Hörseltekniska arbetshjälpmedel – tidigare forskning 
Det finns ett fåtal svenska studier/rapporter som inriktas på användandet 
av hörseltekniska arbetshjälpmedel för personer med hörselnedsättning. 
Överhuvudtaget finns få studier som behandlar ämnet, vilket även gäller 
ett så pass närliggande område som användning och utvärdering av tele-
slingor (i offentliga lokaler). Ett antal internationella studier tar upp an-
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vändningen av assisitive listening devices (alternativt assisitive listening 
technology) dock utan att fokusera arbetsplatsen. De studier som finns är 
ofta av rent beskrivande karaktär, dvs. de beskriver själva tekniken utan 
att problematisera användningen av dem, vilket är en avsevärd skillnad 8. 
En förklaring till avsaknad av tidigare forskning kan vara att rehabilitering 
med tekniska hjälpmedel är ett inslag i den rehabilitering som personer 
med hörselnedsättning möter. Studier om rehabiliteringsinsatser av perso-
ner med hörselnedsättning nämner då hörseltekniska arbetshjälpmedel som 
en möjlig delinsats. Dessutom är teknisk rehabilitering för personer med 
hörselnedsättning ofta liktydigt med utprovning av hörapparat vilket är 
logiskt och utgör en förutsättning för att gå vidare och använda ytterligare 
tekniska hjälpmedel kompatibla med hörapparat.9

Då vi under arbetet har funnit att en kartläggning av hörselrehabiliteringen i 
Sverige är extremt svår att utföra pga. en bristfällig dokumentation av vo-
lymer, åtgärder och rutiner och pga. att svensk evidens för olika insatser i 
många avseenden saknas så har en del avsnitt i denna rapport utgått från 
samlad erfarenhet och kunskaper inom gruppen (a.a. s. 7).  

 I detta sammanhang 
kan nämnas rapporten Hörselrehabilitering till vuxna från 2008 (Arlinger 
m.fl. 2008). Författarna poängterar först och främst att hörselrehabiliter-
ing inte är liktydigt med enbart hörapparatutprovning, i begreppet hörsel-
rehabilitering omfattas ”åtgärder som utförs vid diagnosen hörselnedsätt-
ning där hörapparat är en av flera åtgärder”. Vad gäller brist på tidigare 
forskning pekar författarna på en liknande brist på tillgänglig information 
vid arbetet med rapporten:  

En annan förklaring kan vara den snabba teknikutvecklingen; studier av 
teknisk karaktär som avser att testa vissa specifika typer av hjälpmedel 
riskerar att snabbt bli inaktuella när befintlig teknik ersätts av nyare. 
Southall m.fl. (2006) undersökte användning av hörseltekniska hjälpmedel 
för äldre. Deras litteraturgenomgång syftade till att identifiera hindrande 
och/eller underlättande faktorer till användningen av hörseltekniska hjälp-
medel ”other than hearing aids” (a.a. s. 252). Dock konstateras att de i 
flera fall anfört studier vars huvudsakliga undersökningsobjekt gällde an-
vändning av hörapparat vilket kan vara missvisande, eftersom hörappara-
ter används generellt och hörseltekniska hjälpmedel i specifika situationer. 

                                                      
8 Studier av beskrivande karaktär redovisas inte i denna översikt.   
9 När det gäller situationen för barn och ungdomar med hörselnedsättning och som 
använder hörseltekniska hjälpmedel i undervisningen ser det lite annorlunda ut. Att 
redogöra för tidigare forskning om användning av hörseltekniska hjälpmedel i 
skolan faller dock utanför denna studie. Se Gustafsson (2009) för en utförlig dis-
kussion om situationen i skolan.  
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Författarna påpekar att det råder en ”relative lacuna10 of research into the 
factors that influence HAT 11

I det följande ska först och främst några svenska rapporter och studier 
tas upp som belyser rehabiliteringsinsatser för vuxna personer med hörsel-
nedsättning och där hörseltekniska arbetshjälpmedel ingår. Därefter redo-
visas ett antal rapporter utgivna inom ramen för Tuffa-projektet och som 
beskriver utvecklandet av de hörseltekniska arbetshjälpmedel som är det 
mest använda hjälpmedlet idag. Slutligen redovisas de internationella stu-
dier som påträffats och som explicit behandlar användningen av hörseltek-
niska hjälpmedel både inom och utanför ramen för arbetsplatsen.    

(a.a. s. 254). (Studien kommenteras närmare 
nedan.) 

År 2003 utförde Handikappolitiska utredningsinstitutet AB (Handu) en 
undersökning på uppdrag av Hörselskadades riksförbund (HRF). Syftet var 
att undersöka den generella användningen av och tillgången till hörseltek-
niska hjälpmedel, vilka definierades som ”allt som inte är hörapparater” 
(a.a. s. 7). En enkät skickades ut till drygt tusen medlemmar inom HRF i 
yrkesverksam ålder. 824 personer besvarade enkäten vilket gav en svars-
frekvens på 81 %. Av gruppen arbetade 35 % heltid och 23 % arbetade 
deltid. 31 % hade någon form av förtida pension men av dessa personer 
var det 17 % som arbetade deltid. Respondenterna hade uppgivit självskat-
tad grad av hörselnedsättning. En påverkan på antal personer med förtids-
pension sågs, 40 % av respondenterna med grav hörselnedsättning hade 
någon form av förtidspension jämfört med 30 respektive 24 % för perso-
nerna med måttlig och lätt hörselnedsättning. På generella frågor om huru-
vida hörselnedsättningen innebär begränsningar i olika situationer svarade 
lite mer än hälften av alla att de är mycket (ganska mycket och väldigt 
mycket) begränsade ”i arbetslivet” och i ”kontakten med arbetskamrater” 
(a.a. s. 12). När det gällde användningen av hörseltekniska arbetshjälpme-
del i har detta ett eget avsnitt i undersökningen. 526 respondenter hade 
arbete eller var långtidssjukskrivna med arbete att gå tillbaka till. Frågorna 
kring hjälpmedelsanvändning på arbetet hade ett ganska stort internt bort-
fall som inte kunde förklaras (ca en fjärdedel av dem som kunde ha besva-
rat frågorna gjorde inte det). Vad som framgår är att av 526 tillfrågade 
svarade 29 % att de skulle behöva fler hörseltekniska hjälpmedel till sin 
arbetsplats. Ett antal frågor kopplades till arbetssituationen i stort dock 
utan direkta hänvisningar till de respondenter som använde arbetshjälpme-
del. Exempelvis ombads personerna bedöma hur väl det fungerade i tio 
situationer med tanke på deras hörselnedsättning. De tio situationerna var 
                                                      
10 Lacuna betyder lucka, tomrum, hålighet 
11 HAT i betydelsen hearing assistance technology  
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samtal med enskilda medarbetare, brandlarm, få instruktioner, telefonsam-
tal, fortbildning, uppfatta signaler, lyssna på möten, kafferaster, buller, sorl 
(av röster). Sämst fungerade det i de fyra sistnämnda situationerna dvs. att 
det fungerade dåligt att höra vad andra sade i möten och på kafferasterna 
samt att de stördes mycket av buller och sorl på arbetsplatsen. En ganska 
hög andel av respondenterna svarade att de varit sjukskrivna pga. något 
som hade med deras hörselnedsättning att göra, en tredjedel uppgav detta. 
På följdfrågan om något kunde göras för att de skulle kunna vara mindre 
sjukskrivna pga. hörseln svarade knappt hälften ja och gav olika förslag. 
Förslagen toppades av ”byte av arbetsuppgifter” (22 %) följt av ”mindre 
samtalsstörande buller och sorl” (19 %), sju procent angav fler ”hörseltek-
niska arbetshjälpmedel” (a.a. s. 30). Ett flertal av de 824 respondenterna 
valde att ge egna kommentarer. I rapporten har främst de som kommente-
rade hur det fungerade med tekniska hjälpmedel, hemma och på arbetet, 
tagits med. Kommentarerna har inte systematiserats eller analyserats. En 
stor variation i nöjdhet framstod. Vissa personer var ledsna och arga för 
att de blivit dåligt och oförstående bemötta medan andra fått de hjälpme-
del och den övriga hjälp de behövt.  

De hjälpmedel som är i fokus i denna studie utvecklades under 1990-
talet. Detta beskrivs i en rapport från AMS (Hellgren & Keijer 1996) och 
den produkt som togs fram följs senare upp i en rapport av Hampus-
Andrén och Elving (2007). Rapporten från 1996 är främst en ingående 
dokumentation av hela upphandlingsprocessen kring det aktuella hjälp-
medlet men syftar även till att beskriva processen generellt inför eventuella 
kommande upphandlingar av arbetshjälpmedel. En man med grav hörsel-
nedsättning utgör ett slags case i rapporten och hans behov, från en realis-
tisk arbetssituation, kom att bli vägledande för den kravspecifikation som 
utarbetades inför upphandlingen av den nya typen av hörhjälpmedel. 
Mannen hade ett arbete med många möten med personer där han hade ett 
slags ledande position och ofta fungerade som samtalsledare. Hans hörsel 
försämrades och det blev allt svårare att klara arbetet. De hjälpmedel som 
fanns att tillgå (år 1992) innebar en stor och tung portabel slingväska som 
monterades upp vid varje mötestillfälle, i rapporten beskrivs mannens situ-
ation vilken också får representera de generella problemen för hörselska-
dade i arbetslivet när det gäller tillgänglighet i mötessituationer: 

Det betyder att den hörselskadade alltid måste vara i tid och knappast kan 
gå förrän mötet är slut. En relativt ingående information till de hörande som 
skulle använda utrustningen erfordrades också. Hela proceduren upplevdes 
som besvärlig och även delvis generande för den hörselskadade mannen. För 
en person som varit van att leda och meddela kunskap var det ett svårt steg 
att bli så beroende av en utrustning som innebar att han påtagligt också 
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måste störa sina medarbetare och andra konferensdeltagare. (…) Förutom 
besväret med att alltid bära på en extra väska med utrustningen, blev han 
regelmässigt föremål för uppmärksamhet som hörselskadad, något som för-
tog uppmärksamheten för det yrkeskunnande han representerade. (Hellgren 
& Keijer 1996 s. 4)  

I den kravspecifikation som slutligen utarbetades ingick därför som ett 
uttalat krav att det nya hjälpmedlet skulle möjliggöra ett oberoende av de 
andra mötesdeltagarna; kravet uttrycktes härvidlag enligt följande:  

Utrustningen skall  

(…) 

– säkerställa god hörbarhet för olika typer av hörselskada, utan att särskilda 
krav behöver ställas på övriga konferensdeltagares medverkan,  

(…) 

– utan krav och medverkan från övriga deltagare, snabbt kunna monteras 
upp,  

– utan fördröjning och automatiskt identifiera talaren, så att i praktiken 
ingen förlust av innehållet av första ordet hos varje ny talare sker (a.a. bila-
ga 2) 

Övriga krav handlade om bl.a. användarvänlighet och om trådlös överfö-
ring. I den tekniska kravlistan ingick att systemet skulle ha IR-överföring, 
något som senare övergavs till förmån för ett renodlat FM-system (a.a. s. 
16). Den produkt som till slut togs fram bestod av en apparat som ställdes 
på ett bord. Apparaten fungerade både som mottagare och sändare och var 
trådlös. Lite mer praktiskt betyder det att den hade en inbyggd mikrofon 
som tog upp ljudet från omgivningen, signalbehandlade ljudet och sände 
det vidare via radioöverföring till den hörselskadade personen, som bar 
extra mottagare på sina hörapparater. Detta var alltså den första typen av 
det hjälpmedel som kommit att bli vägledande i samband med konferens-
hjälpmedel för personer med hörselnedsättning i arbetslivet. De hjälpmedel 
som används idag bygger på samma princip. I citatet närmast ovan citeras 
tre av de uppställda kraven, det sista kravet lyckades man dock inte lösa 
med teknikens hjälp, vilket påpekas av Hellgren & Keijer (1996) som skri-
ver; ”det är fortfarande inte möjligt för den hörselskadade att fastställa 
varifrån ett visst ljud kommer. Det är därför inte möjligt att direkt fånga 
den talandes blick, vilket är ett starkt önskemål för att en förtroendefull 
dialog mellan två personer skall säkerställas. Goda idéer för hur detta skall 
lösas kvarstår” (a.a. s. 16). I rapportens inledande sammanfattning anförs 
dock att problemen och nackdelarna med befintliga hörselhjälpmedel, och 
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som illustrerades med hjälp av den hörselskadade mannen i citatet ovan, 
nu har lösts. Det hade nu blivit möjligt att bära med sig en form av mindre 
låda som överförde det talade ljudet trådlöst till den hörselskadade. Dess-
utom: ”Slag- och stötljud liksom vibrationer och andra periodiska stör-
ningar tas om hand och medför inga påfrestningar för den hörselskadade” 
(a.a. s. 2).  

I en uppföljande rapport från 2007 (Hampus-Andrén och Elving 2007) 
redovisas resultat från vidareutvecklingen av det system som beskrevs ovan 
och som kallades kallades Comfort Conference 12

Internationella studier  

. Systemet utvecklades 
och utökades med flera andra hjälpmedel (sändare och mottagare) till en 
slags ”familj” av apparater som gick att använda ihop med t.ex. telefoni, 
både fasta, bärbara telefoner och mobiltelefoner. Det övergripande målet 
var att möjliggöra trådlös kommunikation med ny teknik även för personer 
som använde hörapparater; med andra ord utvecklande av ny teknik inom 
den smala sektorn hjälpmedel för att kunna nyttja ny teknik, inom den 
bredare sektorn telefoni, på det generella planet. Till exempel så började 
man använda sig av s.k. blåtandsteknik i överföringen av ljudet mellan en 
mobiltelefon och till mottagarna på en persons hörapparater. I rapporten 
hänvisas till en enkät som gjordes med några utvalda personer och till någ-
ra fälttester. Resultaten redovisades sammanfattande med att alla testper-
soner var mycket positiva och hade möjlighet att inom ramen för utveck-
lingen av produkterna komma med synpunkter som sedan ledde till för-
bättrande ändringar. Tester av ljudkvalitén gjordes via självskattningar av 
testpersonerna, ljudet fick genomgående bra betyg.   

Som nämndes ovan finns lite forskning gjord även internationellt om hör-
seltekniska hjälpmedel och därmed om dessas användning som arbets-
hjälpmedel. Att de utgör en ”faktor” i arbetslivsinriktad hörselrehabiliter-
ing framkommer i vissa studier, i andra studier om situationen i arbetslivet 
för personer med hörselnedsättning nämns inte hjälpmedel, vilket förvånar. 
Avsaknaden av forskning inom området kan ha flera förklaringar. En kan 
vara att skillnaden i praxis mellan länder, när det gäller vem som står för 
kostnaden av hjälpmedel på arbetet, gör jämförelser svåra och försvårar 
möjligheten att få fram datamaterial. Detta gäller både Sverige och andra 
länder; det råder en så gott som total avsaknad av systematisk statistik och 
dokumentation över utförda åtgärder vad gäller användning av hörseltek-
niska hjälpmedel på arbetsplatsen. Nedan redovisas de studier som funnits 
och som huvudsakligen behandlar hörseltekniska hjälpmedel. Målgruppen 
                                                      
12 Ett flertal av deltagarna i föreliggande studie använde detta system.  



 SIF BJARNASON  Jobbet är kommunikation I 41 
    

är inte alltid yrkesverksamma personer. Dock behandlas eventuella hind-
rande faktorer respektive underlättande faktorer då hörseltekniska hjälp-
medel används och som anses vara av intresse i föreliggande studie.  

De studier som refereras spänner över tiden från 1980-talet och fram till 
slutet av 2010-talet. Sökningar har gjorts kontinuerligt mellan år 2005 och 
2011 i olika databaser som t.ex. Medline (via Ebsco), psycINFO och 
Elin@Örebro. Studien av Vaughn m.fl. (1988) får utgöra ett slags inledning 
och tar på ett icke-problematiserande sätt upp vad ”assistive listening devi-
ces and systems” (ALDs13

                                                      
13 Hörseltekniska hjälpmedel förkortas i denna del av redovisningen med den eng-
elska benämningen ALDs.  

) kan göra för personer med olika typer av hör-
selnedsättningar och som har olika slags behov av samtalsförstärkning. 
Studien kan tolkas som en upplysande artikel riktad till professionella 
inom hörselvården och som behövde orienteras i befintliga möjligheter för 
patienter vars hörapparater gav otillräcklig hjälp i bullrig miljö, i lokaler 
med dålig akustik och då ljud/tal sänds på avstånd. De olika typerna av 
ALDs beskrivs samt ett antal fall, som författarna stött på i sin praktik och 
som på olika sätt blivit hjälpta i svåra lyssningssituationer. De tre fallen, 
två män och en kvinna, representerar olika åldrar, olika grad av hörselned-
sättning och olika diagnoser. Personerna fick både en grundlig rådgivning i 
strategier för att underlätta kommunikation och därefter möjlighet att 
prova rekommenderade hjälpmedel i olika situationer, alla upplevde stor 
nytta. Faktorer som t.ex. genans mot att visa upp hjälpmedlen nämns helt 
kort men samtidigt diskuteras vad den tekniska utvecklingen mot mindre 
och behändigare hjälpmedel kan göra för att motverka detta och istället 
öka acceptansen. I en studie från 1994 beskriver Garstecki (1994) allmänt 
det forskningsbehov som finns angående ALDs och i synnerhet det behov 
av objektiva testmetoder som krävs för att försäkra sig om att dessa hjälp-
medel lever upp de höga kvalitetskrav som måste ställas. Denna studie är 
också av en upplysande karaktär och pekar på behovet av att ”hörselvår-
den” börjar integrera ALDs när en person kommer ifråga för hörapparat. 
Avsaknaden av standardiserade utvärderingsinstrument för ALDs, och 
objektiv information om tillgänglig teknik ses som en brist och som ett 
hinder för både en lyckad utprovning och användning. Svårigheterna med 
detta påpekas dock och hindret består bl.a. i att ”technology is advancing 
faster than the ability to measure its benefits” (a.a. s. 121). Paralleller dras 
även till den stigmatiseringsrisk som följer med användning av hörapparat 
och som sannolikt är överförbar på användning av ALDs. Med detta följer 
att användning av ALDs kräver ett ändrat beteende, något som också be-
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höver undersökas systematiskt i kliniska studier dels för att kunna identifi-
era tänkbara användare dels

I fyra artiklar undersöks arbetssituationen för personer med hörselned-
sättning delvis relaterat till anpassningar och insatser gjorda för att under-
lätta i hör- och kommunikationskrävande situationer (Glass & Elliot 1993, 
Scherich 1996, Dowler & Walls 1996, Geyer & Schroedel 1999). Glass & 
Elliot redovisade svarsdata från en undersökning där 1309 yrkesverksam-
ma personer som förvärvat sin hörselnedsättning som vuxna svarade på en 
enkät med både öppna och fasta svarsalternativ. Syftet var att undersöka 
hur dessa personers arbetssituation påverkats av den inträffade hörselned-
sättningen. Mellan 65 och 70 % av respondenterna hade kvar samma jobb 
eller hade blivit befordrade inom sitt jobb efter att hörselnedsättningen 
inträffade. Typen av arbete speglar en traditionell könsfördelning med män 
inom tekniska yrken, försäljning, industri och militärväsende och kvinnor 
återfinns främst inom administrativa och stödjande yrken. Det fanns ett 
starkt samband mellan stöd av chefer och kolleger och framgång på arbe-
tet. Frågor ställdes om anpassningar gjorda av arbetsgivaren dvs. telefon-
förstärkning, konferenssystem, anteckningshjälp eller tolk. Mycket få hade 
någon form av anpassning och det rörde sig då främst om telefonförstärk-
ning. Det var även ovanligt att de hade fått tillgång till yrkesinriktad reha-
bilitering, vilket förvånade författarna och innebär att information måste 
spridas bättre. Artikeln redovisar citat som svarar mot beskrivningar av 
”framgång-på-jobbet” respektive ”icke-framgång-på-jobbet”. Personerna 
med ”framgångs-citat” framhåller tekniska hjälpmedel som ett sätt att 
behålla framgång i arbetet. Personerna med ”icke-framgång” säger saker 
om att omgivningen inte förstod dem eller försökte förstå. Författarna 
slutsatser är bl.a. att anpassningar behövs från både personen med hörsel-
nedsättning och från dennes omgivning samt att jobbframgång är möjligt, 
trots uppkomsten av en hörselnedsättning.  

 för att kunna ge adekvat rådgivning.  

Artikeln av Scherich (1996) syftade till att via en enkätstudie (som be-
svarades av 201 personer) undersöka vilka typer av anpassningar som 
gjorts på arbetet, samt deras lämplighet, för personer med hörselnedsätt-
ning och för döva. Dessutom svarade arbetsgivare som anställt personer 
med hörselnedsättning eller dövhet på en särskild enkät. Här visade sig 
arbetsgivarna vara mindre medvetna om anställda med hörselnedsättning 
då dessa inte var synliga på samma sätt som döva. Svåra hörselrelaterade 
situationer som identifierades av arbetstagarna var, i fallande ordning: 
”work-related social functions, department/staff meetings, 
inservice/training, socializing with co-workers, receiving instructions and 
supervision, performance evaluation” (s.29). Det var ganska entydigt så att 
en-till-en situationer var enklare, dessutom enkla då de antagligen ofta sker 
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i lugna miljöer. Alltså, den svåraste jobbsituationen hängde samman med 
att uppfatta tal i gruppsituationer. Författarna får sedan veta att den vanli-
gaste anpassningen som gjorts på arbetet var ALDs i form av telefonför-
stärkning vilket 66 % använder. Endast 18 % använde ALDs i mötessitua-
tioner vilket förvånade och sågs som ett problem ty de kan vara lösningen 
på svårigheterna i gruppsamtal. Arbetstagarna upplevde brister med nuva-
rande hjälpmedel och upplevde okunskap om att de behövde hjälpmedel 
från arbetsgivarens sida. Arbetstagarna nämnde också att de behövde an-
norlunda hjälpmedel vilket tolkas som att de är dåligt upplysta om vad 
som finns att tillgå. Författarnas slutsatser är att få anpassningar gjorts på 
arbetsplatser skett där personer med hörselnedsättning eller dövhet arbeta-
de. Anpassningar som inte var tekniska, t.ex. olika coping-strategier kunde 
även beskrivas som negativ coping och handlade om att helt enkelt inte 
delta i situationer som var för svåra ur kommunikationssynpunkt. Okun-
skap om tillgängliga hjälpmedel och om framgångsrika strategier för 
kommunikation föreslogs vara ett betydande problem och utgjorde en 
kommande utmaning för att kunna stärka situationen på arbetet för mål-
gruppen.  

Studierna ovan har det gemensamt att de pekade på en generell brist på 
kunskap om tillgänglig teknik och andra tänkbara anpassningar som kan 
underlätta situationen för personer med hörselnedsättning på arbetet. De 
pekar också entydigt på att den största upplevda problematiska situationen 
på arbetet handlar om svårigheter att höra tal i samband med kommunika-
tion i grupp. Samtliga författare anser att hörselvården och relaterade pro-
fessionella instanser har ett viktigt uppdrag att i samband med exempelvis 
hörapparatutprovning upplysa om övrig tillgänglig teknik som kan under-
lätta i speciella situationer där hörapparaten inte räcker till.  

Svårigheten att höra vad olika personer säger i gruppsamtal dominerar 
alltså de hörselrelaterade problem som beskrivs i flera artiklar. Harkins 
(2007) genomförde en internetbaserad enkät med 423 respondenter som 
generellt var mycket nöjda med de ALDs de använde. Den största begräns-
ningen fanns då de använde ALDs i en större grupp: ”written comments 
across several questions noted that passing the microphone is a barrier to 
usability” (a.a. s. 99). Författaren väljer att se detta som en teknisk utma-
ning och anser att ”it deserves continued attention from industry for im-
provements to ALDs and other hearing technology as well” (a.a. s. 99). Är 
användningen av ALDs en teknisk fråga där användningen relaterar främst 
till individen med hörselnedsättning eller är användningen en fråga om 
attityder från den grupp som formar det sociala sammanhang där tekniken 
används? Ställningstagandet för det senare är redan antytt i föreliggande 
studie men det är intressant att återkomma till frågan i genomgången av de 
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internationella studierna. I studien av Laroche m.fl. (2000) diskuteras olika 
hinder relaterat till arbetssituationen.  Tre grupper bestående av både per-
soner med hörselnedsättning, audionomer och arbetsgivare uppfattade  

barriers that were judged as relating to working conditions, the use of elec-
tronic tools (especially telephones), having to communicate in groups, the 
interview and selection process, expectations related to productivity, and at-
titudes of persons of whom they must interact. These barriers suggest that, 
for persons with hearing loss, many obstacles are associated with the physi-
cal environment and the attitudes of others (a. a. s. 86).  

Lesner (2003) och Southall m.fl. (2006) undersökte båda situationen för 
äldre personer med hörselnedsättning och som använde ALDs. Först och 
främst konstateras att hjälpmedel som exempelvis ett FM-system visat sig 
kunna ge mycket god hjälp i svåra lyssningssituationer eftersom signal-
stör-föhållandet förbättras avsevärt: ”in fact, the best way to improve 
SNR, and, as a result speech reception, is to use remote microphones in the 
form of ALDs” (s. 71, se även Voll 2000). Syftet med studierna var att 
fokusera användandet av ALDs bland äldre, att belysa anpassningen av 
ALDs och att identifiera såväl underlättande som hindrande faktorer. Les-
ner fann bristen på motivation som det största hindret för en lyckad an-
vändning. Detta i sin tur kunde bero på tekniska svårigheter med att behö-
va hantera flera olika reglage för volym, frekvens, av och på knappar osv. 
Hörselvårdens roll som utprovare av lämplig teknik, möjlig att hantera 
även av äldre personer, blir av avgörande betydelse för en lyckad använd-
ning. Southall m.fl. går djupare in på vad det är som hindrar respektive 
underlättar användningen av ALDs.  I deras skisserade bakgrund nämns 
det faktum att vi blir en äldre befolkning och att hörselnedsättning därmed 
förväntas öka. Att få den önskade ljudsignalen sänd direkt till örat via 
ALDs förbättrar troligen livskvaliteten hos äldre men tekniken är sannolikt 
underutnyttjad i USA. Det fanns flera orsaker rapporterade till låg använd-
ning av ALDs. Som en hindrande omgivningsfaktor nämndes t.ex. risken 
för stigmatisering och brist på information om tillgänglig teknik. Metoden 
i denna studie var kvalitativ och utgjordes av intervjuer med 10 äldre friska 
”hörselmedvetna” personer med hörselnedsättning som använde ALDs. 
Författarna analyserade intervjuerna genom att koda dem under huvudka-
tegorierna hindrande faktorer respektive underlättande faktorer. Därefter 
ställdes fem kategorier upp som sammanfattade båda faktorerna och som 
utgjorde det slutliga resultatet av studien. Att erkänna att hörselnedsätt-
ningen hotade deltagande i önskvärda aktiviteter fungerade som underlät-
tande faktor och kategoriserades som Pådrivare (till att skaffa teknik), 
kategorin Tillgänglighet relaterade till möjlighet att få information om 
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ytterligare teknik utöver hörapparat och där, som nämnts i flera andra 
studier, hörselvårdens upplysningar hade en avgörande betydelse, katego-
rin Attityder handlade om att egna och andras positiva attityder underlät-
tande teknikanvändningen och vice versa, Tekniken i sig själv hade förde-
lar och nackdelar, bland de senare nämndes känslan att vara utestängd 
från omgivningen då man var kopplad till en enskild ljudkälla som t.ex. 
TV:n, kategorin Förväntad nytta/ Faktisk påverkan relaterade till huruvida 
personerna faktiskt upplevde den nytta de förväntat sig av tekniken, flera 
nämnde en ökad livskvalitet och en större känsla av självständighet. Förfat-
tarna diskuterar den process som framgick av intervjumaterialet och som 
deltagarna gick igenom i princip kronologiskt; från ett erkännande av öka-
de hörselproblem och därmed minskad delaktighet i önskade aktiviteter till 
att få information om tillgänglig teknik vidare till utprovning av en profes-
sionell expert och slutligen att anpassa sig till ny teknik och att i möjligaste 
mån ändra både sitt eget beteende samt att uppleva förändringar i omgiv-
ningens attityder. Även denna studie sammanfattar vikten av att hörselvår-
den informerar om ALDs; rapporterade problem med att höra i svåra lyss-
ningssituationer kan oftast avhjälpas med rätt använda ALDs. Den nyss 
refererade studien av Southall m.fl. är ovanlig då den använde en kvalitativ 
metod.  

Lewis m.fl. (2005) och Chisholm m.fl. (2007) ville båda mäta nyttan av 
FM-system jämfört med att använda enbart hörapparat. Metoden är här en 
mer konventionell kontroll av situationen före och efter via utnyttjande av 
ett standardiserat testprotokoll, det s.k. CPHI (Communication Profile for 
the Hearing Impaired) som dock inte utvecklats för att testa nyttan av 
ALDs. Resultaten är dock mycket goda och ger starkt stöd för nyttan av 
FM-system i många situationer jämfört med att använda enbart hörappa-
rat.  
Ingen av de ovan refererade studierna diskuterar mer ingående den sociala 
situation som uppstår/förändras då personer med hörselnedsättning an-
vänder ALDs i gruppsamtal. Detta nämns i samband med attityder, i sam-
band med risk för stigmatisering p.g.a. oönskad uppmärksamhet osv. Stu-
dierna ger främst ett starkt stöd för att nyttan av ALDs, och då i synnerhet 
FM-system, är mycket god och ger en starkt ökad taluppfattbarhet. Kvar-
står faktum att forskningen om användning av ALDs behöver fortsätta. 
Underlättande och hindrande faktorer behöver belysas ytterligare och 
framförallt diskuteras ur ett omgivningsperspektiv där andra, i meningen 
de normalhörande personer som också kan sägas använda ALDs, inklude-
ras som en konkret omgivningsfaktor.  
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Sammanfattning  
Den sociala modellen framstår som mycket viktig för förståelsen av omgiv-
ningen som en funktionshindrande faktor. Att ha kontrasten mellan denna 
och ett medicinskt (individcentrerat) perspektiv klar för sig är viktig för 
ambitionen att utföra handikappvetenskaplig forskning med ett bio-psyko-
socialt synsätt. Detta synsätt är i sin tur företrätt i ICF, som därmed kan 
tolkas som en syntes av den medicinska respektive sociala modellen. Hör-
seltekniska hjälpmedel definieras i ICF som en omgivningsfaktor och att 
studera användningen av dem ur ett bio-psyko-socialt synsätt blir därmed 
motiverat.  Forskning om användning av hörseltekniska hjälpmedel är 
eftersatt, i både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Att personer 
med hörselnedsättning har problem i arbetslivet visas i flera studier och får 
anses oomtvistat. Problemen är i huvudsak relaterat till kommunikation 
och då främst svårigheter att uppfatta vad andra säger i möten med flera 
deltagare och i närvaro av störande omgivningsljud. De studier som finns 
är dock i stort sett överens om den nytta hörseltekniska hjälpmedlen gör 
och skulle kunna göra i dessa sammanhang; samtliga redovisar positivt 
uppmätta resultat för förbättrad taluppfattning med exempelvis FM-system 
ihop med hörapparat jämfört med lyssnande med enbart hörapparat. Att 
omgivningsfaktorer har betydelse står också klart, exempelvis nämns atti-
tyder - både egna och andras - som en hindrande faktor som behöver över-
vinnas. Dessutom nämns okunskap om dessa hjälpmedels existens, vilket 
återigen poängterar omgivningsfaktorers betydelse för att de kan användas 
på ett framgångsrikt sätt.  
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3. Teoretiska perspektiv 

Inledning  
I detta kapitel redogörs för de teorier knutna till den sociologiska traditio-
nen som kommer att användas i analysen av studiens empiriska undersök-
ningar – symbolisk interaktionism och Goffmans teori om stigmatisering 
samt teorier om socialt erkännande. Erving Goffman verkade under första 
hälften av 1900-talet som en av flera inflytelserika symboliska interaktio-
nister. Han utvecklar teorin om stigmatisering, vilken har en intim kopp-
ling till handikapp och funktionsnedsättning. I Goffmans utvecklande av 
en teori kring stigma gäller risken för stigmatisering långt ifrån enbart för 
personer med olika funktionsnedsättningar; prostituerade, kriminella, ho-
mosexuella, listan kan göras lång på dem vars beteende och/eller existens 
ses som avvikande från det normala, dvs. det som betraktas som normalt, 
och som följaktligen sätter normen för det socialt acceptabla. En annan 
teori, eller filosofisk inriktning, utgår från teorier om socialt erkännande. 
Här kommer Axel Honneths tre erkännandenivåer in där den tredje nivå 
passar in som ett analytiskt redskap för socialt erkännande på arbetsplat-
sen. 

 När det gäller sociologiska teorier inom handikappvetenskaplig forsk-
ning skiljer Danermark (2005) mellan två saker, ”det finns generella socio-
logiska teorier som kan appliceras på ett visst sakområde (t.ex. funktions-
hinder och handikapp) och det finns teorier som är avgränsade till funk-
tionshinder och handikapp” (a.a. s. 25). Teorier om socialt erkännande 
fokuserar inte funktionshinder men kan på ett fruktbart sätt appliceras på 
området som ett försök att möta problemen med diskriminering och ex-
kludering av funktionshindrade. Applicerandet av dessa teorier får här sin 
logiska motivering i och med konstaterandet att stigmatisering kan ses som 
brister i det sociala erkännandet. Genom att betrakta personer med funk-
tionsnedsättning som en grupp ingående i andra definierade grupper (t.ex. 
kvinnor, homosexuella, invandrare) och som för en kamp för att bli erkän-
da av majoritetskulturen förenklas vår förståelse av de mekanismer som 
inverkar hindrande på både tillgänglighet och delaktighet.  

Symbolisk interaktionism 
George Herbert Mead var en av förgrundsgestalterna i den s.k. Chica-
goskolan. Tillsammans med bland andra, Manford Kuhn och Herbert 
Blumer och Erving Goffman tillhör han grundarna av en amerikansk 
pragmatisk sociologi som kommit att kallas symbolisk interaktionism. 
Denna uppstod bl.a. som ett svar på hur studiet av individualitet ska bedri-
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vas inom ramen för det moderna samhället. Det avgörande blev att betrak-
ta och studera sociala system utifrån aktörernas synvinkel, att försöka 
förstå aktörerna snarare än att finna kausala förklaringar till deras hand-
lande, resultatet blev en tolkande sociologi (Moe 1994). Ett av grundbe-
greppen inom den symboliska interaktionismen är språket som ett verktyg 
för all social aktivitet. Det som intresserar interaktionisterna är främst det 
talade språket och de inneboende gester som inryms i konversationer. Des-
sa gester blir hos människor till signifikanta symboler, som i själva verket 
är det som möjliggör kommunikation människor emellan. De signifikanta 
symbolerna uttrycks via gester och innehåller den meningsskapande och 
gemensamma förståelsen av språket. Det är i de signifikanta symbolerna 
som språket får en mening för oss. Mead (1976) har uttryckt detta i en 
mycket ofta citerad passage:  

Gesten är den fas av den individuella handlingen till vilken anpassning äger 
rum hos andra individer i beteendets sociala process. Den vokala gesten blir 
en signifikant symbol (…) när den har samma effekt på den individ som 
åstadkommer den som på den individ till vilken den är adresserad, eller som 
explicit reagerar på den, och den sålunda inbegriper en hänvisning till jaget 
hos den individ som åstadkommer den. (s. 53)   

Det här är en svår formulering som kanske kan förstås ungefär som att en 
gest är det vi säger till en person när vi söker kommunicera något och som 
leder till ömsesidig förståelse, ett samförstånd.  Mead väljer att kalla dessa 
gester för signifikanta symboler eftersom deras innebörd delas av parterna i 
en konversation. Mead menar att det är mellan människor, och i den pro-
cess som försiggår med gester som vårt beteende formas och som kommu-
nikation i egentlig mening kan äga rum. Han menar vidare att individuellt 
beteende inte är möjligt utan inverkan av en grupp, av en social situation. 
Mead menar också att det finns gester som är icke-signifikanta, dvs. åtbör-
der som görs utan att relatera till språk och mening. Sådana gester görs 
hela tiden av människor men utan att äga den möjlighet till kommunika-
tion mellan människor som är meningsskapande (Ritzer 2000). Vad händer 
då om en person med hörselnedsättning blir indragen i en konversation där 
han eller hon inte kan uppfatta en persons yttrande, samma yttrande kan-
ske görs i en större grupp och är riktat till flera? Det finns en risk att per-
sonen med hörselnedsättning finner sig delta i en konversation av icke-
signifikanta symboler fastän övriga gruppen har gett gensvar på den första 
personens yttrande, dvs. ett meningsskapande sker i den övriga gruppen 
men inte för personen med hörselnedsättning. I och med hörselnedsätt-
ningen går den språkliga innebörden förlorad och konversationen reduce-
ras till att utgöra enbart gester, tomma på innehåll.  
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Jag vill med detta fästa uppmärksamhet på betydelsen av språket för oss 
människor och att det är i grupper, i sociala sammanhang som språket 
används för att skapa mening. Det hävdas ibland att hörselnedsättningen i 
sig inte är ett problem, det är konsekvenserna av den som är problematiskt 
14

Slutligen, det jag tar fasta på med Meads teori är antagandet att vi är 
helt och hållet sociala varelser, vi skulle inte vara människor utan kontak-
ten med andra människor där vi via språket når samförstånd och mening. 
Jaget, eller identiteten utvecklas i kontakt med andra. I situationer där den 
sociala interaktionen förändras, eventuellt p.g.a. av en tilltagande hörsel-
nedsättning kan identiteten behöva omprövas och förändras.  

. Detta blir uppenbart i ljuset av Meads beskrivning av gesten (alltså det 
vi säger till personer) och dess betydelse för meningsskapande och kom-
munikation mellan människor. En forskare som behandlat Mead och den 
sociala interaktionismen är Johan Asplund. Med hjälp av Asplund får vi en 
beskrivning av ett annat av Meads (och den symboliska interaktionismens) 
grundbegrepp, nämligen jaget. Mead menar att det är i själva interaktions-
processen som både vårt medvetande och vårt jag uppstår (Asplund 1970 
s. 142). Jaget kan också beskrivas som en individs identitet. Danermark 
och Coniavitis Gellerstedt (2003) hänvisar till Layder (1997) och påpekar 
att starka känslor hela tiden är närvarande i vår interaktion med andra och 
att en stark drivkraft i sociala interaktioner är att ”presentera, skydda och 
upprätthålla jaget”. Detta betyder att jaget inte är något statiskt tillstånd 
utan hela tiden är utsatt för krav på anpassning. Exempelvis kan personer 
som förvärvar en hörselnedsättning och som märker en tilltagande svårig-
het i kommunikationssituationer behöva ta ställning till detta och införliva 
nya aspekter i sin identitet (a. a. s. 49-50).   

Johan Asplund har utvecklat liknande tankegångar när det gäller vår so-
ciala existens och sociala samvaro. Hans inspiration är hämtad direkt från 
Mead. I boken Det sociala livets elementära grunder (2002) försöker Asp-
lund att med en mängd exempel från historien och från olika sociologiska 
teorier och experiment visa hur vi människor är socialt responsiva varelser 
och att den sociala responsiviteten utgör socialitetens elementära form. 
Den sociala responsiviteten finns där från början, vi är betingade att svara 
då andra människor vänder sig till oss, dvs. vi har en allmän svarsbenägen-
het (a. a. s. 33).  Viktigt i sammanhanget är också begreppets motsats, 
asocial responslöshet. Detta blir då den andra sidan av myntet, men att inte 
svara är snarast något vi lär oss, eller något vi väljer att ta till (a. a. s. 12-
13). Asplund implicerar att den sociala responsiviteten är vårt ”naturliga” 

                                                      
14 Detta är ett vanligt yttrande som jag inte kan ge någon skriftlig referens till men 
som torde vara välbekant för många.  
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tillstånd. Att uppträda asocialt responslös blir ett då ett tillstånd som in-
träffar efter en process där den sociala responsiviteten av olika anledningar 
inte inträffar, inte längre försiggår. Asplund diskuterar detta i termer av 
utbrändhet och är noga med att poängtera att detta fenomen sker som 
resultat av interaktionsprocesser med andra. (Mera om detta nedan.) Han-
sen (2008) hänvisar till Asplund och diskuterar den sociala responsiviteten 
i relation till personer med hörselnedsättning. Hansen finner Asplunds 
resonemang mycket intressant och relevant för den risk som personer med 
hörselnedsättning kan hamna i om de inte hör vad en annan person säger: 
 

Problemet er, at kan man f.eks. ikke höre den anden, og dermed ikke er 
opmaerksam på at der er en anden tilstede, er der jo vanskelligt at reagere 
på vedkommendes tilstedevaerelse (sv. närvaro). Det betyder at den unge 
hörehemmede let kommer til att virke (min kursivering) asocial responslös 
over for andre. Men processen virker begge veje. Er den unge hörehemmede 
ikke opmaerksam på andre, er risikoen, at vedkommende går glip av (sv. går 
miste om) anerkendelsen som et menneske. Måske mistes den talte tilkende-
givelse af dette. Det gör, at den unge hörehemmede potentielt oplever dette 
som at omgivelserne er asociale responslöse; de anerkender ikke vedkom-
mendes tilstaedevaerelse. På den facon truer (sv. hotar) funktionsnedsaettel-
sen den unge hörehemmedes muligheder at anerkende andre og ikke mindst 
blive anerkendt. (s.115) 

Det är flera saker i citatet som berör sammanhanget för denna studie. För 
det första, både Asplund och Hansen tycks se det hela som ett antingen 
eller, dvs. antingen är man socialt responsiv eller asocialt responslös. De 
tycks inte erkänna någon skala häremellan. Självklart kan man p.g.a. en 
hörselnedsättning råka ut för att inte höra en annan person, överhuvudta-
get och inte reagera på dennes närvaro. Hansen ser risken för ett uteblivet 
ömsesidigt erkännande i en sådan situation. (Begreppet socialt erkännande 
kommer att tas upp längre fram i kapitlet.) Men som jag ser problemet är 
det inte lika ofta en oförmåga att överhuvudtaget höra andra och att upp-
märksamma dem som är problemet, den huvudsakliga problematiken är 
att höra vad den andra säger och att kunna klara situationen och föra ett 
samtal vidare utan att båda parter tappar ansiktet och den begynnande 
konversationen rinner ut i sanden. Risken är, som Hansen även skriver, att 
man verkar asocialt responslös p.g.a. att inte samtalssituationen flyter på 
det sätt vi är vana och på ett sätt vi uppfattar som normalt. Om inga åt-
gärder görs för att ändra sättet att föra samtalet och om ingen part bemö-
dar sig om att uppmärksamma att det finns ett problem om det ska gå att 
fortsätta samtala, då ser jag risken för ett succesivt ömsesidigt avtagande 
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av interaktionen som i värsta fall leder till asocial responslöshet och i för-
längningen till att det ömsesidiga erkännandet upphör. För det andra ut-
trycker sig Hansen: ” På den facon truer funktionsnedsaettelsen (min kur-
sivering) den unge hörehemmedes muligheder at anerkende andre og ikke 
mindst blive anerkendt.” Om vi ska vara trogna Meads och Asplunds teo-
rier men även vår uppfattning om det relativa handikappbegreppet är det 
viktigt att komma ifrån ”funktionsnedsaettelsen” som orsaken till handi-
kapp i en situation. Orsakerna till handikapp är alltid flera och inte enbart 
situerade i en persons funktionsnedsättning. I själva verket menar 
Mead/Asplund enligt hur jag tolkar dem, att handikappet uppstår i den 
situation som är resultatet av interaktionen mellan personen med hörsel-
nedsättning och andra.  

För att återvända till begreppet utbrändhet finner jag det relevant för 
den här studien. Det är inte långsökt att föreslå utbrändhet som ett namn 
på resultatet av den process som leder fram till ”sjukdom” då en person 
med hörselnedsättning sjukskrivs från arbetet. I kapitel fem redogörs för 
hur flera personer i denna studie beskriver den trötthet som följer med en 
hel arbetsdag. En trötthet som tycks leda till åtminstone partiell utbrändhet 
då många arbetar deltid för att därigenom balansera behovet av att vara 
skärpt och uppmärksam på jobbet med behovet av vila och återhämtning. 
Det är mindre fråga om asocial responslöshet än en reducerad social re-
sponsivitet.   

Asplund ägnar ganska stort utrymme åt begreppet utbrändhet och han 
hänvisar till Christina Maslachs bok Burnout – the cost of caring som kom 
ut 1985. De som befinner sig i riskzonen för utbränning är personer som 
”arbetar med människor”. Hit räknas den enormt stora sektor som sysslar 
med ”vård, omsorg, behandling, undervisning, service eller övervakning” 
(Asplund 2002, s. 140). Asplund återger Maslachs grundantagande, nämli-
gen att ”utbränning hänger samman med och utspringer ur den sociala 
interaktionen” (a. a. s. 140). I själva verket kan de yrkesområden som räk-
nat upp ovan sägas bestå i social interaktion, arbetsuppgifterna utgörs och 
består i ett ständigt interagerande med andra människor. Att arbetslivet 
idag ställer stora krav på en god hörsel är därför knappast en överdrift. 
Andra mer populära uttryck för arbetslivets krav är social kompetens. 
Även om vi ska akta oss för att sätta likhetstecken mellan fullgod hörsel 
och social kompetens är det knappast någon tvekan om att en försämrad 
hörsel leder till svårigheter i det – för arbetslivet så avgörande - sociala 
samspelet.  

Slutligen, att brännas ut är för Asplund en process där individen förlorar 
sin förmåga till social responsivitet, han eller hon förmår inte längre ge 
några svar eller känna något inför andra. En sådan process skall dock inte 
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ses som att den händer huvudsakligen inom en individ och får konsekven-
ser enbart för denna. Det är händelser utanför individen, mellan denna och 
andra som leder till utbränning. Andra påverkar och påverkas och upphör 
i värsta fall även de att ge gensvar i interaktionsprocessen. Om det gång på 
gång och i situation efter situation är förenat med svårigheter och an-
strängning att ge återkoppling på vad andra säger är risken uppenbar att 
andra påverkas av stämningar i dessa situationer och drar sig för eller upp-
hör att försöka meddela sig med någon som tycks asocialt responslös. Det 
finns emellertid krafter som kan motverka sådana potentiella situationer. I 
diskussionen om socialt erkännande längre fram i kapitlet kommer inne-
börden i detta begrepp att tas upp och sättas i relation till möjligheterna att 
undvika såväl utbrändhet som risken för att betrakta andra som om de 
vore asocialt responslösa. Innan vi går över till detta behöver dock resone-
manget förstärkas av Goffmans teorier om stigma då detta begrepp starkt 
förknippas med hörselnedsättning, hörapparater och en allmän uppfattning 
om personer med hörselnedsättning som på vissa sätt avvikande från vad vi 
förväntar oss som normalt.  

