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Abstract 
The purpose of this article was to describe experiences of living as hearing impaired. What 
kind of function and importance has rehabilitation had for professionals with hearing 
impairment and what hearing rehabilitation meant to ease everyday life and professional life. 
We also wanted to know through our questionnaire what participants in the course considered 
as meaning full in their rehabilitation for their everyday life and professional life. Based on 
our purpose a qualitative approach was chosen for data collection and analysis. We have 
interviewed six participants of the course ”Basrehabilitering för yrkesverksamma med 
förvärvad hörselskada” which Kalmar Landsting offers. We have also participated during an 
observation week where we have been active participants in the rehabilitation course and also 
done a literature study of the meaning of the term disabled in a historical view. The use of 
method triangulation gave us the opportunity to examine things from different views and thus 
the possibility to increase the validity of our study. In our study we also used the term stigma 
and the results show that the term is relevant and that the problems surrounding hearing 
impairment to a large extent is connected to shame, shame created from a stigma. The results 
further showed that rehabilitation is significant to prevent the stigmatization for a person with 
hearing impairment. 
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FÖRORD 
Att vara hörselskadad kan innebära att känna sig utanför, osäker, trött och spänd. 
Att vara hörselskadad är att ibland bli betraktad som döv, allt beroende på situationen. 
Att vara hörselskadad är att inte kunna lita på sina öron. Var det någon som sade något?  
Till mig? Hörde jag rätt? Svarade jag rätt? 
Att vara hörselskadad är att känna sig osäker inför sitt eget tal, pratar jag för högt? Väcker jag 
uppmärksamhet? Pratar jag kanske för tyst? 
Att vara hörselskadad är ofta att känna rädsla att förlora den hörselrest man har kvar eller att känna 
rädsla att andra ska se att man är rädd. 

                                                                                         (Text hämtad från en affisch på    
                                                                                          Hörcentralen på Kalmar  
                                                                                          Länssjukhuset höll öppet hus  
                                                                                          1995- 09-20) 
 
Vårt intresse för hur det är att leva med en hörselnedsättning har sitt ursprung i mötet mellan 

undertecknade, varav en är född med en hörselskada, där vi haft kontinuerliga diskussioner 

under pågående socionomutbildning. Diskussioner som har handlat om begränsningar och 

möjligheter utifrån hörselnedsättning.  

 

Under vår studie har vi fått uppmuntran för vårt engagemang som stimulerat och sporrat oss i 

vårt arbete. Vi vill tacka extra för den uppmuntran som Asta Daléen och Ewa Bergbäck har 

stått för. Vi vill också tacka våra uppmuntrande och förstående familjer. 

 

Kalmar 2007-12-12 

Martin Olsson & Pernilla Urbansson
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Bakgrund 

Problemformulering 
Personer med funktionsnedsättningar har sedan flera århundraden kämpat för att kunna 

integreras i samhället. De har ofta varit diskriminerade och utestängda från stora delar av 

samhället (Prop. 1999/2000:79; Förhammar & Nelson, 2004; Brusén & Printz, 2006) och 

beroendet av välvilja hos andra har satt begränsningar för möjligheterna till att utforma ett liv 

på egna villkor. Många gånger har definitionen funktionsnedsättning inneburit att individen 

fått agera statist istället för aktör vilket skapar vad det Goffman (1971) kallar ett vi- och dom. 

Ett tänkande som syftat till att skydda personer med funktionsnedsättning från övriga 

samhället och ibland tvärtom, att skydda samhället från personer med funktionsnedsättning 

(Förhammar & Nelson, 2004). Ett begrepp som Goffman (1971) benämner som stämpling blir 

här aktuellt där det ”avvikande beteendet skapas av en grupp som bestämmer regler och sedan 

tillämpar dessa på en annan grupp” (Goffman, 1971). För personer med en hörselnedsättning 

är funktionsnedsättningen av kommunikativ art (Danermark, 2005) och kommunikation är en 

förutsättning för social gemenskap som påverkar individens självkänsla och identitet. Enligt 

Danermark (2005) finns det en outtalad norm med fullt hörande som normalitet vilket kan 

skapa en skamkänsla över att höra dåligt.  