Presentationen av ´jaget´ 
Erving Goffman tillhör tillsammans med bl.a. Mead de klassiska symbolis-
ka interaktionisterna. Goffman utvecklar teoretiserandet kring ”jaget” 
såsom varande den viktigaste komponenten i den mänskliga interaktionen. 
Hans främsta bidrag kring detta finns i The presentation of self in everyday 
life (1959, Svensk översättning: Jaget och maskerna 1974).  

I Jaget och maskerna analyserar Goffman ett antal förhållanden som är 
av relevans för den här studien. Användandet av hörseltekniska arbets-
hjälpmedel sker främst i grupp med allt vad det innebär av sociala relatio-
ner och interaktioner mellan personerna i gruppen. Det vanligaste är att en 
ensam person med hörselnedsättning befinner sig i en grupp med normal-
hörande personer. För Goffman är det av intresse att analysera hur med-
lemmarna av olika grupper (eller med Goffmans ord: team) lägger fram 
sina ”jag”, eller annorlunda uttryckt, hur de manifesterar sin identitet. Vi 
har tidigare sett hur en av de svåraste situationerna för yrkesverksamma 
personer med hörselnedsättning är samtal i grupp. (se kap. 2) Å ena sidan 
kan vi relatera detta till hörselnedsättningen, å andra sidan kan vi med 
Goffmans hjälp beskriva och förstå egenskaper hos den sociala interaktio-
nen som sker i grupper, samt dessas inverkan på våra ”jag” eller vår identi-
tet. Förhoppningen är att underlätta förståelsen för de flertal faktorer som 
kan inverka hindrande för kommunikationen i en grupp och som beror på 
en kombination av omgivningsfaktorer och funktionsnedsättningen hos en 
individ. Mitt motiv för redogörelsen av denna del av Goffmans tänkande 
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är också att fördjupa förståelsen för hans idéer om stigmatiseringsproces-
sen. Denna kan nämligen tyckas anta ett slags kontextlös form som trots 
intentionerna får läsaren att tro att stigmat är en egenskap en gång för alla 
givet åt en person. Personen med ett stigma är dock inte avvikande i sig, 
stigmat är inte heller detsamma som hörselnedsättningen, stigmat skapas i 
relation till olika grupptillhörigheter som en person för tillfället befinner 
sig i. För att återvända till analyserandet av gruppen (eller teamet) så ska vi 
i detta sammanhang tänka oss gruppen som liktydigt med en arbetsplats 
och den/de grupper en person ingår i där. Goffman väjer att inta ett drama-
turgiskt perspektiv för att belysa idén om att vi alltid med nödvändighet 
spelar olika roller i vårt samspel med andra människor. Goffmans grund-
antagande är ”att när en individ framträder inför andra människor kom-
mer han att ha många motiv för att försöka kontrollera det intryck som de 
får av situationen” (Goffman 1974, s. 22). Han understryker att det, för 
honom, är de problem som deltagarna upplever när de presenterar sin ak-
tivitet för andra som är av intresse. Samhällslivet består av en mängd ruti-
ner, krav och förväntningar, på ett generellt plan, där våra framträdanden 
förväntas passa in. Vi vet alla, på ett omedvetet och medvetet plan, vad 
som är passande och vad som inte passar in när vi samspelar med andra. 
Drivkraften kan, bl.a. på grund av detta, vara stark att dölja vissa förhål-
landen som kanske inte stämmer in med den uppfattning av honom/henne 
själv som han/hon hoppas att ”publiken” ska få. Trycket är starkt från 
gruppmedlemmarna att varje deltagare ska bete sig på ett lämpligt sätt. 
Gruppen som sådan har en förmåga att definiera en situation och en en-
skild deltagare i gruppen införlivar också denna definition på den aktuella 
situationen trots att den enskilde kanske inte delar gruppens gemensamma 
tysta överenskommelser.  

Det har tidigare påpekats att en agerande kan bli duperad av sitt eget upp-
trädande, bli momentant övertygad om att det verklighetsintryck som han 
skapar är den enda sanna och äkta verkligheten. I sådana fall blir den age-
rande sin egen publik; han blir på samma gång den som agerar och den som 
observerar agerandet. Förmodligen införlivar eller absorberar han de nor-
mer som han försöker upprätthålla i andras närvaro, så att hans samvete 
kräver av honom att han beter sig på ett från social synpunkt lämpligt sätt. 
(…) Enkelt uttryckt så finns det en del saker som han känner till, eller har 
känt till, som han inte kommer att kunna förmå sig att erkänna för sig själv. 
Denna invecklade självbedrägeriprocess kommer ideligen att inträffa, (…). 
(a. a. s. 76) 

En uttrycksfull beskrivning av hur ett sådant självbedrägeri kan gå till finns 
beskrivet i boken Att inte höra (till) Hörselskadade i det hörande samhället 
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(2002). Situationen är inte hämtad från arbetslivet men ger en bild av vad 
vistelsen i en grupp kan innebära. 

Varje gång vi ska åka bort eller göra något sådant som en ”social grej” så 
bygger jag upp någon form av illusion om att ”va, kul att åka dit och fika 
och träffa lite folk”……. Först infinner sig en glädje i att få träffa männi-
skor. Den illusionen blir till ett slags återupprepande mönster i all oändlig-
het eftersom man varje gång misslyckas att leva upp till de sociala kraven att 
försöka vara normalhörande och lättsamt föra ett samtal utan ansträngning. 
(s. 85)  

Goffman talar om uppriktighet i framträdanden och om personers möjlig-
het att vara ouppriktiga i olika sammanhang. Det är ett komplicerat väx-
lande mellan dessa former av framträdande och för personer med hörsel-
nedsättning finns en risk för att uppträda till synes ouppriktigt p.g.a. svå-
righeter att ge förväntade svar på frågor som personen inte uppfattat samt 
svårigheter att spontat ge sig in i ett samtal och ”spela med” i den scen som 
för tillfället utspelar sig. Här krävs någonting mer, här krävs att maskerna 
så att säga faller av och att samtalet i viss mån tillåts handla om just samta-
let, på en metanivå. Hur kan vi samtala för att en person med hörselned-
sättning ska kunna hänga med? Det kanske inte går med det vanliga, in-
vanda sättet vi alla känner till. Att införa ett synligt attribut, ett samtals-
hjälpmedel som står på ett bord t.ex., kan vara ett sätt att bryta det invan-
das makt och våra förväntningar på att allt för det mesta är vad det ser ut 
att vara.  

Stigmatisering 
Att framträda på livets scen kan på ett generellt plan vara förknippat med 
svårigheter och problem. Vi kan, som Goffman i Jaget och maskerna, före-
ställa oss som ständiga deltagare i ett slags fortgående spel eller drama. Vi 
känner till och upplever olika förväntningar i olika situationer som sätter 
upp regler och dikterar villkoren för vårt beteende. Goffman spinner i 
Stigma vidare på social interaktion och villkoren för hur vi beter oss. Be-
greppet stigma har som redan nämnts intimt förknippats med hörselned-
sättning och nämns inte sällan i forskning om hörselnedsättning som en av 
flera sociala konsekvenser (se t.ex. Orlans 1985 s. 46-47, Gullacksen, A-C. 
1993 s. 30-33, Hétu 1996, s. 12-24, Jennings 2005 s. 112-124, Danermark 
& Coniavitis Gellerstedt 2003 s. 53-60).  Begreppet beskrivs i Encyclope-
dia of disability (Albrecht 2006) dels med sin historiska definition dels med 
en mer modern uppfattning av begreppet. Det äldre synsättet utgick främst 
från att stigmatiseringsprocessen hade sitt upphov i en persons funktions-
nedsättning vilken resulterade i nedvärderande attityder från omgivningen 
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och uppfattningen av en person som avvikande. Synliga kännetecken på 
avvikelser hos en person ledde till en stämpling av honom/henne som soci-
alt avvikande. Den äldre uppfattningen av stigmatisering kan därmed tol-
kas i termer av den medicinska modellen. Genom att i stället anlägga ett 
synsätt stammande från den sociala modellen erkänns visserligen stigmati-
seringsprocessen och ”places the process of stigmatization front and center 
in the lives of persons with disability ” (Albrecht 2006, s. 1503). Skillnaden 
är dock att upphovet till processen förläggs hos det omgivande samhället 
där främst negativa attityder och föreställningar om vad som avviker från 
det normala är det som skapar olika stigma. Jag tolkar Goffman snarare i 
ljuset av den sociala modellen än i den medicinska. (Goffman har inte upp-
funnit begreppet stigma, vilket kan spåras så långt tillbaka som antiken. 
Han har dock placerat begreppet inom socialpsykologin och kommit att 
intimt förknippas med denna sociala process.)  Goffman är i Stigma myck-
et upptagen av hur omgivningen skapar sig föreställningar om vad olika 
personer och grupper som avviker från en föreställd normalitet har för 
egenskaper. Dessa, för de normala människorna, avvikande egenskaper blir 
till något stigmatiserande i deras ögon. Detta är en del i samma process där 
personer med funktionsnedsättningar blir funktionshindrade i mötet med 
ett otillgängligt samhälle. Problemet är att dessa personer och grupper 
p.g.a. olika attribut tillerkänns negativa egenskaper på falska (okända) 
grunder. Det ligger nära till hands för den i sammanhanget icke-
stigmatiserade att skapa sig en bild av personen med funktionsnedsättning 
som hänger samman med stereotypa föreställningar av personer med funk-
tionshinder som inte alls behöver stämma med personligheten eller förmå-
gan hos en enskild individ.  Detta skapar problem i den sociala interaktio-
nen då personer med funktionshinder inte förmår leva upp till rådande 
normer och förväntningar. Det blir i praktiken omöjligt för en person med 
olika former av funktionsnedsättningar, synliga avvikelser från ”normala”, 
avvikande hudfärg osv. att passera som just normal eftersom det är detta 
tillstånd som sätter normerna för såväl önskvärt beteende i sociala relatio-
ner som hur vi planerar samhället i stort. Goffman är vidare inställd på att 
klargöra vilka konsekvenser stigmatiseringen får för en persons framträ-
dande då denne råkar ut för olika former av stigmatisering. De reaktioner 
och det beteende en person uppvisar i en interaktionssituation kommer 
bl.a. att formas av den reaktion som den andre visar på personens yttrande 
eller kommunikativa gest. Om vi återigen läser det lite svårbegripliga cita-
tet av Mead ovan kan vi lättare tänka oss in i hur vi speglar oss i varandra 
varje gång vi kommunicerar. Andras reaktioner på oss och på våra fram-
trädanden väcker gensvar i vårt jag, i vår identitet. Att bli bemött på ett 
konstigt, oväntat eller fientligt sätt i en situation där man inte riktigt kan rå 
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över sitt eget framträdande och där orsakerna till framträdandet förblir 
okända, kan sätta djupa spår i identiteten och leda till att man drar sig 
undan olika situationer.  

Vad som är specifikt för denna studie och som hänger samman med teo-
rierna om stigma är identifieringen av synliga respektive osynliga stigman. 
Att ha en hörselnedsättning relateras vanligtvis till att ha en osynlig funk-
tionsnedsättning som gör det möjligt att dölja/inte låtsas om funktions-
hindret. Gullacksen (1993, s. 30 ff) 15

Det är ett känt faktum att de som har osynliga, lätt dolda funktionsnedsätt-
ningar, kan välja att ´passera´ som icke handikappade. Hörselnedsättningen 
är ett dolt handikapp och känslan av att den inte syns leder ibland den nyli-
gen hörselskadade till att förstärka osynligheten genom olika strategier till 
att dölja följderna. Den hörselskadade blir oerhört upptagen av att kontrol-
lera situationen och hindra att bli ´avslöjad´.  

 refererar till Goffman (1972) och 
skriver:  

Vilka konsekvenser detta kan få beskrivs av Hansen (2008) som ett slags 
moment 22.  Väljer personen med hörselnedsättning att öppet visa och 
berätta om sin hörselnedsättning riskerar han/hon att bli betraktad enbart 
utifrån detta faktum, att bli reducerad till en som primärt har hörselned-
sättning. Å andra sidan, väljer personen att dölja funktionsnedsättningen 
kan han/hon hamna i situationer som inte kan bemästras och skapar osä-
kerhet i kommunikationssituationer som leder till förlägenhet och miss-
tänksamhet för båda parter (Hansen 2008, s. 126). Encyclopedia of disabi-
lity (Albreht 2006 s. 1505) tar upp ytterligare en ”riskfaktor” i och med 
döljandet av funktionshinder. Citatet nedan är relevant för gruppen perso-
ner med hörselnedsättning och stärker teorin om stigmatiseringsprocessen 
som en överskuggande problematisk faktor i det sociala samspelet.  

Because their (personer som döljer ett funktionshinder, min anm.) disabili-
ties are concealable, and others with these disabilities are concealing them, a 
state called pluralistic ignorance may exist. That is, individuals with con-
cealable disabilities are less likely to be aware that others share their situa-
tion. They may even believe that there are few, if any, other people like 
them. They lack the benefits of similar others, such as meaningful group 
membership, successful social interactions, and moral support. Contact with 
similar others can buffer the negative effects of stigmatization on the mental 
wellbeing of culturally stigmatized persons.  

Även om Goffman gör en åtskillnad mellan de normala och de stigmatise-
rade är det viktigt att minnas det relativa och det relationsberoende insla-

                                                      
15 Se även Danermark & Coniavitis Gellerstedt (2003) sidan 57.  
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get i stigmatiseringsprocessen dvs. personer med hörselnedsättning delar 
samma verklighet som normalhörande och relaterar till samma typer av 
stereotypiseringar som alla andra. Så stark är vår känsla för vad som är 
normalt och socialt accepterat att en egen hörselnedsättning inte nödvän-
digtvis leder till förståelse varken för de egna kommunikationsproblemen 
eller för andras upplevelse av dem. Detta verkar som en hindrande meka-
nism som förlänger och försvårar möjligheterna att underlätta i samtal och 
i kommunikation genom förändringar i beteendena från båda parter.  

Hétu (1996) har försökt klargöra vari stigmat för just hörselnedsättning 
består. Studien genomfördes bland annat som en fortsättning på studier 
där manliga arbetare intervjuades om sina hörselproblem. För det första 
fanns en stor motvilja mot att erkänna för omgivningen att man hade en 
hörselnedsättning, ett sådant erkännande upplevdes som ett hot mot per-
sonernas identitet. Vidare fanns en stark önskan om att bevara en normal 
självbild, dvs. den bild personerna hade av sig själva och som de önskade 
framställa för omgivningen. Hörselnedsättning associerades starkt med 
nedsättande attityder och rådande stereotypa föreställningar. Till exempel 
menade en grupp kvinnor med hörselnedsättning att de relaterade den 
funktionsnedsättning de själva var drabbade av till ”a sign of lack of intel-
ligence, mental health problems, weakness, disability, old-age.” (s. 14) 
Hétu lyfter fram den generella stereotypiseringen av dålig hörsel (och döv-
het) som finns och som leder till en stigmatiseringsprocess som delas av 
både normalhörande och personer med hörselnedsättning. Personerna med 
hörselnedsättning var inte bara utsatta för konkreta nedvärderande attity-
der från omgivningen, de startade s.a.s. även en process emot sig själva och 
sitt handikapp. Hétu benämner detta självstigmatisering (se även Albrecht 
2006, s. 1503-1504). Detta fick som konsekvens att de lät bli att ställa 
krav på saker som kunde underlätta kommunikationen.  

Goffman myntar i Stigma begreppet stigmasymboler, dessa är bärare av 
social information ”alltså tecken som särskilt effektivt drar uppmärksam-
heten till en för identiteten förnedrande brist och slår en bräsch igenom en 
för övrigt sammanhängande fasad, med ty åtföljande nedvärdering av indi-
viden från vår sida”. (a. a. s. 52) Begreppet hörapparateffekt (”hearing aid 
effect”) syftar på hörapparaten som något som något som drar till sig 
uppmärksamhet från omgivningen och bidrar till att skapa nedvärderande 
och okunniga föreställningar om personer med hörselnedsättning (se även 
Blood 1997 och Johnson 2005). Om hörapparater ses som symboler med 
kraft att trigga igång stigmatiseringsprocessen kan detsamma sägas gälla 
för synliga hörseltekniska hjälpmedel. Hétu (1996) anför effekterna av 
stigmatisering som det som kan hindra personer från att använda såväl 
hörapparater som andra tekniska hjälpmedel; ”the effect of the stigma is 
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also expressed in the reluctance to adopt and use hearing aids and other 
devices that are prescribed by the professionals when they happen to be 
consulted” (a. a. s. 18).  

En allvarlig konsekvens av stigmatiseringsprocessen är enligt många för-
fattare, känslor av skam, förlägenhet, pinsamhet och rädsla. Till exempel 
ses drivkraften att helst av allt dölja sin hörselnedsättning som samman-
kopplat med både en konstant känsla av skam för sin situation och med 
mer tillfälliga känslor av rädsla att hamna i kommunikationssituationer 
som inte fungerar. Den ultimata sociala konsekvensen är exkludering (se 
även Danermark & Coniavitis Gellerstedt 2003 s. 58-59 och Hansen 2008 
s 126 ff.). Förståelsen för detta ökar om vi föreställer oss skamkänslornas 
motsats, nämligen stolthet där konsekvensen istället är tillhörighet i sociala 
sammanhang. Skam får då rollen av en social kontrollmekanism (Hétu, s. 
16) som ser till att vi beter oss på ett acceptabelt sätt. Att mer eller mindre 
ständigt befinna sig i känslolägen som domineras av skam, förlägenhet och 
hot om att hamna i pinsamma situationer kan leda till hot mot känslan av 
tillhörighet. Hétu (1996) refererar till Maslow och påminner om att vara 
socialt inkluderad, att känna illhörighet till olika sociala grupper, är ett av 
de mesta fundamentala mänskliga behoven. Dessa emotionella reaktioner 
verkar dock inte ensidigt. Det är inte bara personen med hörselnedsättning 
som riskerar känslor av skam och förlägenhet, detsamma gäller för sam-
talspartnern.     

Det är en på sätt och vis starkt negativ bild som målas upp ovan angå-
ende konsekvenserna av stigmatiseringsprocessen för personer med hörsel-
nedsättning. Det finns ingen anledning att betvivla detta, desto viktigare att 
ställa frågan: - hur kan stigmatisering/självstigmatisering utmanas, minskas 
och kanske övervinnas? Danermark & Coniavitis Gellerstedt (2003) identi-
fierar stigmatisering som brister i det sociala erkännandet och för fram det 
psykosociala stödet på arbetsplatsen som ett möjligt svar på frågan. Förfat-
tarna gör på sätt och vis gällande att socialt stöd är liktydigt med socialt 
erkännande, något jag vill ifrågasätta och därefter försöka utveckla nedan. 
Socialt stöd på arbetsplatsen ses som oerhört viktigt för trivsel, gemenskap 
och delaktighet. Gullacksen (1993, med hänvisning till Johnsson, 1986) 
har definierat socialt stöd på arbetsplatsen som ”…möjlighet till gemen-
skap med arbetskamrater under och efter arbetstiden…” samt ”…som 
kollektivets möjligheter att ändra omgivningens faktorer i önskad riktning. 
Man har en gemensam referensram och uppfattning om problemen…” (a. 
a. s. 116) Hos både Gullacksen (1993) och Danermark & Coniavitis Gel-
lerstedt (2003) finns dock en outvecklad diskussion om möjligheten att se 
även personerna med hörselnedsättning som jämbördiga aktörer på arbets-
platsen, dvs. som resurspersoner då normalhörande är i behov av socialt 
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stöd för att kunna få insikt i en funktionsnedsatt kollegas situation.  I stäl-
let är det de hörselnedsatta som är i behov av socialt stöd, problemen vilar 
först och främst hos dem och inte hos ett kollektiv, det kollektiv som ar-
betsplatsen utgör. Detta medför en implicit syn på de hörselnedsatta som 
varandes i en offersituation. Som vi har sett ovan kompliceras det hela 
ytterligare av den självstigmatisering som gör att hörselnedsatta själva sät-
ter sig i samma offerroll. Som jag ser det, är det detta dilemma som vi mås-
te bemöta, utveckla och föreslå ett alternativt synsätt till. Det sociala stödet 
behöver vara något mer för att bli liktydigt med socialt erkännande. Det 
handlar inte om att frånkänna personer med hörselnedsättning upplevelsen 
av svårigheter och känslan av stödbehov. Det handlar om att flytta delar av 
problematiken till omgivningen, att inkludera de s.k. normala i de proble-
matiska situationerna och försöka nyansera bilden av vad som i interak-
tionssituationer är passande och socialt acceptabelt.  

Danermark & Coniavitis Gellerstedt (2003) påpekar även att ett stigma 
inte måste accepteras. Det är naturligtvis fullt möjligt att bära hörapparater 
väl synliga, att göra användningen av tekniska hjälpmedel till en rutin och 
att öppet berätta om sin hörselnedsättning som ett sätt att informera om-
givningen om lämpliga sätt att samtala. Gullacksen (1993) tar upp hur den 
egna kompetensen kan vändas till den gemensamma kompetensen, dock 
utan att diskutera detta i termer av inslag i det sociala stödet. (a. a. s. 35-
40). Vidare beskriver Hétu (1996) en process där personer med hörselned-
sättning genom att först delta i rehabiliteringsgrupper med andra hörsel-
nedsatta kan erfara en normaliseringsprocess i den meningen att deras 
tillkortakommanden upphör att vara något avvikande eftersom det delas 
av alla i gruppen. När sedan känslor av skam och pinsamhet övergår till 
känslor av stolthet blir detta en erfarenhet som går att ta med sig in i rela-
tioner med normalhörande och personer med hörselnedsättning kan ”ut-
bilda” sin omgivning. På det sättet blir normalhörande medvetna om att de 
har att göra med en person med en funktionsnedsättning och om vad som 
kan underlätta samvaron. Den totala konsekvensen blir att effekten av 
stigmatisering dämpas.   

Teorier om socialt erkännande 
Jag vill inleda diskussionen om socialt erkännande med att illustrera två 
olika perspektiv. Ovan har redogjorts för ett välkänt förhållande när det 
gäller hörapparatanvändning nämligen att dessa intimt förknippats med 
föreställningar om åldrande, nedsatta mentala funktioner m.fl. nedvärde-
rande attribut. Att andra synliga hjälpmedel tvingar fram samma stigmati-
seringsprocess har inte studerats lika mycket men mycket talar för att det 
är så. Vidare ställdes frågan hur stigmat förknippat med hörselnedsättning 
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kan övervinnas samt gavs en del kortfattade svar med hjälp av tidigare 
forskning. Två artiklar från 2005 respektive 2006 uttrycker två diametralt 
olika åsikter om hur användandet av hörselhjälpmedel i en nära framtid 
kommer att antingen förbli en källa till en stark stigmatiseringsprocess eller 
att en ökad användning av synliga hjälpmedel leder till att stigmatiseringen 
upphör. Johnson (2005) beklagar närmast att de kapitulerat inför möjlig-
heten att ”the hearing aid effect” skulle kunna upphöra. I själva verket 
förblir stigmat när det gäller hörapparatanvändning så dominerande att 
hörselvårdspersonal och tillverkare med nödvändighet måste tillmötesgå 
främst nya användares krav på osynliga hjälpmedel. Med andra ord, de 
tvingas tillmötesgå kravet på att andra inte ska kunna få syn på hjälpmed-
let och därmed dra förmodade stigmatiserande slutsatser. Deras slutsatser 
blir att:  

Therefore, in counseling prospective hearing aid users, dispensers may need 
to entertain their patients´ desires for selecting the most cosmetically appro-
priate hearing aid style in order to help reduce any hearing aid effect result-
ing from a poor self-image. (s. 174)  

Jackler (2006) tror, och hoppas på, motsatsen. Användningen av alla möj-
liga saker i folks öron, dvs. ”hörlurar” av alla de slag, blir en så vanlig syn 
att:  

Once we have earpieces on million as a consumer device, the traditional 
stigma associated with them will evaporate. Indeed, it can be envisioned that 
ear devices will come to be worn with pride as high technology status sym-
bols. (s. 299) 

Den första artikeln får representera ett synsätt där den hörselnedsatta till-
låts betraktas som ”ensam part i målet”. Andra/omgivningen har inte rik-
tigt att göra med huruvida en person använder hjälpmedel eller ej och be-
höver inte nödvändigtvis bli upplysta om detta. Lösningen fokuseras på 
osynliga hjälpmedel och inte på att komma tillrätta med personens ”poor 
self-image”. Det blir svårt att bortse från att hörselvårdspersonal i sådana 
fall upprätthåller och blir medskapare till en fortsatt stigmatise-
ring/självstigmatisering. Det andra synsättet intar en mer design-for-all 
inriktad attityd. Genom att inkludera alla som potentiella användare av 
någon form av hörhjälpmedel suddas gränserna ut mellan ”vi och dom”, 
dvs. vi med normal hörsel och dom med hörselnedsättning. Nyckeln ligger 
på något vis i att hjälpmedlen blir synliga och tillåts vara synliga. När hör-
selvårdspersonal (och andra professionella inom hörsel, t.ex. arbetsförmed-
lingen) rekommenderar synliga hörhjälpmedel, såväl hörapparater som 
konferenshjälpmedel, bidrar de istället till en ”avstigmatisering” av den 
olikhet och avvikelse som hjälpmedlen har tillåtits symbolisera. Vi behöver 
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uppnå att andra, som riskerar att stigmatisera, ser bortom det attribut eller 
den stigmasymbol som en person bär och i stället ser en person som på 
många andra sätt är lik dem själva. Det är likheterna som ska tillåtas för-
ena, en olikhet ska inte få fälla ett negativt avgörande till förfång för den 
mångfald av förmågor och personlighetsdrag som en person besitter.  

Hur passar teorier om socialt erkännande in i detta sammanhang? Kan 
vi inte nöja oss med att konstatera att socialt stöd behövs för personen med 
hörselnedsättning, som ett medel att uppnå socialt erkännande på jobbet? 
Jag har ovan antytt att med ett sådant synsätt riskerar vi att se på personen 
med hörselnedsättning som en passiv mottagare av socialt stöd. Vi riskerar, 
om än omedvetet och egentligen ovilligt, att permanenta synen på personen 
med funktionsnedsättning som stödberoende.  

Tre teoretiker har var för sig och ibland gemensamt sysselsatt sig med 
begreppet erkännande. Det gäller Charles Taylor, Nancy Fraser och Axel 
Honneth. Ingen av dem har specifikt behandlat personer med funktions-
hinder. Däremot har exempelvis Fraser beskrivit hur i vår tid gruppers 
intressen ersatt klassers intressen i kampen för undanröjande av orättvisor 
som baserar sig på antingen socioekonomisk orättvisa eller kulturell orätt-
visa. Funktionshinder kan då ses i samma ljus och utsättas för samma slags 
analyser av orättvisans eller diskrimineringens logik som t.ex. kön, etniska 
minoriteter eller (avvikande) sexuell läggning (Fraser 2003). Strandberg 
(2006) sammanfattar Taylors tänkande och visar att han beskriver erkän-
nandets politik i två plan, dels i intimsfären där ”identitets- och jagbild-
ningen uppstår i en dialog och kamp med betydelsefulla andra” (a. a. 
s.110) dels i den offentliga sfären där erkännandets politik har tagit två till 
synes olika rikting. För det första ska alla människor tillerkännas samma 
rättigheter och medborgarskap på lika villkor (total jämlikhet i liberal 
anda), för det andra ska alla människor unikhet erkännas, allas olikheter. 
Det senare blir då ett krav på erkännande av de olikheter som föreligger 
mellan exempelvis olika minoritetsgrupper; konsten är förenandet av de 
två för att undvika anklagelser om ett dolt förtryck då idén om total jäm-
likhet inte inrymmer idén om en mångfald identiteter/olikheter (Taylor 
1992, s 43). 

I föreliggande studie är det dock Axel Honneth jag vill fästa uppmärk-
samhet på. En viktig utgångspunkt i Honneths tänkande kring erkännande 
är frågan hur vi kan utveckla en personlig identitet. (Här påminns vi om 
Mead ovan och Honneth har även tagit starka intryck från denne.) Denna 
personliga identitet har även beskrivits som att ha en positiv relation till sig 
själv. För att denna fullödiga identitet ska kunna utvecklas krävs att vi blir 
föremål för tre olika former av erkännande. Dessa tre former har alla sin 
motsats, dvs. tre former av misskännande. Jag vill beskriva de tre erkän-
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nandeformerna samt deras motsatser för att därefter ringa in för denna 
studie relevanta beröringspunkter 16

För det första behöver vi erkännas i mänskliga primärrelationer, vi be-
höver bli erkända som barn, i kärleksrelationer och av våra närmaste. När 
denna form av erkännande har lyckats har vi fått ett självförtroende (eng. 
self-confidence) och förmåga till kärlek som innebär att vi är säkra på att 
våra relationer kommer att fortgå. Vi äger då möjlighet att ”älska och ge 
tillbaka” på ett sätt som skapar balans i relationen. Redan här finns alltså 
ett självklart inslag av ömsesidighet. Misskännande i primärrelationer tar 
sig uttryck i fysiska övergrepp, direkt riktade mot en persons kroppsliga 
integritet. Känslan av osäkerhet i den sociala världen riskerar att bryta ner 
en persons självförtroende. Honneth ser denna form av erkännande respek-
tive misskännande som oföränderlig över tid; behovet av erkännande i 
primärrelationer har alltid och kommer alltid att se likartat ut.  

. I likhet med Mead och Goffman be-
tonar Honneth det ömsesidiga i utvecklandet av jaget och identiteten. På 
det sättet blir vi först och främst medvetna om att erkännande inte kan 
komma till stånd utan att båda parter, i exempelvis en interaktionssitua-
tion, är aktiva och medvetna i sitt erkännande av den andre.  

För det andra behöver vi rättsligt erkännande i form av att andra visar 
tilltro till vår förmåga att på ett självständigt och rationellt sätt överväga 
olika handlingsalternativ. Det är först i och med denna form av erkännan-
de som vi kan utveckla självaktning (eng. self-respect), vilket i sin tur är 
”en betingelse för möjligheten att betrakta sig själv som en person som har 
de egenskaper som krävs för att delta i samhällslivet (…) på ett överlagt 
och ansvarsfullt sätt.” (Heidegren 2009, s. 30) Vi har redan, i teorin, lika 
juridiska rättigheter dvs. de allra flesta är redan rättsligt erkända som full-
värdiga samhällsmedborgare. Honneth avser med rättsligt erkännande 
närmast möjligheten att praktiskt tillämpa dessa rättigheter genom att 
exempelvis ställa rättmättiga krav på det som juridiskt tillkommer perso-
nen. Till denna kategori av erkännande hör de sociala välfärdsrättigheter 
till vilka erhållandet av hörseltekniska hjälpmedel räknas in. I det här 
sammanhanget innebär detta att personer med hörselnedsättning i kraft av 
denna funktionsnedsättning skall ha samma rätt att få tillgång till för dem 
användbara hjälpmedel som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. 
På ett praktiskt plan betyder det att det måste finnas möjlighet att få kun-
skap om olika hjälpmedel; var får man tag på dem? vem står för kostna-
der? hur används de? vart vänder man sig om de går sönder? är de försäk-
rade? m.fl. frågor. På den här nivån finns ett krav på likabehandling av alla 

                                                      
16 Avsnittet bygger i huvudsak på Heidegren (2009), se även Honneth (2003) s. 
100-110. 
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individer som är i behov av hjälpmedel. Missaktning på ett praktiskt plan 
kan här utgöras av problem att komma i åtnjutande av behövliga hjälpme-
del, att antingen helt nekas hjälpmedel eller att exempelvis bli ifrågasatt 
när det gäller vem som ska bekosta ett hjälpmedel. Rättsberövandet hotar 
att bryta ner en persons (eller en grupps) självaktning.  

För det tredje behöver vi bli erkända i sociala relationer, vi behöver so-
cial uppskattning. Denna form av erkännande ses i ett utpräglat kulturellt 
sammanhang där det snarare är våra individuella egenskaper som behöver 
erkännas. (Detta ska ses i kontrast till erkännande i ett rättssammanhang 
där våra lika rättigheter är det som ska erkännas.) På denna nivå rör vi oss 
i konkreta gemenskaper med andra (dock inte våra nära i emotionsbundna 
kärleksrelationer). Som begrepp för denna form av erkännande vill Hon-
neth använda solidaritet och lojalitet ”varmed avses den betingade, emedan 
värdebundna omtanken om den andres välgång mot bakgrund av våra 
gemensamma mål” (Honneth 2003 s. 107). Det förefaller relevant att pla-
cera denna erkännandenivå till den konkreta plats och situation som en 
arbetsplats utgör. I och med denna sista erkännandeform skapas betingel-
ser för självuppskattning (eng. self-esteem), ”till en identitetsskapande posi-
tiv självrelation hos individen” (Heidegren 2009 s. 31). De former av 
missaktning som hänger samman med denna nivå utgörs av olika former 
av förnedring och kränkning som i sin tur ska ses på en skala från det mer 
harmlösa till grova former av stigmatisering. I och med dessa missaktning-
ar skadas känslan av att vara socialt betydelsefull inom sociala gemenska-
per och en persons självuppskattning bryts ner.  

Honneth vill inte bara ställa upp kriterier för de tre formerna av erkän-
nande/missaktning. I en sammanfattande avslutning ställer han upp tre mer 
handlingsinriktade förpliktelser som tillkommer alla människor för var och 
en av erkännandeformerna. Dessa handlingar förpliktar oss att i moralisk 
anda a) visa känslomässig omsorg gentemot alla parter i våra primärrela-
tioner b) behandla och respektera varandra som personer med samma mo-
raliska tillräknelighet och slutligen c) för att bekräfta värdet av individuella 
förmågor så:  

föreligger ömsesidiga plikter till solidariskt intresse och deltagande som om-
fattar alla medlemmar av den aktuella värdegemenskapen. Här kan man 
tänka på den särskilda hänsyn som vi ömsesidigt är skyldiga varandra såvitt 
vi gemensamt deltar i förverkligandet av ett visst projekt (Honneth 2003 s. 
108-109).  

Det är, som nämndes ovan, mot bakgrund av den tredje nivån som vi kan 
se på arbetsplatsen och de ageranden och handlingar som sker för att per-



64 I SIF BJARNASON Jobbet är kommunikation 
 

soner som ingår i en arbetsgrupp ska kunna både uppleva solidaritet och 
lojalitet samt utföra solidariska och lojala handlingar.  

Kampen för erkännande 
Tidigt i detta kapitel beskrevs hur synen på vad som är funktionshinder 
kan ses i ljuset av en form av samhälleligt förtryck och former av kulturella 
orättvisor. Honneths övergripande syfte är även att förklara upphovet till 
sociala konflikter som resultatet av brist på erkännande.  För denna studies 
vidkommande ser jag kampen för erkännande främst som den utspelar sig 
på den andra och tredje nivå Honneth skisserar. Det är här vi har möjlighet 
att analytiskt placera arbetsplatsen och försöka förstå eventuella sociala 
konflikter där eventuell missaktning lett till bristande självaktning och/eller 
självuppskattning. På samma gång kan vi enklare förstå mekanismer som i 
stället leder till socialt erkännande. När det gäller definitionen på sociala 
konflikter inom ramen för denna studie skall dessa ses i ljuset av det som 
nämndes ovan, nämligen att det ofta rör sig om kommunikativa missför-
stånd i interaktionssituationer mellan en person med hörselnedsättning och 
andra med normal hörsel samt risken att blir utestängd från önskvärda 
aktiviteter (t.ex. arbetsmöten). Personer med hörselnedsättning kan ha 
problem med identifieringen av att vara en person med funktionsnedsätt-
ning vilket tar sig uttryck i ovan beskrivna drift att dölja sina hörapparater 
och i förlängningen, det funktionshinder hörselnedsättningen medför. Så 
trots konstanta påminnelser om (dvs. att t.ex. uppleva att man inte kan 
hänga med vad som sägs i ett möte eller i ett telefonsamtal) och en frekvent 
känsla av att i många situationer avvika från ”normala/normalhörande” 
arbetskamrater är det problematiskt att förlika sig med den annorlunda 
roll som ett synliggörande av hörselnedsättningen för med sig. Möjligheten 
till socialt erkännande sker via ett ständigt flöde av kommunikativa gester 
där (ömsesidiga) kommunikativa missförstånd riskerar att utvecklas till 
konflikter så länge konfliktens källa är okänd. Så länge sådana missför-
stånd tillåts pågå, exempelvis p.g.a. av självstigmatiserande processer, är 
risken stor för å ena sidan exkludering och utanförskap för personen med 
hörselnedsättning och en fortgående okunskap hos andra i arbetsgemen-
skapen om orsakerna till en kollegas problem och eventuella avvikande 
beteende. I ljuset av erkännandeteorin, som bygger på vikten av sociala 
relationer för att kunna utveckla en positiv självrelation, är ett döljande, 
eller hemlighållande av en hörselnedsättnings sociala konsekvenser inte 
möjlig. Ett döljande skapar inga betingelser för en gemensam kamp för 
erkännande där personen med hörselnedsättning behöver uttrycka sitt be-
hov av förändrade sätt att samtala och kommunicera och där andra behö-
ver få veta dels att en förändring behöver ske, dels hur de ska kunna ändra 
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sig för att alla i arbetsgruppen skall inkluderas. I analyskapitlet kommer ett 
resonemang föras om hur synliga hörseltekniska arbetshjälpmedel medver-
kar till ett ömsesidigt socialt erkännande. 

Amsterdamskalan (The Amsterdamchecklist for hearing and work) 
– verktyg för att identifiera hör– och kommunikationskrävande 
situationer på arbetsplatsen  
I föreliggande studie används begreppet hör- och kommunikationskrävan-
de arbete. Begreppet skulle kunna definieras men risken är en undervärde-
ring av de krav på god hörsel och god kommunikativ förmåga som genom-
syrar dagens arbetsmarknad. Även om vi kan peka ut vissa yrken som mer 
eller mindre hör- och kommunikationskrävande ska detta samtidigt vägas 
mot det relativa inslaget där omgivningsfaktorer i form av den sociala, 
attitydmässiga och fysiska omgivningen hela tiden verkar och skapar stora 
variationer inom en och samma arbetssituation. Ställt i relation till perso-
ner med hörselnedsättning betyder detta att det blir svårt att finna yrken 
som inte är hör- och kommunikationskrävande. Dels är förmågan att höra 
redan nedsatt dels är lyssningsförmågan hela tiden beroende av bättre 
akustiska förhållanden och en relativt sett lägre ljudnivå än vad som nor-
malt krävs för personer utan hörselnedsättning. Vad som blir möjligt att 
definiera är situationer, förhållanden och/eller omständigheter för personer 
med hörselnedsättning som, i jämförelse med personer utan hörselnedsätt-
ning, framstår som hör- och kommunikationskrävande oavsett yrke och 
arbetsplats.  
Kramer m.fl. har i ett antal studier (Kramer m. fl. 1995, 1996, 2006, Kra-
mer 2008) undersökt relationen mellan subjektivt upplevt hörselhandikapp 
och den vanliga hörselmätningen dvs. tonaudiometri och/eller s.k. ”tal i 
brus” test. Ambitionen var att finna ett mätinstrument som kompletterade 
tonaudiometriska resultat och som bättre kunde fånga faktiska upplevelser 
och konsekvenser av hörselnedsättning. Forskarnas övergripande fråge-
ställning skulle kunna beskrivas som: i vilken utsträckning och i vilka situ-
ationer upplever sig personen med hörselnedsättning funktionshindrad? 
Ambitionen kan alltså sägas ha varit att definiera situationer då en hörsel-
nedsättning upplevs som ett funktionshinder vilket vidare kan ses som ett 
försök att inkludera omgivningsfaktorer. Mot bakgrund av detta utveckla-
des The Amsterdam Inventory for Auditory Disability and Handicap 
(Kramer et al. 1995, på svenska kallad Amsterdamskalan) och testades på 
en grupp personer med hörselnedsättning. Utvecklandet av Amsterdamska-
lan föregicks av ett stort antal intervjuer med personer med hörselnedsätt-
ning, granskning av tidigare forskning samt diskussioner med yrkesverk-
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samma personer inom hörselvården. Sammantaget resulterade detta i fem 
faktorer som konstituerade fem generella och grundläggande situationer då 
handikapp/upplevt funktionshinder föreligger för personer med hörselned-
sättning. De fem faktorerna var: möjlighet att urskilja ljud (distinction of 
sounds), möjlighet att uppfatta ljud i buller (intelligibility in noise), möjlig-
het att lokalisera ljud (auditory localization), möjlighet att uppfatta ljud i 
tystnad (intelligibility in quiet) och möjlighet att upptäcka ljud (detection 
of sounds). Begreppen är något svåröversättbara till svenska, bland annat 
eftersom det inte enbart är uppfattningen av tal (dvs. speech intelligibility) 
som fokuseras utan både tal och andra ljud. Som helhet innehöll Amster-
damskalan i versionen från år 1995 30 frågor som var och en relaterar till 
någon av de fem faktorerna där personerna fick ange huruvida de upplevde 
svårigheter samt, i så fall, i vilken grad.   

I senare studier har Kramer med kollegor utvecklat Amsterdamskalan 
till ett instrument för möjligheten att mäta upplevt funktionshinder för 
yrkesverksamma personer med hörselnedsättning (Kramer m.fl. 2006, 
Kramer 2008). Vad som utmärker dessa senare studier är att de fokuserar 
situationen för yrkesverksamma personer med hörselnedsättning och att de 
diskuterar möjligheten till intervention/rehabilitering. Kramer genomförde 
en jämförande studie med både yrkesverksamma personer med hörselned-
sättning och normalhörande yrkesverksamma personer för att få fram vilka 
specifika svårigheter som relaterar till hörselnedsättningen snarare än att 
vara ett generellt arbetsmiljöproblem. Amsterdamskalan anpassades här till 
att gälla enbart för personer som arbetade. I tre sektioner ställdes frågor 
som gällde 1) formella frågor kring arbetssituationen, 2) frågor som relate-
rade till de fem grundläggande situationerna som nämndes ovan och som 
handlade om eventuella problem att uppfatta ljud i olika situationer samt 
om hur stora ansträngningar som krävdes i dessa situationer, 3) frågor som 
gällde upplevda krav och upplevelse av kontroll på arbetet.   

Personerna med hörselnedsättning utmärkte sig på flera sätt genom att 
ange större ansträngningar att höra i de flesta situationer, andelen som var 
sjukskrivna p.g.a. trötthet, mental utmattning eller överansträngning var 
större, de upplevde en lägre grad av kontroll på arbetet än sina normalhö-
rande kollegor, dessutom upplevdes bullernivån som betydligt högre trots 
att både personerna med hörselnedsättning och den normalhörande kolle-
gan vistades i samma slags lokaler. Det sistnämnda tolkades som en relativ 
överkänslighet mot ljud som då samma ljud relateras till normalhörande 
personer inte föranleder någon överkänslighet.  Studiens slutsatser var bl.a. 
att nedsatt hörsel är en riskfaktor för överansträngning i arbetslivet som 
skulle kunna leda till sjukskrivning. Dessutom behöver åtgärder vidtas 
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inom yrkesinriktad audiologisk rehabilitering för att förbättra möjligheten 
att känna kontroll i arbetssituationen.  

I studien från 2008 beskrivs ett yrkesinriktat rehabiliteringsprogram för 
personer med hörselnedsättning som prövades på ett antal personer i Ne-
derländerna. Ansträngningar gjordes för att täcka in så många aspekter 
som möjligt av arbetssituationen och därmed få bort hindrande faktorer. 
Detta krävde samverkan mellan flera professioner som audionomer, psyko-
loger, arbetsterapeuter och tekniker. Insatser och åtgärder inriktades på att 
underlätta i situationer som hade sin grund i de fem faktorerna som lista-
des ovan, dvs. att försöka minska störande buller, att om möjligt anpassa 
arbetsuppgifterna till sådana med mindre kommunikation, att förbättra 
akustiken, att börja använda hörseltekniska arbetshjälpmedel samt att 
erbjuda samtal med kurator. Studien var främst en vetenskap-
lig/systematisk dokumentation av en praxisorienterad verksamhet och för-
fattaren påpekar att någon evidensbaserad metod för audiologisk yrkesin-
riktad rehabilitering ännu inte existerar. I föreliggande studie kopplades 
Amsterdamskalans frågor samman med insatser som görs för yrkesverk-
samma personer med hörselnedsättning och som främst innebär tekniska 
och /eller ljuddämpande åtgärder på arbetsplatsen. När en person har fått 
hörseltekniska arbetshjälpmedel är en insats gjord för att underlätta hu-
vudsakligen i de situationer som Kramer (2006) identifierar 17

BATS – Modell för att studera användning av tekniska hjälpmedel 

.  

Ett sätt att försöka anlägga ett bio-psyko-socialt synsätt inom ramen för 
denna studie, är att försöka inkludera alla faktorer som kan tänkas påver-
ka användningen av hörseltekniska hjälpmedel. Inför utarbetandet av den 
halvstrukturerade intervjuguide som används i studien användes därför en 
modell av Bain & Leger (1997). Författarna använder sig inte av begreppet 
”bio-psyko-socialt” istället används ordet tvärvetenskaplighet (an interdi-
sciplinary approach) varmed avses det nödvändiga samarbetet mellan olika 
professioner inom rehabilitering, tillverkare/utvecklare och konsumen-
ter/användare inför anpassningen med hjälpmedel. Den tekniska utveck-
lingen sker med sådan hastighet att samverkan är nödvändig för att hålla 
jämna steg med kunskap om tekniken, tillhandahållandet av den samt inte 
                                                      
17 Exempel på Amsterdamskalans frågor i andra sektionen: Section 2, 7 a) How 
frequently do you have to detect sounds (warning signals) at work? 7 b) How much 
effort and concentration do you need to detect sounds? 8 a) How frequently do you 
have to follow a conversation in noise at work? 8 b) How much effort and concen-
tration do you need to follow a conversation in noise? 9 a) How frequently do you 
have to follow a conversation in quiet at work? 9 b) How much effort and concen-
tration do you need to follow a conversation in quiet?  
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minst användningen av den. Alla ingående parter behöver bidra med sin 
speciella kunskap om avsedd effekt ska uppnås och för att undvika att 
hjälpmedlet inte används.  

Den bakomliggande tanken med modellen är att betrakta tekniska 
hjälpmedel i ett synergistiskt (samverkande) system med fyra huvudkom-
ponenter, användaren, arbetsuppgiften, hjälpmedlet och omgivningen. 
Modellen utgår från att en uppgift ska lösas med hjälpmedlet, och att måt-
tet på nyttan eller misslyckandet med tekniken är huruvida detta syfte 
nåtts. De ingående delarna interagerar och förstärker effekten av varje del 
för sig. Effekten blir, i de fall uppgiften löses med tekniken, synergistisk. 
Detta betyder att delarna tagna var för sig förlorar i mening, i själva verket 
är delarna beroende av varandra. Som teoretisk modell betraktad erbjuder 
den en helhetssyn på hjälpmedelsanvändning med ambitionen att inte re-
ducera någon del av verkligheten. Den erbjuder dessutom möjlighet att 
identifiera eventuella hinder som gör att användaren har svårt att lyckas 
med uppgiften. Modellen blir på så vis ett praktiskt redskap för att genom 
konkreta frågor försöka fånga in de identifierade teoretisk-abstrakta reso-
nemang som hittills först om risken för stigmatisering och om möjligheten 
till socialt erkännande. I figuren är användaren placerad i fokus, i själva 
verket kan lika väl någon annan av komponenterna flyttas till fokus om 
det är där man behöver sätta in åtgärder.  
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Figur 1. Modell efter Bain & Leger (1997, s.4.) 

Den halvstrukturerade intervjuguiden finns med som bilaga 3. I den här 
studien har modellen främst tjänat som ett stöd för att fånga in i första 
hand intervjupersonernas användning av sina arbetshjälpmedel i ett hel-
hetsperspektiv. Omgivningen är liktydigt med arbetsplatsen samt arbets-
kamrater, arbetsledare, kunder, elever, patienter med flera. Här är också 
den fysiska omgivningen inkluderad där t.ex. akustiska förhållanden är av 
stor betydelse för möjligheten till delaktighet i samtal. Uppgiften är både 
liktydigt med de konkreta arbetsuppgifterna men också något vidare i be-
märkelsen teknikens förmåga att underlätta i olika samtalssituationer på 
arbetsplatsen. Hörseltekniska hjälpmedel används inte primärt ”meka-
niskt” för att lösa mekaniska/handgripliga arbetsuppgifter. De används i 
kommunikation för att möjliggöra delaktighet i samtal som sker på arbets-
platsen.        

Sammanfattning 
I den samhällsvetenskapliga/sociologiska/beteendevetenskapliga inriktning-
en på forskning om personer med hörselnedsättning har problemet kring 
stigmatisering (Goffman 1972) samt dess förlängning, självstigmatisering, 
ofta fungerat som förklaringsmodell. Eftersom hörselnedsättning är en 
dold funktionsnedsättning blir dess konsekvenser ofta ett dolt funktions-
hinder. Ett dilemma uppstår därför då personen med hörselnedsättning på 
olika sätt avslöjar sin belägenhet för omgivningen. Att öppet visa upp sig 
som en person med hörselnedsättning är att riskera att omgivningen reage-
rar med nedsättande attityder som snarast bygger på generella negativa 

UPPGIFTEN OMGIVNING

ANVÄNDARE

TEKNIK
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antaganden om personer med hörselnedsättning. Studier har visat att en 
”hörapparateffekt” uppstår då dessa bärs synliga för omgivningen, dvs. att 
hörapparaten ger upphov till vanföreställningar om personer som använder 
hörapparat. Å andra sidan, om hörselnedsättningen hålls dold, riskerar 
personen i fråga att möta liknande negativa/oförstående attityder från om-
givningen eftersom konsekvenserna av att ha svårt att höra vad andra 
människor säger leder till avvikande beteendemönster från vad vi ser som 
normalt. Hansen (2008) väljer att kalla detta ett moment 22 medan Da-
nermark & Coniavitis Gellerstedt (2003) påpekar att stigmatisering bör 
kunna utmanas och övervinnas. Författarna beskriver stigmatisering som 
brister i det sociala erkännandet. Axel Honneth (1995, 2003) har beskrivit 
det sociala erkännandet som ”den betingade, emedan värdebundna omtan-
ken om den andres välgång mot bakgrund av våra gemensamma mål” 
(Honneth 2003 s. 107) där begrepp som solidaritet och lojalitet är grund-
läggande. Att uppnå socialt erkännande förutsätter ömsesidig kunskap om 
den andres eventuella svårigheter och problem, exempelvis en kollegas 
kommunikationsproblem som därmed görs till ett gemensamt problem. 
Svårigheter att kommunicera kan då ses i ljuset av den enas hörselproblem 
och den andres okunskap om möjligheten att förbättra/förändra sitt sätt att 
kommunicera. Att synliggöra hörselnedsättningen via exempelvis hörsel-
tekniska arbetshjälpmedel ses som en hjälp att underlätta den process som 
leder till ett socialt erkännande på arbetsplatsen.  
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4. Material och metod  
 

Inledning  
Undersökningens övergripande syfte var att undersöka huruvida personer 
med hörselnedsättning blir hjälpta av hörseltekniska arbetshjälpmedel som 
bekostats av FK. Möjligheten att höra vad som sägs i möten, att höra i 
telefon samt upplevelser av störande omgivningsljud har identifierats som 
särskilt problematiska för yrkesverksamma personer med hörselnedsätt-
ning. Studien syftade därmed även till att gå djupare in på situationer som 
verkar underlättande eller hindrande då hörseltekniska arbetshjälpmedel 
används i dessa situationer. Det finns enligt vår kännedom inga tidigare 
studier om denna hjälpmedelskategori. FK har inte gjort några systematis-
ka uppföljningar, det finns heller ingen systematisk statistik över denna typ 
av ärenden utan alla sorters arbetshjälpmedel redovisas som ett ärendeslag. 
Detta medförde bl.a. att det inte går att följa utvecklingen av tilldelningen 
av just hörseltekniska arbetshjälpmedel bakåt i tiden.  

I detta kapitel redovisas det material (framförallt enkäter till berörda 
brukare, audiogram mm) som samlades in från ett antal försäkringskasse-
kontor efter att samtliga huvudkontor i varje län tillfrågats. Avsaknaden av 
systematisk uppföljning och statistik som nämndes ovan gjorde att det 
således inte heller gick att få ut uppgifter om hur många personer som fått 
hörseltekniska arbetshjälpmedel beviljade av FK, dvs. uppgifter om den för 
min studie aktuella gruppens/populationens storlek och uppgifter om hur 
den var sammansatt avseende exempelvis kön, ålder och grad av hörsel-
nedsättning kunde inte erhållas. Hörseltekniska hjälpmedel kodas inte 
heller i landstingens journalföringssystem. Dessa förhållanden medförde 
dels att det inte gick att få ett slumpmässigt urval dels att någon analys av 
bortfallet i min enkätstudie inte kunde göras och att det inte gick att upp-
skatta hur stor andel av brukarna totalt som blir hjälpta av sina hörseltek-
niska arbetshjälpmedel. Mot bakgrund av den totala bristen på kunskap 
inom detta område har en studie genomförts, trots de begränsningar i för-
utsättningarna som beskrivits här ovan.  

Enkätstudie och intervjustudie 
För att kunna ha en bred ansats konstruerades en enkät som skickades ut 
av de försäkringskassekontor som valde att delta i studien. Resultaten re-
dovisas huvudsakligen deskriptivt i kapitel 5. Enkäten innehöll både fasta 
svarsalternativ och öppna frågor med möjlighet till egna kommentarer. 
Detta gjorde det möjligt att identifiera information från respondenterna 
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som nyanserar och problematiserar användningen av hjälpmedlen. Denna 
information kunde sedan delvis nyttjas till att konstruera den semistruktu-
rerade intervjuguide som användes i intervjustudien. Här sker således en 
fördjupning där frågor som rör den sociala dynamiken och den fysiska 
miljön runt hörande/lyssnande och kommunicerande med hjälpmedel kun-
de avhandlas mer ingående.  

Gruppens/populationens storlek 
Studiens population definieras här som yrkesverksamma som fått hörsel-
tekniska arbetshjälpmedel av FK under 2005 och 2006. Fem län kom att 
ingå i studien, Örebro, Skåne, Västra Götaland, Kronoberg och Gävleborg. 
Preliminära uppgifter om gruppens/populationens storlek gick att få fram 
för tre av länen i studien: Örebro, Kronoberg och Gävleborg p.g.a. att 
hörselvården hade utrett behovet och kunde ta fram uppgifter manuellt. 
Uppgifterna från Skåne och Västra Götaland kom från Hörseltjänst AB 
respektive Försäkringskassan och bedöms som osäkrare.  

Tabell 3. Uppskattat antal personer i fem län som fått hörseltekniska arbetshjälp-
medel under 2005 och 2006. Observera att uppgifterna från Skåne och Västra 
Götaland är grova uppskattningar och inte kommer från landstingets hörselvård, 
antalen är sannolikt högre i båda länen.  

 Örebro Kronoberg Gävleborg Skåne Västra 
Göta-
land 
(delar 
av) 

Totalt 

Personer som 
fått hörsel-
tekniska 
arbetshjälp-
medel 2005 
och 2006 

48 11 51 330 102 542 

Kvinnor 27 6 26 Ingen 
uppgift 

61 120 
(exkl 
Skå-
ne) 

Män 17 5 25 Ingen 
uppgift 

41 88 
(exkl 
Skå-
ne) 

Uppgiftsläm-
nare 

Audiolo-
giska 
kliniken, 
Örebro 
läns lands-
ting 

Hörsel- och 
dövenhe-
ten,Växjö 

Hörcen- 
tralen, 
Gävle 

Hörsel-
tjänst AB, 
Eslöv 

FK, 
Lidkö-
ping 
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Enkätens uppbyggnad 
Den huvudsakliga inspirationen till enkätens uppbyggnad kommer från 
Kramer (2006) där The Amsterdam checklist for hearing and work (Ams-
terdamskalan) utarbetades och lämnades ut till en grupp om 150 personer 
med hörselnedsättning och en kontrollgrupp om 60 personer med normal 
hörsel. Några olika faktorer/situationer urskiljdes där personer med hör-
selnedsättning signifikant skilde sig från kontrollgruppen i situationer som 
t.ex. en högre grad av sjukskrivning, oftare behov av att samtala i buller, 
oftare behov av att urskilja ljud/”lägesbestämma” ljud, en intensivare upp-
levelse av buller och en större ansträngning att höra. De faktorer Kramer 
(2006) fann som skiljde ut personer med hörselnedsättning från normalhö-
rande kan sammanfattas med begreppen ”hörkrävande” och ”kommunika-
tionskrävande” (där en högre grad av sjukskrivning antogs vara en konse-
kvens av hör- och kommunikationskrav). Enkäten som konstruerades inför 
denna studie var ett försök att operationalisera dessa begrepp. De områ-
den/situationer som i Amsterdamskalan relaterades till hör- och kommuni-
kationskrävande situationer identifierades inför denna studie som liktydiga 
med de situationer och förhållanden där tekniska hjälpmedel och andra 
åtgärder sätts in. Först och främst för att underlätta i kommunikationskrä-
vande situationer som t.ex. olika mötessituationer, samt för att minska 
ansträngningen att höra/lyssna vid störande omgivningsljud.  

I enkäten (bilaga 4) fick personerna svara på ett antal bakgrundsfrågor 
som t.ex. typ av arbete och arbetsuppgifter, hur länge de varit på arbets-
platsen, eventuell sjukskrivning, tid med hörselnedsättning och om de an-
vände hörapparat. När det gällde arbetet så fick respondenterna ange sina 
yrkesbeteckningar och sina huvudsakliga arbetsuppgifter, som i efterhand 
kodades enligt Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 96 (SCB 
1998). Varje angivet yrke fördes till ett av tio yrkesområden enligt benäm-
ningarna i SSYK. Styrande för kodning enligt SSYK är de kvalifikationer 
som krävs i arbetet, inte de kvalifikationer som personen i fråga faktiskt 
besitter. Gruppens storlek och sammansättning var som nämnts okänt 
vilket motiverade relativt ingående bakgrundsfrågor. Respondenterna fick 
ange konsekvenserna av sin hörselnedsättning i deras arbetsmiljö samt 
ange vilken typ av hjälpmedel de hade fått. En fråga gällde huruvida 
hjälpmedlen haft effekt på sjukskrivning och arbetstid på så vis att sjuk-
skrivningen hade kunnat brytas eller att arbetstiden kunnat ökas. Vidare 
efterfrågades vilka arbetshjälpmedel personen fått. I ett antal frågor om-
bads personerna uppskatta i vilken grad det föreligger krav på att upptäcka 
ljud, att tala i telefon, samt att medverka i möten med flera personer. I 
direkt anslutning till dessa frågor efterfrågades nyttan av deras arbets-
hjälpmedel där svarsalternativen var ja/nej/vet ej samt möjlighet att motive-
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ra svaret i en följdfråga (öppet svar). Med en liknande frågeformulering 
ombads personerna uppge om de upplevde buller och/eller dålig akustik. I 
samband med upplevelse av buller och dålig akustik efterfrågades huruvida 
några åtgärder satts in för att minska bullret respektive förbättra akustiken 
vilket också här kunde redovisas med alternativen ja/nej/vet ej samt i ett 
öppet svar. Vid redovisningen av följdfrågorna har en begränsning gjorts i 
antalet citat  . Här redovisas svar som är innehållsrika och som tar hänsyn 
till omständigheter i omgivningen snarare än att enbart förmedla att 
”hjälpmedlet hjälper”. De innehållsrika svaren bedöms ge större underlag 
för reflektion och ger i diskussionen möjlighet att knyta an till teoriavsnit-
tet i kapitel 3. I redovisningen beskrivs även hur många som kommentera-
de respektive följdfråga. 

Procedur och urvalskriterier 
Alla försäkringskassekontor i landet utom det på Gotland – sammanlagt 
24 av 25 kontor - kontaktades via telefon för att få tag i den/de handlägga-
re som arbetade med handläggning av arbetshjälpmedel. Det varierade 
huruvida en handläggare arbetade med ärendeslaget eller om det var upp-
delat på flera och behandlades löpande tillsammans med andra förekom-
mande ärenden. Efter att kontakt etablerats med minst en handläggare av 
arbetshjälpmedel inom varje län fick samtliga ett brev med information om 
studien (se Bilagor) och tillfrågades om de ville medverka i undersökningen 
genom att skicka ut enkäten till berörda försäkrade. På grund av sekre-
tesslagstiftningen och uppgifternas karaktär av personuppgifter kunde FK 
inte lämna ut några uppgifter i förväg, dessutom fanns som sagt ingen sys-
tematisk statistik över ärendeslaget. Tidsperioden begränsades till åren 
2005 och 2006. Urvalskriterierna var att personerna skulle ha fått hörsel-
tekniska arbetshjälpmedel men inte enbart hörapparat samt att de skulle 
vara födda 1945 och senare för att säkerställa att de ännu arbetade. Fem 
län svarade ja till att delta i studien: Örebro, Kronoberg, Skåne län, Västra 
Götalands län och Gävleborgs län. Dessa län har tillsammans totalt ca 3 
450 000 invånare vilket utgör ca 37 % av Sveriges befolkning. Deltagandet 
varierade mellan de fem länen; endast Örebro och Kronoberg skickade ut 
enkäten till alla som föll inom kriterierna för deltagande i studien (Örebro: 
n=30, Kronoberg n=9). Övriga län begränsade sina utskick (Västra Göta-
land n=70, Skåne n=68 och Gävleborg n=11) främst på grund av att ären-
dehandläggningen var spridd över länet, dvs. uppdelat på flera handlägga-
re, utskicket begränsades även pga. tidsbrist. Dock gjordes begränsningar-
na utifrån beslutsdatum på ansökningarna och inte baserat på kön, ålder 
eller yrkestillhörighet. Ärendena existerade endast i pappersformat på re-
spektive kassakontor och all sökning bland ärendena skedde manuellt. 
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Praktiskt gick utskicket till så att forskaren skickade färdigfrankerade ku-
vert med informationsbrev, enkät, samtyckesblankett och svarskuvert till 
FK. Handläggaren satte därefter dit adresser och postade utskicken. En 
kodnyckel upprättades av handläggaren för att kunna skicka påminnelser. 
(Forskaren hade ingen insyn i kodnyckelns utseende.) Totalt skickades 
enkäten till 188 personer.  

Förfarandet vid urvalet av personer, har inte varit helt slumpmässigt 
utan kan delvis ha varit utsatt för beroenden, i och med att ett kronolo-
giskt urval (inom en tvåårsperiod 2005-2006) gjordes, samt att ett okänt 
antal personer föll bort inom tre av fem län. Det fanns dock inget som 
tyder på att en annorlunda ärendehandläggning (som påverkar vilka per-
soner som bedömts ha behov av hjälpmedel) gjorts under tidsperioden 
jämfört tidigare år.  

Totalt fick alltså 188 personer en enkät. Av 117 inkomna svar var det 
15 som svarade att de inte ville delta i/inte kände sig berörda av studien. 
Dessutom gick 32 bort bland annat p.g.a. felaktigt utförda utskick från FK 
i Skåne där personer som fått enbart hörapparat inkluderades. Från Västra 
Götaland kom svar från personer som fått enbart personliga hörselskydd, 
sju personer var barndomsdöva och hade fått enbart varseblivningssystem. 
Dessa exkluderades med hänvisning till studiens huvudsakliga inriktning 
på tekniska arbetshjälpmedel avsedda att underlätta i hör- och kommuni-
kationskrävande situationer för personer med hörselnedsättning. Samman-
lagt föll alltså 47 (av 117 inkomna) svar bort varav 15 inte stämde med de 
inklusionskriterier som angivits till FK och egentligen inte tillhörde mål-
gruppen. Stickprovets slutliga storlek blev 70 personer, 44 kvinnor och 26 
män.  

Tabell 4. Antalet utskick, inkomna svar samt, i kända fall, könsfördelning.  

 Örebro Kronoberg Skåne V Göta-
land 

Gävleborg Totalt 

Antal utskick 30 9 68 70 11 188 
Könsfördelning Ingen 

uppgift 
Ingen 
uppgift 

Ingen 
uppgift 

43 kv/27 
män 

8 kv/3 
män 

 

Påminnelser 2 2 1 1 1 7 
Inkomna svar 
(totalt) 

20 6 38 33 5 102 

Utgick 5 1 15 11 - 32 
Ingår i studien 15 5 23 22 5 70 

 
Det slutgiltiga datamaterialet bestod av enkätsvar, tonaudiogram och be-
slutsmaterial från FK där typ av hjälpmedel nästan alltid har preciserats. 
Kostnaden för hjälpmedlen (eller åtgärden) specificerades i många fall men 
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inte lika ofta som typ av hjälpmedel. I beslutsunderlagen fanns också ut-
redningar om personernas arbetssituation, hörselstatus samt problem på 
arbetsplatsen relaterade till hörselnedsättning, kommunikationskrav och 
störande ljudnivåer/buller. De mest kompletta underlagen fanns i Skåne, 
som regelmässigt innehöll alla dessa aspekter. Liknande men mindre om-
fattande underlag fanns i Kronoberg, medan det i övriga län oftast fanns 
endast ett förslag på teknik tillsammans med en offert från hörselvården 
och/eller det företag som sålde hjälpmedel. 

Den slutgiltiga utformningen av enkäten diskuterades med forskare och 
medarbetare inom Institutet för handikappvetenskap och med hörseltekni-
ker verksamma inom Riksgymnasiet för hörselskadade (Örebro).  Enkäten 
testades därefter på tre medlemmar inom Hörselskadades förening som 
använde hörseltekniska arbetshjälpmedel. Alla uppfattade enkäten som lätt 
att förstå och kunde utan problem svara på frågorna.  

Informerat samtycke 
För att öka svarsfrekvensen och för att iaktta god forskningssed strävades 
efter att uppfylla kraven på informerat samtycke (Esaiasson m. fl. 2003, s. 
285, 442). Personerna fick ett informationsbrev (bilaga 2) och upplystes 
särskilt om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 
avbryta sitt deltagande samt att deras kontakter med FK inte skulle påver-
kas. En särskild samtyckesblankett (bilaga 3) utformades även där perso-
nen ombads samtycka till att forskaren hämtade ut det beslutsunderlag 
som fanns på FK. Samtyckesblanketten granskades även av en förvaltnings-
jurist vid FK i Västra Götaland som föreslog kompletteringar till den färdi-
ga blanketten. Samtycket gällde även tillåtelse att ta del av personens au-
diogram, oavsett om detta fanns hos FK eller på audiologisk klinik. Perso-
nen hade på samtyckesblanketten dessutom möjlighet att ge tillåtelse till 
forskaren att återkomma vid senare tillfälle för att göra en intervju.  

Bearbetning, analys och redovisning 
Enkätstudien redovisas huvudsakligen med beskrivande statistik. Samman-
ställningen gjordes i tabellform där frekvenser redovisas för alla svar och 
med en indelning av personerna enligt kön och grad av hörselnedsättning. 
Tabellerna finns bilagda i bilaga 5. Enkätens öppna svar och de kommen-
tarer som gavs där har sammanförts till kategorier. Ett urval av citat från 
de öppna svaren finns bilagda i bilaga 6.  
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Intervjustudien 
Enkätstudien kompletterades med samtalsintervjuer med tio av de personer 
som besvarat enkäten. Syftet var att ta del av beskrivningar av situationer 
och möten där arbetshjälpmedel användes för att förstå vad som underlät-
tade eller eventuellt hindrade ett framgångsrikt användande. Då intervju-
studien genomfördes, efter att enkätstudien bearbetats, stod det klart att en 
majoritet av personerna blev hjälpta av sina hjälpmedel. Svaren på enkä-
tens följdfrågor visade dock några intressanta villkor för användandet som 
gav flera nyanser åt den positiva bilden av hjälpmedlen och som därmed 
behövde studeras ytterligare. Analysen av intervjuerna var delvis teoristyrt 
där teorier om stigmatisering och socialt erkännande användes.  

Urval 
Inför intervjustudien var målsättningen att intervjua tio personer. Antalet 
ansågs som möjligt att genomföra inom tidsramen för studien och grundar 
sig således delvis på praktiska omständigheter. Informanterna bodde dess-
utom i olika städer och intervjuerna krävde flera resor. Målet var att få en 
spridning när det gäller grad av hörselnedsättning och att få med både 
kvinnor och män, dvs. urvalet var strategiskt. 

Urvalet av de personer som valdes ut för intervju grundade sig i ett för-
sta steg på de respondenter som svarat ja till att bli intervjuade på sam-
tyckesblanketten (se Bilagor) som medföljde enkäten. Sextio personer sva-
rade ja. Av dessa personer utgick tre på grund av att de var kända av fors-
karen, tre personer hade hunnit bli pensionärer och arbetar alltså inte. 
Audiogram saknades för en person och slutligen var det tre personer som 
inte använde kommunikationshjälpmedel. Sammanlagt utgick tio personer. 
I ett andra steg grundade sig urvalet på vilka av de 50 kvarvarande som 
svarat ”ofta” och ”mycket ofta” på frågan: Hur ofta behöver du delta i 
möten och samtal med fler än en deltagare på din arbetsplats?; 43 personer 
svarade ofta/mycket ofta. I gruppen om 43 personer fanns 14 personer med 
lätt, 21 personer med måttlig och 8 personer med svår hörselnedsättning. 
För att öka chansen att få till en grupp som hade både lättare och svårare 
hörselnedsättning så plockades ett antal personer ut i gruppen måttlig hör-
selnedsättning där TMV 4 översteg 65 dB. I den slutliga gruppen ingick 
därför 14 personer med lätt, 6 personer med måttlig samt 8 personer med 
svår hörselnedsättning. En förfrågan och en påminnelse om att de tidigare 
tackat ja till att bli intervjuade skickades ut via brev till samtliga 28 perso-
ner. Könsfördelningen i urvalet var 17 kvinnor och 11 män.  

Elva personer svarade ja till att medverka i en intervju, ytterligare två 
svarade men tackade nej.  Då gruppen som svarat ja bestod av 7 kvinnor 
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och 4 män valdes en av kvinnorna bort för att få en jämnare könsfördel-
ning. Den slutgiltiga gruppen bestod av 6 kvinnor och 4 män. En förfrågan 
gick även till två personer (kvinnor) som var medlemmar i HRF och som 
använde arbetshjälpmedel. Dessa tillfrågades angående en eventuell provin-
tervju, en svarade ja. Provintervjun bedömdes som så pass lyckad och väl 
genomförd att den togs med i urvalet av informanter och ingår på samma 
villkor som övriga i analysen. 

Tabell 5. Antal informanter samt deras grad av hns.  

Grad av 
hns/kön 

Kvinna Man 

Lätt 3 1 
Måttlig 3  
Svår 1 3 

 
Informanterna bildade till slut en grupp om sju kvinnor och fyra män. 
Graden av hörselnedsättning varierar, där männen visserligen dominerar 
bland dem med svår hörselnedsättning, men där kvinnorna med måttlig 
hörselnedsättning befinner sig relativt nära gränsen för svår hörselnedsätt-
ning. Således förekommer en variation i graden av hörselnedsättning bland 
informanterna. För en presentation av informanterna i tabellform, se kapi-
tel 5.   

Intervjuguidens uppbyggnad  
Det övergripande syftet med intervjuerna var att få fram beskrivningar och 
upplevelser av situationer och möten där hörseltekniska arbetshjälpmedel 
används. Tanken var att öka kunskapen om hindrande respektive underlät-
tande faktorer i svåra kommunikationssituationer. Enkätstudien fördjupa-
des och kompletterades på detta sätt avseende beskrivningar och upplevel-
ser av situationer i arbetslivet där personer med hörselnedsättning kommu-
nicerar med arbetskamrater och arbetsledare i en normalhörande omgiv-
ning. Avsikten med arbetshjälpmedel är (bl.a.) att de ska kompensera för 
den aktuella funktionsnedsättningen. Intervjuerna erbjöd ett sätt att få 
informanternas syn på huruvida tekniken kompenserade för hörselnedsätt-
ningen i kommunikationen på arbetsplatsen. Intervjuguiden anpassades till 
den generella modell för hjälpmedelsanvändning enligt Bain & Leger 
(1997) BATS, som beskrivits i kapitel tre. BATS-modellen fungerade som 
en bakomliggande checklista och begreppen i de olika sfärerna fick utgöra 
guidens huvudsakliga frågeområden varifrån följdfrågor utvecklades (bila-
ga 4). Guiden kan betecknas som halvstrukturerad enligt exempelvis Kva-
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les (1997, s 121ff) anvisningar. Tonvikten lades på att be informanterna 
beskriva sin arbetssituation, sin teknik, sin omgivning och att hela tiden 
relatera till hörselnedsättningen och arbetshjälpmedlens betydelse i hör- 
och kommunikationskrävande situationer. Att fråga om användning av 
hjälpmedel och vad det är som fungerar respektive inte fungerar har en 
praktisk karaktär som motiverade konkreta frågor. Frågorna var också ett 
sätt att anknyta till forskningsfrågan angående upplevelsen av hörseltek-
niska arbetshjälpmedel och hur en framgångsrik strategi ser ut i använd-
ningen av dem.  

Intervjuernas genomförande 
Efter att personerna svarat bestämdes tid för intervju i varje persons hem-
stad. All kommunikation skedde via e-post och senare via sms. Personerna 
fick välja plats för intervjun vilket resulterade i att tre valde att ta emot 
undertecknad på arbetet, två valde biblioteket, fyra valde hemmet och en 
intervjuarens hem. Provintervjun skedde på informantens arbetsplats. Prov-
intervjun genomfördes i december 2008 och resten av intervjuerna genom-
fördes under februari-mars 2009. Målet var att intervjuerna skulle ta max 
en timme i anspråk, vilket i praktiken innebar att en intervju kom att vara 
ca en timme och 20 minuter och en ca 45 minuter. Övriga varade ca en 
timme. Intervjuerna spelades in på Mp3-spelare vilket informanterna fått 
veta i förväg. Varje intervju inleddes med att jag förklarade syftet med 
samtalet och även visade modellen av Bain & Leger som intervjuguiden 
inleds med och som även utgör en bas för guidens frågeområden. Det stod 
från början klart att även jag hade hörselnedsättning varför vissa av inter-
vjuerna genomfördes med hjälp av samtalsförstärkare i form av FM-
system.    

Bearbetning, analys och redovisning 
På grund av min egen hörselnedsättning anlitades två studenter på audio-
nomprogrammet vid Örebro universitet samt en forskningsassistent vid 
Audiologiskt forskningscentrum (Örebro läns landsting) för utskrift av 
intervjuerna. Instruktionerna var att skriva ut allt så ordagrant som möjligt 
varvid intervjumanuskripten till slut förelåg i form av talspråklig syntax. 
Undertecknad kunde efter utskrifternas genomförande lyssna och samtidigt 
läsa igenom varje intervju och göra kompletteringar med exempelvis ut-
ropstecken eller … (tre punkter) vid tveksamma yttranden osv. I citaten 
som presenteras i analyskapitlet har talspråkligheten till stor del behållits, 
för läsbarhetens skull har dock mindre förtydliganden gjorts med tillägg av 
enstaka ord. Efter denna bearbetning förelåg sålunda materialet i form av 



80 I SIF BJARNASON Jobbet är kommunikation 
 

texter. Intervjutexterna har sedan analyserats med hjälp av en kvalitativ 
metod – kvalitativ innehållsanalys – som presenteras närmare nedan.  

Grunderna i kvalitativ innehållsanalys har beskrivits i en artikel av Gra-
neheim och Lundman (2004). En av författarnas utgångspunkter är att 
kvalitativ innehållsanalys alltid innebär en tolkningsprocess men att den 
kan vara av olika djup. Viktiga begrepp som knutits till metoden är mani-
fest och latent innehåll, analysenhet, meningsbärande enhet, kondensering, 
abstrahering, innehållsligt område alternativt domän, kodning, kategorise-
ring och tematisering. De tre sistnämnda begreppen kan sägas vara allmän-
giltiga för analysförfarandet inom ett flertal kvalitativa metoder (Morse & 
Richards 2002, s. 44). Vad som föregår tematiseringen av datamaterialet är 
ett nedbrytande av texten i hanterbara delar. Det är här begreppsapparaten 
angående meningsenheter, kondensering, kodning och kategorisering 
kommer in för att beskriva vad forskaren ”gör” med texten. Graneheim 
och Lundman (2004) gör en viss skillnad mellan manifest och latent inne-
håll i den analysenhet som utgör datamaterialet (i denna studie de olika 
intervjuerna). Forskaren uppmanas att bestämma fokus för analysen; skall 
det manifesta eller det latenta innehållet styra? Den manifesta nivån utgörs 
då av textens direkta utsagor, det som ”syns”. Den latenta nivån utgör det 
texten/texterna handlar om, den inbördes relationen mellan ett antal före-
teelser samt en tolkning av den underliggande meningen. I föreliggande 
studie fokuserades i första hand det manifesta innehållet.  

Analysförfarandet skedde delvis med hjälp av kodning och kategorise-
ring av materialet i dataprogrammet NVivo. En lika stor del skedde manu-
ellt, dvs. genom att använda utskrifter av intervjuerna, genom att ständigt 
återvända till texten, via anteckningar i marginaler och så vidare.  Det har 
inte varit möjligt att genomföra analysen som en lineär process utan det 
hela var snarare ett pendlande fram och tillbaka mellan intervjutext, koder, 
tänkbara kategoriseringar och prövande av teman. Det är därför svårt och 
förmodligen inte meningsfullt att exakt återge alla steg i processen.  
I studien har utsagorna på den manifesta nivån använts i såväl kodning, 
kategorisering som tematisering av materialet. I och med tematiseringen 
skedde en tolkande abstraktion av intervjuernas huvudsakliga innehåll. 
Abstraktionen sker alltså i den process som tematiseringen av datamateria-
let utgör. Tematiseringen och de slutsatser som presenteras skedde huvud-
sakligen styrt av de teoretiska utgångspunkterna som presenterades i kapi-
tel 3 samt utifrån studiens övergripande frågeställningar. Det inslag av mer 
”förutsättningslös” eller induktiv analys av materialet gjordes i inlednings-
skedet där främst kodningen utgick från materialet som sådant och krävde 
ett flertal genomläsningar av repetitiv karaktär. I kategoriseringen av inter-
vjuerna skedde en medveten anknytning till den halvstrukturerade inter-
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vjuguiden (se bilaga 4) som ju bygger på BATS-modellen (Bain & Leger 
1997) med syfte att vara ett analysverktyg i olika verklighetsbeskrivningar. 
Graneheim och Lundman (2004) framhåller kategoriseringen som det cen-
trala inslaget i kvalitativ innehållsanalys.  

Kategoriseringen innebar en läsning av intervjuerna som skilde sig från 
den läsning som tematiseringen innebar. Graneheim och Lundman (2004, 
s. 107) definierar en kategori som att den besvarar frågan ”vad?”; den ska 
sammanfatta ett innehåll på en beskrivande nivå i det material som analy-
seras. Via kategorierna ville jag, på en beskrivande nivå, visa vad infor-
manterna svarade på mina frågor. Vad var gemensamt för informanterna? 
Fanns det skillnader i svaren som kunde föranleda egna kategorier? För att 
strukturera kategorierna i föreliggande studie delades varje intervju in i 
delar (arbetsuppgifterna, tekniken, den fysiska och sociala omgivningen 
och användaren) som skapades av BATS-modellen i intervjuguiden. Delar-
na märktes sedan ut i varje intervju för sig, på så vis gick det att hoppa 
mellan olika personer men enkelt finna samma frågeområde. Kategorise-
ringen innebar en första analys av materialet, men en analys på en grunda-
re nivå än vad som följde i och med tematiseringen. 

Tematiseringen innebar en läsning på en annan nivå där enkätens fråge-
områden inte spelade lika stor roll. Graneheim och Lundman (2004, s. 
107) definierar ett tema som att det ska ge svar på frågan ”hur?”; hur ska 
den underliggande meningen i texten tolkas? Genom att läsa kategorise-
ringen och intervjutexterna parallellt analyserades och tolkades informan-
ternas svar med utgångspunkt i studiens teoretiska resonemang. Syftet var 
att utföra en teoretisk tolkande analys för att kunna presentera intervjuer-
nas tematiska innehåll.   

Metoddiskussion  
Hur studerar man bäst användning av hörseltekniska arbetshjälpmedel? 
Att vända sig till användarna förefaller logiskt och var det som styrde valet 
av en enkät följt av en intervjustudie. I samband med förfrågan (år 2006) 
om deltagande i studien skedde en stor omorganisation inom FK som inne-
bar att ärendeslaget arbetshjälpmedel centraliserades. All handläggning av 
arbetshjälpmedel sker sedan 1 april 2007 nationellt i Karlshamn. Bland 
annat på grund av omorganisationen svarade endast fem av tillfrågade 24 
län ja till att delta i studien. Det stod tidigt klart att det inte fanns någon 
systematisk statistik att använda utan att datamaterial måste samlas in 
manuellt. Materialet, dvs. enskilda akter med beslutsunderlag angående 
beviljat eller inte beviljat bidrag till arbetshjälpmedel, förvarades dessutom 
på varje enskilt försäkringskassekontor och var inte kategoriserat i typ av 
hjälpmedel. Att FK inte kunde tillhandahålla någon systematisk statistik 
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där olika kategorier av arbetshjälpmedel specificerats var anmärkningsvärt 
och försvårar på ett generellt plan både möjligheten att genomföra veten-
skapliga studier och att studera nyttan/kostnadsnytta av utförda anpass-
ningar av såväl hörseltekniska som andra typer av arbetshjälpmedel. I 
samband med den centralisering av ärendeslaget arbetshjälpmedel som 
genomfördes från 2007 och framåt beslutades att en kategorisering av 
ärendeslaget hädanefter skulle ske. Det betyder att det idag bör vara möj-
ligt att skilja mellan hörsel, syn, rörelsehinder m.fl. kategorier. Sammanta-
get innebär detta att populationen vid denna studies genomförande var 
okänd och att vi bara har kunskap om de personer som besvarade enkäten. 
Således har det inte varit möjligt att genomföra någon bortfallsanalys och 
risken finns till exempel att de som valde att inte svara är missnöjda i 
mycket större utsträckning än svarsgruppen, vi vet inte. Det var heller inte 
möjligt att studera orsaker till avslag på ansökan om bidrag till hörseltek-
niska arbetshjälpmedel. Värdet av föreliggande studie får ändå sägas ligga i 
att inga tidigare studier påträffats som särskilt undersökt situationen för 
yrkesverksamma personer med hörselnedsättning som fått hörseltekniska 
arbetshjälpmedel. För Southall m.fl. (2006) ledde det eftersatta forsknings-
läget inom detta område till en explorativ forskningsdesign, vilket kan 
sägas gälla också för denna studie. Syftet med en explorativ design är bl.a. 
att sondera terrängen, att föreslå och/eller visa relevanta aspekter som be-
höver studeras ytterligare inom ett område.  

Något som skulle kunna ses som bristfälligt i föreliggande studie är den 
låga kontroll av den teknik som använts av deltagarna i studien. Jag har 
endast kunna benämna deras användning med det sammanfattande be-
greppet FM-system. I föreliggande studie har det inte varit möjligt (vilket 
inte heller var syftet) att ha kontroll över exempelvis avståndet mellan mik-
rofonen och den som talar eller att få fram skillnader i nytta mellan olika 
fabrikat av FM-system eller telefonhjälpmedel. Överhuvudtaget kan studi-
en sägas spegla en helhetssituation där flera olika insatser i form av teknis-
ka hjälpmedel, olika insatser för att minska buller och förbättra akustiken 
samt psykosociala insatser framstått som ingående i den process som star-
tar då en person börjar använda hörseltekniska arbetshjälpmedel.  

Morse & Richards (2002) ägnar ett avsnitt åt vad de kallar Yourself as 
data (s. 103ff). En forskare med egen direkt erfarenhet av det fenomen som 
studeras kommer oundvikligen att ha en inverkan på studien, frågan är 
vilken? På ett generellt plan kan det också hävdas att alla forskare har 
erfarenheter som påverkar deras studier. Jag har i inledningen till studien 
talat om att jag har erfarenheter av hörselnedsättning och hörseltekniska 
hjälpmedel, vilket gäller både arbetshjälpmedel och teleslingor i offentliga 
lokaler. Eftersom dessa erfarenheter motiverade valet av forskningsfråga 
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kändes det relevant att tala om detta tidigt. Jag har dock begränsat mitt 
eget deltagande i studien; strävan var att explicitgöra egna erfarenheter 
men att separera dessa från andras väl medveten om att erfarenheterna 
liknade varandra men att de inte var samma. Detta faktum placerade inter-
vjuare och informant i ett slags jämbördigt förhållande som skapade en 
avslappnad stämning. - Är du också hörselskadad? Åh, vad skönt! Kom-
menterade exempelvis en av informanterna. Liksom informanterna i Da-
nermark & Coniavitis Gellerstedts (2003, s. 32) studie uttryckte flera av 
personerna att det kändes viktigt med denna typ av forskning och att ett 
skäl till att de ställde upp var att resultaten kanske skulle kunna komma 
andra tillgodo. De kategorier och teman som blev resultatet av intervjustu-
diens analys bygger på min egen bedömning. Då jag i första hand grundat 
analysen på det manifesta innehållet och dessutom använt en modell 
(BATS av Bain & Leger 1997) som vägledning tror jag inte att flera med-
bedömare hade ändrat innehållet i vare sig kategorier eller teman på ett 
genomgripande sätt.  

Morse & Richards (2002)  diskuterar reliabilitet och validitet i samband 
med kvalitativ forskning. Författarna anser alltså att begreppen hör hemma 
även inom den kvalitativa forskningen och sätter upp ett antal kriterier för 
hur man igenom forskningsprocessen kan gå tillväga för att försäkra sig 
om att resultaten blir både reliabla och valida. Detta handlar exempelvis 
om att vara väl förberedd genom systematiska litteraturstudier där man 
strävat efter en överblick av kunskapsområdet. Ens egna kunskaper behö-
ver bli så pass omfattande att upptäckten av ”nya” saker i det egna forsk-
ningsmaterialet kan vägas mot tidigare studerade förhållanden. Att hörsel-
nedsättning är en funktionsnedsättning som är osynlig är knappast nytt 
eller okänt, det är heller inget nytt att hörapparater och tekniska hjälpme-
del kan komma att ses som stigmamarkörer av både personen själv och 
andra (normalhörande) samt att personer med hörselnedsättning utför ett 
ständigt merarbete. Det nya blir att använda denna kunskap i ett delvis 
outforskat sammanhang, att placera in användningen av hörseltekniska 
arbetshjälpmedel inom ramen för tidigare vunnen kunskap och att via ny 
empiri både bekräfta men även modifiera denna kunskap, ty:  

Knowledge builds incrementally or by processes of replacement. (Morse & 
Richards 2002, s. 170.) 

Av betydelse för valida resultat inom kvalitativ forskning är även sättet att 
rekrytera informanter/deltagare. Här är det snarast utvalda personer med 
speciella egenskaper som efterfrågas och vars erfarenheter bedöms kunna 
ge tillförlitlig kvalitativt relaterad kunskap som svarar mot forskningsfrå-
gan. Deltagarna i denna studie hade det gemenamt att de var yrkesverk-
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samma, hade hörselnedsättning och hade fått bidrag till hörseltekniska 
arbetshjälpmedel via FK. Alla hade använt sina hjälpmedel en period och 
alla hade upplevt att de blev hjälpta. De individuella variationer och olikar-
tade erfarenheter som ändå fanns i denna grupp, men inom ramen för det 
gemensamma, bidrog till validiteten i både kategorier och teman.   

Forskningsetiska överväganden  
Vid tiden för denna studies datainsamling krävdes ingen etikprövning av 
studier som använde sig av s.k. informerat samtycke. Inför insamlingen av 
material hos FK skedde en prövning hos en jurist hos FK i Västra Göta-
lands län och som ledde till ett godkännande. Även inför insamlingen i 
Örebro län diskuterades förfarandet med en jurist anställd inom FK. Dock 
har de fyra huvudkrav följts som specificerats av Vetenskapsrådet (u.å.), 
nämligen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Deltagarna erbjöds medverkan genom ett informations-
brev där syftet med studien beskrevs. Vidare upplystes de om att deltagan-
det var frivilligt, att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande samt 
att deras personuppgifter och enkätsvar skulle komma att förvaras på ett 
säkert sätt dvs. i ett låst arkivskåp. Samtliga deltagande respondenter och 
informanter medgav sitt deltagande i studien på en särskild blankett som 
skickades direkt till forskaren (bilaga 3). Det insamlade datamaterialet har 
enbart använts för denna studies syften.  

Vetenskapsrådet påpekar vikten av att forskningsresultat sprids, detta är 
särskilt viktigt till personer som är direkt berörda av den aktuella studien 
och kan bidra till att deras medverkan känns meningsfull. Flera av delta-
garna, både informanter och respondenter, uttryckte sitt gillande av studi-
ens inriktning och pekade på ett behov av denna typ av forskning. De gav 
även på flera sätt uttryck för en glädje att bli uppmärksammade. Ett flertal 
av respondenterna och samtliga informanter uttryckte även en önskan att 
få tillgång till studiens resultat. Jag kommer att skicka ut den tryckta ver-
sionen till dem som begärt det.  

Sammanfattning 
Studien lades upp som en kombination av en enkätundersökning och en 
intervjustudie. Samtliga Försäkringskassor (utom Gotland) tillfrågades om 
deltagande och fem valde att delta i studien. Då populationen var okänd 
och ingen systematisk statistik fördes om utdelade hörseltekniska arbets-
hjälpmedel samlades materialet in helt manuellt. Inspirationen till enkätens 
uppbyggnad kom från Kramer m.fl. (2006) som utarbetade The Amster-
dam checklist for hearing and work (Amsterdamskalan) och vars frågebat-
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teri tolkades som liktydiga med de situationer där svårigheter att höra för-
anleder anpassning med hörseltekniska arbetshjälpmedel. Intervjustudien 
genomfördes med ett urval av respondenterna och genomfördes med en 
semistrukturerad intervjuguide som följde BATS-modellen utvecklad av 
Bain & Leger (1997). Intervjuerna analyserades med hjälp av s.k. kvalitativ 
innehållsanalys. 
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5. Redovisning av enkätstudien  
    och intervjustudien 

Inledning 
I följande kapitel redovisas uppsatsens empiriska delar. Resultatet av enkä-
tens frågor (bilaga 3) kommer i första hand att redovisas med hjälp av 
beskrivande statistik (som återfinns i detalj i bilaga 5 och här presenteras i 
löpande text). Redovisningen sker utifrån en kategoriindelning av perso-
nerna enligt grad av hörselnedsättning och kön. Dessutom görs en genom-
gång och kommenteras enkätens öppna frågor. Eftersom uppgifter om 
populationen (dvs. yrkesverksamma hörapparatanvändare i fem län som 
nyttjar hörseltekniska arbetshjälpmedel) saknades helt, så läggs viss vikt 
vid att redovisa svarsgruppens utseende allra först. De svarsmönster som 
kommer fram gäller i första hand denna grupp och går inte att generalisera 
till populationen.  

Därefter redovisas resultatet av intervjustudien. De kategorier som 
framkom i analysen har ordnats enligt områdena i modellen, BATS (Bain 
& Leger 1997), som låg till grund för den semistrukturella intervjuguiden 
(bilaga 4). I ett andra steg görs en fortsatt analys av intervjuerna som gene-
rerat ett antal teman vilka utgår ifrån studiens teoretiska perspektiv.  