 

Vi har en uppfattning om att det osynliga funktionshinder som en hörselnedsättning innebär 

betyder större konsekvenser för den drabbade än vad allmänheten känner till. Pga. av 

skammen kring hörselnedsättningen ställs inga krav från den drabbade vad gäller att få sina 

rättigheter tillgodosedda. Järkestig Berggren (2006) menar också, när det gäller 

funktionshinder, att drabbade personer uppfattar att de begär för mycket och inte har rätt till 

insatser och att de blir ”uttalat bedömda som icke berättigade, och har inte erkänts 

grundläggande rättigheter såsom försörjning” (Järkestig Berggren 2006:108). Är det så att 

många saknar kunskap och medvetenhet kring sitt funktionshinder samt de rättigheter som 

finns att tillgå? 

 

Hörselvården i Kalmar läns landsting erbjuder årligen rehabiliteringskurs för yrkesverksamma 

med hörselnedsättning. I denna studie beskrivs hur deltagare i en av dessa kurser upplever hur 

det är att leva med hörselskada samt hur kursen påverkar deras vardag. Vi har valt att titta på 

kursen ”Basrehabilitering för yrkesverksamma med förvärvad hörselskada”. 
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Syfte  
Vårt syfte med denna C-uppsats är att beskriva vardagsupplevelser av att leva med 

hörselnedsättning med den stigmatisering det kan innebära samt vad rehabiliteringkursen 

”Basrehabilitering för yrkesverksamma med förvärvad hörselskada” har för betydelse och 

funktion för den enskilde kursdeltagaren. 

Frågeställningar 
• Hur är upplevelsen av att leva med hörselnedsättning?  

• Vilken betydelse upplever kursdeltagaren att kursen ”Basrehabilitering för 

yrkesverksamma med förvärvad hörselskada” har haft för det vardagliga livet? 

• Hur upplever kursdeltagaren av ”Basrehabilitering för yrkesverksamma med förvärvad 

hörselskada” att yrkeslivet har påverkats av hörselnedsättningen? 

• Vilka förändringar upplever kursdeltagaren har skett i sin vardag efter genomgången 

kurs i ”Basrehabilitering för yrkesverksamma med förvärvad hörselskada”? 

Uppsatsens disposition 
Vi börjar med att beskriva de centrala begrepp som är relevanta för studien och går bl.a. in på 

begreppen döv, barndomshörselskada, vuxenhörselskada, stigma och skam. Därefter tar vi 

upp tidigare forskning som finns inom ramen för vårt ämne varpå en introduktion av 

forskningsfältet följer. Introduktionen avser att ge läsaren en inblick och förkunskap om hur 

hörseln fungerar, vad en hörselnedsättning innebär samt hur rehabiliteringen i Kalmar län ser 

ut. Vi går också in på de psykosociala faktorer som har betydelse för personer med 

hörselnedsättning såsom kommunikation, identitet och kris. Därefter följer en historisk 

tillbakablick på begreppet handikapp. Anledningen till att vi väljer att redogöra för vår 

litteraturstudie i eget avsnitt hänger ihop med att vi vill göra uppmärksam på de faktorer som 

har haft störst betydelse för vår studie dvs. begreppet stigma. Vi tycker det är lämpligt att 

placera detta avsnitt före vår metoddiskussion för att läsaren, på ett bättre sätt, ska få 

möjlighet att följa med i vår diskussion. 