Enkätstudien 

Beskrivning av gruppen 
Gruppen av personer som besvarade enkäten (70 personer) visade sig bestå 
av en större andel kvinnor (44 kvinnor och 26 män) och delades in i kate-
gorier efter grad av hörselnedsättning enligt tillämpad praxis (Martini et.al 
2001, s. 12): lätt (20-40 dB HL, n=20), måttlig (41-70 dB HL, n=30) och 
svår (71-95 dB HL, n=16) (tabell 1) 18

                                                      
18 För fyra av kvinnorna saknades audiogramuppgifter 

. Den yngsta personen var 23 år och 
den äldsta 64 år. Inga uppenbara skillnader i åldersspridning kunde ses 
mellan kategorierna av hörselnedsättning eller mellan könen. Graden av 
hörselnedsättning uppvisade heller ingen tydlig variation beroende på kön. 
Personerna fick svara på hur länge de haft sin hörselnedsättning, vilket 
visade en stor spridning i antalet år. I hela gruppen fanns 21 barndomshör-
selskadade vilket utgör 31 %. Övriga gruppen hade förvärvat sin hörsel-
nedsättning i vuxen ålder. De kortaste tiderna med hörselnedsättning fanns 
i gruppen lätt hörselnedsättning. En könsjämförelse visar att männen hade 
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en längre tid med hörselnedsättning jämfört med kvinnorna vilket gällde 
generellt (tabell 1. Bilaga 5)  
 

Samtliga i gruppen använde hörapparat och användningen var mycket hög 
eftersom de flesta uppgav att de ”alltid” använde dem. Bilateral hörappa-
rat användning dominerade i gruppen, medan sexton personer hade en 
hörapparat. När det gäller de med endast en apparat så var tre av kvinnor-
na och två av männen ensidigt döva (enligt audiogrammen). De flesta upp-
gav att hörapparaterna betalats av Landstinget, några av FK och i ett fall 
av personen själv. Information om hörseltekniska arbetshjälpmedel hade de 
flesta fått av ”hörcentralen/hörselvården”. Resten svarade ”vän-
ner/kollegor”, ”företagshälsovården”, ”arbetsförmedlingen”, ”internet”, 
”hörselskadades förening” och privat företag , medan två personer lämna-
de frågan obesvarad. 

Om respondenternas arbete 
Mer än hälften av respondenterna befann sig i arbete som minst kräver 
högskoleutbildning: lärare, sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog, special-
pedagog, präst, ekonom m.fl. Näst största grupp utgjordes av kontors- och 
kundservicearbete, samt service- omsorgs- och försäljningsarbete (t.ex. 
sekreterare, vårdare, säljare, arkivassistent och lagerbiträde). Endast sex 
personer befann sig inom hantverksarbete inom byggverksamhet samt pro-
cess- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. (t.ex. vaktmästare, 
låstekniker, fastighetsskötare och reparatör). Könsfördelningen var tradi-
tionell så till vida att inga kvinnor arbetade inom hantverksarbete inom 
byggverksamhet eller process- och maskinoperatörsarbete samt att inga 
män fanns inom yrkeskategorin service-, omsorgs- och försäljningsarbete. 
Inom gruppen ledningsarbete fanns sju personer, 4 kvinnor och tre män. 
Yrkestillhörigheten följde här ett traditionellt mönster då kvinnorna arbe-
tade som t.ex. rektor eller förskolechef och männen som t.ex. verkstads-
ägare eller butikschef (matbutik).  

Generellt var personerna väl etablerade inom sina yrken, eftersom näs-
tan hälften (18 kvinnor, 12 män) hade arbetat med nuvarande arbetsupp-
gifter i mer än 16 år, och på samma arbetsplats. Den enda tydliga köns-
skillnaden var att fler kvinnor (30 %) än män (8 %) hade haft sina nuva-
rande arbetsuppgifter kortare tid än fem år. Flertalet arbetade både enskilt 
och i samverkan med andra medan övriga endera arbetade huvudsakligen i 
samarbete med andra respektive helt enskilt. En skillnad som kundes ses 
var att fler kvinnor än män arbetade mest med andra. Bland de personer 
som arbetade helt enskilt fanns två män men inga kvinnor. 
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Sextiosju personer befann sig i arbete, två var tillfälligt sjukskrivna och en 
person besvarade inte frågan om sysselsättning. Över hälften av gruppen 
arbetade heltid, 15 personer arbetade 75 % och 15 personer arbetade 50 
%. Männen arbetade heltid i högre grad (65 %) jämfört med kvinnorna 
(49 %). Sammanlagt elva personer var sjukskrivna (alla utom en med 25 
eller 50 % sjukskrivning) medan 29 personer hade sjukersättning (20 kvin-
nor och nio män). Det betyder att 40 personer, dvs. drygt hälften, var an-
tingen sjukskrivna eller hade sjukersättning (tabell 2, bilaga 5). 

Om konsekvenserna av hörselnedsättningen 
Hälften av gruppen angav att de upplevde stora konsekvenser av sin hör-
selnedsättning i deras arbetsmiljö, vilket fördelade sig lika mellan könen. 
En högre andel av männen angav stora konsekvenser jämfört kvinnorna. 
Ingen av kvinnorna med svår hörselnedsättning angav stora konsekvenser 
medan två av männen med svår hörselnedsättning angav stora konsekven-
ser. Enbart två personer angav små konsekvenser av hörselnedsättningen i 
sin arbetsmiljö (tabell 2, bilaga 5). 

Om respondenternas arbetshjälpmedel 
Detaljerad information om arbetshjälpmedlen gick att få genom att kom-
binera uppgifter dels från enkätsvaren dels

Kostnaderna för hjälpmedlen begränsas till de kostnader som återfinns i 
FK:s beslutsunderlag under den aktuella beslutsperioden 2005-2006. Re-
dovisning görs enbart för de personer där beslutsunderlaget innehöll speci-
ficerade hjälpmedel, eftersom det ibland enbart fanns totalsumma angiven 

 från FK:s beslutsunderlag. Öv-
riga aktörer som medverkat i tilldelningen av hjälpmedel var i fallande 
ordning: landstinget (då FM-system krävde nya, kompatibla hörapparater), 
arbetsgivaren samt personerna själva. Studiens avgränsning innebar att 
endast översiktliga data (antal och typ av teknik) fanns att tillgå. De hör-
seltekniska arbetshjälpmedlen fördelade sig på följande typer: FM-system, 
hörapparater kompatibla med FM-mottagare, hjälpmedel till telefonen 
(inkluderar FM-system avsedda för telefoni), varseblivningssystem, bidrag 
till ombyggnad på arbetsplatsen samt fast installerad teleslinga.  Redovis-
ningen bygger därför på en beskrivning av den totala förekomsten som 
angivits i enkätsvaren. En stor majoritet av personerna hade fått hjälpme-
del av olika typer, som de också fått före den period beslutsunderlaget 
omfattar. Hjälpmedelstilldelningen dominerades av tekniska hjälpmedel. 
Två av männen hade dock fått bidrag till ombyggnad på arbetsplatsen 
vilket medges i lagstiftningen som reglerar arbetshjälpmedel (tabell 3, bila-
ga 5). Under Enkätens öppna svar nedan förklaras närmare vad dessa om-
byggnader handlade om.  



90 I SIF BJARNASON Jobbet är kommunikation 
 

för alla hjälpmedel som personerna fått. Skillnaden i kostnader kan vara 
stor inom samma kategori. Till exempel kan FM-system och telefonhjälp-
medel kosta olika mycket beroende på att de är av olika fabrikat men det 
hela beror också på att den här typen av hjälpmedel kan innehålla ett fler-
tal delar varav olika personer kan behöva olika många. Detta gör det 
mindre meningsfullt att kommentera kostnaderna utöver den bild som kan 
visas med tabellens hjälp (tabell 4, bilaga 5). 

Om hör- och kommunikationskrävande situationer m.m.  
För att försöka uppskatta förekomsten av hör- och kommunikationskrä-
vande arbetssituationer samt respondenternas upplevelse av ljudmiljön 
ställdes ett antal frågor som handlade om hur ofta man behövde upptäcka 
ljud, prata i telefon eller delta i möten. Svarsalternativen gick från Mycket 
ofta, Ofta, Ibland och till Nästan aldrig/Aldrig. (När svaren redovisas i 
tabell 6 har svarsalternativen dikotomiserats.) Frågorna om ljudmiljön gick 
ut på huruvida man besvärades av buller och/eller av dålig akustik. Här 
kunde man svara Ja eller Nej eller Vet ej. En stor andel av de totalt 70 
respondenterna befinner sig ofta eller mycket ofta i kommunikationskrä-
vande situationer enligt frågornas alternativ; 61 personer anger t.ex. att de 
ofta eller mycket ofta behöver delta i samtal och möten med fler än en 
deltagare. När det gäller att prata i telefon med personer vars röst man inte 
är bekant med anger 57 personer att de ofta eller mycket ofta behöver göra 
det. Även för dem med svår hörselnedsättning behöver majoriteten både 
delta i möten och prata i telefon ofta eller mycket ofta. När det gäller sva-
ren för frågorna om upplevelse av buller och/eller dålig akustik är bilden 
delvis annorlunda. Mer än hälften upplever inte eller bara lite störande 
ljud, 40 personer. Det betyder dock att ett ganska stort antal personer, eller 
knappt hälften (29) upplever mycket eller väldigt mycket störande ljud 
medan färre personer (17) uppgav att de upplevde mycket eller väldigt 
mycket dålig akustik. Upplevelsen av störande ljud och buller var alltså 
relativt sett större än upplevelsen av dålig akustik och behövde inte hänga 
ihop (tabell 6, bilaga 5). Sammanfattningsvis består alltså för en stor majo-
ritet av respondenterna arbetsdagen av hör- och kommunikationskrävande 
situationer samtidigt som en stor minoritet befinner sig i en störande ljud-
miljö och många upplever dålig akustik på sin arbetsplats.  

Om nyttan av arbetshjälpmedlen  
Respondenterna ombads instämma i något av tre påståenden som rörde 
deras arbetssituation innan de fick hjälpmedel samt om hjälpmedlen haft 
någon positiv effekt. Påståendena var  
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• Jag har varit sjukskriven men kunnat gå tillbaka till arbetet tack 
vare mina hjälpmedel.  

•  Jag har tidigare arbetat deltid men kunnat öka min arbetstid tack 
vare mina hjälpmedel. 

• Jag har funderat på att minska min arbetstid men sluppit göra det 
tack vare mina arbetshjälpmedel.  

Av hela gruppen var det 45 personer som svarade instämmer inte på alla 
påståendena, fem personer besvarade inte frågan och 20 personer instämde 
i något av alternativen, fyra av dessa instämde i två av alternativen. Ingen 
av respondenterna uppgav att de kunnat öka sin arbetstid tack vare hjälp-
medlen (tabell 5, bilaga 5).  
Frågor som gällde huruvida tekniska hjälpmedel och eventuella andra in-
satser haft någon positiv inverkan för respondenterna måste tolkas som att 
de också omfattar erfarenheter av de hjälpmedel eller insatser som tilldelats 
före 2005-2006 (undersökningens tidsperiod). Frågan om huruvida perso-
nerna blir hjälpta att upptäcka ljud (varningssignaler, telefonsignaler) med 
varseblivningssystem uppfattades att gälla även hörapparater, i och med att 
även personer som inte fått varseblivningssystem har besvarat frågan. Sva-
ren visade att många var nöjda med hjälpmedlen. Av de 70 respondenterna 
svarade 52 personer ja på att de blir hjälpta i mötessituationer och 38 sva-
rade ja på att de blir hjälpta i telefonsamtal. Det fanns dock flera som sva-
rade nej på denna fråga, när det gäller telefonsamtal uppgår de till 24 per-
soner. De öppna svarsalternativen som hör till dessa frågor ger en bild av 
vad både ja- och nej-svaren representerar (se mer nedan under Enkätens 
öppna svar). Svaren på frågorna om åtgärder mot störande buller, dålig 
akustik och eventuella andra anpassningar på arbetsplatsen måste tolkas 
som att det gäller insatser som gjorts (eller inte gjorts) på arbetsplatsen 
utan FK:s medverkan. När det gäller huruvida det gjorts åtgärder för att 
förbättra ljudmiljön eller akustiken var det många som svarade nej på båda 
frågorna. Många av dessa nej-svar handlar om att det inte behövs några 
åtgärder medans andra hänger samman med att åtgärder skulle behövas 
pga. en dålig ljudmiljö. Även här ger de öppna svarsalternativen omedel-
bart efter frågan en möjlighet att se vad ja- eller nej-svaret representerar 
(tabell 7, bilaga 5).  

Enkätens öppna svar 
Frågorna 17-19 i enkäten handlade om hjälpmedlens positiva eller negativa 
effekt. Frågorna följdes av en öppen fråga med möjlighet att motivera sva-
ret med egna ord. Även fråga 20-22 som handlade om eventuella åtgärder 
mot störande omgivningsljud, förbättringar av akustiken eller andra an-
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passningar följdes av möjligheten att ge ett öppet svar. Många valde att 
inte kommentera något alls, andra hade korta svar och vissa beskrev lite 
mer utförligt vad det var som hjälpte eller inte hjälpte dem. I bilaga 6 redo-
visas en del av svaren i tabellform. Vid redovisningen av dessa öppna svar i 
har en begränsning gjorts. Urvalet av kommentarer har begränsats till så-
dana som har utvecklats lite mer och som tar hänsyn till omständigheter i 
omgivningen snarare än att enbart förmedla att ”hjälpmedlet hjälper”. Av 
samma anledning har svar av typen ”Nej, behövs inte” utelämnats. De 
utvecklade svaren bedöms ge större underlag för reflektion och ger i dis-
kussionen möjlighet att knyta an till teoriavsnittet i kapitel tre. I det följan-
de sker en redovisning av dessa mer innehållsrika öppna svar i anslutning 
till de olika frågorna. 

Varseblivningssystem 
Varseblivningssystem är tänkta att underlätta uppfattningen av t.ex. tele-
fonsignaler eller dörrklockor i hörkrävande miljöer. Många svarade Ja på 
frågan om de blev hjälpta att upptäcka ljud med de hjälpmedel de fått (46 
personer, se tabell 6). 19

FM-system/konferensutrustning  

 Åtta personer använde sig av varseblivningssystem 
(alla kvinnor) och sju av dessa svarade ja. (Se citaten från ja-svaren i tabell 
8, bilaga 6.) En person med lätt hörselnedsättning, som använde vibrator 
till både telefon, dörr och plötsliga röster, kommenterade att hon inte be-
hövde vara på spänn hela tiden. En annan kommenterade att hennes ar-
betskamrater upptäcker signaler om hon skulle missa det.  

Ett FM-system är tänkt att underlätta möjligheten att uppfatta tal i hör- 
och kommunikationskrävande situationer. Av de 70 respondenterna hade 
64 personer fått någon form av FM-system. 52 personer svarade Ja på 
frågan om de blev hjälpta och 42 personer kommenterade dessa positiva 
svar. Tretton personer svarade Nej på huruvida de blev hjälpta av sina FM-
system, varav 8 valde att kommentera sina nej. Bland både ja- och nej-
svaren fanns kortfattade svar som inte citeras i tabell. Två av nej-svaren 
från kvinnorna berodde på att de inte hade konferensutrustning. Ett citat 
från en av männen (svår hörselnedsättning) har fått plats i både ja- och nej-
kolumnen p.g.a. svarets karaktär. (Se citaten från svaren i tabell 9, bilaga 
6.) Kommentarerna var överlag utförliga och möjliga att kategorisera för 

                                                      
19 Dock, de personer som uppfattade att frågan även gällde att upptäcka ljud med 
hörapparater och som lämnat kommentarer redovisas inte här, eftersom det enbart 
var varseblivningssystem som avsågs. 
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att beskriva olika aspekter på användningen och nyttan av konferensut-
rustning i samtal och möten. 

Ja-svaren   
Först redovisas Ja-svaren som talade om på vilket sätt hjälpmedlet (eller 
åtgärden) underlättade för personen. Fyra kategorier urskiljde sig bland 
svaren nämligen: a) minskad trötthet b) minskad ansträngning c) ökad 
delaktighet d) samtalsdisciplin underlättar. I redovisningen av ja-svaren 
bedömdes det relevant att dela in gruppen enligt grad av hörselnedsättning 

I gruppen med lätt hörselnedsättning förekom svar som kan kopplas till 
alla fyra kategorier. Det framgår tydligt att personerna använde sina 
hjälpmedel. En kvinna (arbetar inom sjukvården) beskrev lite olika sätt att 
använda mikrofonen, dvs. vid föreläsningar enbart mikrofonen och vid 
operation ett headset kopplat till samma mikrofon. Personerna sade sig 
”uppfatta lättare” och att de ”hänger med lättare” samt att ”jag kan vara 
delaktig i våra konferenser och morgonmöten”. När det gäller kategorin 
samtalsdisciplin underlättar så kan detta även läsas som att omgivningens 
anpassning fungerar som en underlättande faktor i kommunikationen. En 
kvinna skrev t.ex. ”uppfattar lättare det som sägs (…) plus (min kursive-
ring) disciplin på deltagarna i mötet”.   
 

I gruppen måttlig hörselnedsättning finns också en kvinna som nämnde en 
flexibel användning av sina hjälpmedel, något som ökade hennes delaktig-
het. Hon använde dem både som föreläsare och som kursdeltagare, ” 
Ibland hänger jag microlinken på en deltagare jag vet pratar tyst. Ibland 
lägger jag den på bordet och ibland skickar vi runt den”. En kvinna nämn-
de att hon ”Kan slappna av” och att hon ”behöver inte vara på helspänn 
hela tiden”. För att öka samtalsdisciplinen har en kvinna bett att var och 
en får tala till punkt.  

I gruppen svår hörselnedsättning uttrycker två kvinnor mycket hög del-
aktighet då en säger sig helt enkelt höra vad alla säger. En annan säger att 
hjälpmedlen behövs vid större grupper men att hon klarar sig med enbart 
hörapparaterna i mindre grupper. Det motsatta gäller en av männen med 
svår hörselnedsättning då han påpekade att det fungerar i mindre grupper 
men ej i större. En av männen nämnde även att ansträngningen minskar då 
”kraftansträngningen att uppfatta blir mindre”.   
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Nej-svaren 
För nej-svaren urskiljdes tre kategorier nämligen: Störande omgivningsljud 
påverkar( negativt ), Storleken på gruppen har betydelse samt Sociala bar-
riärer.  

Att dålig akustik och störande ljud påverkar användandet negativt på-
pekades av personer med både lätt och måttlig hörselnedsättning. En man 
med lätt hörselnedsättning nämnde hela arbetssituationen som stressig och 
att snabba växlingar av störande ljud skapade en för stimmig miljö. En 
kvinna med måttlig hörselnedsättning påpekade att ”Det blir mycket kring-
ljud när det är många som pratar”. Detta citat visar både på en negativ 
inverkan av störande omgivningsljud och på att storleken på gruppen har 
betydelse för möjligheten att kunna uppfatta var och en trots att FM-
systemen användes. När det gäller sociala barriärer nämnde en man med 
måttlig hörselnedsättning att hjälpmedlet ”fungerar sämre socialt och jag 
drar mig för att ta med det”. Två av kvinnorna, båda med svår hörselned-
sättning, nämnde att de inte använder hjälpmedlen. Någon teknisk orsak 
nämndes inte, den ena sade sig bara vara ”dålig på att använda mig av 
dom”. 

När det gäller redovisningen av de öppna svaren angående användning-
en av FM-system är det även möjligt att knyta an till BATS-modellen av 
Bain & Leger (1997) 20

  

 som beskrevs i kapitel tre. Perspektivet är använda-
rens som är placerad centralt i modellen. Kring denna kretsar själva ar-
betsuppgifterna, de tekniska hjälpmedlen samt den omgivande sociala och 
fysiska miljön. De sju kategorier ovan som genererats ur Ja- och Nej-svaren 
uttryckte motiveringar till varför hjälpmedlet hjälpte respektive inte hjälpte 
personen i samtal och möten. Tabellen nedan är ett förslag på systematise-
ring av svaren. Det blir då möjligt att tydligare se att framgång respektive 
svårigheter i användningen av FM-system huvudsakligen berör faktorer i 
den fysiska och sociala miljön.   

                                                      
20 Se även Intervjuguiden i bilaga 4.  
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Tabell 6. Ja- och nej-svar samt anknytning till BATS-modellen 

Ja-svar a-d    

Nej-svar i-iii    

Använda-

ren 

Arbetsupp-

gifterna 

Arbetshjälpmed-

len/teknik 

Fysisk 

och 

social 

omgiv-

ning 

a) Minskad 

trötthet 

x    

b) Minskad 

ansträng-

ning 

x    

c) Ökad del-

aktighet 

   x 

d) Samtalsdi-

sciplin un-

derlättar 

   x 

i) Stö-

rande 

omgiv

ningslj

ud 

  x x 

ii) Stor-

leken 

på 

grup-

pen 

  x x 

iii) Socia-

la 

barri-

ärer 

  x  x 
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Nedan följer redovisning av enkätens övriga öppna svar. Någon konkret 
anknytning till BATS-modellen görs dock inte eftersom det inte bedöms 
som lika relevant.  

Telefonhjälpmedel  
Användningen av hjälpmedel till telefoni kan beskrivas som brokig. Det rör 
sig om många olika slags hjälpmedel då både fasta telefoner, bärbara tele-
foner och mobiltelefoner används. Vissa lyssnar med hjälp av halsslinga 
och hörapparaten i t-läge, andra med renodlade FM-system som är kompa-
tibla med personernas konferensutrustning, vissa har bärbara telefoner och 
andra använder mobiltelefon med blåtandsystem, m.fl. tekniska lösningar. 
Gemensamt för dessa olika lösningar kan sägas vara den vinst i taluppfatt-
barhet som följer av att ljudet leds via hörapparatens telespole och att om-
givningsljuden samtidigt tonas ned då hörapparatens mikrofonläge kopplas 
bort. Oftast kombineras detta med en akustisk förstärkning av ljudet som 
också är av nytta.  

Av de 70 respondenterna var det 53 personer som sade sig använda tele-
fonhjälpmedel. Här redovisas ett antal kommentarer från dem som svarat 
ja respektive nej på om de blev hjälpta av telefonhjälpmedlen och som 
utvecklat sina svar. (Se citaten från svaren i tabell 10, bilaga 6.) 

Tre kategorier urskiljdes, nämligen: Stor nytta, Både hjälper och hjälper 
inte samt Tekniska problem/problem med hantering. Kategorierna gäller 
för både ja- och nej-svaren. Oavsett grad av hörselnedsättning så uttryckte 
många att hjälpmedlen gör mycket nytta och att de var nödvändiga för att 
höra i telefonen överhuvudtaget. Olika saker bidrog till detta, exempelvis 
möjligheten att lyssna med båda öronen, möjlighet att justera volymen, 
upplevelsen av ett klarare ljud och att man slapp den konkurrens som stö-
rande omgivningsljud utgjorde för möjligheten att höra den man talar med. 
Flest kommentarer kom från gruppen med måttlig hörselnedsättning (som 
också var den största gruppen). Här uttrycktes huvudsakligen stor nytta 
men även att det ibland inte hjälper. Detta gick ut på att hjälpmedlen vis-
serligen gör stor nytta men att svårigheterna kvarstår då okända personer 
ringer som ibland talar olika dialekter samt att personer ringer som är både 
okända och har svaga röster. En kvinna kommenterar: 

Ljudet går direkt in i hörapparaten och det är samma där som med konfe-
rensutrustningen, dvs. jag kan slappna av lite. Fast tycker fortfarande det är 
jobbigt att prata i telefon.  

Att det både hjälper och inte hjälper märktes hos gruppen med svår hörsel-
nedsättning. En man skrev följande: ”Slingan är inte alltid till hjälp när en 
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röst är obekant, eller om vi är mer än en som pratar samtidigt”. En annan 
man påpekade:  

Jag har fått både en fast telefon och hjälpmedel till mobilen som förstärker 
samtalet, men fortfarande händer det att jag missar information.  

Några Tekniska problem och problem med hanteringen framkom av sva-
ren, en man skriver: ”Funktionen smartlink och hörsnäckan fungerar un-
dermåligt hörcentralen har försökt hjälpa mig men inte lyckats”. En kvinna 
kommenterar den hantering som hjälpmedlen innebär och som tar extra 
tid: ”mycket krångligt då jag blir uppringd, har oftast inte slingan om hal-
sen då jag jobbar ´ensam´, skriver journaler etc. eftersom jag är spänd i 
axlarna och inte orkar onödig tyngd. Jag hinner knappt hänga på mig 
slingan och ställa om hörapparaten på T innan den som ringer lagt på. 
Svarar jag utan hjälpmedel är det mycket svårt”. 

Åtgärder mot störande omgivningsljud  
Av de 70 respondenterna var det 29 personer sade sig besväras mycket eller 
väldigt mycket av störande omgivningsljud (tabell 6, bilaga 5). I tabellen 
(tabell 11.) i bilaga 6 redovisas några av kommentarerna från dessa perso-
ner angående eventuella åtgärder eller uteblivna åtgärder mot störande 
omgivningsljud på arbetsplatsen. Bland personerna som svarat på enkäten 
var det bara två som fått denna typ av åtgärd delvis bekostad av FK men 
flera hade ändå fått åtgärder utförda på arbetsplatsen, hur dessa bekostats 
framgår inte. Däremot framgick det från vissa av kommentarerna att ar-
betsgivaren ibland inte ville betala för önskvärda åtgärder.  

Tre kategorier urskiljdes: ”Nödvändigt” buller, Ekonomiska hinder 
samt Bullerdämpande åtgärder. Trots upplevelsen av buller och störande 
ljud kunde det vara problematiskt att komma tillrätta med detta. Flera 
personer beskrev det störande bullret som nödvändigt och omöjligt att ta 
bort. Det rörde sig dels om maskiner och ventilation som lät och som inte 
kunde flyttas på men också om buller i form av andra människors tal. Tre 
kvinnor med lätt hörselnedsättning uttryckte detta, en skrev: ”All den tek-
niska utrustningen som omger mig i mitt arbete går inte att göra om”. De 
andra två, som arbetade som undersköterskor, besvärades av mycket prat 
som inte riktigt gick att tysta ner, en skrev: ”Personerna jag arbetar med 
har ofta ett handikapp som gör att det är svårare att minska höga ljud”. 
Kommentarerna från personerna med måttlig hörselnedsättning knöt också 
an till kategorin nödvändigt buller. Bullret från människor som talar ”går 
ju ej att stänga av”. När det gäller ekonomiska hinder visade detta en med-
vetenhet om buller och en vilja till förändring som inte bemöttes från ar-
betsledningens sida. Två personer med svår hörselnedsättning kommente-



98 I SIF BJARNASON Jobbet är kommunikation 
 

rade detta, en av dem skrev: ”Pengar som vanligt, det får inte kosta”. En 
av personerna utan audiogram kommenterade: ”Dålig ledning, (får man 
skriva så?) inget händer man bara pratar. Dock är fack och FK inblandat 
nu, så kanske...”.  

Många kommenterade att de gjort bullerdämpande åtgärder på arbets-
platsen. Flera kom från personer med lätt hörselnedsättning. Det rörde sig 
om både regelrätta ombyggnader, att ta in mera textilier samt om att flytta 
högljudda maskiner. En man kommenterade att det är: ”Ombyggt delvis 
med ljudisolerande material samt delvis omflyttning på olika arbetsplacer-
ing”, dvs. att flytta sig själv från bullret. Flera personer nämnde textilier 
och akustikplattor som ett sätt att minska bullrets effekt. Det kunde röra 
sig om mattor, skärmar eller bonader på väggar och plattor i tak. 

Åtgärder för att förbättra akustiken 
Det var 17 personer som sade sig besväras mycket eller väldigt mycket av 
dålig akustik. Av dessa 17 var det i stort sett alla som också upplevde 
mycket eller väldigt mycket buller på arbetsplatsen och deras svar på frå-
gan om akustik hänger ofta samman med kommentaren från frågan om 
buller (20 b). En del av svaren från personerna som svarade nej eller lite på 
frågan om åtgärder mot dålig akustik beskrev åtgärder som gjorts, några 
av deras kommentarer finns i tabell 12. (Se citaten från svaren i tabell 12, 
bilaga 6.) De kategorier som framträder liknar kategorierna från fråga 20 b 
och handlar främst om ekonomiska hinder som kan förtydligas med a) 
arbetsgivaren hindrar. Sedan handlar det om likartade åtgärder som i fråga 
20 b. dvs. b) bullerdämpande åtgärder. En kvinna utan audiogram kom-
menterade apropå arbetsgivarens ointresse: ”Chefen har inte tyckt att det 
varit så viktigt trots att mätningar gjorts för tre år sedan. Men har börjat 
prata om att förbättra nu.” vilket ändå visade på en ökad medvetenhet. En 
man med måttlig hörselnedsättning sade helt enkelt: ”Min arbetsgivare vill 
inte”. En av männen med lätt hörselnedsättning konstaterade: ”Vi är ett 
litet företag och har inte råd”. 

När det gäller åtgärder för att förbättra akustiken beskrivs även här hur 
man med hjälp av textilier försöker komma tillrätta med problemet. En 
kvinna med lätt hörselnedsättning beskrev flera olika insatser: ”I matsalen 
dukar med bordsfilt under, på alla bord. Gardiner uppsatta, stor vävnad på 
väggarna. Hörselvården har gjort mätningar”.  Några personer skrev att 
konferensrummen och vissa klassrum akustikanpassats, att ljudisolerande 
material har använts. En man med svår hörselnedsättning skrev att han fått 
eget rum trots att kollegerna sitter i kontorslandskap. 
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Annan anpassning av arbetsplatsen  
Fjorton personer svarade ja på frågan om arbetsplatsen anpassats på annat 
sätt med hänsyn till deras hörselnedsättning. 51 personer svarade nej. I 
svaren som citerats i tabell 13, bilaga 6. har det framgått dels att anpass-
ningar gjorts särskilt för personen dels

Att ha fått ett eget rum nämns av en kvinna med lätt hörselnedsättning 
och av två av männen med svår hörselnedsättning. En annan kvinna med 
lätt hörselnedsättning sitter i ett kontorslandskap och uttryckte, om än 
vagt, ett behov av förändring: ”Vägen till beslut är lång. Sitter i kontors-
landskap, svårt veta hur man skulle kunna ändra.” Andra konreta åtgärder 
är bättre belysning, bildskärm som inte stör telespolen (i hörapparaten) 
samt teleslinga i möteslokalen.  

 att inget gjorts trots att det fanns ett 
behov. Kategorier som urskiljdes var olika slags a) konkreta åtgärder och 
b) personligt upplevda hinder.  

Temat personligt upplevda hinder rör några kommentarer som går ut på 
att personerna ännu inte fört fram några krav på förändringar. En kvinna 
med måttlig hörselnedsättning skriver till exempel: ”Jag blir inte störd av 
dåliga akustiken men jag hör inte allt som sägs. Har ej bett om plattor i 
taket eftersom det är en stor kostnad. Jag tycker att jag är till besvär 
ändå.” En annan kvinna påpekar att hon är ny på jobbet och inte har sagt 
till om några anpassningar ännu.  

Övriga kommentarer 
Enkäten avslutas med ett utrymme för en egen fri kommentar. 33 personer 
skrev någon form av kommentar, antingen som en fortsättning på enkätens 
fokus på hjälpmedel och eventuella andra åtgärder eller som ytterligare 
reflektioner över deras arbetssituation. I kommentarerna framkom en dub-
belhet som handlar om de begränsningar personerna trots allt upplevde på 
arbetet. Alla har någon form av hjälpmedel och för flera har arbetsplatsen 
anpassats med bullerdämpande åtgärder och åtgärder för att förbättra 
akustiken. Hjälpmedlen är avsedda för vissa specifika situationer och bul-
lerdämpande/akustikfrämjande åtgärder finns bara i vissa lokaler. I övrigt 
är hörapparaterna det hjälpmedel som används generellt och som ska 
”räcka till”. Kategorier som framkommer bland kommentarerna är a) 
trötthet b) tekniken har begränsningar och c) hörselvårdens stöd. (Se cita-
ten från svaren i tabell 14, bilaga 6.)  

Flera personer uttryckte de konsekvenser som hörselnedsättningen för 
med sig på arbetet. Det handlar bl.a. om trötthet, en trötthet som kommer 
sig av att ”lyssna aktivt”, en fysisk trötthet som ger ”spänningar i huvud, 
axlar och nacke” och som ger ett ”behov av vila o tystnad”. En man med 
lätt hörselnedsättning arbetar i kontorslandskap som blir både bullrigt och 
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stressigt, detta har gett honom tinnitusbesvär och ”efter lunch blir jag väl-
digt trött i huvudet”. En kvinna med lätt hörselnedsättning är medveten 
om sin situation och skriver: ”Jag har en "svår" arbetsplats, men älskar 
mitt jobb, arbetar därför bara 75 % för att orka med det”.   

En kvinna med måttlig hörselnedsättning skriver lite mer utförligt om 
sin situation:  

Det skulle behöva mycket mer info om vilka hjälpmedel som finns. Nu han-
kar man sig fram och hittar på egna lösningar, låter bli att gå på möten t.ex. 
och resultatet blir en ständig frustration o trötthet. Ev är det också så att vi 
som ej har en grav hörselnedsättning hamnar lite vid sidan. Vi hankar oss 
fram rätt bra ändå även om det i längden är mycket jobbigt o fråga om o 
undvika möten. 

Tröttheten är en ständig följeslagare för flera av personerna i gruppen och 
rapporteras av många oavsett grad av hörselnedsättning.  

Många av kommentarerna tog upp de begränsningar som tekniken har. 
Dessa kommentarer ska inte läsas som att tekniken inte gjorde någon nytta 
utan snarare som att den får begränsad effekt i vissa situationer. En man 
med lätt hörselnedsättning påpekar att hans telefonhjälpmedel ändå inte 
fungerar i bullrig miljö. Att tekniken inte fungerar i större grupper åter-
kommer en person till, något som tagits upp i samband med avsnittet om 
FM-system. En kvinna med lätt hörselnedsättning skriver att hon: ”inte 
kan använda hjälpmedlet i större grupper det blir alldeles för mycket ljud. 
Använder skrivtolkning 21

Några personer nämner kontakten med hörselvården i sin kommentar. 
Detta har gett en medvetenhet om de konsekvenser en hörselnedsättning 
för med sig. En kvinna med lätt hörselnedsättning hade haft personal från 
hörselvården på sin arbetsplats där de ”informerat på en arbetsplatsträff 
om hörselskador, dess konsekvenser och vad man bör tänka på”. Ytterliga-
re en kvinna med lätt hörselnedsättning sade sig trivas bra på jobbet samt 
gick på rehabilitering hos hörselvården. En annan kvinna med måttlig hör-
selnedsättning hänvisade direkt till hjälpen från hörselvården:  

 på arbetsplatsträffar där 26 personer deltar”. 
Möjligheten att få tillgång till teknik kan ses som en form av begränsning. 
Några nämner det svåra i att få information om hjälpmedel samt att de 
hade önskat sig dessa hjälpmedel tidigare. En man med svår hörselnedsätt-
ning uttryckte att han eventuellt hade jobbat heltid idag om han hade fått 
hjälp tidigare, processen hade för hans del tagit flera år.  

                                                      
21 Skrivtolkning går till så att två personer, skrivtolkar, sitter med under ett möte 
och skriver in allt som sägs på en dator, personen med hörselnedsättning kan läsa 
texten på en egen skärm.  
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Känner mig helt beroende av mina hjälpmedel och är jätteglad för all hjälp 
jag fått genom bl.a. hörselvården i xx kommun. Det tog dock lång tid att nå 
hit. Många hörselskadade känner inte till det här med arbetshjälpmedel har 
jag märkt.  

Sammanfattning  
Möjligheten att få fram statistik över antalet personer som använder hör-
seltekniska arbetshjälpmedel var obefintlig. Vid tiden för datainsamlingen 
fanns ingen systematisk statistik över detta ärendeslag hos FK. Den svars-
grupp som svarade på enkäten togs fram manuellt av ett antal handläggare 
inom FK som tillsammans representerade fem län.  

Redovisningen av enkätstudien visade bland annat på en ganska hög 
medelålder i svarsgruppen. Andelen kvinnor var större. Hörapparatan-
vändningen var mycket hög i gruppen vilket ju även är en förutsättning för 
att använda de arbetshjälpmedel som är i fokus här. Gruppen var relativt 
välutbildad och befann sig i huvudsak inom arbeten som kan beskrivas 
som både hör- och kommunikationskrävande. Både personer med lätt, 
medelsvår och svår hörselnedsättning fanns representerade men de flesta 
tillhörde gruppen måttlig hörselnedsättning. När det gäller sjukskrivning så 
uppvisade gruppen ganska höga siffror; över hälften av gruppen hade på-
gående sjukskrivning eller sjukersättning på deltid. På frågan om vilka 
konsekvenser (små, måttliga eller stora) personerna upplevde av sin hörsel-
nedsättning i sin arbetsmiljö svarade hälften av gruppen att de upplevde 
stora konsekvenser, enbart två svarade små konsekvenser.  
Det vanligaste arbetshjälpmedlet var ett FM-system följt av hjälpmedel till 
telefon, dessa hjälpmedel är dessutom ofta möjliga att kombinera. En stor 
andel av gruppen svarade att de ofta eller mycket ofta behövde delta i sam-
tal och möten med fler än en deltagare, detsamma gällde för telefonsamtal 
där väldigt många ofta eller mycket ofta behövde tala i telefon med perso-
ner vars röst man inte var bekant med, dvs. det var mycket vanligt med 
hör- och kommunikationskrävande situationer på arbetet. En ganska hög 
andel av personerna i svarsgruppen besvärades av både buller och av dålig 
akustik. Många var nöjda med sina hjälpmedel men det fanns också perso-
ner som inte var det. I enkätens öppna svar nyanserades och motiverades 
svaren på frågorna om hur hjälpmedlen hjälpte. Här gällde att personerna 
beskrev sakförhållanden som förklarade på vilket sätt hjälpmedlen hjälpte 
eller inte hjälpte. Nyttan med hjälpmedlen var sammanfattningsvis bl.a. en 
högre delaktighet och en minskad trötthet och ansträngning i samtal och 
möten. Men samtidigt gällde att flera förhållanden som relateras till såväl 
social som fysisk omgivning kan ha en störande inverkan; här kan nämnas 
störande omgivningsljud som försvårar möjligheten att uppfatta tal. Vad 
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som framgår är att användningen av hjälpmedlen är villkorad på så vis att 
de är nödvändiga för att kunna uppfatta vad som sägs, men samtidigt är 
framgången i användningen av dem avhängigt förändringar och anpass-
ningar i såväl den fysiska som den sociala omgivningen.  

Intervjustudien – analys 
I följande analys presenteras inledningsvis de intervjuade personerna och 
deras arbeten. Därefter sker i ett första analyssteg en kategorisering av 
intervjuerna. Redogörelsen följer intervjuguidens frågeområden som grun-
dade sig på BATS-modellen som finns beskriven i kapitel 3. När det gäller 
användaren/personen själv är denna hela tiden i centrum eller svävar ovan-
för andra sfärer i modellen och har därför inte tilldelats en egen rubrik/eget 
område i redovisningen. Analysens andra steg är en tematisering av inter-
vjuerna som är av en tolkande karaktär och som styrts av de teoretiska 
utgångspunkterna i kapitel 3.  

Personerna och deras arbeten  
Intervjupersonerna består av sju kvinnor och fyra män. Deras arbeten är 
vad man kan kalla för traditionellt könsuppdelade med männen knutna till 
industriellt/tekniskt arbete och kvinnorna knutna till pedagogiskt samt 
vårdande/omsorgsarbete. Det är egentligen bara två av personerna som 
arbetar heltid, resten har olika grad av deltidsarbete med sjukersättning 
som ibland hänger direkt samman med hörselnedsättningen och som resul-
terat i sjukersättning. Ibland är deltidsarbetet ”frivilligt”. I beskrivningarna 
av själva arbetsuppgifterna framkommer ganska stora behov av att kom-
municera där små skillnader kan ses mellan de mansdominerade respektive 
kvinnodominerade yrkena.  Inget arbete är befriat från kravet att kommu-
nicera men här finns grader.  
Personernas riktiga namn har ändrats för att försvåra eventuell identifie-
ring. I tabell 15 redovisas vidare födelseår, grad av hörselnedsättning, typ 
av arbete och sysselsättningsgrad. Det bedöms inte som relevant att i detalj 
(teknisk) beskriva personernas hjälpmedel. Samtliga använde någon form 
av FM-system men med olika grad av kompletterande utrustning. Åtta av 
personerna använde ett FM-system att utnyttjas som en central mikrofon 
med rundupptagande funktion placerad direkt på bordet. Några av dessa 
åtta hade handhållna mikrofoner att komplettera den centrala med. Tre 
personer hade endast tillgång till en ”FM-mikrofon” och använde denna 
främst som telefonhjälpmedel. Värt att notera är att av de tre personerna 
med enbart ”FM-mikrofon” hade två svår hörselnedsättning.  
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Tabell 7. Personbeskrivningar, enligt namn (kön), födelseår, grad av hörselnedsätt-
ning, typ av arbete/sysselsättning samt aktuellt hjälpmedel.  

Namn 
(kön) 

Födelse-
år 

Grad av hörsel-
nedsättning 

Arbe-
te/sysselsättning 

Aktuellt hjälp-
medel 

”Adam” 1952 Svår Arbetar 50 % på 
kemiskt analysföre-
tag. 50 % sjuker-
sättning. 

Bärbar mikro-
fon (FM-
system) som 
används främst 
till mobil, möj-
lig att använda 
som rundupp-
tagande mikro-
fon  

”Bertil”  1951 Svår Arbetar 50 % inom 
verkstadsindustri. 
50 % sjukersätt-
ning.  

Konferenssy-
stem (FM-
system) som 
används i mö-
ten och i telefon 

”Börje” 1953 Lätt Arbetar 100 % som 
säljare inom miljö-
vårdsteknik. 

Konferenssy-
stem (FM-
system) som 
används i mö-
ten 

”Calle” 1958 Svår Arbetar 75 % på ett 
lager inom indu-
strin. 25 % sjuker-
sättning.  

Bärbar mikro-
fon (FM-
system) som 
används främst 
till mobil, möj-
lig att använda 
som rundupp-
tagande mikro-
fon 

”Emma” 1966 Måttlig Arbetar 100 % som 
informatör, sjuk-
skriven på deltid i 
långa perioder 

Konferenssy-
stem (FM-
system) som 
används i mö-
ten och i telefon 

”Cecilia” 1952 Måttlig Arbetar 75 % som 
lärare, 25 % sjuker-
sättning 

Konferenssy-
stem (FM-
system) som 
används i mö-
ten 

 ”Birgit-
ta” 

1952 Måttlig (ensidigt 
döv)  

Arbetar 50 % som 
kartritare, 50 % 
sjukersättning 

Konferenssy-
stem (FM-
system) som 
används i mö-
ten och i telefon 
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”Gunil-
la” 

1949 Lätt Arbetar 75 % som 
specialpedagog, 25 
% sjukersättning 

Konferenssy-
stem (FM-
system) som 
används i mö-
ten och i telefon 

”Anna” 1962 Lätt Arbetar 100 % som 
undersköterska på 
dagcenter 

Konferenssy-
stem (FM-
system) som 
används i mö-
ten 

”Eva” 1951 Svår Arbetar 75 % som 
undersköterska på 
gruppboende (”fri-
villigt” deltidsarbe-
te)  

Konferenssy-
stem (FM-
system) som 
används i mö-
ten och i telefon 

”Lena” 1945 Lätt Arbetar 75 % som 
distriktssköterska 
(”frivilligt” deltids-
arbete) 

Bärbar mikro-
fon (FM-
system) som 
används främst 
till mobil, möj-
lig att använda 
som rundupp-
tagande mikro-
fon 
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Beskrivning av användningen av arbetshjälpmedel 

1. Arbetet och arbetsuppgifterna 
 

Jobbet är kommunikation. 
I kapitel tre ovan diskuterades Johan Asplunds tänkande kring begreppet 
utbrändhet. Här framgick också den utveckling som arbetslivet genomgått 
i modern tid och som lett till att en överväldigande mängd arbeten består i 
social interaktion och kräver en god kommunikativ förmåga. Detta gäller 
även informanterna i denna studie. Hörselnedsättningen till trots befinner 
de sig i yrken som handlar om kommunikation och informationsförmed-
ling en stor del av arbetstiden.  

Anna och Eva arbetar båda inom omsorgen. Dagarna sker i ett ständigt 
samtal med brukare, kollegor, chefer och anhöriga. För Anna, som har en 
lätt hörselnedsättning, har problemen kommit smygande och accelererat 
genom åren. Hon har allteftersom ”upptäckt” sina svårigheter som hänger 
samman med hörseln och olika faktorer relaterade till möjligheten att höra 
och att lyssna på jobbet. Anna får information om händelser och om olika 
brukare som måste vidarebefordras till olika personer, det kan gälla viktiga 
förändringar, omflyttningar m.m. För både Anna och Eva gäller i hög grad 
att arbetet innehåller mycket kommunikation, är mycket hörkrävande och 
att missförstånd kan få konsekvenser för andra människors dagliga liv. 
Gunilla har en liknande situation i sitt arbete som specialpedagog. Infor-
mation om barn och ungdomar ska ges, tas emot och föras vidare med 
konsekvenser för både barnen själva, anhöriga, lärare och Gunillas kolle-
gor. Att Gunillas och Annas lätta hörselnedsättning får konsekvenser blir 
lättare att förstå i ljuset av arbetets stora hör- och kommunikationskrav. 
För Eva, som har en svår hörselnedsättning, blir räddningen att ha en viss 
administrativ uppgift som gör att hon kan dra sig undan in på kontoret.  

Eva: Och då kan jag ju, säg då, om jag tycker att jag har lite jobb på konto-
ret (…) då kan jag gå in och stänga dörren och då vet alla att nu är morsan 
trött. Jag kan ju mycket väl gå in och sträcka ut mig i soffan om så vår chef 
skulle komma så skulle hon aldrig…  

På vilket sätt är då männens arbete hör- och kommunikationskrävande? 
Bertil och Calle jobbar båda inom industrin. Dagens svenska fabriksarbete 
är ganska långt ifrån traditionella föreställningar om arbetare som sliter 
med en rutinartad uppgift utan kontakt med andra. Själva uppgifterna 
handlar visserligen inte om vård och omsorg om människor men kravet på 
kommunikation kan vara stora samt ske i ganska bullriga miljöer. Calle 
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ansvarar för beställning och leverans av varor till fabriken, vilket ställer 
stora krav på att kommunicera med t.ex. inkommande lastbilschaufförer 
som ibland kan tala med utländsk brytning vilket kan försvåra hörsituatio-
nen för honom. Hos Calle har arbetsmiljön anpassats så att han har eget 
rum i en del av en lagerhall. (Mer om anpassning nedan) För Bertil, som 
arbetar inom fordonsindustrin med tillverkning och lagerhållning, sker 
arbetet i stora hallar där flera truckar körs omkring. Det är mycket ljud, 
både inne i truckarna och utanför, arbetskamraterna använder hörselskydd 
vilket inte fungerar för Bertil eftersom hörapparaterna är i vägen. Dessut-
om, tar han av hörapparaterna hör han ändå mindre och förlorar kontak-
ten med omvärlden. Det hela blir något av ett dilemma, eftersom: 

Bertil: Anki använder det (hörselskydd, min anm.) och Jan, dom har det för 
ljudet i truckarna. Men det stör liksom inte mig (…) alltså kåpan passar inte 
ovanpå, det går inte, det är… jag förlorar ju hela verkligheten (…) jag måste 
ha hörapparaten på även om det bullrar. 

Sif: Ja. 

Bertil: Men jag har ju svårt för o höra folk när det är bullrig miljö. 

Sif: Ja… 

Bertil: För då hjälper inga arbetshjälpmedel eller nånting.  

Det är på sin plats att erinra sig de hörseltekniska arbetshjälpmedlens funk-
tion av hjälpmedel i vissa situationer (se definitioner i kap 1.). De fungerar 
sällan som hjälpmedel i det konkreta utförandet av arbetsuppgifter eller i 
det spontana, icke-kontrollerbara kommunikationsflödet, där är hörappa-
raterna det generella hjälpmedlet.  

Birgitta är den av informanterna som explicit beskriver sitt arbete som 
”ensamarbete”. I egenskap av kartritare, ett arbete som helt och hållet sker 
digitalt, kan hon arbeta i enskildhet med längre jobb vilket passar henne 
bra.  

Trött av att höra och lyssna 
Möjligheten att lyssna på andra människor, dvs. att skapa mening av det 
man hör, hänger givetvis samman med den funktionella hörförmågan. 
Bland informanterna finns både lätta och svårare nedsättningar men pro-
blematiken kring trötthet yttrar sig enligt samma mönster. En hög grad av 
koncentration måste till och mycket energi läggas på att skapa mening i det 
som sägs. Det är inte så vanligt med flera personer med hörselnedsättning 
på samma arbetsplats varför kommunikationen på arbetet naturligt nog 
försiggår i en ”normalhörande” kultur.  
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Birgitta, som ju är nöjd med sitt ensamarbete, beskriver en förlamande 
trötthet som gör att hon behöver vila sig varje dag efter jobbet. Att bara 
höra med ett öra spelar sannolikt in och Birgitta är medveten om detta.  

Birgitta: Det är ensamjobb också men det passar mig bra. För att jag… 
Ibland är jag med på möten och sammanträden och sånt här och det kan 
vara… Det går ganska hyfsat om vi är kanske 4-5 personer max men är vi 
fler så blir ansträngningen så hög för att höra och då är man ju helt slut när 
man går hem. Man är väldigt trött i huvudet. 

Calle relaterar också till den ansträngning som försiggår på arbetet och 
som visar sig i form av trötthet efter jobbet. Tröttheten hänger ihop med 
mycket prat under arbetsdagen. Ett prat, som han som hörselskadad, inte 
bara kan hänga med i eller välja att inte lyssna till.  

Calle: Då blir jag trött när jag kommer hem, när jag, när det blir mycket o 
göra o det är mycket som, det är mycket prat under hela dan då, då blir det, 
det blir jobbigt. 
Sif: På jobbet liksom? 
Ja. Nej inte just då när man jobbar då känner jag ingenting men när man 
kommer hem. 
Sif: Ok, efter jobbet alltså. 
Calle: Ja, då visar det sig, det surrar o, jag har ju tinnitus också. 

Sif: Mmm. 
Calle: O det har dom svårt o förstå. Dom har svårt o förstå att man kom-
mer hem o är trött efter, när man inte har jobbat så mycket men jag får ju 
anstränga mig. Man jobbar ju 75 procent o sen dom övriga 25 procenten 
måste man ju koncentrera sig på vad dom säger o, ja, allting. Man måste se 
på personen, man kan ju inte, dom kan ju inte prata i ett annat rum vet du, 
då, det blir ju mer stressigt om dom pratar i ett annat rum, det blir lite mer 
stress. 

Lyssnandet är inte alltid något man kan kontrollera, det har väldigt mycket 
av händelsestyrt över sig som t.ex. telefonsamtal. Att kunna använda tele-
fon får anses som något av ett grundkrav i arbetslivet och studiens infor-
manter är på intet sätt undantagna från detta krav. Birgitta beskriver hur 
svårt det är att verkligen kunna lyssna i telefonen, eftersom ansträngningen 
att höra vad den andra säger är så stora. 

Birgitta: Jag tycker det är så väldigt olustigt att prata i telefon framför allt 
när det är någon som ringer och jag inte känner till. Då börjar jag helt plöts-
ligt få nån form av hjärtklappning. Jag kan inte förklara känslan. Jag hör 
människan men det är precis som att det den andra säger i luren, det går 
inte in i hjärnan på mig utan det bara flyter bort och så kan jag lägga på lu-
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ren och vet inte vad dom har pratat om över huvud taget. Det skapar en oro 
eller en osäkerhetskänsla va. 

Emma nämner att hon först inte förstod varför hon mådde så bra av att 
arbeta hemma en gång i veckan. Hon insåg dock snart att hemma behövde 
hon inte hela tiden ha ”hörselberedskap” utan hade mer kontroll på vad 
som hände, detta både sänkte koncentrationen och minskade tröttheten.  
Arbetslivets krav på kommunikativ förmåga och social interaktion gäller i 
hög utsträckning för informanterna i studien. För flera sker det till ett högt 
pris där trötthet är ett gemensamt problem. Det går inte att ”stänga av” 
människor som pratar och det går inte att styra inkommande telefonsam-
tal. Flera motverkande krafter finns (se mer nedan) till de stora ansträng-
ningar som personerna gör men tröttheten kvarstår som en av konsekven-
serna av att ha en hörselnedsättning och att vistas i arbetslivet.  

Trött av ljud 
Trötthet kommer inte bara av kravet att lyssna på andra människor. Van-
liga ljud som omger oss kan också vara en källa till trötthet. Det klassiska 
problemet är att hörapparaterna faktiskt förstärker ljud som inte är önsk-
värda av användaren. Det hela blir något av en paradox; hörapparaterna 
gör att personerna hör, att de kan lyssna och skapa mening, samtidigt tröt-
tar de ut användaren och medverkar på så vis till den trötthet som beskri-
vits ovan. Detta sägs mot bakgrund av beskrivningar av hur skönt det är 
med tystnad och att vara av med apparaterna som flera av informanterna 
beskriver. Att använda ordet ljud i detta sammanhang istället för buller har 
sina skäl. Visserligen kan buller definieras som ”oönskat ljud” på ett gene-
rellt plan men för informanterna i studien är det inte alltid fråga om buller, 
i traditionell bemärkelse, som upplevs tröttande. Det är snarare frågan om 
vardagens ljud, om de ljud vi varken kan eller vill ta bort. I ”kampen” om 
att fånga de önskvärda ljuden, oftast andra människors tal, blir varje an-
nan ljudkälla en konkurrent.  

Börje arbetar i kontorslandskap. Han har arbetsledande funktion, 
många möten och många telefonsamtal. Hans hörselnedsättning kategori-
seras som lätt och han använder bara en hörapparat. Börje beskriver det 
som en befrielse att komma till jobbet och inte ta på hörapparaten: 

Börje: Ja det här med hörselnedsättning och trötthet det e… de e ju så att 
den dan som man kommer till jobbet och inte behöver sätta på sig hörappa-
raten det är ju den bästa dagen man har på… på den veckan. Då lever man 
ju kanske lite i sin egen värld, hamnar man ju men… man hör ju liksom inte 
allt… man kan ju gå förbi människor som ropar på en å… och sådär… så 
det förekommer ibland att jag inte sätter på mig min hörapparat ens en gång 
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va… det här är ju en extra sak det här med förstärkare och talslingan va 
och… det som finns va…  

En annan miljö med mycket ljud är skolan. Cecilia arbetade tills alldeles 
nyligen många år som klasslärare och påpekar att klassrumsljudet många 
gånger var att föredra eftersom hon där kunde styra barnens arbete och på 
så vis ljudnivån. Att gå ut i korridorer, matsalar och personalrum var där-
emot ibland förenat med kakofonier av ljud.  

Cecilia: Fast så under en arbetsdag som det var tidigare när jag var klasslä-
rare då hade jag ju liksom inte, då hade jag ju ingen möjlighet under, eller 
mycket lite, dom små möjligheter som fanns tog jag kan man nog säga. Me-
dan andra gick och satte sig med en kopp kaffe så kunde jag välja att vara 
ensam i klassrummet och bara lägga bort hörapparaterna ett litet slag även 
om det blev en alldeles för liten stund va. 
Sif: Ja… Då blev det tyst? 

Cecilia: Ja, o att man slappnar av när man slipper kravet att lyssna och för-
stå. 

Flera faktorer samverkar till att mental ansträngning och trötthet är ett 
stort problem för informanterna i studien. Det handlar om vardagens ljud 
och ”normala” ljudnivåer som varken kan styras eller kontrolleras; ljuden 
är som dom är. Motverkande krafter finns som till exempel möjligheten att 
få vara ensam och ha tysta stunder under dagen. Men ingen av informan-
terna uttrycker att de lyckas skapa balans mellan störande ljud och tystnad 
under arbetsdagen. Hörapparater och tekniska hjälpmedel finns till för att 
förstärka och förtydliga ljud som är svåra att uppfatta. Men omgivnings-
ljuden följer med som en ovälkommen gäst och fungerar som en ständig 
bakomliggande störning.   

Arbetsanpassning – formella och informella åtgärder 
I kapitel ett redogjordes för krav på arbetsanpassning som arbetsmiljölagen 
ställer på arbetsgivare då en arbetstagare har någon form av funktionsned-
sättning. Detta sker rimligtvis i samverkan med alla berörda och om behov 
av anpassning kommer upp. Bidrag till hörseltekniska arbetshjälpmedel är 
en typ av formell arbetsanpassning (som hela studien i stort kretsar kring). 
Flera andra formella insatser är tänkbara som kan vara av psykosocialt 
slag eller innebära konkreta ändringar av arbetsuppgifter.  

Själva tanken att arbetsuppgifterna/arbetssituationen skulle kunna an-
passas med hänsyn till deras hörselnedsättning har inte en framskjuten 
plats hos personerna i studien. Arbetsuppgifterna ser ut som de gör och hur 
de skulle kunna anpassas är inte så lätt att ange. Med anpassningar associ-
eras snarast till den fysiska omgivningen och olika slag av ljuddämpande 
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åtgärder, något som givetvis indirekt hänger samman med själva arbets-
uppgifterna. Insatserna som tas upp av personerna i studien skulle kunna 
betraktas på en skala som spänner från medvetna eller formella arbetsan-
passningar till anpassningar av mer informell karaktär. Personerna har 
ibland blivit uppmärksammade på arbetslokalernas betydelse för ljudmil-
jön i samband med utprovningen av tekniska hjälpmedel. De har sedan 
gått vidare med frågan och fått gehör för åtgärder som innebär en förbätt-
rad akustik i olika rum. Flera beskriver stöd från både kolleger och arbets-
givare i frågan, några har bidragit till att kolleger, som upplevt samma 
problem, plötsligt börjat tala om sina upplevelser av dålig akustik.  
I detta sammanhang och inom frågeområdet (Arbetet och arbetsuppgifter-
na) framkommer att flera personer arbetar deltid som ett resultat av hör-
selnedsättningen och dess hälsorelaterade konsekvenser. Beslutet om sjuk-
ersättning har oftast föregåtts av en tids sjukskrivning som berott på trött-
het och överansträngning. Flera har i samband med sjukskrivningen blivit 
medvetandegjorda om hur hörselnedsättningen påverkar deras arbetsför-
måga. Från ett annat perspektiv kan man säga att de även blivit medvetan-
degjorda om faktorer i omgivningen som påverkar deras arbetssituation, 
dålig akustik, möten i stora grupper m.m. Det är tveksamt om deltid i form 
av exempelvis sjukersättning via Försäkringskassan räknas som en arbets-
anpassning, dvs.; medgivande av sjukersättning hänger främst samman 
med en försämrad hälsa eller sjukdom som medför en nedsättning av ar-
betsförmågan. För personerna i studien får emellertid denna åtgärd effek-
ten av en arbetsanpassning. I hela gruppen är det bara två personer som 
arbetar heltid. Två arbetar deltid av andra skäl, varav den ena har svår 
hörselnedsättning och inte skulle kunna tänka sig att gå upp i tid. Det är 
alltså sju personer som anger hörselnedsättningen som den främsta orsaken 
till att de beviljats sjukersättning på deltid.  

För Adam har den förkortade arbetstiden (50 %) inneburit att han orkar 
med att göra saker på fritiden på ett annat sätt än tidigare. 

Adam: ja, det var det som kuratorn tryckte hårt på att man skulle ha en po-
sitiv fritid, och då när jag jobba heltid, det hade jag ju inte. Man hade saker 
man skulle göra, tvingade man sig till att göra på kvällarna och sen helgerna 
gick ju mycket åt till o återhämta sig. Låg o vila på eftermiddan där o få va 
något sånär i skick till måndan igen.  

Konstruktionen att arbeta 50 % ger Adam möjlighet att orka jobba de 
dagar han gör det och att orka ha en fritid de dagar han är ledig. Gunilla 
beskriver hur hon blev väldigt trött, att hon gick sjukskriven långa perioder 
på 25 %. När hon sedan fick tinnitus på sitt bästa öra så blev det ännu 
svårare att komma tillbaka på heltid och hennes sjukskrivning gjordes om 
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till permanent sjukersättning på 25 %. Hon kan nu lägga upp dagarna så 
att de inte blir lika långa. Det hela handlar om att kunna vila sig och att 
kunna vara för sig själv i en tystare miljö i större utsträckning än tidigare. 
Cecilia har sett till att ha en dag i veckan ledigt, oftast onsdagar, vilket är 
möjligt i och med sjukersättningen på 25 %. Båda uttrycker behovet att 
vara ifrån arbetet för att kunna vila vilket ger möjlighet till förnyad energi 
för att orka med arbetet.  

Bertil är en av de få som talar om konkreta anpassningar av arbetsupp-
gifterna i och med att han befriats från en stor mängd telefonsamtal. Han 
beskriver situationen, innan han i princip kollapsade och blev sjukskriven, 
som att ”förut så ringde telefonen hela tiden. Jag fick ofta göra tre fyra 
olika saker på samma gång”. Denna situation ändrades på ett formellt plan 
tillsammans med arbetsgivaren då Bertil kom tillbaka från sjukskrivningen 
och började arbeta halvtid samt medgavs halv sjukersättning. Även Birgitta 
talar om en situation med ganska få telefonsamtal, något som minskar 
ansträngning och koncentration. Det är dock tveksamt om detta har upp-
stått som en medveten åtgärd tillsammans med arbetsgivaren, snarare spe-
lar slumpen in. De mest långtgående formella försöket till anpassning av 
arbetsuppgifterna skedde för Emma. Efter att ha varit sjukskriven i om-
gångar pga. överansträngning och utbrändhet, deltog hon i hörselrehabili-
tering via landstinget. I samverkan med Försäkringskassan, hörselpedagog 
och arbetsgivaren föreslogs flera konkreta åtgärder för att Emmas arbets-
uppgifter skulle kunna anpassas till att hon hade en hörselnedsättning. 
Hörselpedagogen kom till Emmas jobb och lade fram ett slags paket: 

Sif: Kom hon till ditt jobb? 

Emma: Mmm, hon kom till jobbet o diskuterade o berättade, visade den här 
kurvan (Emmas audiogram, min anm.), visade den för läkaren och visade 
den för min chef o sa att, vi har ett jobb framför oss här, vi ska göra en fy-
sisk anpassning o vi ska göra en psykosocial anpassning. 

Emma fortsätter att berätta att detta innebar kontroller av hennes rum och 
möteslokaler, vilket ledde till att en ingenjör kom och mätte ljudnivåer och 
att hon bytte till ett arbetsrum med mindre störande ljud utifrån korrido-
ren. Flera möten styrdes om till det rum som hade bäst akustik. Den 
psykosociala anpassningen innebar bl.a. att hörselpedagogen samlade hen-
nes kollegor och informerade om hörselnedsättning, både generellt och 
vilka konsekvenserna blev för Emma i arbetsgruppen. Som en fortsättning 
på den psykosociala anpassningen diskuterades hur hennes arbetssituation 
skulle kunna bli mer reglerad i form av exempelvis regelbundna avstäm-
ningsmöten med arbetsledningen. Detta innebar en mindre händelsestyrd 
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arbetssituation och därmed ökad kontroll i hör- och kommunikationskrä-
vande situationer. 

Den mest genomgripande förändringen genomfördes för Calle. På hans 
arbetsplats, en stor lagerhall, har man byggt in Calles kontor så att han har 
fått ett eget rum inne i den stora lagerhallen. I och med detta utsätts han 
inte för lika mycket ljud, varken från lagerhallen eller från andra kollegors 
prat. Han kan dessutom sitta så att han ser ut över hallen, han kan använ-
da synen som komplement till hörseln när det gäller att upptäcka saker 
som händer.  

När det gäller de informella anpassningar som personerna tar upp gäller 
dessa i princip liknande saker som ovan, dvs. mindre fysiska och sociala 
anpassningar inom den egna verksamheten och som vuxit fram över tid. 
De fysiska anpassningarna gäller oftast förbättrad akustik i olika rum. De 
sociala anpassningarna handlar om att nära arbetskamrater lär sig hur de 
kan, eller inte kan, prata för att personen ska kunna hänga med. Adam, 
som sitter i en kundtjänst en del av sin arbetstid, berättar att hans två kol-
legor brukar ta de flesta telefonsamtalen, vilket är något av en tyst över-
enskommelse och som samtidigt är en slags anpassning. Birgitta beskriver 
något liknande då hon vet att ett ”ohörbart samtal” kan slussas över till 
någon av kollegorna utan att någon reagerar konstigt eller undrar varför.  

Denna kategori hänger nära samman med frågeområdet Fysisk och So-
cial omgivning. Intervjuerna visar på ett tydligt sätt att det inte är arbets-
uppgifternas konkreta innehåll som anpassas, det är miljön/den fysiska och 
den sociala omgivningen som behöver anpassas vilket därigenom indirekt 
har en påverkan på arbetsuppgifterna.  En minskad arbetstid upplevs av 
många som ett likvärdigt komplement till de formella eller informella an-
passningarna.  

Möten – koncentrationskrävande och hämmande för delaktigheten 
Bland de svåraste situationer personer med hörselnedsättning möter i ar-
betslivet är kravet att höra och lyssna i grupp (se även tidigare forskning i 
Kap 2). Att dagens arbetsliv är kommunikation, som beskrivits ovan, inne-
bär kravet att delta i en mångfald av möten. Detta skiljer sig inte för in-
formanterna i studien trots att de har hörselnedsättning. Det gäller små 
som stora möten, allt från ett fåtal deltagande personer upp till stora lärar-
konferenser på 50 personer. Mötena kan ske i olika lokaler med olika 
akustiska förutsättningar, det kan vara möten på den egna arbetsplatsen 
och i andra lokaler. Flera personer berättar om regelbundet återkommande 
möten, medan andra är mer styrda av tillfälligheter och spontant uppkom-
na möten. Det finns en hög grad av krav på att vara flexibel och att delta i 
mötena på liknande villkor som arbetskamraterna. Personerna beskriver 
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sina deltaganden i olika möten både i mer allmänt hållna ordalag samt mer 
specifikt relaterat till situationer sedan de började använda tekniska hjälp-
medel. Hjälpmedlen hade vid intervjutillfället funnits med några år varför 
egentligen samtliga kunde jämföra situationen före och efter. Detta ger en 
bild av en slags process: före och efter användningen av möteshjälpmedel.  

Bertil berättar att han har arbetsmöte varje morgon. De är vanligtvis fem 
stycken och så chefen som uppdaterar dem angående arbetsuppgifter, olika 
händelser, vad han själv sysslar med för tillfället och om han till exempel 
kommer att vara borta från arbetsplatsen. Chefen pratar tyst, Bertil har 
försökt säga till honom men han har svårt att ändra sitt sätt att prata. De 
korta, informella mötena sker ute i lagerlokalen och tiden räcker inte till 
att plocka fram hjälpmedel. Bertil är något kluven till sin egen möjlighet till 
delaktighet i dessa möten och säger: 

Bertil: Det är ju inga jätteviktiga möten, är det så att det är viktigt så säger 
väl han till mig. 

Sif: Ja… 

Bertil: Men jag hänger inte alltid med på allting, jag får ju reda på saker och 
ting efteråt och det är inte roligt heller. (…) Som Patrik då, det är min chef 
då, han sa ju det på mötet, han skulle bort i morgon, ja, det hörde inte jag. 
Ja, men jag missar många grejer eftersom jag inte hör.  

Eva berättar om kravet att cirkulera mellan olika möteslokaler i nio kom-
muner. Cecilia reser runt bland olika skolor och har små och större möten 
med både elever och annan skolpersonal. Birgitta arbetar åt olika personer 
och grupper som behöver informeras om de jobb hon utfört åt dem, alter-
nativt behöver hon själv information i olika mötessammanhang inför nya 
jobb. Birgitta väljer bort möten eftersom hon vant sig vid att inte kunna 
vara delaktig.  

Birgitta: Jag väljer bort stora möten. Det gör jag. (…) Det är ju lite synd att 
jag gör det men jag orkar helt enkelt inte med dom. För att det kan vara sto-
ra möten som jag säger, att det är flera myndigheter som träffas som har ut-
bildningar eller som har samarbete och då behöver man träffas flera i stora 
grupper. Det är stora lokaler. Man vet inte alls om det finns slinga eller om 
den fungerar. Det kan vara mässor eller utställningar och sånt där som man 
åker på men jag väljer medvetet bort dom för jag orkar inte med dom helt 
enkelt.  

Av förklarliga skäl är mindre möten med få personer betydligt lättare att 
delta i. Att vara delaktig i vid bemärkelse, att kunna göra detsamma som 
arbetskamraterna, försvåras då möten är stora och sker i lokaler med dålig 
akustik samt då möten sker i okända lokaler.  
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2. Tekniska hjälpmedel 

Tekniken underlättar i möten och i telefon(situationen före och efter ) 
Ovan, under kategorin Möten – koncentrationskrävande och hämmande 
för delaktigheten, nämndes den process som personerna förmedlat i inter-
vjuerna. Eftersom flera relativt nyligen fått sina hjälpmedel, de flesta under 
2005 och 2006, kunde de relatera till den skillnad som teknikanvändning-
en innebär när det handlar om att kunna delta i möten. Om de nu, av nå-
gon anledning, låter bli att använda tekniken så är skillnaden påtaglig och 
möjligheten att hänga med minskar. Information om hjälpmedlen hade i de 
flesta fall förmedlats via hörselvården, både i samband med vanliga besök 
som gällt personernas hörapparater, och via deltagande i hörselrehabiliter-
ing. De allra flesta har fått den typ av hjälpmedel som bygger på en centralt 
placerad mikrofon som är tänkt att fånga upp rösterna från alla deltagare. 
Systemet kan ändras efter skiftande behov, dvs. antalet mikrofoner kan 
utökas och en del har även fått kompletterande handhållna mikrofoner 
som kan fästas på en enskild talare. Själva signalöverföringen (ljudbehand-
lingen) bygger på en renodlad FM-teknik vilket medger att systemen är 
trådlösa och kan flyttas med mellan lokaler. De flesta av informanterna 
känner till fasta teleslingor men ingen av dem har fått en fast slinga instal-
lerad som arbetshjälpmedel.  
För Anna har tekniken betytt att hon kan slappna av i möten. Trots en lätt 
hörselnedsättning beskriver hon sina mötessituationer som mycket kon-
centrationskrävande och som att hon innan hon fick hjälpmedel inte kunde 
lyssna på innehållet i vad som sades utan bara på själva pratet; ”man var ju 
aldrig i diskussionen utan bara lyssna, om man får säga så, mer i pratet 
då…”. Ett problem var att hon inte vågade säga så mycket inför gruppen 
eftersom hon var osäker på om hon hört rätt i det pågående samtalet. Se-
dan hon började använda hjälpmedlet i möten kan hon slappna av på ett 
helt annat sätt.  

Anna: Vi kan va, (…) kommer all personal o så, så kan vi va en arton styck-
en. Sen här ibland kommer det andra utifrån o så med, då har jag vart, in-
nan jag fick det här liksom var jag precis slut alltså, det var inget jag såg 
fram emot dom här mötena där på… nån som pratar här nån som pratar 
där… (…) Men när det här fungerar, o jag känner då kan jag ju vara helt 
avslappnad, känner mycket mer att jag är med och inte så slut.  

Cecilia har ganska många möten som sker mellan henne och enskilda ele-
ver. Hon kan använda sin mikrofon i dessa möten och få god hjälp. Barn 
och ungdomar kan generellt vara svåra att höra och Cecilia upplever att de 
barn och ungdomar med hörselnedsättning hon träffar pratar ganska tyst 
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när hon jämför med normalhörande elever. Hennes arbete innebär mycket 
bilåkande mellan olika skolor. Om hon har någon med sig i bilen kan hon 
använda mikrofonen och låta passageraren prata i den; ” jag fick en sån 
där liten mikrofon som jag fortfarande använder i bilen, det tycker jag är 
väldigt praktiskt att den som sitter bredvid mig använder den när jag kör, 
för höger är mitt sämsta öra. O den är en väldigt god hjälp i bilen med den 
här”.  

Adam är en av informanterna som inte använder något tekniskt stöd i 
möten utan bara i telefonen. Telefonkontakterna kan vara krävande efter-
som det främst är olika kunder som ringer för att fråga om saker vilket 
innebär mest nya och okända röster. Adam fick tinnitus för några år sedan, 
blev sjukskriven och fick tillgång till telefonhjälpmedel i samband med 
återgången till jobbet på halvtid. Idag skulle han inte klara dessa telefon-
kontakter utan hjälpmedel. Han använder en telefon ihop med en mikro-
fon/sändare som har blåtandsfunktion vilket gör att telefonens ljud sänds 
trådlöst till FM-mottagarna på hans hörapparat. Adam arbetar en del av 
tiden i en kundtjänst vilket innebär personliga möten med en person i ta-
get. Han väljer här att inte använda något tekniskt stöd utan tycker det 
fungerar ändå, mycket med hjälp av läppavläsning. En liknande situation 
gäller för Calle, han väljer också att inte använda konferenshjälpmedel i 
möten.  

Gunilla har många möten under en vecka. Både små möten med tre-fem 
personer och större med ibland upp emot 30 personer. Det har installerats 
en ganska omfattande teknisk utrustning på hennes arbetsplats för att hon 
ska kunna höra vad som sägs i de olika lokalerna. I både mindre och större 
möten använder hon en central mikrofon. Hon brukar kolla vilken typ av 
samtal det är som planeras; ”jag frågar ju alltid den som leder: -hur mycket 
dialog är det idag?”. Är det huvudsakligen ett informationsmöte så kan 
hon placera en mikrofon nära talaren. Gunilla använder en av de centrala 
mikrofonerna när hon har team-möte med ca tio personer.  Hon nämner 
ett tillfälle när batterierna till hennes fjärrkontroll var slut vilket gjorde att 
hon inte kunde ställa in sin hörapparat på FM-mottagning utan satt och 
lyssnade med bara hörapparaternas vanliga läge; ”jag satt och spände mig 
och sa: prata högre, ja… så pratade han högre och så där… några minuter 
då va… och några håller rösten högt, men jag kände att, näe, sitta en mån-
dag förmiddag och börja veckan så…”. Gunilla hade nära till hörselvården 
och kunde gå dit på fikarasten och få batterierna korrekt bytta, sedan fun-
gerade allt igen. Gunilla beskriver skillnaden: 

Gunilla: Då kände jag, då sa jag det att nu fattar jag ur lite jag hör när man 
sitter i team i ett större rum. Att jag är väldigt beroende av den (tekniken, 
min anm.).  
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Sif: alltså, det är ju en beskrivning av hur det blir när du inte använder den?  

Gunilla: Ja, och då känner man liksom, ja jag hör nog ganska dåligt ändå, 
jag behöver nog mina hjälpmedel när man tycker att, ja, det funkar bra. 

Börjes arbete är mycket hör- och kommunikationskrävande och innebär 
möten både hemma i Sverige och utomlands. Han växlar mellan svenska 
och engelska både i vanliga möten och i telefonsamtal. Det var i samband 
med en hörselrehabilitering i grupp som han kom i kontakt med hjälpme-
del för möten. Det han använder nu är en mikrofon han placerar på bordet 
och som fångar upp rösterna från mötesdeltagarna. Han kan även 
komplettera med en myggmikrofon som han använder ibland när han kör 
bil och har passagerare. Han uppskattar sina hjälpmedel och säger: 

Börje: Det är mycket det här med språk och framförallt det här med möten 
och sånt och… sitta o kommunicera två tre personer e ju relativt enkelt, det 
är normalt sett inga bekymmer men när man är 10, 12 personer i ett möte 
och ska hänga med så är det ett idag ovärderligt redskap för mig faktiskt.  

Börje har också råkat ut för att tekniken inte verkade fungera, i själva ver-
ket hade han inte tryckt in en kontakt tillräckligt hårt.  

Sif: Men du såg till att du fick igång det? 

Börje: Ja, jag fick ju lämna mötet… då hade jag tur och fick igång den… så 
det var bra, då blir man lättad. Då märker man ju liksom eh… skillnaden 
att bara höra med denna va… (hörapparaten, min anm.) kontra att ha den 
här förstärkaren. (…) det är ju en otrolig skillnad.  

För Birgitta har vägen till möjligheten att hänga med i möten varit lång och 
snårig. Hon nämner inte hörselvården som det ställe där hon fick informa-
tion om de tekniska möjligheterna att hänga med i gruppsamtal utan det 
var snarare när hon började umgås med andra hörselskadade som hon 
snappade upp information. Hon fortsatte att leta på internet, kopplade in 
sin chef och fick sedan besök på arbetsplatsen av Arbetsförmedlingen Hör-
sel Döv Syn i Uppsala.  

Birgitta: Så kom det hit ett par killar då och dom visa mig då mikrofoner 
som jag kunde använda och dels den här knappen då. Transportabelt ja, att 
man kunde lyssna då och få ljudet direkt in i hörapparaten. Det fanns en 
mikrofon som jag kunde hänga på en annan person och lyssna på den. Jag 
kunde lyssna i mobilen. Jag kunde använda den till telefon. Vanlig analog 
telefon. Och det var ju liksom en helt ny värld som öppnade för mig då. (…) 
Och jag var ju helt salig när jag fick dom här sakerna, det här ska jag bara 
ha! 
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Birgitta genomför inga möten inom arbetsplatsen utan att använda sina 
hjälpmedel. Hon har numera inga problem att packa upp dem och greja 
med sakerna, till och med om hon råkar komma lite sent. Att försöka sitta 
med i ett möte utan samtalsförstärkning är inte längre ett alternativ.  

Tekniken har begränsningar och ställer villkor 
I kapitel två redogjordes för den rapport som beskriver utvecklingen och 
framtagandet av det vanligast förekommande konferenshjälpmedlet för 
personer med hörselnedsättning i arbetslivet. Möjligheten att dels utnyttja 
en centralt placerad mikrofon dels

Vi har sett ovan hur många av informanterna är nöjda med sin teknik, 
det blir möjligt att slappna av och att lyssna på innehållet i det som sägs i 
möten. De gånger personerna tvingas lyssna med enbart hörapparat i mö-
ten visar hur koncentrationskrävande detta är jämfört med att ha tillgång 
till samtalsförstärkning. Det är i mindre grupper, med bara två, tre perso-
ner som några tycker det går bra utan annan samtalsförstärkning än vad 
hörapparaterna ger. Vi har dock sett att t.ex. Adam, trots en grav hörsel-
nedsättning valt att inte använda något konferenshjälpmedel, utan har nöjt 
sig med telefonhjälpmedel. Detsamma gäller Calle. Båda uttrycker att det 
går bra ändå, något som dock snarast innebär att de inte upplever det som 
så problematiskt att inte höra vad som sägs i möten; ” det får man i alla 
fall papper på sen”, kommenterar Calle. Något som spelar in här är bådas 
mångåriga vana att ha hörselnedsättning, vilket framför allt Adam åter-
kommer till.  

 att kunna använda trådlös signalöverfö-
ring sågs som lösningen på ett stort problem där tidigare tillgänglig teknik 
var tung, innebar en massa sladdar och ett flertal mikrofoner. Både själva 
hanteringen av den äldre tekniken och den sociala situation som skapades 
när mötesdeltagarna tvingades använda mikrofon sågs som en hindrande 
faktor för tillgänglighet för personer med hörselnedsättning. 

Bland dem av informanterna som gärna använder konferenshjälpmedel 
framkommer en del begränsningar kring möjligheten att lyssna obehindrat. 
En lyckad användning är dessutom förknippad med olika villkor. En be-
skrivning av dessa begränsningar och villkor, som riskerar att bli en ”hind-
rande faktor”, kan bland annat vara en källa till förståelse för varför Adam 
och Calle, trots svår hörselnedsättning inte använder konferenshjälpmedel i 
möten.  

Att tekniken är bärbar innebär bokstavligen att den kan bäras runt mel-
lan olika lokaler och användas där man för tillfället har behov. Att allt är 
trådlöst och går på batterier innebär även att man själv måste se till att alla 
delar är laddade, vilket gäller såväl själva konferensutrusningen, hörappa-
raterna samt eventuella fjärrkontroller. För den som använder en centralt 
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placerad mikrofon utökat med handhållna mikrofoner innebär det ganska 
många enheter att hålla reda på. För de flesta informanter överväger ändå 
nyttan med denna hantering, så länge inget går sönder. Det finns få be-
skrivningar av att sakerna gått sönder, när det dock händer får det till kon-
sekvens att personen inte längre hör i situationer där man vant sig att 
hänga med. Om man inte upptäcker enkla fel som man kan fixa själv så 
gäller det att snabbt kunna få tekniken åtgärdad så att man kan utföra sitt 
arbete.  

Emma råkade ut för en situation som belyser den praxis Försäkringskas-
san bestämt vad gäller reparation av arbetshjälpmedel. När hennes ena 
FM-system gick sönder och behövde lagas av tillverkaren så visade det sig 
att hon behövde lämna in både FM-systemet och hörapparaten. Det tog en 
månad att få tillbaka sakerna och under tiden fick Emma använda sin gam-
la hörapparat som inte var anpassad till hennes arbetstelefon. Hon fick då 
använda sin privata mobil med mycket sämre ljudkvalitet. Den här gången 
gick lagningen på garantin men hela processen tog alltså fyra veckor. 
Emma hade tillgång till ett annat FM-system, dock kunde hon bara använ-
da en av hörapparaterna till detta och fick alltså bara förstärkning till ett 
öra istället för båda. Emma kommenterar: ”men jag tänker så här att om 
jag inte hade haft min gamla apparat då vet jag inte hur jag hade fungerat i 
en hel månad utan mina två hörapparater.” Hade garantin inte gällt, så 
hade Emma först fått lämna sakerna till hörselvården, de skickar dem vida-
re till tillverkaren som lämnar en offert på lagningen, hörselvården tar 
emot denna och måste sedan vända sig till Försäkringskassan med en an-
sökan om bidrag till reparation av arbetshjälpmedel. Försäkringskassan 
måste sedan godkänna att reparationen ska genomföras, först därefter kan 
användaren få tillbaka sina saker. När något går snett kan tidsaspekten 
vara en faktor som kan försvåra användandet av hjälpmedlen på flera sätt. 
En eventuell reparation innebär en process i flera steg; under tiden är an-
vändaren utan sina hjälpmedel.  

Att placera en central mikrofon på ett bord betyder att alla ljud som 
uppstår runt bordet fångas upp av mikrofonen och sänds till den som tar 
emot det med sina hörapparater. Detta ställer krav både på rummet, på 
förekomsten av omgivningsljud och på personerna runt bordet. Den önsk-
värda situationen är ett tyst rum med bra akustik, utan inslag av plötsliga 
omgivningsljud och där alla mötesdeltagare talar en i taget och inte har 
andra ljud för sig. Anna har enbart tillgång till den centrala mikrofonen 
som måste placeras på ett bord. Hon kan visserligen ta med den på t.ex. 
föreläsningar och ställa den nära den som ska prata. Problemet är bara att 
börjar personen gå omkring och prata samtidigt så sänks ljudet så fort 
talaren avlägsnar sig lite. Gunilla, som använder systemet på liknande vis, 
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berättar hur knepigt det kan vara i de stora möten hon ibland deltar i. Hon 
utnyttjar då flera centrala mikrofoner för att täcka ett större område;  

Gunilla: vet jag att det är mycket diskussionsfrågor och dialog då kopplar 
jag ihop så då hör jag frågorna… nackdelen med det är ju den som hänger 
då i taket och även de andra då på bordet längst bort, dom tar ju upp så 
otroligt mycket så den då som sitter och viskar där borta, jag hör ju precis… 
och säger man det att ni får inte prata ni måste vara tysta… och så går det 
tio minuter och så börjar någon annan… då upplever jag ibland att det är 
mer störande än att missa lite.  

Flera personer nämner de störande ljud som over-headapparater och data-
projektorer alstrar. Öppnar någon ett fönster, kan det vara tillräckligt för 
att skicka in en ljudmatta till mikrofonen som därmed försvårar lyssnan-
det. Ju fler deltagare på ett möte desto större risk att någon börjar viska 
med grannen eller ovetandes gör ljud som också fångas upp av mikrofo-
nen. På det viset har gruppens storlek en mycket stor betydelse för möjlig-
heten att höra samtal i grupp.  

Tekniken kompenserar 
Frågan om hur och om tekniken kompenserar personerna för deras funk-
tionshinder hänger samman med bland annat Arbetsförmedlingens motiv 
till bidrag till arbetshjälpmedel. ”Hjälpmedlet ska kompensera en nedsätt-
ning i arbetsförmågan” skriver Ams i sitt faktablad utgivet i juni 2009. 

delvis 

22

För Birgitta betyder hjälpmedlen att hon kan fortsätta att arbeta; ”dom 
ger mig ju den hjälpen att jag fortsätter och jobba, annars skulle jag inte 
kunna utföra mitt jobb”. För Eva är hjälpmedlen också mycket betydelse-
fulla och hon uttrycker sig starkt:   

 
(Se även kap. 1) Försäkringskassans motiv grundar sig på SFS 1991:1 046 
(Svensk författningssamling 1991: 1 046) där det anges att bidrag får utgå 
till arbetshjälpmedel som ett led i rehabiliteringen av en förvärvsarbetande 
försäkrad. Som vi har sett arbetar endast två av personerna i intervjugrup-
pen heltid. Sju personer har beviljats sjukersättning på deltid och anger 
som främsta hälsoskäl sin hörselnedsättning. Det har alltså bedömts att 
deras arbetsförmåga är nedsatt till en viss grad. Att få tillgång till arbets-
hjälpmedel beskrivs av flera som en förutsättning för att de ska kunna 
arbeta överhuvudtaget. Ingen har dock efter att de fått arbetshjälpmedel 
återgått till arbete på heltid.  

                                                      
22 AMS (2009) Faktablad: Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen. 
http://www.arbetsformedlingen.se/admin/Documents/faktablad/hjarb.pdf (Hämtat 
27/11 2009) 
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Eva: det är ju helt klart att jag blir hjälpt av dom. 

Sif: Mm 

Eva: Det är ju livlinan, det är ju ett nytt liv att man fick… när man fick 
dom. 

Emma uttrycker sig på liknande vis som Birgitta och säger att hon kan 
sköta sitt jobb tack vare hjälpmedlen. Cecilia tycker att hjälpmedlen kom-
penserar hennes hörselnedsättning i hög grad: ”både så till vida att man 
höjer volymen, men också så att man rättar till så att det blir ett bättre ljud 
direkt anpassat till min hörselskada”. Anna konstaterar: 

Anna: det hjälper mig men det kompenserar väl inte fullt ut. 

Sif: Nej… 

Anna: Det kan man väl inte säga va… 

Sif: Nej… 

Anna: För det är inte alltid man hör och ibland blir ljud jättehöga och då 
orkar man inte riktigt, det är liksom när nån prasslar med nåt papper, kan-
ske man störs mera av att det är så intensivt. Då hör man bara vissa grejer 
och hör inte alls det här andra… 

I personernas svar kommer denna nyansering fram på olika sätt. Hjälp-
medlen gör att man kan jobba men olika faktorer inverkar samtidigt och 
bidrar till att en kompensation delvis uppnås. Trots att Eva upplever sina 
hjälpmedel som en livlina, påpekar hon att det ibland blir lite svagt och att 
”då vet man ju att man kan kontakta sina skrivtolkar”. Emma uttrycker 
också nyanser i sitt sätt att reflektera kring kompensation: 

Emma: för att vi har ju den här, det här behovet av lugn o ro, alltså att man 
inte är så stresstålig, alltså hela den biten finns ju där, så att det kan ju ald-
rig kompensera det… alltså det kvarstår ju fortfarande ett behov av anpass-
ning, alltså det här är ju inte tillräckligt. Och dessutom så finns det ju en 
stor begränsning när man tänker på lokaler o sånt. Alltså det här hjälpmed-
let är ju helt värdelöst i ett rum där det står en projektor till exempel som 
brusar, det går ju inte. Eller där det är nån som måste öppna ett fönster hela 
tiden och trafiken kommer in, alltså då är dom ju, dom är ju snarare ett 
hinder än ett hjälpmedel.  

Den definition som säger att hörseltekniska hjälpmedel är till för att an-
vändas i ”vissa situationer” är viktig i sammanhanget. Dessa situationer 
kan vara villkorade och i olyckliga fall medföra hinder för en lyckad 
hjälpmedelsanvändning. Generellt gäller hörapparaterna som hörseltek-
niskt stöd för att kompensera en hörselnedsättning. Men hörapparater kan 
inte ersätta en nedsatt hörselfunktion fullt ut, kan inte reparera det som är 
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skadat och därmed saknas i örat rent anatomiskt. Hur omgivningen anpas-
sas akustiskt får en stor betydelse vid sidan av anpassning med både hör-
apparater och hörseltekniska arbetshjälpmedel.   
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3. Fysisk och social omgivning 
 

Den fysiska omgivningen:  

Olika lokaler har olika bra akustik  
Nästan alla informanter kommer in på frågan om de lokaler de vistas i 
tidigt i intervjun. Lokalers akustiska egenskaper hänger nära samman med 
upplevelsen av ljud som tröttande och försvårande för koncentrationen, 
vilket togs upp under kategorin Trött av ljud. De flesta i gruppen är med-
vetna om och känsliga för ekande lokaler som är otrevliga och svåra att 
vistas i, samt för buller av olika slag som upplevs som störande. Det råder 
ett slumpartat tillstånd när det gäller bra och dåliga lokaler; vissa är bra 
och andra råkar vara dåliga. Vad som är bra, med en bra lokal sätts oftast 
inte ord på, det är de negativa aspekterna som kommer fram. Ett bra rum 
kännetecknas främst av frånvaro av ekoeffekter och slamriga, vassa ljud; 
rummet känns behagligt att vistas i. För några i gruppen har akustiskt dåli-
ga lokaler uppmärksammats i samverkan med hörselvården och/eller ar-
betsgivaren och de har haft t.ex. personal från företagshälsovården hos sig 
som har mätt ljudnivåer och eftertidsklang.  

Anna tycker att hon har ganska bra lokaler generellt sett. Det är enstaka 
rum som ställer till det och hon har uppmärksammat att hon inte är ensam 
om att uppleva dess rum som otrevliga att vistas i. Hon nämner att det 
varit en person där från kommunens hälsovård och mätt upp ljudet i det 
gruppkök som upplevdes som väldigt ekande och svårt att vistas i. Två 
kolleger som också använde hörapparat hade nästan slutat använda 
gruppköket på fikarasterna. Personen som mätte ljudet hade förklarat att 
det som bestämmer ett rums akustiska egenskaper kan variera väldigt 
mycket. Det kan se bra ut men upplevas som väldigt slamrigt. Vid tiden för 
intervjun hade inga resultat kommit från företagshälsovården. 

Cecilia åker mellan olika skolor i sitt nuvarande jobb och märker genast 
vilken skillnad det är mellan olika ljudmiljöer. Hon återkommer flera 
gånger till akustiken i olika lokaler och vilken betydelse detta har för att 
kunna höra vad andra säger och för att uppleva rummen som trivsamma. 
Hon kan inte se att hon har behov av ytterligare tekniska lösningar just nu 
men: ”jag skulle önska mig den idealiska akustiken överallt (…) för det har 
ju väldigt stor betydelse”.  Hon fortsätter med att påpeka att all teknisk 
utrustning fungerar bättre om akustiken är bra. I nya skolor med högt i tak 
kan det finnas ”lokaler som är alldeles förskräckliga”. Om akustiken är 
dålig i en korridor t.ex. så kan det räcka med två lite högljudda personer 
för att deras tal ska bli till ett ”förfärligt oljud”.  
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Gunilla har också haft personer på sitt arbete som har mätt ljudnivå och 
eftertidsklang i vissa lokaler. Hos henne ligger matsal och andra umgänges-
rum i källaren där hon upplevde ljudmiljön som väldigt slamrig. Arbets-
ledningen ville egentligen att alla skulle äta och fika tillsammans för att 
undvika mindre grupperingar. Det blev dock omöjligt för Gunilla som 
vissa dagar valde att äta för sig själv eftersom hon inte orkade med ljudet. 
Från att på ena våningsplanet uppleva en ganska bra ljudmiljö räckte det 
med att gå en trappa ned för att snabbt uppleva miljön som svår att vistas 
i.  

När det gäller Adam och Bertil så arbetar båda i mer industribetonade 
lokaler. För Adams del handlar det om laboratoriemiljö där exempelvis 
fläktar behöver vara på och annan utrustning som alstrar ljud. Bertil befin-
ner sig mesta tiden i en stor lagerhall där truckar körs omkring. Visserligen 
går truckarna på el och bullrar inte så mycket men lokalens storlek skapar 
mycket störande omgivningsljud. Gemensamt för Adam och Bertil är att de 
vistas i ljud som inte riktigt går att ”stänga av”. Som en reflektion kan man 
också säga att det är svårt att se hur man skulle kunna förbättra dem ur 
akustisk synvinkel, om inte frågan väcks som ett allmänt intresse och anses 
vara av nytta för alla arbetstagare.  

Buller och dålig akustik – möjligt att förändra  
För flera av informanterna har akustiken blivit bättre sedan problemen 
uppmärksammats. Detta har kort berörts ovan under Arbetsanpassning - 
formella och informella åtgärder. Vad som framkommer i intervjuerna är 
en stor medvetenhet om den störning av både taluppfattbarhet och allmänt 
välbefinnande som för mycket omgivningsljud och/eller ekande lokaler 
medför. Med medvetenheten har följt handling, dvs. konkreta åtgärder för 
att dämpa störande ljud något som därmed har en underlättande inverkan.  