Centrala begrepp 

Hörselskada 
Hörselskada är nedsatt förmåga att uppfatta ljud (NE, 2007). Hörselskadans art och grad kan 

variera mycket, alltifrån lindrig till grav hörselnedsättning. Den som antingen är född med 

hörselnedsättning eller som blivit hörselskadad under barna- eller ungdomsåren kallas 
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hörselskadad (NE, 2007). Enligt Jönsson (2003) är det stor skillnad från att vara 

vuxenhörselskadad till att vara barndomshörselskadad. ”Att vara hörselskadad innebär att 

man varken är hörande eller döv utan någonting mitt emellan” (Jönsson, 2003).  En liten 

nedsättning kan uppfattas lättare att leva med jämfört med en mer omfattande. Ofta kan det 

enligt (Jönsson, 2003) vara tvärtom eftersom den som har en större hörselnedsättning oftare 

förväntas fungera som hörselskadad och därför också lättare kan ha en identitet som 

hörselskadad. Det finns alltså skillnader både beroende på när man fått sin hörselskada och på 

vilken grad av hörselnedsättning man har. Det leder till olika behov såsom läppavläsning, 

teckenspråk, hörapparat och tekniska hjälpmedel (Jönsson, 2003). 
 

Barndomshörselskada 
En skada som är medfödd eller som förvärvats under skoltiden (Jönsson, 2003). 

Förvärvad hörselskada 
En skada som har förvärvats i vuxen ålder (Jönsson, 2003). 

Döv 
En person som är döv saknar förmåga att uppfatta ljud (NE, 2007). Barndomsdöva utvecklar 

tal och språk visuellt och har därför teckenspråket som modersmål och som första språk (SOU 

1998:66). 

Stigma  
Begreppet stigma kommer ifrån grekiskan för att beteckna kroppsliga tecken för att påvisa 

något ovanligt eller nedsättande av en persons moraliska status (Goffman, 1971) och det 

handlar också om den process där omgivningen definierar en person som avvikande och är 

ofta förekommande i handikappsammang (Möller & Nyman, 2003). 

Skam 
En känsla av blygsel över oförmåga eller förkastlig handling (NE, 2007). Genom övertagande 

av negativa och fördomsfulla uppfattningar kring sig själv har skam en förmåga att befästa 

social ojämlikhet och underordning (Järkestig Berggren, 2006). 

      
  
  8
 



Studiens problemområde 

I detta kapitel kommer vi att ta upp områden som vi tycker är relevanta för att ge läsaren en 

förförståelse för studiens problemområde. 

Medicinsk översikt 

Örat och hörseln 
Man delar in örat i tre delar. Den första delen är ytterörat som omfattar öronmusslan och 

hörselgången. Trumhinnan bildar gräns till den andra delen som är mellanörat. I den tredje 

delen, innerörat, finns hörselsnäckan samt balansorganet och här börjar också hörselnerven. 

Ljudvågor leds in genom hörselgången till trumhinnan, som kommer i svängning. 

Ljudvågorna leds sedan via hörselbenen in i hörselsnäckan, till hörselns sinnesceller – 

hårcellerna. Vissa celler tar emot höga ljud, andra låga. Dessa ljudsignaler transporteras via 

hörselnerven till hjärnan, som tolkar vad vi hör. En person utan hörselnedsättning hör ljud 

mellan 20 och 20 000 hertz. Känsligheten är störst mellan 500 och 4 000 hertz, där talet ligger 

(Hrf, 2007; Lindholm, 1994).  

 

En vanlig form av hörselskador är enligt Borg och Danemark (2003) de sensorineurala 

skadorna, dvs. en skada på innerörat där hårcellerna finns. Hörselskadan på innerörat har två 

komponenter, ljuden blir försvagade och avsaknaden av hårceller gör även att ljudet inte 

uppfattas rätt. Talet uppfattades då både försvagat och otydligt och alla sensorineurala skador 

är obotliga. Bullerskada är ett exempel på en inneröreskada (Borg & Danemark, 2003). 