Eva arbetar på ett gruppboende där fyra personer bor som alla har olika 
grad av utvecklingsstörning. På boendet finns ett allrum där akustiken 
skulle kunna förbättras vilket Eva även talat med hörselvården om. Hon 
har dock valt att avvakta med praktiska åtgärder och har istället talat med 
brukarna om hur de tillsammans kan undvika för mycket ljud. 

Eva: Ja, men jag har berättat för mina brukare att om vi ska fika nu ikväll 
vid halv sju så sitter vi ju vid bordet och fikar, då behöver det ju inte stå en 
teve därnere och en bandspelare där med, ja kramgoa låtar och bingolotto 
ska gå så gardinerna skakar, för det är ju vi som ska prata, och det köper 
dom ju jättebra. Dom respekterar det fastän dom är…  

Birgitta upplever sig som väldigt känslig för ljud och har drivit igenom 
ljuddämpande åtgärder framför allt på sitt eget rum. För henne är upple-
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velsen av alla ljud som hörapparaterna förstärker mycket störande; husets 
fläktsystem, datorns fläkt, allt oönskat ljud tas upp av hennes hörapparat. 
Hon har flera gånger försökt få till en inställning på apparaten för att den 
ska ta in så lite ljud som möjligt utan att ge avkall på förstärkningen av 
talet, en svår uppgift. På sitt rum har hon en tjock matta på golvet, tjocka 
gardiner och speciella lysrör som är så tysta som möjligt. Hon upplever 
ljudmiljön inne på sitt eget rum som mycket bättre nu. Att anpassa resten 
av lokalerna är dock en fråga av en helt annan storlek, det finns ingen möj-
lighet att begära akustikplattor och/eller ljudanpassning i alla tak och rum.  
För Gunilla har det också skett förbättringar som underlättat för henne 
både i de källarlokaler där bl.a. matsalen ligger och i några av de rum hon 
har möten i. Efter att hörselvården varit på hennes arbetsplats och gjort 
mätningar köptes t.ex. bordsfiltar och vaxdukar in som dämpade ljuden 
från porslin och bestick. En stor vävnad sattes upp på väggen som gav en 
viss bullerdämpande effekt. Extra gardiner sattes också upp med samma 
syfte. Gunilla fortsatte sedan och kunde köpa in en bordsfilt som hon pla-
cerar ut i de rum de ska ha möten i. Mjuka ljudabsorberande material gör 
en hel del för att dämpa de ljud som kan inverka störande på det önskade 
ljudet, dvs. oftast andra människors tal.  

Det finns sätt att förbättra den fysiska omgivningen vad gäller en 
minskning av störande omgivningsljud. Möjligheterna till detta är dock 
underkastade vissa villkor som kan vara av både teknisk och social natur. 
En mycket viktig utlösande faktor för att få till förändringar är att en med-
vetenhet om ljudmiljön väcks och görs till en fråga på arbetsplatsen.   

Den sociala omgivningen:  

Att informera andra om hörselnedsättningen  
En utmärkande omständighet för informanterna är att de allra flesta har 
arbetat länge på sina respektive arbetsplatser vilket har bidragit till att 
deras hörselnedsättning är känd av många. För samtliga gäller att deras 
chefer känner till deras hörselnedsättning och är medvetna om att den har 
konsekvenser. Arbetskamraterna känner till det hela i många fall och en 
del har varit med då hörselvården kommit för att informera om vad en 
hörselnedsättning kan ha för konsekvenser.  

Birgitta beskriver att det här med hörseln har inneburit en väldigt lång 
”resa”. Från en barndom då hon hörde dåligt redan från början, men där 
detta inte uppmärksammades särskilt mycket, till en allt större medveten-
het som vuxen. Medvetenheten har gjort henne öppen inför andra, hon 
talar om hur det är ställt angående hennes hörsel. Hon packar upp sina 
hjälpmedel, även om hon kommer för sent till ett möte och de andra har 
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börjat. Huruvida hon då orkar berätta och informera varierar. Det går inte 
alltid att ha koll på vilka som ska vara med på olika möten, dvs. ibland 
deltar även personer som inte känner till Birgitta och inte har sett hennes 
hjälpmedel förut. En del frågar om hennes ”grejer” efter mötet och hon får 
då tillfälle att förklara. Hon påminner sig en fråga från en man som visste 
om hennes hörselnedsättning sedan tidigare men som inte tänkt på hennes 
teknik tidigare. Vid ett möte uppmärksammade han plötsligt de utplacera-
de mikrofonerna och de pratade lite om Birgittas situation och om hennes 
hjälpmedel.  
Annas chef är mycket medveten om hennes funktionsnedsättning, hon 
beskriver hur han i vanliga fall brukar mumla lite när han pratar ”men så 
fort han ser på mig så, så pratar han så jättetydligt, det är lite ko-
miskt”(…)”så han är väl verkligen på min sida kan jag ju säga”. Hon upp-
levde att det var lite trögt och pinsamt att börja använda sina hjälpmedel. 
Men i och med att hon började använda dem på arbetsplatsen så kände 
hon sig trygg. Hon har mer och mer börjat ta med sina hjälpmedel även 
utanför huset, något hon beskriver som en process, att allteftersom våga ta 
med tekniken, visa upp dem och därmed bli känd som den som har en 
hörselnedsättning.  

Liknande processer framkommer hos t.ex. Cecilia, Gunilla och Börje. De 
har alla arbetat på samma ställe i många år. De har även hunnit arbeta i 
många år utan några andra hjälpmedel än sina hörapparater. De delar 
erfarenheten att börja använda hörapparater först i vuxen ålder även om 
hörselnedsättningen för samtliga varit känd sedan barndomen. I en lång-
sam, smygande process har även funktionsnedsättningens konsekvenser 
gjort sig gällande och påverkat deras arbetsliv.  

Gunilla har hela tiden försökt hålla sina kolleger informerade om hur 
hon har det med hörseln. Hon har upplevt försämringar och gått igenom 
operationer. I början var det inte så lätt: ”i början, då precis när jag hade 
fått hörapparaterna då var man sådär lite skämmig nästan, tyckte usch, ska 
jag behöva säga detta och sådär…”. Nu tycker hon det är viktigt att in-
formera så fort som möjligt. Hon resonerar som så att hon själv inte kan få 
någon hjälp om andra inte får veta hur det är fatt. Gunilla är en av dem 
som haft besök av hörselvården som kommit och informerat i arbetsgrup-
pen.  

Börje tog eget initiativ till att informera sina arbetskamrater efter att ha 
genomgått en rehabiliteringskurs hos hörselvården. Han satte själv ihop en 
presentation där han berättade om vad det hela handlade om och att det 
var ”ett handikapp”. Han tror att detta var uppskattat av hans kollegor.  
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Upplevelse av hänsynstagande – ett givande och ett tagande 
Personerna befinner sig således i en fysisk och en social omgivning där 
attityder, föreställningar och arbetsplatsens kultur påverkar dem. På olika 
sätt beskriver personerna det hänsynstagande och sociala stöd som utveck-
lats då kollegerna vant sig vid de speciella rutiner som gäller vid möten, vid 
det till viss del ändrade beteende som krävs i kommunikation samt andra 
sätt eller omständigheter som hänger samman med en kollegas hörselned-
sättning. Samtidigt är det svårt att visa hundra procent hänsyn, något som 
personerna är mycket medvetna om och klart inser att detsamma gäller 
dem själva.  

Adam arbetar en del av arbetstiden i kundtjänst. Detta innebär dels att 
ta emot kunder, dels

När Anna väl börjat använda sina hjälpmedel och kollegerna fått syn på 
dem händer det inte sällan att de påminner henne om dem. Kanske har hon 
inte plockat fram grejerna någon morgon men då kan kollegerna säga åt 
henne att: ”ja men ta den där, ha den liksom!”. I de större möten som sker 
på arbetsplatsen har man även tillsammans utvecklat ett mer disciplinerat 
sätt att samtala. Tidigare kunde det urarta med smågrupper som pratade 
för sig och chefen tvingades ibland styra upp mötena. Nu låter man någon 
vara ordförande för mötena, vilket cirkulerar i arbetsgruppen, och ordfö-
rande ska se till att en i taget pratar. Hon poängterar att förändringen inte 
först och främst kom till för hennes skull utan att den gällde gruppen i 
stort. Anna upplever det hela som mycket underlättande och ser hur även 
kollegerna drar stor nytta av den förändrade mötessituationen.  

 att svara i telefon. Just telefonen kan vara svårt, sär-
skilt eftersom det i princip alltid är främmande personer som ringer. Där 
har Adam hjälp av sina två kolleger som tar merparten av samtalen. ”Vi är 
tre stycken på kundtjänst så att det, Kalle o Eva, där dom tar merparten av 
samtalen så jag får ta dom när det verkligen behövs, så att säga.”  

För Eva har problemen med hörseln och öronen varit stora och innebu-
rit flera operationer med sjukskrivning. Hon har även haft problem med 
eksem i hörselgången och tvingats prova olika insatser (den plastdel som 
sitter inne i själva hörselgången) för att se vilka som fungerar bäst. Turerna 
har varit många och hon berömmer sin chef och sina arbetskamrater för 
det stora stöd de visat då hon varit hemma och sjukskriven. Det har alltid 
varit nån som ringt henne eller tittat in på en kopp kaffe.  

Gunilla har en ganska tydlig bild av sig själv och vad det innebär att 
hänsynstagande har två vägar. För att hon ska kunna vänta sig hänsyn från 
kollegerna så måste hon visa dem samma sak tillbaka. Ibland går diskus-
sionens vågor höga på hennes arbetsplats, det talas högt och odisciplinerat, 
Gunilla förklarar: 
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Gunilla: ja, alltså i början, då säger ju en att ni glömmer ju av ibland, fram-
förallt när man blir ivrig, alla vill prata i mun på varandra och ibland så lå-
ter jag dom hålla på. Då kan jag tänka: ja… ta en stund så kommer jag in 
lite grann så dom får prata av sig. För om man bryter hela tiden då förlorar 
man ju lite i värde i diskussionen. För är det något väldigt hetlevrat och alla 
liksom reagerar, då måste dom ju också få till det och ta den tiden.(…) Bry-
ter jag hela tiden så är det ju ingen som vågar o prata…  

Att ställa krav på andra i kommunikation 
Att informera andra om sin hörselnedsättning kan sägas vara ett aktivt sätt 
att agera. En förlängning på detta aktiva sätt är att också fortsättningsvis 
påminna andra, om man t.ex. inte hört vad någon säger eller tycker att 
saker behöver ändras i ett rum för att det ska bli enklare att höra. Perso-
nerna ger i varierande grad uttryck för sådana kontinuerliga aktiva strate-
gier. Det är viktigt att poängtera att det handlar om grader, ingen är alltid 
aktiv, dvs. frågar alltid om/ber om upprepning. Ingen är heller alltid passiv; 
t.ex. kan valet att använda ytterligare hjälpmedel utöver enbart hörappara-
ter ses som ett aktivt agerande i sig även om personen förhåller sig ganska 
passiv i kommunikationssituationer. Det fanns således skillnader mellan 
personerna angående med vilken självklarhet de ställde krav på upprep-
ningar av det sagda i t.ex. en mötessituation. Det framgick t.ex. att Calle 
och Adam sällan ställde sådana krav men att de tyckte ”det gick bra 
ändå”.  

Att ställa krav kan även det ses som en slags process. Genom åren har 
medvetenheten växt sig starkare om att man faktiskt inte hängt med i mö-
ten, att man ibland hängt med men att dessa tillfällen varit förknippade 
med att särskilt gynnsamma omständigheter rådde. (Kunde t.ex. vara en 
föreläsare som satt eller stod stilla och hade en röst som hördes bra.) I 
samband med att de började använda hörseltekniska arbetshjälpmedel har 
informanterna upptäckt vilken skillnad dessa kan göra. Parallellt verkar 
viljan och modet att ställa krav på sin omgivning ha ökat. Emma har gått 
igenom en ganska besvärlig tid på sin arbetsplats och står eventuellt i be-
grepp att byta jobb. Hennes hörselnedsättning har spelat en stor roll och 
hon beskriver ett slags uppvaknande; plötsligt föll en massa bitar på plats 
och förklarade varför det blivit missförstånd och varför hon svarat kons-
tigt. Inför nästa jobb vill hon försöka vara helt öppen redan från början:  

Emma: Men, kan jag nu börja där, på nästa jobb, jag tar ju med mig allt 
detta till nästa jobb på nåt sätt… 

 Sif: Kommer du att kunna ha med den här kuratorn från början, 
tänker du så? 
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Emma: Mmm 

Sif: Tror du att du kommer o, kommer du att gå in för att vara tydlig från 
början? 

Emma: Ja 

Sif: Med hörselnedsättning, arbetshjälpmedel…? 

Emma: Ja 

Sif: Telefonanpassningsbehov, eget rum o hela det här paketet…? 

Emma: Ja, jag är ju tvungen o göra det känner jag för att annars så förnekar 
jag ju mina egna behov och vad leder det till liksom. Det leder egentligen 
bara till att jag går in i nånting som jag ändå aldrig kommer reda ut ändå.  

Ovan beskrevs hur Birgitta allteftersom gjort till en vana att informera 
andra om sin situation. Hon känner även att hon nuförtiden öppet kan 
ställa krav i samtalssituationer. Det här gäller främst tillsammans med 
arbetskamrater som känner henne väl, Birgitta beskriver: 

Sif: kan dom något sånär prata en i taget och så där? 

Birgitta: Nej, ibland faller dom ju ur, men det gör man när man blir ivrig. 
Det gäller ju även mig att jag bryter folk men då är ju jag sån att jag inte är 
tyst utan då säger jag: -men herregud, nu får ni väl ge er, kan ni inte tala en i 
taget?  

Sif: Du har såna, liksom sätt… 

Birgitta: Jag gör så ja, och dom säger att: -men vad bra Birgitta att du säger 
till! 

Bertil är också konkret i sitt sätt att försäkra sig om att han hänger med på 
möten: 

Sif: jag uppfattar att du har strategier? 

Bertil: ja 

Sif: Alltså som går ut på att du frågar om, att du kan påminna folk om att 
du hör dåligt? 

Bertil: ja, det gör jag alltid, det är väldigt viktigt för mig o var informerad o 
är det så att jag inte hör en sak så frågar jag. 

Sif: o det betyder att du ställer krav liksom… 

Bertil: ja det gör jag. Även om jag är på möten o så, så ber jag dom säga om, 
om jag inte uppfattat. 

Det är en sak att informera på arbetsplatsen om sin hörselnedsättning, att 
fortsätta påminnandet kräver en del av personen då det gäller förhållnings-
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sätt och strategier. Omvänt kan man säga att det kräver en del av kolleger-
na att bli påminda och att anpassa sig till upprepade påminnelser om hur 
de behöver bete sig i samtal.  

Sammanfattning 
Kategoriseringen av intervjuerna har varit ett sätt att svara på ”vad” in-
formanterna tog upp i samband med sin arbetssituation och användningen 
av hörseltekniska arbetshjälpmedel. Vad som framträdde var både en stor 
nytta av hjälpmedlen, i såväl mötes- som telefonsituationer, men också ett 
flertal villkor för denna nytta samt faktorer som kunde hindra eller störa 
användningen. Att få kommunikationen att fungera via ett FM-system 
handlar mindre om tekniken i sig än om förhållanden i omgivningen, i 
såväl den fysiska som den sociala, och som behöver vara på vissa sätt. Det 
underlättar om alla pratar en i taget, det underlättar om omgivningen är fri 
från störande ljud, det underlättar om gruppen är liten (då behöver inte 
mikrofonen skickas runt). Vad som skulle kunna beskrivas som ett stör-
ningsmoment och som förvisso handlar om tekniken i sig, är de förberedel-
ser och det pyssel som krävs för att allt ska fungera. Till exempel måste 
alla delar laddas vilket inte får glömmas bort. En viktig slutsats blir där-
med att samtidigt som hörseltekniska arbetshjälpmedel är ett villkor för att 
kommunikationen ska fungera så är själva kommunikationen med hjälp-
medlen villkorad. 

Att själva arbetsuppgifterna anpassats med hänsyn till hörselnedsätt-
ningen förekom bland personerna men var sällan ett resultat av en formell 
anpassning via arbetsledare. En viktig formell anpassning var istället den 
förkortade/ändrade arbetstiden. Dessutom hade flera informella anpass-
ningar skett på personernas arbetsplatser. Anpassningar som främst häng-
de samman med åtgärder för att få en bättre ljudmiljö. Alla behövde i stör-
re eller mindre grad delta i möten. Här framkom stora krav på att vara 
anpassningsbar och flexibel. Att arbeta inom industrin/tekniskt arbete in-
nebar inte att personerna (männen) hade så stora lättnader när det gäller 
möten. De behövde gå på utbildningar, delta i dagliga arbets- och plane-
ringsmöten samt genomföra alla de spontana möten mellan kolleger och 
utomstående som deras arbete ”normalt” skulle ha krävt. Detta gällde i 
lika hög utsträckning för kvinnorna. Någon direkt särskild anpassning vad 
gällde kravet att vara rumsligt flexibel kunde inte heller ses som utmärkan-
de för personerna. Flera hade arbeten som kräver resor och möten i olika 
lokaler med skiftande akustisk kvalitet.  

Gemensamt för samtliga informanter var upplevelsen av stor koncentra-
tion som ledde till trötthet. En stor del av deras energi gick åt till att kon-
centrera sig på att lyssna i miljöer med mycket ljud. Ansträngning är ett 
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närliggande ord som tillsammans med trötthet yttrade sig på olika sätt, 
berodde på flera faktorer och hanterades på flera olika sätt. Några av per-
sonerna hade genomgått en arbetslivsinriktad hörselrehabilitering, andra 
hade inte det. De som genomfört en rehabilitering var i stort sett sam-
stämmiga om nyttan av den. Rehabiliteringen hade sannolikt medverkat till 
en ökad förmåga att ställa krav i kommunikationssituationer och en vilja 
att berätta för andra om hörselnedsättningens konsekvenser.  

Gemensamt för informanterna som använde påminnelser aktivt på arbe-
tet var att de funnits länge på samma arbetsplats och att de kände sig tryg-
ga i arbetsgemenskapen. Gemensamt för de kolleger som anpassade sig 
efter personen med hörselnedsättning var att de kände till dennes funk-
tionsnedsättning och visste om varför det stod tekniska hjälpmedel utplace-
rade vid olika möten. Gemensamt för båda parter var att de lärt sig ett 
förändrat och anpassat sätt att kommunicera och att de tog ett gemensamt 
ansvar för att kollegan med hörselnedsättning skulle kunna vara delaktig. 

Synlighet och osynlighet – två teman  
I analysens avslutande del sker en fördjupad analys och diskussion av in-
tervjuerna utifrån de perspektiv som erhålls genom de teorier om stigmati-
sering och socialt erkännande som avhandlades i kapitel 3. Där lyftes för-
hållanden fram som tolkats i termer av en stigmatiseringsprocess dvs. att 
hörselnedsättning är en funktionsnedsättning som kan medföra att omgiv-
ningen skapar nedvärderande och felaktiga bilder av personen samt risken 
att personen ser på sig själv på samma sätt. Att hörselnedsättningen dess-
utom är möjlig att dölja för omgivningen är också en riskfaktor för stigma-
tisering. I kapitel 3 refererades även till Danermark och Coniavitis Geller-
stedts (2003) tolkning av stigmatisering av personer med hörselnedsättning 
som en form av brist i det sociala erkännandet och argumenterades i kapi-
tel 3 för att synliga hörseltekniska arbetshjälpmedel kan bidra till att för-
hindra risken för en stigmatiseringsprocess samt att användningen av dem 
kan medföra att ett socialt erkännande utvecklas på arbetsplatsen. Genom 
både teorianknytning och genom att relatera till BATS-modellen (Bain & 
Leger 1997) görs en tolkning av informanternas utsagor med innebörden 
att ett ömsesidigt socialt erkännande är ett villkor för en framgångsrik 
strategi. Här tas även upp några informanters uttryck för en form av miss-
kännande. En diskussion förs också som vill nyansera bilden av hörselned-
sättning som en funktionsnedsättning man kan välja (se kapitel 3) att dölja; 
informanterna ger uttryck för en slags omedvetenhet om sin hörselnedsätt-
ning som nyanserar detta.  

Resonemanget förs genom att lyfta fram två teman. Det första lyder: 
Den synliga hörselnedsättningen och den synliga tekniken. Det andra temat 
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lyder: Den osynliga tröttheten och det osynliga merarbetet. Temana både 
uttrycker och skall förstås som att de relaterar till ett slags pågående pro-
cesser. För det första pågår en process som uttrycks i och med att funk-
tionsnedsättningen nedsatt hörsel blivit synliggjord. Denna process för-
stärktes sedan ytterligare via de synliga hörseltekniska arbetshjälpmedlen. 
Synligheten tycks kunna bidra starkt till att utveckla ett socialt erkännande 
i arbetsgemenskapen; det är en social process som främst är positiv. Samti-
digt pågår en process i en mer negativ riktning. Den handlar för det första 
om den trötthet informanterna uttrycker, som är osynlig och som inte för-
svinner. För det andra handlar den om det ständigt pågående merarbete 
som utförs av personerna med hörselnedsättning för att tekniken ska fun-
gera och för att kontrollera omgivningen så att inte störande moment in-
verkar hindrande. På det sättet är denna andra process mer knuten till 
personen själv, dvs. av mer individuell natur.  

Den synliga hörselnedsättningen och den synliga tekniken 

Att synliggöra hörselnedsättningen – en process 
Att göra hörselnedsättningen synlig har för flera av informanterna varit en 
lång process. Alla har växt upp, levt och lever i en för övrigt ”normal” 
miljö där normal står för att familj och omgivning i huvudsak bestått av 
normalhörande personer. Ett par av informanterna började använda 
hörapparat redan som barn, andra som unga vuxna. Flera personer beskri-
ver detta som något som ändå inte medvetandegjorde dem om hörselned-
sättningens konsekvenser. Alla, utom en man som gick i hörselklass, har 
gått i vanliga skolor, de har studerat vidare och sökt sig till arbeten utan 
att särskilt reflektera över om hörselnedsättningen kunde ha några konse-
kvenser som kunde kräva anpassningar. Hörselnedsättningen har för de 
flesta funnits med som något perifert, något de inte konkret förhållit sig 
till. Ett alternativ till detta är att tillståndet har varit något självklart, per-
sonerna har vetat att det ibland inte gått att höra men de har inte haft någ-
ra egentliga verktyg för att ändra på sakernas tillstånd.  

Kommunikation och interaktion har huvudsakligen skett på villkor som 
dikterats utifrån normalhörandes behov och preferenser. Ibland har detta 
fungerat, men ofta har det inte fungerat.  

Cecilia: Men alltså i vissa sammanhang så har jag ju känt mig utanför ändå 
va, väldigt alltså, väldigt många personer på en konferens o, alltså jag har ju 
aldrig förväntat mig att man skulle anpassa sig så till mig, eller vi har fak-
tiskt varit ett par tre lärare som med hörselskada…  

Sif: jaja 
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Cecilia: o som har haft väldigt besvärligt i sådana sammanhang  

Sif: o utan hjälpmedel då? 

Cecilia: ja 

Om de trots allt var flera i samma situation kunde man kanske förväntat 
sig att de skulle gått samman och ställt gemensamma krav, men detta in-
träffade inte. 23

Bertil: Med undersökningar hit och dit men det, det var, ja det var ju ingen 
som riktigt förstod vad det var frågan om förrän jag började bli sjukskriven 
gång på gång o jag trodde inte det berodde på hörseln. 

 Cecilias personalkonferenser kunde ske i ett stort personal-
rum med 50 lärare utspridda på olika soffor, ”om man har personalkonfe-
rens i ett sånt rum, då har jag ju det ganska svårt va”. Att ha konferens 
eller arbetsmöten i lokaler med en svår ljudmiljö har inneburit att informa-
tion fått hämtas i efterhand. Cecilia beskriver även en intressant situation 
då hon arbetade på en skola där många av barnen hade svenska som and-
raspråk. Lärarna talade ofta svenska både högt och tydligt för att underlät-
ta språkförståelsen, något som gagnade Cecilia som hörde dåligt. Men 
detta var mer slumpartat och hon kunde lika gärna hamna utanför, som på 
konferensen i citatet ovan. Bertil jobbade heltid under många år, hade ett 
högt tempo och tog på sig mycket extrajobb. Han beskriver hur han flera 
gånger kollapsade, hamnade på sjukhus och ibland fick ligga kvar upp mot 
två veckor. 

Sif: Men det är helt uppenbart när du tänker på det idag att du…? 

Bertil: Idag, ja ja ja visst 

Sif: Överansträngde dig totalt? 

Bertil: Ja, men jag kom till rätt läkare i Borås o han sa till mig att det här 
beror på din hörselskada, jag ska se till så du får halvtid, hur vill du jobba, 
fråga han först… 

Emma beskriver ett slags ”före och efter situation”, även hon jobbade till 
slut så mycket att hon sjukskrevs, först på heltid, sedan på deltid. Hon 
hade egentligen inte dolt sin hörselnedsättning, hade t.o.m. synliga hjälp-
medel, men hennes egen omedvetenhet om behov av anpassningar var stor.   

                                                      
23 Jämför även med citatet i kapitel 3 om det tillstånd som kallats ”pluralistic igno-
rance”. Cecilias exempel visar på en situation som troligen är välbekant men lite 
beskriven, dvs. att personer med hörselnedsättning, trots att de vet om varandra, 
avstår från att ta kontakt och att ställa gemensamma krav på en förbättrad situa-
tion.  
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Emma: ja alltså man kan säga så här att, alltså när jag sökte jobbet, då hade 
jag ju hörapparater o dom frågade mig, ja, har du hör… du har hörappara-
ter, vad betyder det? Ja, jag är hörselskadad men jag har hörselhjälpmedel 
så det är ingenting som hindrar mig eller så, sa jag då. Nähä säger dom, Nej 
jag har ett hjälpmedel som jag har när vi har möten och så o det var vad jag 
sa o det var vad dom frågade. Och jag berättade inte mer där för jag var 
själv inte mer medveten om det. Jag var fortfarande själv så här liksom o… 
Men sen blev jag sjuk o gick in i väggen o hamnade bl.a. på en kurs hos pe-
dagogiska hörselvården och fick gå en kurs där o du vet en sån här gruppre-
habilitering. O jag kom underfund med egentligen vad det betyder, att jag 
behöver ju faktiskt extra hjälp o det här är ju, måste jag nog ta tag i lik-
som…  

Detta nyanserar bilden av hörselnedsättning som något som en person 
väljer att dölja (se kapitel 3 avsnittet Stigmatisering). Det tycks handla om 
brist på förståelse för den egna situationen i kombination med brist på 
gemenskap med personer med liknande erfarenheter. På det här sättet hålls 
konsekvenserna av hörselnedsättningen snarast omedvetet dolda för både 
omgivning och för personen själv. Inom symbolisk interaktionism slås fast 
att jaget och identiteten utvecklas i interaktion med andra. Om jaget och 
identiteten formas i samspel med andra men inga andra med liknande erfa-
renheter finns till hands som spegling av en själv, blir det svårt att interna-
lisera en identitet som en person med hörselnedsättning. Informanterna 
uttrycker att den spegling av och den gemenskap med andra i liknande 
situation som en hörselrelaterad grupprehabilitering ger möjlighet till mot-
verkar risken för den del i stigmatiseringsprocessen som Encyclopedia of 
disability (2006) benämnde ”pluralistic ignorance”.  

Samtidigt är starka känslor närvarande i all kommunikation och en 
ständig drivkraft är att skydda och upprätthålla jaget. Informanterna har 
inte gått så djupt in på frågor om sitt tidiga arbetsliv men ger ändå uttryck 
för ett då, i betydelsen tiden innan kommunikationsproblemen började bli 
stora och ett nu, då både de själva och omgivningen är medvetna om be-
gränsningar och möjligheter. Man kan tänka sig att kravet på att vara 
normal i samtalssituationer, exempelvis i meningen att inte be om för 
många upprepningar, kommer sig av en stark identifiering med att inte ha 
en hörselnedsättning, dvs. att inte vara annorlunda eller onormal jämfört 
med andra. När det gäller personernas arbetsliv och hörselnedsättningen 
framkom att det successivt uppstod ganska stora problem när det gällde 
möjligheten att hänga med i vad som sades på arbetsplatsen. Informanter-
na ger uttryck för att de efter flera år kommit till insikter där de införlivat 
sin hörselnedsättning med sin identitet och där det blivit normaliserat att 
exempelvis be om upprepningar av saker de inte hör. Johan Asplund skulle 
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kanske uttrycka sig i termer med att den sociala responsiviteten har ökat i 
takt med att personerna blivit medvetna om sina svårigheter att vara just 
socialt responsiva (se även kapitel 3).  

Processen som inleddes med att hörselnedsättningen synliggjordes för 
arbetskamrater och chefer har handlat om att ge arbetskamraterna en för-
utsättning för att lära sig något om hörselnedsättningen, att ge kunskap. 
Något som även gäller personen själv, att bli medveten om sin hörselned-
sättning är att den göra den synlig för sig själv och att lära sig vilka kom-
munikativa konsekvenser den medför. Att höra fel ibland är en högst all-
mängiltig erfarenhet som alla kan känna igen sig i, att uppleva skam och 
pinsamheter är lika allmänmänskligt. I takt med att både personen med 
hörselnedsättning och arbetskamraterna blir medvetna om att missförstånd 
och avbrott i kommunikationen sker och kommer att fortsätta ske, avtar 
det potentiellt obehagliga i sådana situationer, för båda parter. Att ha 
kortklippt hår som kvinna, fastän hörapparaten då syns, att gå undan och 
vila eller att sitta för sig själv vid tillfällen då de flesta väljer att vara socia-
la, är att synliggöra hörselnedsättningens konsekvenser och bidrar till att 
motverka stigmatisering. Personen kan göra saker som annars skulle kunna 
betraktas som avvikande eller osociala. Nu har det blivit till något som 
faller inom ramen för det normala. Synliggörandet av hörselnedsättningen 
skapar förutsättningar för en förändrad identitet där hörselnedsättningen 
införlivas med jaget och får ett utrymme i samvaron med andra. För hu-
vuddelen av informanterna i studien har synliggörandet inte lett till vad 
Hansen (2008) såg som en risk, nämligen att då bli reducerad till någon 
som först och främst har hörselnedsättning med åtföljande stereotypa före-
ställningar om förmågor och/eller oförmågor. I nästa avsnitt tas de synliga 
hjälpmedlens roll i denna process av synliggörande upp.    

Den synliga tekniken – en mekanism för socialt erkännande  
Den process av synliggörande som utmanar och verkar kunna göra det 
möjligt att övervinna risker för stigmatisering förstärks då personerna bör-
jar använda synliga hörseltekniska arbetshjälpmedel. Informanterna ger 
uttryck för att synliga hjälpmedel tar udden av risken för att de blir en 
stigmamarkör. Tekniken är något konkret, en apparat man kan ta på och 
tala om. Hörselnedsättning är redan känd och successivt lär sig både per-
sonen med hörselnedsättning och omgivningen att den har konsekvenser 
som leder till att insatser och anpassningar måste göras vid olika slags ar-
betsmöten. Situationen för Anna berördes kort ovan under rubriken Upp-
levelse av hänsynstagande - ett givande och ett tagande. Hennes beskriv-
ning är en viktig iakttagelse som visar vilken betydelse arbetshjälpmedlen 
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har för möjligheten att inkludera kollegerna i användningen av dem. Anna 
var först obekväm med sin konferensutrustning:  

Anna: Mm, och i början så var det liksom, nej när ska jag ha det eller så, nej 
jag har klarat mig o så där att så… men jag märker ju mer o mer o mina 
jobbarkompisar, ja men ta den där, ha den liksom.  Dom tycker jag ska ha 
den varje morgon och nu saknar jag ju den när det inte fungerar riktigt då…    

Gunilla arbetar som specialpedagog och har många olika möten hon deltar 
i. Hon har varit starkt delaktig i synliggörandet av sin hörselnedsättning 
och har nått fram till sina kollegor. Ofta förekommande är vad hon kallar 
TEAM-möten där hon använder sina hjälpmedel. Hon beskriver hur kolle-
gerna utvecklats i sitt sätt att samtala på dessa möten: 

Gunilla: och sen tycker jag att mitt team har blivit väldigt uppskattande, jag 
e ju på dom o ja i början då, prata högre, en i taget, och till slut blir man, 
man blir nästan lite ledsen av att hålla på och påpeka det hela tiden. Så då 
tyckte dom att ska vi knacka i bordet, ha en flagga o höja upp och vi hade, 
ja vi satt och skojade om det (dvs. om turordningsmarkörer, min anmärk-
ning) vi skulle ha en plinga o allt sånt där… 

Sif:  ja ja  

Gunilla: Men dom har lärt sig under dom här åren och är jättedisciplinera-
de. Så när dom börjar diskutera mycket så säger nån annan, en i taget, så 
dom har kommit dit. 

Eva använder sina hjälpmedel i möten med kollegor och ibland med perso-
ner som kommer utifrån. Deltagarna har blivit vana vid de förutsättningar 
som gäller om Eva ska kunna höra vad de säger och inte bli störd av andra 
ljud. Men det kan vara svårt att minnas hela tiden, att samtalet måste ske 
utan störningar, Eva har ändå en så bra kommunikation med kollegerna 
att hon kan få dem att förstå utan ord: 

Eva: o även om man säg, det kan ju även jag själv, alltså man sitter kanske 
tre stycken o sen när det börjar bli lite sådär, är där kanske tre stycken som 
sitter o pratar o liksom sen då sitter dom… O då kan jag bara göra så här: 
Eva knackar i bordet  

Sif: ja 

Eva: ”oj oj ursäkta!!” 

Sif: jaha, dom förstår vad du menar då? 

Eva: Jaja, dom vet, eller dom sitter kanske omedvetet med en penna såhär, 
eller har teskeden på kaffemuggen, då kan jag bara liksom, det är bara vi tit-
tar på varann…  
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I och med synliggörandeprocessen har ett socialt erkännande börjat utveck-
lats på arbetsplatsen. Här får synliga hörseltekniska arbetshjälpmedel en 
mycket stor betydelse och fungerar som en viktig mekanism för socialt 
erkännande och solidaritet.  Detta innebär bland annat att den kunskap 
som redan utvecklats i och med att hörselnedsättningen synliggjorts, och 
som diskuteras ovan, får ett ännu starkare genomslag i arbetsgruppen. 
Både personen med hörselnedsättning och kollegerna kan utföra solidaris-
ka handlingar och visa lojalitet med varandra. Hela gruppen strävar efter 
ett gemensamt mål vilket i detta sammanhang är liktydigt med allas delak-
tighet i kommunikationen.  

När hjälpmedlen används och lyssnandet underlättas blir också ett me-
ningsskapande i Meads mening möjlig (se även kapitel 3). Detta innebär att 
kunna lyssna på vad som sägs, att vara i diskussionen utan att behöva ägna 
koncentrationen till att fundera över om man hört rätt. Det Anna, Gunilla 
och Eva implicit talar om är anpassningar som gjorts i den sociala proces-
sen, sätten att tala och samtala har ändrats. Personernas användande av sin 
teknik har även sporrat dem att tänka på sina kolleger och dessas behov av 
information och kunskap om hur tekniken ska användas. Personen med 
hörselnedsättning kan kommunicera med omgivningen, som deltagare i 
olika slags möten, om dessa mötens sakliga innehåll utan att hindras av 
kommunikativa avbrott. Skulle avbrott ändå uppstå kan dessa repareras i 
och med den kunskap om orsakerna som båda parter känner till och som 
båda lärt sig att hantera. De signifikanta symbolerna kan utgöras av t.ex. 
krav på upprepningar och förtydliganden som helt naturliga inslag i kom-
munikationen. Problematiska kommunikationssituationer kan lösas av hela 
gruppen tillsammans vilket innebär ett gemensamt ansvarstagande för 
kommunikationen. Nyckeln, eller den avgörande faktorn, är enligt min 
tolkning att tekniken placeras fullt synlig, att det talas om den och om vad 
som krävs för att den ska kunna ge samtalsförstärkning. Arbetsgruppen 
inbegrips i samtalet på ett annat sätt och blir medvetandegjord om kolle-
gans hörselnedsättning och om sin egen roll för att kommunikationen ska 
fungera.     

Behovet av samtalsförstärkning via tekniska hjälpmedel innebär samti-
digt att hela gruppen är i behov av socialt stöd. Flera av informanterna har 
själva berättat om sin hörselnedsättning på jobbet och om dess konsekven-
ser för möjligheten att lyssna/skapa mening i ett samtal, några har fått 
hjälp via hörselvården som kommit och berättat. Personerna med hörsel-
nedsättning har fullgjort den skyldighet till särskilda hänsyn de måste visa 
sina arbetskamrater om dessa ska kunna ändra sina attityder och sina sätt 
att prata. Gemensam kunskap om konsekvenserna av att en person har 
hörselnedsättning och kunskap om vilka förutsättningar som gäller för att 
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de hjälpmedel som används ska kunna ge samtalsförstärkning möjliggör 
solidariska och lojala handlingar på arbetsplatsen. Annorlunda uttryckt: 
kunskap om hörselnedsättningen och hörseltekniska arbetshjälpmedel ska-
par förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen och gör mötessituatio-
nerna tillgängliga.   

Den osynliga tröttheten och det osynliga merarbetet 
Den synliga hörselnedsättningen har, som beskrevs i föregående avsnitt, 
medfört en mycket viktig och positiv förändring. Samtidigt pågår något 
som inte låter sig synliggöras så lätt, nämligen trötthet. Den gemensamma 
nämnaren för det som genererar tröttheten är ljud. Arbetsdagen består av 
vistelse i ljud, ljud som kan betraktas som normala och som måste finnas 
där men som samtidigt tröttar ut personerna och stör deras koncentration. 
Kontrasten till ljud är tystnad. På olika sätt försöker personerna att någon 
gång under arbetsdagen få till lite tystnad. Att ta av hörapparaterna kan 
vara ett sätt, då blir det nästan helt tyst.  

Tröttheten verkar som en följeslagare i alla de situationer där samtal 
förs eftersom dessa i princip alltid är hör- och kommunikationskrävande; 
kraven att höra rätt är stora och möjligheten att slappna av är små. En hög 
koncentration är alltid närvarande. Vad som för andra är avkoppling, ex-
empelvis att gå till personalrummet, fika och prata med kolleger innebär 
för personerna med hörselnedsättning att koncentrationen fortsätter. Att 
välja att gå undan för att vila eller att exempelvis stanna i ett klassrum och 
vara ensam en stund kan visserligen vara accepterat men är en följd att den 
osynliga tröttheten. Det personerna talar om är ljudmiljön, det är vistelsen 
i ljud som är oerhört tröttande. De flesta arbetar deltid, bara två arbetar 
100%. Johan Asplund diskuterar utbrändhet i termer av asocial respons-
löshet, dvs. människor som vistas i yrken som består av kommunikationen 
löper risken att trötta ut sig och att förlora sin förmåga till social responsi-
vitet. Informanterna har med sig sin hörselnedsättning i vanliga arbeten 
som på många sätt kan sägas bestå av kommunikation. Deras förmåga att 
vara socialt responsiva är avhängigt en bra ljudmiljö, att kolleger talar 
tydligt, att tekniska hjälpmedel används osv. Men en arbetsdag är full av 
händelser och av möten med människor, och alltihop låter. Maskiner och 
verktyg låter, andra människor pratar, trafik låter, musik spelas osv. Ljud-
volymen kan inte höjas eller sänkas efter de behov personer med hörsel-
nedsättning har. Dessutom finns en inbyggd paradox i att samma hjälpme-
del som ska förstärka och förtydliga de önskade ljuden också samtidigt har 
en förmåga att förstärka andra ljud, vilket upplevs som mycket tröttande. 
Detta är ett osynligt fenomen som är svårt för omgivningen att förstå. 
Emma uttrycker det hela så här:  
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…det är svårt för omgivningen att förstå det att man, att man mår så dåligt 
ibland av ljud när man nu inte hör nåt ändå. Eller hur det är ju… och det 
var väl också svårt för dom på arbetet att förstå, min chef och så varför jag 
behövde det här, att va så, att ha lugn och ro och tyst och så här va, jag 
”hör ju ingenting” (ironiskt, min anmärkn.) ju…   

Att kunna höra vad andra människor säger är naturligtvis ofta det avgö-
rande för att arbetsuppgifter ska kunna lösas. När det gäller t.ex. telefon-
samtal finns stora inslag av oberäknelighet. Detta framkommer trots att 
personer använder hjälpmedel till telefonen. Ibland går det bra; personen 
som ringer pratar tydligt, volymen är bra, det finns inga störningar i bak-
grunden osv. Sedan kan nästa samtal vara nästintill ohörbart pga. att den 
som ringer pratar på ett sätt som inte passar personen med hörselnedsätt-
ning. Situationen kräver att koncentrationen är påkopplad hela tiden, 
dessutom ser man inte varandra i ett telefonsamtal, och tiden är ofta för 
kort för att åstadkomma förståelse för att kunna ändra samtalet. Telefon-
samtal upplevs av många som mycket krävande och spär därmed på den 
trötthet som ljuden åstadkommer.  

Samtidigt pågår ett ständigt jobb och pyssel med teknikens alla delar. De 
olika delarna sitter i sina laddställ och måste tas med, ställas fram, sättas 
igång osv. för att det hela ska fungera. Har man glömt att ladda fungerar 
det inte. Det hela handlar inte om att det inte är värt besväret, men besvä-
ret tar tid, och känns ibland betungande. Är det korta spontana möten 
kanske man inte orkar ta fram tekniken, vilket kan leda till att man missar 
saker.  

På det här sättet pågår ett nödvändigt men ofta osynligt merarbete för 
att uppfylla teknikens villkor. Dessa villkor har beskrivits närmare ovan i 
kategoriseringen av intervjuerna. Det handlar om planering, dels om att ha 
sakerna laddade som nämndes ovan, men också om att sätta sig på rätt 
ställe och inte för nära någon störande ljudkälla. Det kan handla om ett 
slags övervakning för att se till att inte folk pratar i munnen på varandra, 
att de inte sitter och klickar med pennan i bordet, att inte en brummande 
projektor står i närheten, att inga fönster står öppna som släpper in trafik-
ljud m.m. m.m. Påminnelser till kollegerna går ofta bra och tar skruv, men 
ibland orkar man inte och låter det hela bero.   

Den bärbara hörselteknik som alla informanter använder delas ut som 
individuella hörseltekniska arbetshjälpmedel och hanterandet förutsätts 
skötas av personen själv. Ytterst handlar detta om vem som ansvarar för 
tekniken. Efter utdelandet av hörseltekniska arbetshjälpmedel av exempel-
vis en person från hörselvården vilar underförstått själva det tekniska han-
terandet på arbetsplatsen på personen med hörselnedsättning, något som 
kunde ifrågasättas.   



 SIF BJARNASON  Jobbet är kommunikation I 139 
    

BATS – modellen som stöd i lokalisering av problem 
Det är också möjligt att se det hela utifrån BATS-modellen (Bain & Leger 
1997) och konstatera att i de fall ett ömsesidigt socialt erkännande har 
utvecklats så finns kontakt mellan alla fyra sfärerna och ett slags samarbete 
pågår dem emellan. I de mer problematiska situationer som Adam, Calle 24 
och Emma 25 ger uttryck för blir det möjligt att med utgångspunkt i model-
len diskutera var problemen finns och eventuellt föreslå lösningar. Två av 
informanterna, Calle och Adam uttryckte att de inte hade behov av att 
använda sin teknik som samtalsförstärkning i möten utan använder den 
huvudsakligen i telefonsamtal. 26 Båda uttryckte samtidigt en låg motiver-
ing att ställa krav och menade att det ”går bra ändå”.  Det finns kanske 
inte anledning att sätta sig över den beskrivningen men med kunskap om 
att båda två har en grav hörselnedsättning och att t.ex. Calle gärna väntar 
på protokoll från möten, där ”man ändå ser” vad som beslutades, känns 
det rimligt att tro att båda har svårigheter att hänga med i vad som sägs på 
arbetsmöten. Detta görs ju även mot bakgrund av kunskap om vilken god 
hjälp denna typ av hjälpmedel skulle kunna ge i mötessituationer. I den här 
analysen tolkas detta som att det ändå finns starka effekter av att dels inte 
vilja visa sig sårbar dels

                                                      
24 Se ovan under rubriken Tekniken har begränsningar och ställer villkor.  

 att inte vilja visa upp ett hjälpbehov, trots att om-
givningen i stort känner till hörselnedsättningen. Det hela kan tolkas som 
en process av självstigmatisering och om ett medvetet val att dölja ett 
hjälpbehov. Calle och Adam slipper det osynliga merarbete (se vidare ned-
an) som hanteringen av tekniken innebär, istället gör de ett annat slags 
merarbete som innebär att information ständigt måste sökas i efterhand. 
Ytterligare en tolkning kan göras, nämligen i form av ett exempel på miss-
kännande, ett misskännande där personen med hörselnedsättning bland 
annat undlåter att ställa krav på omgivningen på bekostnad av sin egen 
delaktighet. Calle och Adam tillåter att deras behov av social anpassning 
och teknisk samtalsförstärkning i mötessituationer får förbli osynlig. På det 
sättet blir det svårt att skapa förutsättningar för ett socialt erkännande som 
kräver ömsesidiga solidariska handlingar. Enligt BATS-modellen skulle 
man kunna tolka det hela som att omständigheter hos personerna själva, 
exempelvis Calle och Adam ovan, och hos den teknik de använde skulle 
behöva förändras för att åstadkomma större delaktighet i möten. En mo-

25 Se ovan under rubriken Att synliggöra hörselnedsättningen – en process och 
nedan.  
26 Calle och Adam använde en mikrofon som kan användas dels som telefonhjälp-
medel men som också kan användas som rundupptagande mikrofon i exempelvis 
möten.  
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dell kan på det sättet ge vägledning till var det verkar rimligast att börja 
söka upphovet till problem och hinder för en framgångsrik kommunikativ 
strategi i verkliga situationer.  

En situation som snarare pekar på omgivningen som den primära ”pro-
blemkällan” är den som upplevdes av Emma. För henne blev arbetssitua-
tionen till slut ohållbar och hon slutade på sin arbetsplats. Ett flertal fakto-
rer bidrog till detta men omständigheter kring omgivningens anpassning till 
hennes hörselnedsättning spelade en mycket stor roll. Ett förändringsarbete 
hade påbörjats som innebar att kollegor och arbetsledning öppet bjöds in 
som deltagare. De erbjöds information om både hennes arbetshjälpmedel 
och om hur störande omgivningsljud skulle kunna undvikas. Men motta-
gandet misslyckades och Emma förklarar att arbetsledningen såg hennes 
hörselnedsättning som enbart ett hinder och inte trodde att hon fortsätt-
ningsvis skulle klara sitt jobb. De klarade inte att se dels sin egen roll (dvs. 
den sociala omgivningen) dels

Sammanfattning 

 faktorer i den fysiska omgivningen på ar-
betsplatsen som medskapare till hennes problem. Trots Emmas medvetna 
strävan att öka tillgängligheten på arbetsplatsen och som ju syftar till att 
synliggöra hindrande omständigheter så valde omgivningen att blunda för 
hennes insatser. Emma kan även sägas vara utsatt för ett socialt misskän-
nande där hennes egna försök till solidariska handlingar inte togs emot. 
Hon blev istället utsatt för en form av kränkande behandling och utesluten 
ur den sociala gemenskapen på arbetsplatsen.  

I den andra delen av analysen av intervjustudien har två teman föreslagits 
som ett sätt att fördjupa analysen och knyta an till teorikapitlet. Temana 
kretsar kring synlighet och osynlighet.  

Synlighet, står för de förhållanden som verkar vara förutsättningar för 
en minskad risk för stigmatisering och en möjlighet till utvecklande av ett 
socialt erkännande på arbetsplatsen. Att hörselnedsättningen blir synlig ger 
ökad kunskap, hos både personen med hörselnedsättning och hos kolleger-
na på arbetsplatsen. Att börja använda hörseltekniska arbetshjälpmedel ger 
personen med hörselnedsättning ytterligare kunskap och ökar möjligheten 
att involvera arbetsgruppen i de olika anpassningar som krävs för att del-
aktighet i hör- och kommunikationskrävande möten ska kunna underlät-
tas. Några av informanterna pekar dock på svårigheter i samband med 
användandet av arbetshjälpmedel: två av männen använder sig inte av 
samtalsförstärkning i möten och en kvinna valde att sluta på sitt jobb. Här 
kan, som pekats på i tidigare avsnitt, BATS-modellen av Bain & Leger 
(1997) utgöra ett stöd i sökandet efter troliga skäl till upplevda problem 
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som hänger samman med användningen av hörseltekniska arbetshjälpme-
del.  

Med osynlighet menas för det första det tillstånd av trötthet som infor-
manterna beskriver och som inte försvinner trots att de använder hörsel-
tekniska arbetshjälpmedel. Att vistas i mycket ljud varje dag beskrivs som 
orsaken till denna trötthet. Det finns små möjligheter att styra ljudmiljön 
till att ”passa ihop” med kraven på en relativt tyst omgivning om det ska 
vara lätt att höra vad andra säger. Istället har informanterna en ständig 
hög koncentrationsnivå och befinner sig i ett slags konstant hörselbered-
skap. Osynligt är också det merarbete som måste utföras om tekniken ska 
fungera. Moderna trådlösa och bärbara system består av många delar och 
varje del måste t.ex. vara laddad. Delarna ska tas med till olika lokaler, 
packas upp, packas ned och förvaras. Hit hör även merarbete i form av 
den planering som behöver göras av personerna när det gäller exempelvis 
var man sätter sig och var man placerar sin mikrofon. Ansvaret för det 
tekniska hanterandet av tekniken på arbetsplatsen vilar främst på personen 
med hörselnedsättning.  
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6. Sammanfattande diskussion  

Inledning 
Syftet med denna uppsats var att studera användning och nytta av hörsel-
tekniska arbetshjälpmedel på den svenska arbetsmarknaden. Som ett led i 
rehabiliteringen av yrkesverksamma personer med hörselnedsättning samt i 
förebyggande syfte ger FK bidrag till hörseltekniska arbetshjälpmedel som 
kan användas utöver hörapparater. Arbetshjälpmedel definieras inte i lag-
stiftningen utan kan vara vad som helst som gör att en försäkrad kan utfö-
ra sitt arbete. När det gäller personer med hörselnedsättning kan bidrag 
t.ex. utgå till tekniska hjälpmedel såsom FM-system att användas i möten, 
samtal och som telefonhjälpmedel, till ombyggnad på arbetsplatsen som 
syftar till att reducera störande ljud och till expertundersökningar för att 
definiera och utreda behovet av anpassning på arbetsplatsen.  

I följande diskussionskapitel ges först och främst en diskuterande sam-
manfattning av studiens resultat. Som en konkluderande sammanfattning 
diskuteras, mot bakgrund av studiens empiri, att (risken för) stigmatisering 
kan ersättas av ett socialt erkännande och att synliga hörseltekniska ar-
betshjälpmedel bidragit till detta. Det sociala erkännandet ses här som en 
nyckel till en framgångsrik användning av hörseltekniska arbetshjälpmedel. 
Slutligen görs en framåtblick mot vad som framstår som viktigt inför 
kommande forskning.  

Jag har genom en enkätundersökning och en intervjustudie försökt ge en 
bild av en grupp personer som använder hörseltekniska arbetshjälpmedel 
samt försökt beskriva de strategier som använts för en lyckad användning. 
Specifika frågor som ställdes inför studien var således huruvida hjälpmed-
len kompenserar för hörselnedsättningen, på vilket sätt utgör de en under-
lättande faktor och vilka hinder finns i användningen av dem. Den sam-
manfattande forskningsfrågan var således: hur ser en framgångsrik strategi 
ut i användningen av hörseltekniska arbetshjälpmedel?  

Diskuterande sammanfattning av studiens resultat 
Den grupp på 70 personer som svarade på enkätundersökningen hade alla 
blivit beviljade hörseltekniska hjälpmedel från FK. Gruppen kan sägas vara 
homogen såtillvida att alla var hörapparatanvändare och att en majoritet 
alltid använde sina apparater. Gruppen besvarade en enkät som konstrue-
rats med inspiration från Kramer (2006). The Amsterdam checklist for 
hearing and work, Amsterdamskalan, låg till grund för utformandet av ett 
antal frågor som rörde upplevelser och krav relaterade till hör- och kom-
munikationskrävande situationer på arbetet samt huruvida man blev hjälpt 
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av sina hörseltekniska arbetshjälpmedel i dessa situationer. Gruppen av 
respondenter bestod av fler kvinnor, 44 stycken och medelåldern var gans-
ka hög (55 år). Gruppen dominerades av personer med medelsvår hörsel-
nedsättning, 30 personer, därefter kom 20 stycken med lätt hörselnedsätt-
ning och 16 med svår. (För 4 personer saknades uppgifter om hörselstatus.) 
Vad som känns viktigt här är konstaterandet att även personer som inte 
hade så svår hörselnedsättning hade behov av ytterligare hjälpmedel på 
arbetet, utöver hörapparat. Det tycks inte finnas någon enkel logik när det 
gäller mätbar grad av hörselnedsättning och funktionella konsekvenser av 
densamma. Dessutom är det bara hörapparaten som anpassas individuellt, 
ett FM-system är ett generellt hjälpmedel som har som syfte att underlätta i 
svåra samtalssituationer oavsett grad av hörselnedsättning. Studien visade 
således att behov av dessa hjälpmedel fanns hos yrkesverksamma personer 
med hörselnedsättning oavsett graden av densamma. Det är slående även i 
intervjuerna hur stora problem personerna med lätt hörselnedsättning sä-
ger sig ha. Vi såg också att personer med lätt hörselnedsättning får mycket 
bra hjälp av sina hjälpmedel, egentligen bättre hjälp än personer med svår 
hörselnedsättning. Hur ska vi tänka kring behov av dessa hjälpmedel? Vi 
ska nog först och främst tänka att de medicinska definitionerna i lätt, mått-
lig och svår hörselnedsättning visar ett tillstånd som är kliniskt mätbart 
men som får olika konsekvenser för olika personer. Detta är varken nytt 
eller okänt, i denna studie blev det dock så tydligt att det finns goda skäl 
att fortsätta att rekommendera arbetshjälpmedel även till personer med 
lätta hörselnedsättningar. Det finns något slags naturligt, något givet i att 
tänka: ju sämre resultat på en mätskala desto större reella problem. Hur 
dessa mätresultat manifesterar sig utanför mätboxen beror dock av så 
många andra faktorer att vi måste vara försiktiga med att dra slutsatser 
utifrån dem.  

Det var 21 personer som sade sig vara barndomshörselskadade vilket 
innebär att så många som 49 hade förvärvat sin hörselnedsättning i vuxen 
ålder och alltså lärt sig leva med denna funktionsnedsättning som vuxna. 27

                                                      
27 Resultaten från enkäten medger visserligen inte några generaliseringar i strikt 
statistisk bemärkelse utanför svarsgruppen. I den här diskussionen vill jag ändå 
peka på intressanta förhållanden som dels ger upphov till reflektioner och dels kan 
vara överförbara på andra yrkesverksamma personer med hörselnedsättning.   

 
I vilken utsträckning detta har betydelse för om och när man börjar an-
vända hörseltekniska arbetshjälpmedel kan denna studie inte svara på. En 
reflektion är dock att det rimligtvis först och främst tar tid att lära sig an-
vända hörapparater. Detta brukar också anföras som ett skäl till att inte 
informera om andra hjälpmedel förrän senare. Frågan är hur sent man ska 
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informera och rekommendera? Det grundläggande syftet med arbetshjälp-
medel är ju att personer ska kunna utföra sitt arbete trots att de har en 
funktionsnedsättning, dvs. att arbetshjälpmedel ska kompensera för funk-
tionsnedsättningen och förhindra en eventuell nedsatt arbetsförmåga. Ar-
betshjälpmedel förskrivs i detta sammanhang även i förebyggande syfte. 
Tidigare studier av bland andra Southall m.fl. (2006, 2010) och Wallhagen 
(2009) 28

Drygt hälften av personerna i gruppen var sjukskrivna eller hade sjuker-
sättning på deltid. Den fråga som avsåg att mäta effekten av anpassningen 
med arbetshjälpmedel visade visserligen ganska små effekter, bl.a. var det 
ingen som svarade att de kunnat gå upp i arbetstid tack vare hjälpmedlen, 
men det var ändå 17 personer som instämde i påståendet: Jag har funderat 
på att minska min arbetstid men sluppit göra det tack vare mina arbets-
hjälpmedel, dessutom instämde sju personer i påståendet: Jag har varit 

 beskrev en slags process som många tycks behöva gå igenom 
innan de är redo att använda såväl hörapparater som hörseltekniska 
hjälpmedel. Stigmatiseringsprocesser sågs i dessa studier som primära hin-
der för att ta itu med sin situation och börja använda hjälpmedel eftersom 
personerna värjde sig mot att bära synliga hjälpmedel, samt mot själva 
upplevelsen av att vara ”cognitively diminished, less able and socially in-
competent” (Southall m.fl. 2010, s. 804), dvs. funktionshindrade. Efter att 
ha kommit till en kritisk punkt critical juncture one (a. a. s. 808), vilket för 
flera personer i studierna var förknippade med depression, allvarliga pro-
blem på arbetet och känslor av social isolering, hade de till slut lyckats ta 
tag i sin situation och sökt sig till både den professionella hörselvården och 
till ideella organisationer för personer med hörselnedsättning. Författarna 
vill på det sättet se något positivt i stigmatiseringsprocessen där det positi-
va står för drivkraften att slutligen söka hjälp (i den anförda studien av 
Southall kallat att personerna nådde en critical juncture two (a. a. s. 809). 
Jag håller delvis med om detta. Föreliggande studie ger också belägg för att 
personerna gått igenom en process som till slut ledde fram till att deras 
arbetssituation underlättades med hjälp av hörseltekniska arbetshjälpme-
del. De har dock betalat ett mycket högt pris i form av periodvisa sjuk-
skrivningar och flera har fått permanent sjukersättning på deltid. Framtida 
ekonomiska konsekvenser kan exempelvis bli en lägre ålderspension.  Det 
förefaller således tveksamt att se en stigmatiserinsgprocess som något 
oundvikligt och nödvändigt för att slutligen komma till en positiv situa-
tion. Vad som behövs är en diskussion om vilka faktorer i omgivningen 
som skulle kunna underlätta och minimera uppkomsten och följderna av 
stigmatisering av personer med hörselnedsättning. 

                                                      
28 Se även Arvidsson (2000) och Conaivitis Gellerstedt (2007).  
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sjukskriven men kunnat gå tillbaka till arbetet tack vare mina hjälpmedel. 
Man kan fråga sig om det finns vinster att göra genom att från hörselvår-
den/hörapparatutprovarens sida redan i samband med hörapparatutprov-
ningen informera om och erbjuda att personen får lyssna på andra hörsel-
tekniska hjälpmedel? Varför vänta med detta när utbudet av hörseltekniska 
hjälpmedel är så stort och så varierande? Hörselvården var också det ställe 
där de flesta fått reda på att det finns andra slags hjälpmedel som kan hjäl-
pa i olika situationer. Dessutom vet vi sedan tidigare att en nedsatt hörsel 
får konsekvenser i arbetslivet och att risken för förtida pension är större 
för personer med hörselnedsättning (Gustafsson m.fl. 2011), desto viktiga-
re att så tidigt som möjligt se till hela arbetssituationen och tidigt undersö-
ka i vilka situationer arbetshjälpmedel (och andra insatser av psykosocial 
och fysisk/rumslig karaktär) skulle kunna komplettera hörapparater. Målet 
bör rimligtvis vara att undvika att personer hamnar en critical juncture 
one, som nämndes ovan.  

Det vanligaste hjälpmedlet utgjordes av ett FM-system som i många fall 
var kompatibelt med och även användes som telefonhjälpmedel. FM-
systemet kunde vara av olika fabrikat och var så gott som alltid ett mobilt 
(bärbart) system bestående av en eller flera delar där mikrofonen var cent-
ralt placerad på ett bord och förväntades fånga upp allas röster. Villkoren 
för att detta ska fungera kommer att diskuteras närmare nedan. Frågorna 
om hur ofta man behövde delta i samtal och möten samt tala i telefon med 
obekanta personer fick även väldigt höga svar, dvs. personerna behövde 
ofta eller mycket ofta delta i hör- och kommunikationskrävande situatio-
ner. Anpassningarna med hörseltekniska hjälpmedel gav i stort sett god 
effekt när man ser till det stora antal som svarat ja på frågan om de blir 
hjälpta med hjälpmedlen. Av resultatet från enkäten framgår dock att ett 
tiotal personer svarade nej på huruvida de blev hjälpta av sitt FM-system, 
orsaken till detta är delvis oklar och skulle behöva undersökas närmare. 
Viss klarhet ges i de öppna svaren där t.ex. två av kvinnorna med svår 
hörselnedsättning säger sig inte använda FM-systemen utan att ge någon 
närmare förklaring, en man med måttlig hörselnedsättning påpekar att det 
fungerar sämre socialt och att han drar sig för att ta med det. Bland infor-
manterna i intervjustudien är det två av männen, båda med svår hörselned-
sättning, som inte använder sin FM-mikrofon som hjälpmedel i mötes-
sammanhang. En reflektion här är att personer med svår hörselnedsättning 
rimligtvis också har större behov av en förbättrad taluppfattning i samtal 
och möten jämfört med personer med lägre grad av hörselnedsättning. 
Frågan blir om det generella hjälpmedel i form av ett FM-system med en 
central mikrofon som ska klara av att fånga upp röster även på avstånd är 
tillräckligt för personer med svår hörselnedsättning? Boothroyd (2004) 
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påpekar att de vinster i form av ett ökat signal-stör-förhållande med mellan 
15 och 20 decibel som kan uppnås genom att använda en mikrofon kopp-
lat till ett FM-system hänger på ”placement of the microphone within a 
few inches of the talker´s mouth.” Att mikrofonen placeras nära talarens 
mun är också en förutsättning om denna ska kunna höras av personen med 
hörselnedsättning även om talaren går omkring. Detta betyder inte att 
system med en central mikron inte fungerar men i föreliggande studie visas 
bl.a. de många villkor som är förknippade med en framgångsrik använd-
ning av FM-system som bygger på en central mikrofon och som inte tar 
hänsyn till avståndet mellan talarens mun och mikrofonen. Att mötesdelta-
garna talar en i taget, att det inte samtidigt finns andra störande ljud nära 
mikrofonen och/eller nära möteslokalen samt att gruppen är liten är förhål-
lande som kan ses som underlättande faktorer och därmed som villkor för 
att man ska kunna dra nytta av tekniken.  
Ett fåtal personer använde någon form av varseblivningssystem och endast 
två personer hade fått bidrag beviljat till en ombyggnad på arbetsplatsen. 
Sådana åtgärder kan bli aktuella om en person har en olämplig arbetsmiljö 
som utgör en risk för exempelvis sjukskrivning. För personer med hörsel-
nedsättning handlar det oftast om buller som på olika sätt ”byggs” bort. 
Här måste dock arbetsgivare gå in med en del av kostnaden vilket eventu-
ellt utgör ett hinder för att denna typ av åtgärder genomförs med stöd av 
FK. Vad som också verkar vara en hindrande faktor här är lagstiftningens 
utformning som säger att de arbetshjälpmedel som FK ger bidrag till inte 
skall vara av sådan art att de utgör ett allmänt behov på arbetsplatsen, i så 
fall ska arbetsgivaren stå för kostnaden. Detta leder troligen till svåra 
gränsdragningar som dock, vad jag känner till, inte studerats närmare. 
Resultatet av studien visar dock att förbättringar av ljudmiljön ändå gjorts 
på många arbetsplatser och att det fanns en viss allmän medvetenhet om 
den negativa inverkan av störande ljud. I nästa avsnitt vill jag diskutera 
problematiken kring ljud närmare.  

När det gällde upplevelsen av buller och dålig akustik så var det en hög 
andel personer i föreliggande studie som upplevde mycket störande ljud på 
sin arbetsplats. I kommentarerna till enkätens öppna svar framstår flera 
förhållanden som problematiska trots den ökade delaktighet som anpass-
ningen med hörseltekniska arbetshjälpmedel erbjuder. Dessa förhållanden 
hänger främst samman med känsligheten för vistelse i (svåra) ljudmiljöer 
som både respondenter och informanter ger starka uttryck för. De ljud som 
är svåra behöver alltså inte vara vad vi traditionellt menar med buller utan 
utgörs av de vardagliga ljud som finns på våra arbetsplatser. (Se även Kra-
mer m.fl. 2006).  
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Det intressanta i sammanhanget är enligt min mening den dubbelhet 
som finns då, å ena sidan, personer med hörselnedsättning har svårt att 
höra vissa ljud med konsekvensen att (bland annat) meningskapandet i 
samtal försvåras eller uteblir helt. Å andra sidan skapar tillhandahållandet 
av mer ljud, via hörseltekniska arbetshjälpmedel, andra situationer som 
först och främst underlättar meningsskapandet men som också ställer till 
problem. Att sitta och lyssna på ett samtal via ett FM-system kan vara 
avgörande för att höra vad som sägs på mötet. Men om någon öppnar ett 
fönster kan störande trafikbrus utifrån plötsligt göra samtalet ohörbart 
eftersom mikrofonen fångar upp även bruset. Studien visar att det inte är 
frånvaron av ljud som är det problematiska för personerna, det är snarare 
närvaron av ljud, av konkurrerande ljud, som försvårar möjligheten att 
uppfatta de önskade ljuden; de ljud som ger information och skapar me-
ning. Kramer m.fl. (2006) tar upp vad de beskriver som ”a remarkable 
finding” när det gällde skillnaden mellan hur personerna med hörselned-
sättning och de normalhörande personerna skattade ljudnivån på samma 
arbetsplats (respondenterna i studien utgjordes av personer med hörselned-
sättning samt en normalhörande kollega). Trots samma arbetsmiljö och 
därmed vistelse i samma slags ljudmiljö uppgav personerna med hörselned-
sättning en signifikant större upplevelse av störande ljud och av att behöva 
samtala i en svår ljudmiljö. Författarna förväntade sig samma resultat för 
grupperna, vilket kan ses som anmärkningsvärt då författarna arbetar pro-
fessionellt inom hörselvården. Hade författarna skrivit an important fin-
ding hade deras diskussion av detta resultat fått mer tyngd och resultatet 
hade i mindre utsträckning riskerat att tolkas som ett ”remarkable” resul-
tat. Jag vill förtydliga resonemanget med hjälp av Kjellberg (1999).  

Buller, som en generellt upplevd störning i arbetslivet, har uppmärk-
sammats mycket de senaste åren. I hörselskadesammanhang har forskning-
en dock främst intresserat sig för höga ljudnivåer med en skadlig inverkan 
på hörseln och med risk för s.k. noice-induced hearing loss. Vad som upp-
märksammats betydligt mindre, både generellt och i samband med perso-
ner med hörselnedsättning, är upplevelsen av icke-skadligt buller på arbe-
tet. Kjellberg (1999) ger en generell översikt över psykologiska effekter av 
buller i arbetsmiljön utan att vara inriktad på personer med hörselnedsätt-
ning. Definitionen av buller är i detta sammanhang icke önskvärt ljud, dvs. 
”allt ljud som man helst skulle vilja slippa är alltså buller. Det betyder att 
det inte är någon speciell egenskap hos ljudet utan åhörarens bedömning 
av det, som avgör om ljudet ska betraktas som buller eller ej” (a. a. s. 1). I 
hans översiktliga studie diskuteras dock på några ställen vad de förhållan-
den som gäller generellt, alltså för normalhörande personer, får för konse-
kvenser när det gäller personer med hörselnedsättning. Personer med hör-
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selnedsättning är t.ex. betydligt känsligare för bullrets maskeringseffekter 
än normalhörande personer. Det betyder att ljud som troligen inte upplevs 
som så starkt av personer med normal hörsel däremot upplevs som starkt 
av personer med hörselnedsättning, trots att vi alltså pratar om samma 
ljud. (Jmfr resonemanget ovan om frånvaro och närvaro av ljud.) För per-
soner medhörselnedsättning räcker det alltså med en samtidig närvaro av 
ganska svaga ljud för att det ska bli svårt att uppfatta tal och andra önska-
de ljud; de oönskade ljuden maskerar, eller döljer, de önskade ljuden. 
Kjellberg (1999) påpekar att hörselskadade personer inte är mindre störda 
av buller även om deras hörtrösklar är högre än hos normalhörande, istäl-
let förstärks maskeringseffekterna av hörselskadan och ”hörselskadade är 
därför mer störda av buller än andra i situationer som kräver att de uppfat-
tar tal” (a. a. s. 21). Resultaten av min studie visar att såväl respondenters 
som informanters arbeten ställer krav på flexibilitet i form av t.ex. täta 
lokalbyten och vistelse i nya miljöer. Detta medför utsatthet för upplevelser 
av störande ljud som är svåra att förutsäga och att ha kontroll över, något 
som Kjellberg (1999) anför som kritiskt för huruvida omgivningsljud ska 
uppfattas som störande eller ej.  

Föreliggande studies resultat visar att användningen av hörseltekniska 
arbetshjälpmedel kan göra mötessituationer och telefonsamtal tillgängliga 
för yrkesverksamma personer med hörselnedsättning. Ansträngningen att 
höra vad som sägs minskar och hjälpmedlen bidrar på det sättet till en 
ökad delaktighet i svåra hör- och kommunikationssituationer. Genom att 
underlätta lyssnandet skapas förutsättningar för ett aktivt deltagande i 
samtal.  

Studien visar dock också de villkor som är förknippade med möjligheten 
att dra nytta av hörseltekniska arbetshjälpmedel. Dessa villkor är omgiv-
ningsrelaterade och hänger samman med förekomst av störande ljud och 
med den sociala situationen i arbetsgruppen.  Den egna attityden hos per-
sonen med hörselnedsättning spelar också in för en lyckad användning; 
hjälpmedel är med andra ord ett villkor för att höra i samtal men använd-
ningen av hjälpmedlen är samtidigt i sin tur villkorad. Detta är visserligen 
inte ett oväntat resultat men några studier som systematiskt undersöker 
nytta och användning av hörseltekniska arbetshjälpmedel har inte hittats.  

Synliga hörseltekniska arbetshjälpmedel som en mekanism för 
socialt erkännande 
Den forskningsfråga som ställdes i kapitel 1 lydde: Hur ser en framgångs-
rik strategi ut i användningen av hörseltekniska arbetshjälpmedel? Svaret 
är redan antytt och skulle kunna uttryckas med meningen: en framgångsrik 
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användning av hörseltekniska arbetshjälpmedel beror av, men bidrar sam-
tidigt till utvecklingen av, ett ömsesidigt socialt erkännande. Detta svar på 
forskningsfrågan diskuteras mer nedan men först vill jag relatera till Arne 
Viks uttalande (se kap 1) om att 90 % av användningen av hörseltekniska 
hjälpmedel är socialt betingat. Vik, som följt den tekniska utvecklingen 
inom hörselhjälpmedelsområdet under flera år, konstaterar att tekniken är 
mycket bra och oftast fungerar utmärkt, ur teknisk synvinkel. Hur vi sedan 
använder den, i sociala sammanhang, blir av avgörande betydelse för nyt-
tan. Uttalandet kan låta som en truism men det Vik menar är att tekniken 
inte har någon enkelriktad funktion, den fungerar alltid i ett socialt sam-
manhang och i ett rumsligt sammanhang. Möjligheten att få ut maximal 
”teknisk” effekt, dvs. större taluppfattning och delaktighet i möten och 
samtal för personer med hörselnedsättning, beror således av personliga, 
sociala och rumsliga förhållanden och medför att olika villkor behöver 
uppfyllas, vilket i denna studie förklaras i termer av ett ömsesidigt socialt 
erkännande.  

Flera forskare har identifierat risken för stigmatisering som en negativ 
följd av hörselnedsättning. Studien av Hétu (1996) framstår som banbry-
tande då den fokuserar just personer med hörselnedsättning. Trots en 
ökande grad av samhällelig acceptans och ett ökat synliggörande av perso-
ner med olika funktionsnedsättningar, och trots att hörselnedsättning är ett 
mycket utbrett problem, menar exempelvis Wallhagen (2009) att stigmati-
seringsprocesser fortfarande fungerar som ett effektivt hinder för att er-
känna sina hörselproblem och därmed för att skaffa hörapparater och 
andra hjälpmedel. Danermark & Coniavitis Gellerstedt (2003) menar att 
stigmatisering kan ses som brister i det sociala erkännandet och att det 
sociala stödet på arbetsplatsen många gånger väger upp stigmatiseringens 
negativa yttringar. Det finns dock anledning att problematisera tänkandet 
om behovet av socialt stöd för personer med hörselnedsättning. Personer 
som – liksom jag själv - har en hörselnedsättning är i behov av stöd, men vi 
behöver också stödja andra. Vi måste informera andra om vårt tillstånd 
och erkänna att den andra personens eventuella svårigheter att göra sig 
hörd beror på okunskaper om vår situation, dvs. om generella okunskaper 
om vad som fungerar som underlättande faktorer i kommunikationssitua-
tioner för personer med hörselnedsättning. Själva det faktum att hörselned-
sättningen inte syns ger ju inga ledtrådar till andra att de kan behöva an-
passa sig för att underlätta samtalet. Vice versa, en person med hörselned-
sättning, men med en dunkel och omedveten uppfattning om dess konse-
kvenser, har små möjligheter att göra egna anpassningar som kan fungera 
som underlättande faktorer i samtal. Hur ett samtal kan anpassas och änd-
ras för att skapa delaktighet för en person med hörselnedsättning måste vi 
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kommunicera kring och det blir då uppenbart att ansvaret för att få samta-
let att fungera är ett ömsesidigt ansvar. Fredriksson (2001) belyser denna 
förändring av samtalssituationen i ett hörselforskningssammanhang. Hen-
nes slutsatser tangerar denna studies resultat i beskrivningen av det delade 
ansvar som några av de deltagande paren i hennes studie utvecklade i sin 
vardagliga kommunikation: ”Båda parter kan komma att behöva vara 
varandras sociala stöd i anpassningsarbetet. Det sociala stödet har därmed 
inte enbart betydelse för den som har en förändrad hörsel utan också när-
stående är i behov av stöd i sitt anpassningsarbete” (a. a. s. 149). I Fredrik-
sons studie blev detta kritiskt för vilka par som ”lyckades” i sina anpass-
ningsstrategier eftersom dessa strategier var en följd av att ”kommunika-
tionen kunde inte följa gängse former, ur vare sig de vardagliga mönstren 
eller de mer kulturellt etablerade vanorna” (a. a. s. 155). 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag nu försöka nyansera mitt svar på 
forskningsfrågan. En framgångsrik användning av hörseltekniska arbets-
hjälpmedel beror visserligen enligt min mening av ett utvecklat socialt er-
kännande men själva användningen bidrar också samtidigt till utvecklandet 
av detsamma. Att börja använda hörseltekniska arbetshjälpmedel kan på 
det sättet ge synergistiska effekter i en positiv riktning. Att visa upp synliga 
hjälpmedel har, hitintills i litteraturen, oftast förknippats med risker. 
Hjälpmedlen, som främst handlat om hörapparater, riskerade att bli till 
stigmamarkörer som signalerar svaghet, nedsatta funktioner, åldrande m.fl. 
negativa egenskaper. Denna process fungerade likvärdigt hos både perso-
ner med hörselnedsättning och hos normalhörande. Att synliggöra hörsel-
nedsättningen har i det sammanhanget till och med fått ett eget begrepp 
nämligen the hearing aid effect (se även kap 3). Det blir här logiskt att även 
användningen av synliga hörseltekniska arbetshjälpmedel riskerar att skapa 
en hörapparateffekt. I kapitel 2 refererades till den studie av Hellgren och 
Keijer (1996) där de förhoppningar som knöts till den nya produkten, FM-
systemet Comfort conference som dominerar användningen av hjälpmedel i 
studien, beskrevs. Problemet med att involvera mötesdeltagarna beskrevs 
samt den fokusering på hörselnedsättningen, istället för sakfrågan, som 
kunde bli följden av att mötesdeltagarna behövde besväras med att använ-
da egna mikrofoner. Som högst önskvärt angavs att hjälpmedlet skulle 
kunna användas utan inblandning från de övriga mötesdeltagarna. Min 
studiesresultat visar att inblandningen av övriga mötesdeltagare var ound-
vikligt, att det dessutom var positivt och att det ledde till en uppmärksam-
het kring hörselnedsättning som en angelägenhet för hela gruppen. Nyttan 
av de hörseltekniska arbetshjälpmedel som personerna i denna studie an-
vänder förutsatte att deras kollegor blandades in och gjordes delaktiga i 
användningen. I och med synliga konkreta apparater skapades tillfällen att 



152 I SIF BJARNASON Jobbet är kommunikation 
 

prata om det som annars riskerade att vara för abstrakt och svårgreppbart; 
den osynliga hörselnedsättningen gjordes synlig och begriplig via de synliga 
hörseltekniska arbetshjälpmedlen. Med användningen av hörseltekniska 
arbetshjälpmedel har en förändring skett i sättet att samtala i olika mötes-
situationer. Förändringen var nödvändig för att uppnå delaktighet för per-
sonen med hörselnedsättning och möjliggjordes i och med användningen av 
synliga hörseltekniska arbetshjälpmedel. Slutligen, vari består det ömsesi-
diga sociala erkännandet i denna kontext? Som beståndsdelar i ett socialt 
erkännande ingår vår möjlighet till en upplevelse av en positiv självrelation, 
till ett utvecklande av en identitet som rymmer alla våra förmågor. Att vara 
utestängd i möten och samtal på grund av uteblivna praktiska anpassning-
ar kan då ses som en form av kränkning, låt vara att denna kränkning har 
drag av omedvetenhet på grund av hörselnedsättningens osynlighet. Att 
inte kunna ta aktiv del i ett samtal på grund av en hörselnedsättning inne-
bär en inskränkning av den individuella handlingsförmågan. Därför syftar 
anpassningen av samtalet till att samordna våra gemensamma handlings-
förmågor. Det vi då uppnår är vad Honneth (1995) kallar solidaritet och 
självkänsla, solidarity and self-esteem. Detta har då föregåtts av själva 
införskaffandet av hjälpmedel, något vissa av oss är i behov av och som 
tillerkänts oss i egenskap av personer med hörselnedsättning; vi har utövat 
våra välfärdsrättigheter och kan på så vis känna självaktning, self-respect. 
Sammantaget föreligger på det viset möjligheter till en positiv uppfattning 
av självet, till en identitet där hörselnedsättningen införlivats med det egna 
jaget.  

Fortsatt forskning  
På flera ställen i uppsatsen påpekas bristen, såväl i Sverige som internatio-
nellt, på tidigare forskning inom ämnesområdet hörseltekniska arbets-
hjälpmedel (assistive listening devices).  

Fler studier behövs som på ett systematiskt sätt granskar effekten av an-
passningar och åtgärder i arbetslivet för personer med hörselnedsättning. 
Den forskning som hittills handlat om teknisk anpassning för personer med 
hörselnedsättning har varit nästan helt och hållet inriktade på anpassning 
med hörapparat, vilket är skillnad. Sannolikt beror detta på hörapparatens 
roll som generellt hjälpmedel. Arlinger m.fl (2008) påpekar i Hörselrehabi-
litering till vuxna att deras kartläggningsarbete varit extremt svårt pga. 
avsaknad av bl.a. dokumentation av volymer, åtgärder och rutiner samt att 
det saknas svensk evidens för olika insatser. Föreliggande studie är som 
nämnts ett exempel på svårigheten att få fram material som gäller riktade 
insatser till yrkesverksamma personer med hörselnedsättning pga. avsak-
nad av systematisk statistik. Inga riktade uppföljningar tycks ske av FK för 
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insatser som kostar samhället mångmiljonbelopp varje år (Riksförsäkrings-
verket 2004). Att risken för förtida pension är större för personer med 
hörselnedsättning visades av både Arlinger m.fl (2008) och Gustafsson 
m.fl. (2011). Författarna pekar på ett generellt behov av mer kunskap om 
aspekter i arbetssituationen som leder till marginalisering för personer med 
hörselnedsättning. Denna studie och exempelvis Kramer m.fl. (2006) pekar 
bl.a. på upplevelsen av störande ljud som en starkt bidragande faktor till 
mental trötthet på grund av ansträngningar att hänga med i vad som sägs 
på arbetsplatsen. Fortsatt forskning behövs angående möjligheterna att 
minska den negativa inverkan av störande ljud. 

För att underlätta möjligheten att få kunskap om behovet av preventiva 
åtgärder för personer med hörselnedsättning föreslår Arlinger m.fl. (2008) 
ett nationellt kvalitetsregister som samlar uppgifter om utförda insatser 
inom hörselvården. Ett sådant register skulle också kunna göra det möjligt 
att ta in uppgifter från FK och af för att tillhandahålla information och 
systematisk statistik om utförda insatser i form av hörseltekniska arbets-
hjälpmedel. Detta fråntar dock inte varken FK eller af ansvaret att följa 
upp och utvärdera dessa insatser. Ökad kunskap som syftar till att dels 
underlätta inträde dels

Könsaspekter är inte tillräckligt väl undersökta i studien. Den grupp 
män som svarat på enkäten och som var informanter visar dock att tradi-
tionellt manliga yrken innehåller stora inslag av hör- och kommunika-
tionskrävande situationer där hörseltekniska arbetshjälpmedel kan under-
lätta. Eventuellt finns ett motstånd mot användningen av dessa som bott-
nar i det Danermark & Coniavitis Gellerstedt (2003) fann angående tradi-
tionellt manliga attityder till hörselnedsättning och som går ut på att det 
finns ett accepterande av att man får nedsatt hörsel med åren då man arbe-
tar i bullriga lokaler. Fortsatt forskning om användning av hörseltekniska 
arbetshjälpmedel ur ett könsperspektiv behöver vara vaksam på eventuellt 
personligt (psykologiskt) motstånd som kommer sig av arbete i traditionellt 
mansdominerade branscher. När det gäller förhållanden specifika för kvin-
nor så fann Gustafsson m.fl. (2011) att unga kvinnor 

 förbygga utslagning på arbetsmarknaden för margi-
naliserade grupper, måste ses som prioriterade uppgifter inom en arbets-
marknadspolitik som bygger på arbetslinjen.  

29

                                                      
29 Personerna i den anförda studien föll inom diagnosen otoaudiological diagnoses 
där även symtom finns med som inte främst medför hörselnedsättning  

 hade en förhöjd 
risk för förtida pension vilket kan tolkas som att det finns skillnader i mäns 
och kvinnors situation i egenskap av personer med hörselnedsätt-
ning/hörselrelaterade problem som behöver studeras närmare.  
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Det denna studie visat i form av problem som delvis beror på konsekvenser 
av den osynliga hörselnedsättningen har visats av flera forskare i tidigare 
studier (se t.ex. Gullacksen 1993, Danermark och Conaivitis Gellerstedt 
2003, och Rehnman 2006). De slutsatser jag drar av detta är därmed att 
studien visar ett slags stabilt förhållande där yrkesverksamma personer 
med hörselnedsättning även fortsättningsvis kommer att hamna i en situa-
tion där enbart hörapparater inte räcker till som hjälpmedel. Efter en pro-
cess, där framför allt trötthet och upplevelse av minskad delaktighet i sam-
tal och möten eventuellt leder till sjukskrivning och/eller minskad arbetstid, 
kommer hörseltekniska arbetshjälpmedel i fråga som ett sätt att underlätta 
i hör- och kommunikationskrävande situationer. Den stora andelen av 
personer i studien som, trots anpassning med hörseltekniska arbetshjälp-
medel och (i många fall)kompletternade hörselrehabilitering, ändå är sjuk-
skrivna och/eller har sjukersättning på deltid kan ses som exempel på att 
gjorda anpassningar ändå inte räcker till. Hörseltekniska arbetshjälpmedel 
förmår inte kompensera för hörselnedsättningen på ett generellt plan, dvs. i 
den totala arbetssituationen, men de fungerar som underlättande faktor i 
många specifika situationer. Fortsatt forskning om orsaker till ökad risk 
för sjukskrivning av yrkesverksamma personer med hörselnedsättning mås-
te ta större hänsyn till om, och i vilken omfattning, dessa personer fått 
tillgång till rehabiliteringsinsatser i form av samtliga möjliga insatser som 
ryms inom begreppet hörseltekniska arbetshjälpmedel. Större hänsyn måste 
tas till eventuell risk för stigmatiseringsprocesser samt hur dessa kan över-
vinnas; detta sagt mot bakgrund av att flera forskare i nyare studier (Wall-
hagen 2009, Southall m.fl. 2010) ser stigmatisering som ett fortsatt allvar-
ligt hinder för användning av såväl hörapparater som hörseltekniska ar-
betshjälpmedel.  
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Bilaga 1. Brev till Försäkringskassan 
 
Sif Bjarnason  
Institutet för handikappvetenskap 
Hälsovetenskapliga institutionen 
Örebro universitet 
701 82 Örebro  
sif.bjarnason@hi.oru.se
 
”Anna Svensson” 
Försäkringskassan 
Svensk stad 
 

Hej! 

Jag heter Sif Bjarnason och arbetar som doktorand på Institutet för handikappvetenskap (IHV) i 
Örebro. Inför min licentiatexamen förbereder jag två studier inom området arbetshjälpmedel för 
personer med hörselnedsättning. Det är med anledning av den första studien jag vänder mig till 
dig.  

Jag är intresserad av att nå ut till yrkesverksamma hörselskadade som fått arbetshjälpmedel. 
Beslut om bidrag till detta tas ju både inom Ams och hos Försäkringskassan. Först och främst 
vänder jag mig till Försäkringskassan eftersom målgruppen skiljer sig åt i status/position på 
arbetsmarknaden.  När det gäller Försäkringskassan i Örebro har jag haft kontakt med TR. Före 
jul fick jag hjälp att ringa alla FK i landet för att få veta namnen på handläggarna som sysslar 
med arbetshjälpmedel och fick då ditt namn via växeln på FK i Norrbotten.  

Det jag skulle vilja få fram är uppgifter från beslut, dvs. kön, ålder, typ av hörseltekniskt 
arbetshjälpmedel samt kostnaden för hjälpmedlet. Dessutom är jag intresserad av att fråga 
personerna om deras sysselsättningsgrad och om de har ett kommunikationskrävande arbete. 
Slutligen skulle jag vilja få möjlighet att hämta in auditiva data från hörselkliniker. Enligt den 
information jag fått behövs ingen etisk prövning av denna typ av studie. Däremot är det 
nödvändigt med ett informerat samtycke från samtliga. Det betyder att jag behöver etablera ett 
samarbete med Försäkringskassan och få hjälp att skicka ut ett informationsbrev och en enkät.  

Informationsbrevet och enkäten är inte riktigt klara. För att du enklare ska kunna ta ställning till 
mina frågor skickar jag ändå med dessa som bilagor. Observera att de ännu är arbetsmaterial.  

Jag är själv hörselskadad och kan ha svårt att använda telefonen. Det skulle vara värdefullt om vi 
kunde etablera e-post kontakt och diskutera vidare om du har möjlighet att hjälpa mig.  

Vänliga hälsningar 

Sif Bjarnason 



 

Bilaga 2. Information till respondenter 

 

 
 
 
Information med förfrågan om deltagande i studie om hörseltekniska 
arbetshjälpmedel 
 

Hej! 

 
Jag heter Sif Bjarnason och arbetar som doktorand på Örebro universitet, Institutet för 
handikappvetenskap (IHV). Vi som arbetar här håller på med forskning om olika slags 
funktionsnedsättningar och handikapp. En speciell inriktning inom IHV är hörsel och 
hörselnedsättningar. Detta är ett spännande område och det är mycket viktigt att få kunskap och 
information från personer som själva har hörselnedsättning.  

Mitt intresseområde är förvärvsarbetande personer som har nedsatt hörsel och som använder 
olika hjälpmedel tillsammans med vanliga hörapparater. I mitt arbete har jag märkt att det finns 
väldigt lite forskning om just hörseltekniska arbetshjälpmedel. Det har till exempel forskats 
mycket mer om hörapparater ur teknisk synvinkel och om hörselskador ur medicinsk synvinkel. 
Därför har jag intresserat mig för de hjälpmedel som används tillsammans med hörapparaterna 
och håller för närvarande på med två studier inom det området. Studierna är rikstäckande. Det 
som är speciellt med hörseltekniska arbetshjälpmedel är att de (bland annat) ska underlätta 
kommunikationen med andra människor. De ska också hjälpa till att upptäcka ljud, t.ex. 
varningssignaler eller vanliga telefonsignaler. 

Jag har själv nedsatt hörsel och använder både hörapparat, cochlea implantat och även andra 
hörseltekniska arbetshjälpmedel. Jag vänder mig nu till Dig med hjälp av Försäkringskassan, 
som skickar detta brev till personer som fått hörseltekniska arbetshjälpmedel. Det vore både 
roligt och värdefullt om Du som får detta brev vill vara med och bidra till forskning inom detta 
viktiga område. 

Vad handlar studierna om?  

Studie 1. Syftet med min första studie, som gäller personer som fått hjälpmedel är att undersöka 
vilken typ av hjälpmedel de fått samt ta reda på hur stor deras hörselnedsättning är. För att kunna 
genomföra denna första studie behöver jag läsa det beslut som finns hos Försäkringskassan om 
att Du fått bidrag till arbetshjälpmedel. Jag behöver även ta del av Ditt audiogram för att se 
vilken grad av hörselnedsättning Du har. Audiogrammet finns antingen hos Försäkringskassan 
eller hos Landstingets hörcentral. 



Studie 2. Syftet med min andra studie är att undersöka hur personerna själva upplever 
användningen av hjälpmedlen på jobbet, vilken nytta man har av sina hjälpmedel och hur man 
fick information om vilka tekniska hjälpmedel som finns. Jag planerar att längre fram intervjua 
10-15 personer för att få en djupare förståelse av hur det är att använda hörseltekniska 
hjälpmedel på en arbetsplats: fungerar det bra eller mindre bra och varför? 

Enkäten  
För att kunna genomföra dessa studier behöver jag få svar på bifogade enkät. Med detta brev 
följer enkäten som jag ber Dig fylla i samtidigt som Du svarar på frågan om samtycke (se mer 
nedan). Syftet med enkäten är bland annat att få veta hur höga krav på kommunikation och 
hörförmåga som finns på Din arbetsplats. Det är bara jag som kommer att läsa svaren på Din 
enkät.   

Sekretess och behandling av personuppgifter 
Försäkringskassans uppgifter om Dig är sekretessbelagda och kan inte lämnas ut utan Ditt 
samtycke. Jag har därför bett Försäkringskassan att skicka detta brev till personer som fått 
hörseltekniska hjälpmedel under 2005 eller 2006.  

För att studierna ska kunna genomföras skulle jag vilja att Du (genom Samtycke 1 nedan) 
godkänner att jag får ta del av Försäkringskassans beslut, som rör det/de arbetshjälpmedel Du har 
fått. Jag skulle vilja att Du besvarar enkäten och (genom Samtycke 2 nedan) godkänner att jag i 
ett senare skede får kontakta Dig för en intervju. Av bifogade portofria svarskuvert framgår att 
samtycken och enkät skickas till mig på Örebro universitet. Försäkringskassans personal kommer 
alltså inte att kunna se dina svar i enkäten.  

Även Örebro universitet omfattas av sekretesslagstiftningen. Det betyder att jag kommer att 
behandla de uppgifter jag samlar in om Dig konfidentiellt enligt gällande svensk lag. Uppgifterna 
kommer att registreras för databehandling och tabellframställning. Det kommer inte att ske 
någon redovisning av individuella svar utan enbart på gruppnivå. Resultatet av min studie 
kommer att ske på sådant sätt att ingen person kan identifieras. I enlighet med 
personuppgiftslagen (PuL) har Du rätt att få utdrag ur registret för att veta vilka uppgifter som 
finns registrerade om Dig. Om Du vill ha sådant utdrag får Du vända Dig till mig med en 
skriftlig begäran (adressen finns sist i det här brevet).   

Om du inte vill lämna samtycke till att jag får ta del av ditt beslut och ditt audiogram är jag ändå 
tacksam om du vill fylla i bifogade enkät och skicka in den i svarskuvertet. 

Ditt deltagande är givetvis helt frivilligt men skulle vara mycket värdefullt. Du kan när som helst 
avbryta Ditt deltagande utan att ange skäl.  