Eftersom de sensorineurala skadorna är de näst intill uteslutande förekommande bland de som 

får möjlighet att deltaga i hörselrehabilitering för  yrkesverksamma, så har vi här i vår 

beskrivning av hörselskador främst valt att fokusera på denna typ av skada. 

Hörselnedsättning 
”Att ha nedsatt hörsel kan innebära allt från lättare nedsättning till dövhet. En del hör kanske 

bra i samtal med en eller två, men har svårt att uppfatta vad som sägs när flera talar. För andra 

är hörapparater och andra hjälpmedel nödvändiga för att få fungerande kommunikation.”(Hrf, 

2007) Att ha svårt att höra i samtal med fler än tre personer innebär enligt WHO: s definition 

en hörselnedsättning (WHO, 2007). Hur individen uppfattar sin egen hörselnedsättning beror 

till stor del på när i livet denne får nedsatt hörsel (Hrf, 2007; Möller & Nyman, 2003).  
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Gruppen barndomshörselskadade har nedsatt hörsel sedan födseln eller tidig barndom och 

hörselskadan är då en del av tillvaron och identiteten genom livets alla skeden. 

Vuxenhörselskadade är en grupp som har förvärvat hörselskada i vuxen ålder och detta kan 

innebära en stor omställning, eftersom hörseln har en stor roll i hur vi umgås med andra och 

även hur vi ser på oss själva (Hrf, 2007). I Sverige finns ungefär 605 000 personer i 

yrkesverksam ålder (16-64 år) som har förvärvat hörselskada vilket motsvarar ca 62 % av alla 

hörselskadade (SCB, 2004). Det innebär att dålig hörsel nu är vanligare i arbetslivet än 

någonsin tidigare. och att var tionde person i yrkesverksam ålder har nedsatt hörsel. (SCB, 

2004).  

Psykosociala faktorer 

Kommunikation 
Samtalet är en form av interaktion som förutsätter två aktiva parter och är en mycket krävande 

aktivitet vilket vi till vardags kanske inte tänker på (Borg & Danermark, 2003). Hur krävande 

det är märker vi redan vid små störningar såsom ex. när vi sitter i en bullrig restaurang och 

försöker samtala med en norrman eller dansk (Borg & Danermark, 2003). I samtalet är det 

helt avgörande att vi kan höra och tolka vad den andre samtalspartnern säger för att 

kommunikationen ska fungera (Danermark, 2005). Interaktion eller kommunikation fyller, 

enligt Nilsson och Waldersson (1990) samt Danermark (2005), en social funktion som ger oss 

möjlighet att etablera och vidmakthålla sociala relationer och dessa blir meningsfulla, får ett 

innehåll, genom samtalet (Danermark, 2005). Med en bristande kommunikation kan de 

sociala relationerna komma att förändras och rent av hotas.  

 

Identiteten skapas enligt Danermark (2005) samt Edling och Rydgren (2007) utifrån de 

relationer vi har och när dessa inte fungerar finns risk att man hamnar i en identitetskris. Vid 

en hörselnedsättning begränsas förmågan att samtala och uppfatta vad den andra 

samtalspartnern säger vilket kan leda till att förmågan att behålla de sociala relationerna, som 

är så viktiga för skapandet av självbilden, inskränks. Detta kan vi tänka oss leder till ett 

utanförskap och passivitet och den negativa kedjeprocess som Danermark (2005) skriver om, 

där självbilden stegvis försvagas. Brister i kommunikationen leder till hotande sociala band 

vilket vidare leder till en identitet i kris som i sin tur leder till negativa känslor (Danermark, 

2005). 
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Identitet 
En människa som drabbas av en betydande och långvarig funktionsnedsättning förlorar enligt 

Tamm (2002) sakta sin självbild vilket innebär att den identitet som individen byggt upp 

under livet inte längre räcker till för att fullt ut leva det liv som hittills fungerat. Man förlorar 

en del av sin identitet. Individen blir sedermera beroende av andras välvilja och detta påverkar 

enligt Tamm (2002) identiteten och självuppfattningen hos individen. 