Vad innebär ett samtycke? 
Samtycke 1 betyder att jag kommer att kunna ta del av Försäkringskassans beslut om 
arbetshjälpmedel. Jag kommer även att få ta del av Ditt audiogram, antingen på 
Försäkringskassan eller på Landstingets hörcentral. Jag kommer inte att få tillgång till övriga 
handlingar eller journaluppgifter om Dig.  

Samtycke 2 betyder att Du godkänner att jag får ta kontakt med Dig senare, troligen år 2008, för 
en eventuell intervju. Jag planerar att intervjua 10-15 personer. 



Om Du samtycker till att delta: 

• Underteckna då bifogad blankett. (Du kan givetvis välja att ge enbart Samtycke 1) 
• Fyll i bifogad enkät. 
• Återsänd det hela till mig i det frankerade kuvertet helst inom en vecka.  
•  

Vad händer sedan? 

Publiceringen av studierna beräknas blir klara någon gång under år 2009. Om allt går enligt 
planerna lägger jag då fram en licentiatsuppsats med titeln Hörseltekniska arbetshjälpmedel – 
nytta och användning. Om Du vill ta del av resultaten får Du gärna markera det på enkäten eller 
meddela mig på annat sätt (kontaktuppgifter finns sist i brevet). 

Om Du har frågor är Du välkommen att kontakta mig, främst via e-post eller brev. Du kan också 
ringa.  

Örebro den  

 

Bästa hälsningar 

 

Sif Bjarnason 

Hälsovetenskapliga institutionen  

Örebro universitet 

701 82 Örebro  

e-post: sif.bjarnason@hi.oru.se

(Tfn 019-301473) 



 

SAMTYCKE 1 (Behåll denna kopia) 
 

Samtycke till deltagande i första delen av studien Hörseltekniska arbetshjälpmedel –nytta och 
användning och till behandling av personuppgifter. 

Jag har skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro läsa 
igenom informationen och att ställa frågor. Jag behåller en kopia på mitt samtycke.  

Genom min underskrift samtycker jag till 

• Att delta i studien  
• Att Sif Bjarnason får ta del av det beslut som Försäkringskassan har fattat rörande mina 

hörseltekniska arbetshjälpmedel under 2005 och/eller 2006 
• Att Sif Bjarnason får ta del av det beslut som Försäkringskassan har fattat rörande mina 

hörseltekniska arbetshjälpmedel och som rör mitt audiogram samt, i de fall audiogrammet 
saknas, hämta detta från Landstingets hörcentral 

• Att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits 
Jag är medveten om att deltagande är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att ange orsak 
kan avbryta mitt deltagande utan att det påverkar mina kontakter med Försäkringskassan.  

 

Namn    Datum 

 

 

Namnförtydligande Personnummer (behövs för att kunna identifiera din akt 
hos Försäkringskassan) 



 

SAMTYCKE 2 
Samtycke till deltagande i andra delen av studien Hörseltekniska arbetshjälpmedel –nytta och 
användning och till behandling av personuppgifter. 

Jag har skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro läsa 
igenom informationen och att ställa frågor. Jag behåller en kopia på mitt samtycke.  

Genom min underskrift samtycker jag till 

• Att Sif Bjarnason får kontakta mig i ett senare skede (år 2008) och fråga om jag vill vara 
med på en intervju 

• Att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits 
 

 

Namn    Datum    

 

 

Namnförtydligande   



 

SAMTYCKE 1 (SÄND IN DETTA PAPPER IHOP MED ENKÄTEN) 
 

Samtycke till deltagande i första delen av studien Hörseltekniska arbetshjälpmedel –nytta och 
användning och till behandling av personuppgifter. 

Jag har skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro läsa 
igenom informationen och att ställa frågor. Jag behåller en kopia på mitt samtycke.  

Genom min underskrift samtycker jag till 

• Att delta i studien  
• Att Sif Bjarnason får ta del av det beslut som Försäkringskassan har fattat rörande mina 

hörseltekniska arbetshjälpmedel under 2005 och/eller 2006 
• Att Sif Bjarnason får ta del av det beslut som Försäkringskassan har fattat rörande mina 

hörseltekniska arbetshjälpmedel och som rör mitt audiogram samt, i de fall audiogrammet 
saknas, hämta detta från Landstingets hörcentral 

• Att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits 
 

Jag är medveten om att deltagande är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att ange orsak 
kan avbryta mitt deltagande utan att det påverkar mina kontakter med Försäkringskassan.  

 

 

Namn    Datum 

 

 

Namnförtydligande Personnummer (behövs för att kunna identifiera din akt 
hos Försäkringskassan) 



 

SAMTYCKE 2 
Samtycke till deltagande i andra delen av studien Hörseltekniska arbetshjälpmedel –nytta och 
användning och till behandling av personuppgifter. 

Jag har skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro läsa 
igenom informationen och att ställa frågor. Jag behåller en kopia på mitt samtycke.  

Genom min underskrift samtycker jag till 

• Att Sif Bjarnason får kontakta mig i ett senare skede (år 2008) och fråga om jag vill vara 
med på en intervju 

• Att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits 
 

 

Namn    Datum    

 

 

Namnförtydligande   

 
 
Forskarens underskrift 



 

Bilaga 3. Enkät 
 
Enkät till dig som fått hörseltekniska arbetshjälpmedel via Försäkringskassan. 
Nedan följer några frågor om dig och din arbetssituation. Jag är bl.a. intresserad av vilken 
hjälp du har av dina arbetshjälpmedel.  

På slutet finns utrymme för en egen kommentar angående din arbetsmiljö. Du kanske tycker jag missat något viktigt 
i mina frågor som är av betydelse för ljudmiljön och kommunikationen på din arbetsplats. 

 

1. Är du?   

 

Kvinna   
Man   

 

2. Din ålder?………… 

 
3 a.  Vilket är ditt nuvarande eller senaste yrke?………………………………………. 
 
3 b. Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………
 ………………………………………………………………………………. 
 

4. Hur länge har du arbetat med dina nuvarande/senaste arbetsuppgifter:  

   

 - 5 år   

6-10 år   

11-15 år  

16 -   

 

5. Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen:  

 

- 5 år  



6-10 år   

11-15 år  

16 -   

 

 

6. Vilket svarsalternativ överensstämmer bäst med ditt arbete? (Endast ett svar möjligt) 

 

Arbetsuppgifterna löses mestadels i samarbete med andra.     

 

Arbetsuppgifterna löses i lika stor utsträckning i samarbete med andra som enskilt.   

 

Arbetsuppgifterna löses enskilt men i kontakt med arbetskamrater, kunder, klienter etc.    

 

Arbetsuppgifterna löses helt enskilt (utan kontakt med andra).       

 

 

 

7. Arbetar du för närvarande (som anställd/egen företagare/fri yrkesutövare)?  
 Ja     

 Nej     

 

Om ja, vilken omfattning?  Heltid            Deltid………%             

 
8. Är du sjukskriven?  Ja  

     Nej   

 

Om ja, vilken omfattning?   Heltid  Deltid………%            

 



9. Har du sjuk/aktivitetsersättning?    Ja  

     Nej  

 

Om ja, vilken omfattning?  Heltid  Deltid………%           

 
10. Hur upplever du konsekvenserna av din hörselnedsättning i din arbetsmiljö? 

 

Små   

Måttliga  

Stora   

 

 

 

11. Hur länge har du haft hörselnedsättning?…………………….år 

 

12. Har du hörapparat/er inklusive CI?  

 
Ja, på ett öra   

Ja på båda öronen  

Nej    

 

Om ja, använder du hörapparat/er inklusive CI i arbetet? 

 

Alltid   

Ofta   

Ibland  

Sällan  



Aldrig  

 

13. Vem bekostade dina hörapparater? 

Landstinget →   två apparater  en apparat  

   

Försäkringskassan →  två apparater  en apparat  

 

Du själv →   två apparater  en apparat  

 

 

14. Varifrån fick du för första gången reda på att det finns hörseltekniska 
arbetshjälpmedel? 

 

Från Försäkringskassan   

Från arbetsförmedlingen   
Från företagshälsovården   

Från hörcentralen/hörselvården  

Från Hörselskadades förening   

På annat vis:…………………………………………………………………………………. 



 

 

15. Vilken typ av hörseltekniska arbetshjälpmedel har du fått?  

1. Konferenshjälpmedel (teleslinga och/eller bärbart system) 
  1a. Fast installation (t.ex. i ett grupprum eller sal)  

 I hur många rum?…………………………………………….. 

Hur många mikrofoner finns till installationen?…………….. 

 1b. Bärbart system (t.ex. MicroLink, Microvox , 

Comfort Conference)    

1c. Övrigt…………………………………………………….. 

2. Telefonhjälpmedel 
2a. Till fast telefon    

2b. Till mobiltelefon    

2c. Övrigt……………………………………… 

3. Blinksignal/vibrator till: 
3a. Telefon     

3b. Brandlarm     

3c. Dörrsignal     

3d. Övrigt………………………………………. 

 



 

 
16. Har dina arbetshjälpmedel påverkat din arbetssituation så att du kan instämma i något 
av följande tre påståenden? (Läs igenom alla tre påståendena innan du svarar) 

 

Jag har varit sjukskriven men kunnat gå tillbaka till arbetet tack vare mina hjälpmedel. 

Instämmer    

Instämmer inte   

 

Jag har tidigare arbetat deltid men kunnat öka min arbetstid tack vare mina hjälpmedel. 

Instämmer    

Instämmer inte   

 

Jag har funderat på att minska min arbetstid men sluppit göra det tack vare mina 
arbetshjälpmedel. 

Instämmer    

Instämmer inte   

_________________________________________________________________________  

17 a. Hur ofta behöver du upptäcka ljud (t.ex. varningssignaler, telefonsignaler) på din 
arbetsplats? 

 

Mycket ofta    

Ofta     

Ibland     

Nästan aldrig/aldrig   

 

17 b. Har de arbetshjälpmedel du fått underlättat för dig att upptäcka ljud på din 
arbetsplats? 

 

Ja    



Nej    

Vet ej    

 

Om ja, hur 
då?…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Om nej, varför 
inte?…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

18 a. Hur ofta behöver du delta i samtal eller möten med flera än en deltagare på din 
arbetsplats? 

 

Mycket ofta    

Ofta     

Ibland     

Nästan aldrig/aldrig   



 

 

18 b. Har de arbetshjälpmedel du fått underlättat för dig att delta i samtal eller möten med 
flera personer på din arbetsplats? 

 

Ja    

Nej    

Vet ej    
 

Om ja, hur då? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

19 a. Hur ofta behöver du tala i telefonen på din arbetsplats med personer vars röst du inte 
är bekant med? 

 

Mycket ofta    

Ofta     

Ibland     

Nästan aldrig/aldrig   

 

19 b. Har de arbetshjälpmedel du fått underlättat för dig att tala i telefonen på din 
arbetsplats med personer vars röst du inte är bekant med? 

 



Ja    

Nej    

Vet ej    

 

Om ja, hur då? 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

20 a. Upplever du störande omgivningsljud (t.ex. buller) på din arbetsplats? 

 

Nej    

Lite    

Mycket   

Väldigt mycket  

 

20 b. Har det gjorts några särskilda åtgärder för att minska bullret på din arbetsplats? 

 

Ja    

Nej    

Vet ej    

 

Om ja, vilka då? 



………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

21 a. Besväras du av dålig akustik (t.ex. ekande lokaler) på din arbetsplats? 

 

Nej    

Lite    

Mycket   

Väldigt mycket  

 

21 b. Har det gjorts några särskilda åtgärder för att förbättra akustiken på din 
arbetsplats? 

 

Ja    

Nej    

Vet ej    

 

Om ja, vilka då? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Om nej, varför inte? 



………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

22. Har arbetsplatsen anpassats på något annat vis med hänsyn till din hörselnedsättning? 

(t.ex. ombyggnad, bättre belysning) 

 
Ja   
Nej   
Vet ej   

 
Om ja, hur då? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Plats för egen kommentar:  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 



Bilaga 4. Intervjuguide  (12/1 2009) 

 

 

UPPGIFTEN OMGIVNING

ANVÄNDARE

TEKNIK
 

 

 

 

 

Bain, B. & Leger, D. (1997) Assistive technology an interdisciplinary approach.  

 

Arbetsuppgifterna 
Kan du beskriva ditt arbete och arbetsuppgifterna 

 

Heltid/deltid  

– beskriv! 
– om deltid, varför? (sjukersättning, sjukskrivning, hörselrelaterat?)  

 

Anpassning av arbetsuppgifterna p.g.a. hörselnedsättningen 

– finns det behov, beskriv! 
– Beskriv vad som skulle kunna göras! 

Möten 

– beskriv möten relaterade till arbetsuppgifterna 
– med arbetskamrater (inkl och exkl chefer?) 
– med tredje part (t.ex. patienter, kunder elever, klienter, trafikanter) 
–  i vilken kontext (planering, undervisning, rapportering osv.) 
– var sker mötena (på arbetsplatsen, på andra ställen) 

 

Flexibilitet 

– resor 
– lokalbyten 
– oregelbundna tider 
– stress 

 



Trötthet – ansträngning – hur upplevs det?  

 

Har du gått igenom någon arbetsrelaterad rehabilitering? Beskriv.  

 

Tekniken 
 

Dina arbetshjälpmedel  

 

– Typ, fabrikat (enbart dosan: flera mickar?, micro-link, smart-link, tillgång till fast 
teleslinga, mera?) 

– När, hur fick du dom? Lång/kort process? 
– Syfte (samtal och möten, telefon, varseblivning, mera?) 
– Behärskar tekniken (beskriv!) 
– Använt hur länge? 
– Reparationsbehov 
– Provat annan teknik (kan du jämföra med annat?) 

 

Beskriv hur du använder arbetshjälpmedlen  

 

(detta bör vara en öppen fråga och du bockar sedan av kvarvarande relevanta punkter enl nedan 
med uppföljningsfrågor) 

- alltid på möten 
- gruppstorlek (vilken betydelse?) 
- konsekvenser av att inte höra/missuppfatta (konsekvenser för den egna 

arbetsuppgiften)  
- när/varför väljs arbetshjälpmedelet bort? Är omständigheterna knutna till dig, till 

övriga mötesdeltagare eller till något annat – t ex att konsekvenserna av en 
missuppfattning inte är stora, att lokalen är hopplös...? Vad är din upplevelse av dessa 
möten? 

- med arbetskamrater 
- med kunder (jfr tidigare kommentar) 
- med patienter 
- med barn/ungdomar 
- med okända (okända röster)  
- annat? 

 

Hörapparat/er,  



- M, MT, T-läge (har du dessa alternativ, varierar du mellan dem, beskriv hur du gör? 
- Enbart hörapparater (när räcker det?) 

 

 

Behov av ytterligare teknik 

- arbetshjälpmedlet räcker till (beskriv!) 
- arbetshjälpmedlet räcker inte till (beskriv!) 

 

Kompensation 

- Hjälpmedlen som kompensation för hörselnedsättningen (hur ser du på det, har du 
reflekterat över det?  

- Vad kräver arbetshjälpmedlet utöver själva tekniken för att fungera? (vilka är 
förutsättningarna?) 

 

Omgivningen: Fysisk och social  
 

Fysisk: 
Möteslokal/lokaler (oftast samma, varierar?) 

Buller (finns inte/störningar, vilka då?)  

Akustik (bra/behövs åtgärder/utförda åtgärder?)  

- Diskuterades akustiken i de lokaler du använder hjälpmedlet i samband med att de 
installerades? 

Ljus 

Ljudmiljö generellt (hur upplever du den? Är du ljudkänslig generellt?) 

Placering (tänker du på var du sätter dig? Vad gör du/vad händer om lämplig plats redan är 
upptagen?) 

 

Social: 
 

Hänsyn 

Turtagning  



Kunskap/information om hjälpmedlet och hörselnedsättningen (bara du, din chef, alla i gruppen, 
utveckla! Vem ansvarar för detta? Har t ex hörselvården varit på arbetsplatsen och informerat?) 

Rutiner vid möten (så att du slipper påminna om vad som krävs för att du ska vara med... - har ni 
det/behövs det? Vem tar ansvar? Utveckla!)  

Känslor 

- pinsamheter 
- upplevt psykosocialt stöd 
- upplevd hänsyn 

Tid  

 

(extra tid behövs? Här handlar det väl om tid för dels de praktiska arrangemangen runt 
arbetshjälpmedlet och eventuell info till övriga deltagare dels tid för meningsskapande under 
själva mötet, dvs att extra tid kan behövas för att säkerställa att meningsskapande har skett.  

 

Hänger du med (hör du på era möten? Känsla av att ha koll på vad som sker) 

Delaktighet  

 

Användaren 
 

Strategier 

- säga till, fråga om 
- påminna 
- informera andra 
- ställa krav 
- behov av strategier? 
- Vila (strategier för att få tid för återhämtning under och efter arbetsdagen) 

 

Din hörselnedsättning 

• Kan du din diagnos, inneröreskada, mellanöreskada… övrigt? 
 

Övrigt 

- bor ensam, finns hemmaboende barn/ungdom? 
- Är det något du tycker är viktigt men som jag inte frågat om?  



Bilaga 5. Tabeller  
 

Tabell 1. Ålder, tonmedelvärde (TMV) och tid med hns redovisas som median (Md) och kvartil 1 och 3 (Q1;Q3). 
Barndomshörselskadade (Barndhsk) redovisas som antal personer. Användningen av en eller två hörapparater (Hap) 
anges i antal personer som bär dem på ena respektive båda öronen ( enligt 1 öra/2 öron = 1ö/2ö). För fyra personer 
saknades audiogram, och för två personer saknades uppgift om tid med hns respektive Barnhdsk. 
 

 

 Ålder TMV Tid med hns Barnd- 

Hsk 

Hap 

1ö/2ö 

Kvinnor Lätt (n=11) 56 (50;62) 35 (30;36) 10 (6;23) 2 3/8 

Måttlig (n=20) 56 (49;61) 60 (53;65) 26 (16;39) 3 4/16 

Svår (n=9) 55 (43;59) 83 (81;88)     43 (28;57)n-1 6 1/8 

Totalt (n=44) 55 (46;61)     59 (39;70)n-4     25 (13;40)n-2     13n-2 9/35 

Män  Lätt (n=9) 58 (54;61) 31 (29;33) 20 (15;28) - 2/7 

Måttlig (n=10) 48 (39;59) 63 (55;65) 35 (18;43) 4 1/9 

Svår (n=7) 55 (43;57) 90 (78;90) 43 (30;56) 4 4/3 

Totalt (n=26) 55 (46;59) 59 (33;75) 30 (19;43) 8 7/19 

Totalt (n=70) 55 (47;60)     59 (36;71)n-4     26 (15;40)n-2     21n-2 16/54 

 

Tabell 2. Villkor för personernas sysselsättning. Personer i arbete (n, i Arbete J=ja, N=nej) samt omfattning totalt 
(T=totalt i %, Md och Q1; Q3), Sjukskrivning samt Sjukersättning (redovisas enligt föregående). Fyra kvinnor 
saknade tonaudiogram, en av dem besvarade inte frågorna. Konsekvenser av hns på arbetet, 1=små, 2=måttliga, 
3=stora samt n=antal svarande. Tre personer (kvinnor) saknade audiogram men besvarade frågorna, och återfinns 
under ”Totalt” (måttlig, n=1; svår, n=2).  
 

Kvinnor Lätt (n=11) Måttlig (n=20) Svår (n=9) Totalt (n=43) 

  J N T J N T J N T J N T 

 - Arbete 11 - 
75 

(50;100) 
20 - 

75 

(50;100) 
9 - 

100 

(75;100) 
43 - 

75 

(75;100) 

  - Sjukskrivning 3 8 0 (0;25) 2 18 0 (0;0) 1 8 0 (0;0) 6 37 0 (0;0) 

 - Sjukersättning 6 5 25 (0;50) 11 9 25 (0;44) 3 6 0 (0;25) 20 23 0 (0;25) 

 - Konsekvenser 1-, 27, 34 1-, 24, 316 11, 28, 3- 11, 220, 322 

Män Lätt (n=9) Måttlig (n=10) Svår (n=7) Totalt (n=26) 

 J N T J N T J N T J N T 

 - Arbete 9 - 
100 

(88;100) 
9 1 

100 

(88;100) 
6 1 

75 

(50;100) 
24 

  2 

100    

(69;100) 

 - Sjukskrivning 1 8 0 (0;0) 2 8 0 (0;6) 2 5 0 (0;50) 5 21 0 (0;0) 

 - Sjukersättning 2 7 0 (0;13) 2 8 0 (0;13) 5 2 
25 

(0;50) 
9 

17 0 (0;31) 

 - Konsekvenser 1-, 23, 36 11, 24, 35 1-, 25, 32 11, 212, 313 
 



Tabell 3. Total förekomst av hörseltekniska arbetshjälpmedel. Hjälpmedel som tillhör fyra personer som saknade 
tonaudiogram är inkluderade under Totalt inom parentes (n föregås av +tecken).  
 FM-

system 

Telefon-

hjälpmedel 

Varseblivning Ombyggnad Fast 

teleslinga 

Kvinnor Lätt  10 8 2 - - 

Måttlig 16 16 1 - 2 

Svår  8 7 4 - 1 

Totalt  34 (+4) 31 (+3) 7 (+1) 0 3 

Män  Lätt 9 5 - 1 - 

Måttlig  10 8 - - - 

Svår  7 6 - 1 - 

Totalt 26 19 0 2 - 

Totalt Lätt 19 13 2 1 - 

Måttlig  26 24 1 - 2 

Svår  15 13 4 1 1 

Totalt 60 (+4) 50 (+3) 7 (+1) 2 3 

 
Tabell 4. Kostnad (kr) för hörseltekniska arbetshjälpmedel erhållna av Försäkringskassan. 

  

FM-system Telefon-

hjälpmedel 

Hörapparat Ombyggnad Varse-

blivning 

Kvinnor Lätt (Md) 30 805; 8 675 22 404     

 Q1;Q3  25 131;44 599 5 016;17 890  22 104;22 704   

  N 5 5 2 - - 

 Måttlig (Md) 32 182 3 900 22 704   

 Q1;Q3  23 191;48 500  2 320;5 766  22 704;24 200   

  N 15 9 3 - - 

 Svår (Md)  28 708 10 215 14 179  10 682 

 Q1;Q3 10 128;45 835  4 575;26 700  14 179;14 179   

  N 7 4 1 - 1 

 Totalt (Md)  32 827 5 016 22 704  10 682 

 Q1;Q3 23 210;47 992  3 561;11 265 20 122;23 078   

   N 27 18 6 - 1 

Män  Lätt (Md) 20 616 17 132 16 728 35000   

 Q1;Q3 15 355;33 175 17 132;17 132  11 052;22 404   

  N 7 1 2 1 - 

 Måttlig (Md)  30 092 4 950 23 304   

 Q1;Q3 18 314;52 944  2 880;15 240  23 304;23 304   

  N 8 3 1 - - 

 Svår (Md)  28 568 4 950  28650  

 Q1;Q3 15 475;46 444 1 082;25 960    

  N 5 3 - 1 - 

 Totalt (Md)  33  921 4 950 22 404 31 825  

 Q1;Q3  17760; 46 127  2 880;17 132 11 052;23 304 28 650;35 000   

   N 20 7 3 2 - 



Forts. tabell 4       

Totalt Lätt (Md)  29 457 9 267 22 254   

 Q1;Q3 18 474;34 009  5 049;19 329 13 815;22 629   

  N 12 6 4 - - 

 Måttlig (Md)  37 209 4 272 23 004   

 Q1;Q3 19 979;48 500  2 436;6 108 22 704;23 976   

  N 23 12 4 - - 

 Svår (Md)  29 622 4 950 14 719   

 Q1;Q3 13 398;44 701  4 450;25 960    

  N 12 7 1 - - 

 Totalt (Md)  33 293 4 950 22 704 31 825 10 682 

 Q1;Q3 19 979;47 736  3 390;15 360  18 141;23 004 28 650;35 000   

   N 47 25 9 2 1 

 

 
Tabell 5. Effekter av hjälpmedlen på sysselsättningsgraden. Svar från tre personer som saknade tonaudiogram är 
inkluderade under Totalt inom parentes (n föregås av +tecken). 
 

 
Tillbaka från 
sjukskrivning 

Sluppit minska 
arbetstiden 

Kvinnor Lätt  1 1 
Måttlig  3 8 
Svår  - 2 
Totalt  4 (+1) 11 (+2) 

Män  Lätt   1 
Måttlig  1 3 
Svår  1 0 
Totalt  2 4 

Totalt Lätt  1 2 
Måttlig  4 11 
Svår  1 2 
Totalt  6 (+1) 15 (+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 6. Krav på kommunikation och erfarenheter av ljudmiljön. (Bortfall: Upptäcka ljud: 1 kvinna. Upplever 
störande ljud: 1 man.) Svar från tre personer som saknade tonaudiogram är inkluderade under Totalt inom parentes 
(n föregås av +tecken).  
 

  

  

Upptäcka ljud Delta i samtal o 
möten 

Tala i tfn med 
obekanta 

Upplever störande 
ljud 

Besväras av 
akustiken 

  

  

Aldrig/ 
Ibland 

Ofta/ 
mkt 
ofta 

Aldrig/ 
Ibland 

Ofta/ 
mkt 
ofta 

Aldrig/ 
Ibland 

Ofta/ 
mkt 
ofta 

Nej/ lite Mkt/ 
väldigt mkt 

Nej/ lite Mkt/ 
väldigt 
mkt 

Kvinnor Lätt  2 8   11 1 10 6 5 8 3 

 Måttlig  7 13 1 19 5 15 13 7 18 2 

 Svår  2 7 3 6 1 8 7 2 6 3 

 Totalt  11 (+1) 28 (+3) 4 (+1) 36 (+3) 7 (+1) 33 (+3) 26 (+1) 14 (+3) 32 (+2) 8 (+2) 

Män  Lätt  2 7 1 8  9 4 5 5 4 

 Måttlig  4 6 2 8 3 7 5 4 8 2 

 Svår  5 2 1 6 2 5 4 3 6 1 

 Totalt  11 15 4 22 5 21 13 12 19 7 

Totalt Lätt  4 15 1 19 1 19 10 10 13 7 

 Måttlig  11 19 3 27 8 22 18 11 26 4 

 Svår  7 9 4 12 3 13 11 5 12 4 

  Totalt  22 (+1) 43 (+3) 8 (+1) 58 (+3) 12 (+1) 54 (+3) 39 (+1) 26 (+3) 51 (+2) 15 (+2) 

 
Tabell 7. Hjälp av alla befintliga hjälpmedel och utförda åtgärder. (Bortfall: Upptäcka ljud 5 kvinnor, 1 man. Samtal 
o möten: 1 kvinna, 1 man. Tfnsamtal: 1 kvinna, 2 män. Åtgärder störande ljud: 1 man. Åtgärder akustik: 2 kvinnor, 
1 man. Annan anpassning: 1 kvinna.)  
 
  Kvinnor Män Totalt 

Hjälp  Lätt Måttlig Svår Totalt Lätt Måttlig Svår Totalt Lätt Måttlig Svår Totalt 

...upptäcka ljud? 

 

Ja 4 8 4 16 (+3) 3 4 3 10 7 12 7 26 (+3) 
Nej 5 10 1 16 (+1) 4 6 4 14 9 16 5 30 (+1) 
Vet ej - - 3 3 1 - - 1 - - - 4 

...samtal o möten? Ja 10 15 6 31 (+3) 6 6 6 18 16 21 12 52 
Nej - 4 3 7 1 4 1 6 1 8 4 13 
Vet ej 1 - - 1 (+1) 1 - - 1 - - - 3 

...telefonsamtal? Ja 5 13 6 24 (+3) - 6 5 11 5 19 11 35 (+3) 
Nej 5 5 2 12 (+1) 7 3 1 11 12 8 3 23 (+1) 
Vet ej 1 2 - 3 1 1  2 2 3 - 5 

...mot buller? Ja 3 6 2 11 (+1) 3 1 1 5 6 7 3 17 
Nej 8 14 7 29 (+3) 5 8 4 17 13 22 11 49 
Vet ej - - - - 1 - 2 - - - - 3 

...bättre akustik? Ja 3 5 2 10 3 3 2 8 6 8 4 18 
Nej 6 13 6 25 (+3) 5 7 4 16 11 20 10 41 (+3) 
Vet ej 2 2 - 4 - - 1 1 2 2 1 5 

...annat? Ja 4 2 1 7 1 2 4 7 5 4 5 14 
Nej 7 18 7 32 (+4) 8 8 3 19 15 26 10 51 
Vet ej - - - - - - - - - - - - 

 



 

Bilaga 6. Urval av citat från enkätens öppna svar 
 

Tabell 8. Citat från kommentarer till frågan (17 b.) om varför man blir hjälpt av varseblivningssystem. Kategorier 
enligt kön och grad av hns.  

Kvinnor Kommentar 

Lätt • Jag hör dörrklockan.  
• Jag behöver ej vara spänd jämt, larmet 

vibrerar vid telefonsamtal, för 
dörrklockan och när någon ropar. 

 

Måttlig • Jag hör oftast när det ringer, annars 
upptäcker arbetskamraterna det.  

 

Svår • Märker på vibratorn att det är någon som 
ringer eller kommer.                                    

• Genom vibratorn. 
• Vi har lokaler i olika städer. För att jag 

ska kunna uppfatta signaler överallt 
används tekniska hjälpmedel.        

 

Utan 
audiogram 

• Har telefon med vibrator. 

 

Tabell 9. Citat från kommentarer om FM-system (18 b.). Endast för gruppen kvinnor fanns personer som saknade 
audiogram. 

 

 Kommentar 

Kvinnor JA NEJ 

Lätt • Lättare att hänga med på mötena. 
Blir inte lika trött, använder 
bordsmikrofon då 

• Uppfattar lättare det som sägs 
med hjälp av comfort conference, 
plus disciplin på deltagarna i 
mötet                                                

• Att kunna delta i möten och 
konferenser med flera deltagare 
och höra vad alla säger utan att 
anstränga sig alltför mycket        

• Har fått comfort conference  den 
gör att jag kan vara delaktig i våra 
konferenser och morgonmöten        

• Vid föreläsningar så har 
föreläsaren min selectamick. 
Under operation använder 
operationssköterskan ett headset 

 



med selectan som ”kopplas” till 
mina hörapp via ett FM-program 
 

Måttlig • Viss möjlighet att höra chefens tal 
o ibland omgivningens frågor. 
Höra bättre på ronder och i 
individuella samtal med mina  
patienter        

• Kan slappna av när jag använder 
min comfort conference. Behöver 
inte vara på helspänn hela tiden       

• Microlink och comfort 
conference hjälper mig vid både 
möten där jag är deltagare och när 
jag är kursledare/föredragare. 
Ibland hänger jag microlinken på 
en deltagare jag vet pratar tyst. 
Ibland lägger jag den på bordet 
och ibland skickar vi runt den.         

• Konferensanläggningen 
underlättar särskilt vid möten där 
flera deltar              

• Jag har bett dem att inte tala i 
mun på varandra utan att var och 
en får tala till punkt.                         

                                             

• För dålig akustik och för 
mycket störande ljud för att 
kunna använda apparaten.  
Använder den i stort sett endast 
i mitt rum ihop med patienter.      

• Det blir mycket kringljud när 
det är många som pratar.               

Svår • Vid större sammankomster, vi är 
ca 20 personer som deltar i 
möten, underlättar det. Vid 
mindre möten med ett fåtal 
personer klarar jag mig med 
hörapparaterna enbart.  

• Comfort conference anläggningen 
gör att jag kan höra vad alla 
säger. 
                                                         

• Använder inte 
konferenshjälpmedlet på 
arbetsplatsen tyvärr.      

• Därför att jag är dålig på att 
använda mig av dom.                    

Utan 
audiogram 

• Nu hör jag bättre vad som sägs, 
dock är dom informerade om att 
de inte får prata i munnen på 
varandra      

 

 

Män   

Lätt • Stor hjälp på möten och när det är 
mycket ljud runtom      

• Vid möten, föreläsningar, 
främmande miljöer underlättar 
hörapparater + smartlink                  

• Med den arbetssituation jag har 
haft hjälper inte dessa, dvs. 
snabba växlingar av störande 
ljud i stimmig miljö med hög 
stressfaktor               

Måttlig • Jag hör i princip allt som sägs vid 
möten 2-10 personer numera 

• Comfort conference fungerar 
sämre socialt och jag drar mig 
för att ta med det.              

• Mitt hjälpmedel kan användas 
som föreläsarmik men 
ljudkvaliteten är inte tillräckligt 
bra                                                 



Svår • Både ja och nej, i mindre grupper 
kan dom fungera, i större ej     

• Följer lättare med på möten, enda 
nackdelen är att ljudet följer med 
från dataprojektorn som surrar 
högt då den står på bordet                

• Olika människor är olika 
lätt/svårt att uppfatta och då 
underlättar hjälpmedel. 
Kraftansträngningen att uppfatta 
blir mindre                                        

• Både ja och nej, i mindre 
grupper kan dom fungera, i 
större ej                                          

 

Tabell 10. Citat från kommentarer om telefonhjälpmedel (19 b.). Endast för gruppen kvinnor fanns personer som 
saknade audiogram. 

 
 Kommentar 

Kvinnor JA NEJ 

Lätt • Helt nödvändigt, uppfattar inte 
namn och personnummer rätt. 
Talar ofta med äldre människor 
med svaga röster.       

• Har ej fått hjälpmedel till telefon 
av FK. Chefen köpte in en bra 
telefon för min skull. Fick avslag 
på min ansökan om telefon. 

• Det har hjälpt mig att tala i 
telefon med alla eftersom ljudet i 
headsetet inte var 
tillfredsställande.                              

 

Måttlig • Använder comfort conference och 
är nästan helt nöjd med det, Går 
att justera volymen och jag är 
rörlig under samtalet, bra!!              

• Ljudet går direkt in i 
hörapparaten och det är samma 
där som med 
konferensutrustningen, dvs. jag 
kan slappna av lite. Fast tycker 
fortfarande det är jobbigt att prata 
i telefon.  

• Hör patienten bra då jag ringer 
upp. Men mycket krångligt då jag 
blir uppringd, har oftast inte 
slingan om halsen då jag jobbar 
”ensam”, skriver journaler etc. 
eftersom jag är spänd i axlarna 
och inte orkar onödig tyngd. Jag 
hinner knappt hänga på mig 
slingan och ställa om happ på T 
innan den som ringer lagt på. 
Svarar jag utan hjälpmedel är det 
mycket svårt.   

• Vanlig telefon helt omöjligt med 
arbetsplatsens standardtelefoner! 
Måste springa till min egen 
telefon när jag ska tala. Folk får 

 



ringa upp mig på den tel.  
• Eftersom det är viktigt uppfatta 

siffror rätt så att man svarar på 
rätt fastighet och ger rätt 
upplysning trots allehanda 
dialekter.                                           

Svår • Får ett mycket klarare ljud och 
stor hjälp att höra samtidigt med 
båda öronen. Ofta räcker 
teleslingan vid samtal med 
personer jag känner väl.  

                                    

• Slingan är inte alltid till hjälp 
när en röst är obekant, eller om 
vi är mer än en som pratar 
samtidigt.  

Utan 
audiogram 

• Jag har headset med teleslinga på 
ett öra & förstärkning på andra. 
Alla ljud utifrån stängs av så jag 
har lättare att höra                            

 

Män   

Lätt  • Svårt att använda hörapparat 
tillsammans med telefon, mobil 
lättare där jag använder blue-
tooth     

• Funktionen smartlink och 
hörsnäckan fungerar 
undermåligt hörcentralen har 
försökt hjälpa mig men inte 
lyckats.                                          

Måttlig • Hör i princip allt de säger       
• Utan hjälpmedel skulle jag höra 

mycket sämre (inte alls).            
• Kan använda t-läge i mobilen. 

Inga bakgrundsljud.         
• Hj-medlet gör det lättare att höra i 

mobilen, jag använder t-läge och 
slipper bakgrundsljud som kan 
störa                                                 

 

Svår • Använder halsslinga. Hör då med 
båda öronen            

• Hör mycket bättre med blåtand. 
• Jag har fått både en fast telefon 

och hjälpmedel till mobilen som 
förstärker samtalet, men 
fortfarande händer det att jag 
missar information.                         

 

 

Tabell 11. Citat från kommentarer om vidtagna åtgärder/inga åtgärder mot störande omgivningsljud (20 b.). Endast 
för gruppen kvinnor fanns personer som saknade audiogram. 

 
 Kommentar 

Kvinnor JA NEJ 

Lätt • Gångmatta, extra vägg (golv-tak) 
uppsatt mellan kök och 
arbetsplatsen.                                   

 

• All den tekniska utrustningen som 
omger mig i mitt arbete går inte 
att göra om.     

• Det är de boende på 
gruppbostaden som låter mycket. 



                                                                 Kan ej riktigt åtgärda det på ett 
bra sätt.  

• Personerna jag arbetar med har 
ofta ett handikapp som gör att det 
är svårare att minska höga ljud.        

Måttlig • Matsalen har renoverats, men 
inte för min skull. Ett klassrum 
har akustikanpassats, men det 
klassrummet använder jag inte 
nu.                                                    

• Buller i form av mycket 
omgivningsljud och prat      

• ”Bullret” består av en diskmaskin 
i köket o övrigt buller är 
människor (våra boende) som 
ibland gapar och skriker, det går 
ju ej att ”stänga av”. Hos en 
person använder vi hörselkåpor. 

• Mitt kontor finns på 
godsmottagningen där finns 
truckar, lastbilar m.m. sen är mina 
reklamationer i fabriken och där 
finns allt möjligt som bullrar. 

• Buller är också omgivningens 
prat, vi har gemensamma rum, 
kan ej be kollegerna va tysta när 
de rapporterar. Jag gör själv 
åtgärder som att välja mina 
patienter när det är lugnt runt 
dom. Barns tal hör jag ibland inte 
trots hjälpmedel.  

• Har problem med alla 
”elströmmar” till datorer, lampor, 
kopieringsmaskiner osv. Vet 
faktiskt inte hur man skall åtgärda 
det! Hittills har jag inte träffat på 
någon som vet.                                  

Svår • Akustikplattor i taket vid 
matplatsen.                                      

• Eventuellt är det för dyrt att 
ljudsanera i matsal och korridor.      

Utan 
audiogram 

• Jag har gått över till nattjänst då 
miljön är mycket tystare. Då 
slipper jag gå ner i tid eller bli 
sjukskriven.                                     

• Dålig ledning, (får man skriva 
så?) inget händer man bara pratar. 
Dock är fack och FK inblandat 
nu, så kanske...                                  

Män   

Lätt • Dämpande mattor i tak och 
skärmar på väggarna men det är 
en verkstad svårt att ta bort oljud  

• Ombyggt delvis med 
ljudisolerande material samt 
delvis omflyttning på olika 
arbetsplacering        

• Vi har tagit bort högljudda 
maskiner                                          

 

 

Tabell 12. Citat från kommentarer om att förbättra akustiken på arbetsplatsen (21 b.). Endast för gruppen kvinnor 
fanns personer som saknade audiogram. 

 

 Kommentar 

Kvinnor JA NEJ 



Lätt • I matsalen dukar med bordsfilt 
under, på alla bord. Gardiner 
uppsatta, stor vävnad på 
väggarna. Hörselvården har gjort 
mätningar.                   

• Hygieniska regler, det kan ju t.ex. 
inte vara en massa textilier i en 
operationssal.                                    

Måttlig • Ombyggnad av vår 
cafeteria/lunchrum med 
inläggning av mattor, åtgärder 
med taket m.m. är inte särskilt 
lyckat, en svår lokal även för 
hörande. 

• Jag sitter i kontorslandskap med 7 
platser, matta på golvet, textilier 
på väggarna. 

•  Matsalen har renoverats, men 
inte för min skull. Ett klassrum 
har akustikanpassats, men det 
klassrummet använder jag inte 
nu.       

• Ja, ljuddämpande plattor i 
konferensrum.                                  

 

Svår • Akustikplattor i taket vid 
matplatsen.              

• Hela arbetsplatsen är 
hörselanpassad med 
akustikplattor.                                   

• Eventuellt för dyrt.  

Utan 
audiogram 

 • Chefen har inte tyckt att det varit 
så viktigt trots att mätningar 
gjorts för tre år sedan. Men har 
börjat prata om att förbättra nu.       

• Dålig ledning, (får man skriva 
så?) inget händer man bara pratar. 
Dock är fack och FK inblandat 
nu, så kanske...                                 

Män   

Lätt • Dämpande mattor i tak och 
skärmar på väggarna men det är 
en verkstad svårt att ta bort oljud     

• Ombyggt delvis med 
ljudisolerande material samt 
delvis omflyttning på olika 
arbetsplacering        

• Satt upp skärmar.  

• Vi är ett litet företag och har inte 
råd. 

• Svårt att genomföra, jobbar på 
stora områden ibland inne, lika 
ofta ute.                                             

Måttlig • Filtmattor i klassrummen. 
•  

• Min arbetsgivare vill inte. 

Svår • Jag har fått ett eget rum, mina 
kolleger sitter i kontorslandskap. 

• Ja, i samlings- och 
utbildningslokalerna och i 
personalrummet.  

• Kostsamt 
• Pengar som vanligt, det får inte 

kosta.            

 

Tabell 13. Citat från kommentarer om huruvida andra anpassningar gjorts på arbetsplatsen (22.). Endast för gruppen 
kvinnor fanns personer som saknade audiogram. 

 

 Kommentar 



Kvinnor JA NEJ 

Lätt • Jag har fått eget rum.  
• Ja, arbetsplatsen är ergonomiskt 

utformad o bättre belysning.   
•                                                           

• Vägen till beslut är lång. Sitter i 
kontorslandskap, svårt vet hur 
man skulle kunna ändra.                  

Måttlig • Jag har speciella lampor i taket 
som är väldigt tysta.                         

• Jag blir inte störd av dåliga 
akustiken men jag hör inte allt 
som sägs. Har ej bett om plattor i 
taket eftersom det är en stor 
kostnad. Jag tycker att jag är till 
besvär ändå. 

• Har inte fört fram detta ännu, är 
ny på jobbet och vill ta en sak i 
taget.                                                 

Svår • Bättre belysning och i 
klassrummet där jag jobbar.  

 

Utan 
audiogram 

  

Män   

Lätt • Ombyggt delvis med 
ljudisolerande material samt 
delvis omflyttning på olika 
arbetsplacering        

• Svårt att anpassa en verkstad för 
en hörselskadad, men vi använder 
typ muttermaskin så lite som 
möjligt för att minska buller.            

Måttlig • Platt bildskärm som ej stör 
telespolen.     

• Teleslinga i möteslokalen.               

• Min arbetsgivare tycker det är för 
dyrt, tycker hellre jag ska sluta 
jobba fackligt.     

• Min arbetsgivare vill inte.                
Svår • Eget kontor. 

• Jag har fått ett eget rum, mina 
kolleger sitter i kontorslandskap. 

• Bättre belysning.  

 

 

Tabell 14. Citat från personernas fria kommentarer (Plats för egen kommentar). Endast för gruppen kvinnor fanns 
personer som saknade audiogram. 

 

 Fria kommentarer 

Kvinnor  

Lätt • Hörselvårdens personal har informerat på en arbetsplatsträff om hörselskador 
dess konsekvenser och vad man bör tänka på.         

• Jag har den bästa arbetsplatsen för en sjuksköterska, det stora problemet är 
tröttheten som följs av kravet att lyssna aktivt i arbetet, är sjukskriven pga detta. 

• Jag kan inte använda hjälpmedlet i större grupper det blir alldeles för mycket 
ljud. Använder skrivtolkning på arbetsplatsträffar där 26 personer deltar.  

• Jag har en "svår" arbetsplats, men älskar mitt jobb, arbetar därför bara 75 % för 
att orka med det.  

• Min hörselnedsättning begränsar mig, det känner jag. Jag hör inte allt som sägs, 
bestäms i arbetsgruppen. Ens självförtroende stärks inte precis.                               
                                                                                                                   

Måttlig • Jag försöker funka som en icke-hörselskadad. Talar om för folk som jag träffar 
en längre stund att jag hör dåligt. Mitt största problem är engelskan, jag hade 
med utrustningen på en kurs men hör ändå inte rätt. 



• Det skulle behöva mycket mer info om vilka hjälpmedel som finns. Nu hankar 
man sig fram och hittar på egna lösningar, låter bli att gå på möten t.ex. och 
resultatet blir en ständig frustration o trötthet. Ev är det också så att vi som ej har 
en grav hörselnedsättning hamnar lite vid sidan. Vi hankar oss fram rätt bra ändå 
även om det i längden är mycket jobbigt o fråga om o undvika möten. 

• På arbetet hela tiden beroende av att höra ”talet”, patienter, läkare, kamrater osv. 
Kan fortsätta arbeta pga att jag själv kan anpassa mig i tid o plats, oftast! Nya 
telefoner gör dock att jag inte längre kan svara där jag är, måste ringa i 2 
speciella telefoner o alltid gå dit. 

• Känner mig helt beroende av mina hjälpmedel och är jätteglad för all hjälp jag 
fått genom bla Hörseltjänst i Eslöv. Det tog dock lång tid att nå hit. Många 
hörselskadade känner inte till det här med arbetshjälpmedel har jag märkt. Bra 
forskningsområde, Lycka till!!                                                                                   

Svår • Jag har själv bidragit för att underlätta i mitt arbete genom att kontakta 
hörselvården.                                                                                                               

Utan 
audiogram 

• Det är inte hörselnedsättningen som är det största problemet utan 
konsekvenserna av den. Trötthet, spänningar i huvud, axlar och nacke behov av 
vila o tystnad.                                                          

Män  

Lätt • Då vi sitter tio personer i kontorslandskap blir det mycket stressigt o bullrigt, jag 
har även fått tinnitusbesvär. Efter lunch blir jag väldigt trött i huvudet. 

• Inget av de åtgärder som har gjorts hjälper mig med min tinnitus och de symtom 
som det medför, stress, sömnstörning m.m. m.m.    

• Jag arbetar mesta tiden på mitt kontor, där har jag inga problem, vid gruppmöten 
behöver jag mina hjälpmedel, vid tekniska inspektioner behövs dom inte och 
bullret är ändå för högt.                                                                                              

Måttlig  

Svår • Har hörselnedsättning på båda öronen, har provat med två apparater med det blev 
ej bra. Hjälpmedlet jag fått fungerar i mindre grupper, men ej i större.    

• I samband med att jag började på halvtid fick jag enklare arbetsuppgifter. Om jag 
hade fått hjälpmedel tidigare hade jag kanske jobbat heltid idag, processen har 
tagit flera år, för många vägar att gå.                                                              
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