 

Enligt Borg och Danermark (2003) är kommunikation basen för vår identitet och för de som 

inte har teckenspråk som huvudsaklig kommunikationsform är hörseln helt avgörande för 

förmågan att kommunicera. De menar vidare att upplevelsen av vem jag är styrs av det 

bemötande jag får från min omgivning. Kommunikation är livets sociala grund och en 

nedsättning av hörseln inskränker förmågan att kommunicera (Borg & Danemark, 2003). 

Jönsson o Zetterman (1996) menar att hörselskadades kommunikation blir osäker beroende på 

bristen av självkänsla och en oklar identitetsuppfattning vilket kan härledas till att man enbart 

vistas i en hörande omgivning med en begränsad tillgänglighet till kommunikation som följd 

av okunskap kring att bemöta hörselskadade. Att träffa andra i liknande situation betyder 

möjlighet till vila, trygghet och att känna sig hemma och kan enligt Jönsson o Zetterman 

(1996) stärka identitet och självkänsla hos den hörselskadade. Fredäng (2003) menar att en 

nära relations grund är ett emotionellt engagemang för varandra och förutsättning för detta är 

ett gemensamt språk där man uppfattar använda symboler lika. Denna möjlighet till 

självreflektion, vilket det gemensamma språket ger, gör att man kommer sig själv närmare 

(Fredäng, 2003). 

Kris 
Funktionshinder är, enligt Gullacksen (1998), ofta sammanknippat med kris och 

förklaringsmodeller för kris- och sorgereaktioner har länge enbart omfattat svåra 

livsförändringar som belyser akuta traumatiska kriser. Modellerna har efter hand förändrats 

till att omfatta även bestående livsförändringar där förlustbegreppet har en viktig roll. Vidare 

har förlustbegreppet utökats till att även gälla sociala och kroppsliga förluster (Gullacksen, 

1998). Cullberg (1996) definierar traumatisk kris på följande vis ”individens psykiska 

situation vid en yttre händelse som är av den arten eller graden att individens fysiska existens, 

sociala identitet och trygghet eller basala tillfredsställelsemöjligheter i tillvaron hotas”. Om vi 

kopplar den kris som en hörselnedsättning kan ge upphov till med vad Cullberg (1996) och 

Gullacksen (1998) skriver ser vi gemensamma nämnare men också skillnader. En hörselskada 

innebär både en kroppslig och social förlust, dels den fysiska skadan och dels en 
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kommunikationsbegränsning. Krisen är också mer komplex och mer tidsmässigt utdragen 

eftersom hörselnedsättningen är bestående och, enligt Roos och Fischbein (2006), inverkar på 

all interaktion med samtal som kommunikation. Vi uppfattar också att krisen återkommer som 

i en livscykel och blir mer intensiv i olika skeenden av livet. Det som Cullberg (1996) 

beskriver som en yttre händelse i sin definition gäller den reaktion från omgivningen som den 

hörselskadade upplever och som hotar individens sociala identitet och trygghet. 

Hörselrehabilitering i Kalmar län 
Rehabilitering omfattar, enligt Lindqvist & Hetzler (2004), en mångfald åtgärder och omfattar 

”i princip alla åtgärder som kan bidra till att en funktionshindrad kan leva ett så självständigt 

liv som möjligt” (Lindqvist & Hetzler (red), 2004:14). Kalmar hörselvård bedriver 

habilitering och rehabilitering sedan 1993 i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen 

(1991:481). Enligt landstinget i Kalmar län innebär hörselrehabilitering/habilitering bl.a. att 

kompetens från olika yrkesområden samverkar kring patienten. Hörselvården i Kalmar består 

av ett team som utgörs av hörselvårdskonsulent, audiolog (öronläkare), audionom (ansvar för 

mätning av hörsel och utprovning av hörapparater), kurator, specialpedagog och en ingenjör. I 

hörselrehabilitering som vänder sig mot vuxna används kompetens i form av 

hörselvårdskonsulent, audiolog, audionom, kurator samt en ingenjör. Enligt 

hörselvårdskonsulenten vid Kalmar landsting tas kontakt utåt i samhället med exempelvis 

försäkringskassan, den lokala arbetsförmedlingen samt Arbetsförmedlingen för 

hörselskadade, döva och synskadade (Af hörsel döv syn) i Uppsala.  

 

Några av de mål som hörselvårdskonsulenten sätter upp med hörselrehabilitering för 

yrkesverksamma i Kalmar län är att den som är hörselskadad/döv ska få en realistisk 

uppfattning om handikappets konsekvenser. Ett annat viktigt mål är att bli medveten om och 

kunna välja bland de möjligheter som finns för att optimera anpassningen till 

hörselhandikappet, vilket hörselvårdskonsulenten menar leder till ökad livskvalité och som är 

i linje med vad Malena Sjöberg skriver i sin bok Arbetsliv och funktionshinder (2002). Ett av 

målen med rehabilitering är också att involvera anhöriga. Då en familjemedlem är/blir 

hörselskadad eller döv påverkas kommunikationen mellan samtliga i familjen (Landstinget i 

Kalmar län, 2007).  

 

Basrehabiliteringen skall, enligt Kalmar landstings uppsatta rehabiliteringsmål i hörselvården, 

ge ökad kunskap om den egna hörselnedsättningen, kännedom om strategier och teknik för att 
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bättre kunna handskas med hörselskadan i olika situationer. Kursen som landstinget i Kalmar 

erbjuder innebär att den deltagande med hörselskada får medverka i grupprehabilitering under 

en vecka. Veckan är uppdelad i olika teman t.ex. medicinsk kunskap om den fysiska 

hörselskadan, alternativa kommunikationssätt, reflekterande i grupp om hörselskadans 

inverkan och påverkan, krishantering och information kring tekniska hjälpmedel. Enligt 

hörselvårdskonsulenten innebär basrehabilitering i grupp att den hörselskadade skall få: 

• Kunskap/insikt om den egna hörseln och den nya livssituationen 

• Grunden till en positiv hörselskadeidentitet med realistisk uppfattning om 

hörselhandikappets möjligheter och begränsningar 

• Praktisk bekräftelse på vad hörseltekniska hjälpmedel ger i olika situationer/miljöer 

• God inblick i alternativa kommunikationsformer 

• Kunskaper som gör den hörselskadade bättre rustad att klara påfrestningar som är en 

följd av hörselskadan i familj, under fritid och i arbetsliv 

Tidigare forskning 
Vi har funnit begränsningar vad det gäller information kring hörselskador med utgångspunkt i 

socialt arbete. Vi har under vår informationssökning upptäckt att området medicin är väl täckt 

vad det gäller hörselskador. När det gäller det psykosociala området så är det mindre 

beforskat och vidare angående rehabiliteringsmodeller och människors upplevelser av 

hörselnedsättning så uppfattar vi att det saknas en del på området även där.  

 

För att få en relevant översikt har vi valt att titta på angränsande områden såsom psykologi, 

beteendevetenskap, rehabiliteringsvetenskap samt handikappvetenskap. Bl.a. har vi funnit att 

Manuela A Joore m.fl. (2002) har skrivit utvärderingen "Response shift in the measurement of 

quality of life in hearing impaired adults after hearing aid fitting”. Denna tar upp metoder för 

att undersöka hur användandet av hörapparat påverkar livskvalité för personer med 

hörselnedsättning och Arja Vuorialho, Petri Karinen och  Martti Sorris (2006) studie: ”Effect 

of hearing aids on hearing disability and quality of life in the elderly” som handlar om att 

fastställa effekter av utprovning av hörapparater genom att mäta nyttan härledd från 

användandet av hörapparat.  

 

Vi fann vidare att en studie gjorts i Norge som handlar om hörselrehabilitering med fokus på 

omgivningens kunskap och i Sverige har främst Ann-Christine Gullacksen forskat om 

hörselnedsättning ur ett psykosocialt perspektiv. Hon har i sin bok ”När hörseln sviktar: om 
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livsomställning och rehabilitering” (2002) skrivit om hur hörselnedsättningen skapar 

svårigheter och problem i vardagen och hur det därmed ställs nya villkor i livet. Hon skriver 

vidare om den livsomställning som det kan innebära och hur man kan bli tvungen att anpassa 

sitt liv, sina roller och sin personliga framtoning för att kunna leva ett tillfredställande liv. 
  

Internationellt fann vi Michael Oliver (1996) från England som har skrivit boken 

”Understanding disability” (1996) som tar upp olika ämnen som berör funktionshindrade, 

medborgarskap, samhällelig omsorg, välfärd, utbildning, rehabilitering samt förändringar av 

socialpolitiken.  

Handikappbegreppets utveckling i ett historiskt perspektiv 

Under 1800-talet började man särskilja olika grupper av handikappade som delades upp 

genom klassificering och diagnostisering. Man särskiljde på olika typer av skador för att 

kunna behandla dessa på ett specifikt och ändamålsenligt sätt. Till en början särskiljdes de 

dövstumma från de sinnesjuka. Denna process tog sin början under slutet av 1700-talet och 

innan dess såg man enligt Tideman (1996), Förhammar och Nelson (2004) i stort alla med 

funktionshinder som en grupp. En grupp som definierades utifrån deras 

försörjningsmöjligheter (Tideman, 1996). Enligt Drugge (2007) så kan fördomar och 

föreställningar om personer med hörselskada som dumma eller tröga härledas till begreppet 

”dumbe”.  Som gammal synonym till dövstum har begreppet förstärkt och kvarhållit 

människors syn och fördomar till människor med hörselskada (Drugge 2007). 

 

Under 60-talet började enligt Tideman (1996) och Söder (1982) utvecklingen av begreppet 

handikapp att förändras mot det mer miljörelaterade begreppet som finns idag. Socialpolitiska 

kommittén fick i uppdrag att utreda de handikappades situation där man kom fram till att 

begreppets innebörd skulle vara följande:  

 
Ordet handikapp skall här användas som beteckning för en rad olika förhållanden hänförliga till en 

människas fysiska och psykiska utrustning – förhållanden som har det gemensamt att de försvårar 

för henne att leva normalt (Söder, 1982:11). 

 

 Denna definition lever, enligt Söder (1982), kvar under en stor del av 70-talet. Innan 

handikappbegreppet fick denna innebörd så hade den samma betydelse som 

invaliditetsbegreppet dvs. ”personer under 67 år med särskilda svårigheter på grund av 
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invaliditet av fysisk eller psykisk art” (Söder, 1982:12). I början av 70-talet börjar 

handikapprörelsen att vidareutveckla handikappbegreppet till att omfatta även omgivningens 

och samhällets betydelse, handikapp ses i det relativiserande synsätt som något som uppstår i 

relation mellan en individ och dennes egenskaper å ena sidan och krav, förväntningar och 

inbyggda hinder från samhället å andra sidan (Söder, 1982). En naturlig följdfråga blir om 

man skall använda handikappbegreppet relaterat till individen eller miljön? Oliver (1992); 

Fischbein; Roos; (2006) och Bengtsson (2005) menar alla att handikapp alltid uttrycker en 

relation, mellan individer, grupper eller i förhållanden till en situation eller miljö. Jarhag 

(2001) skriver hur en social modell utvecklats där funktionshinder definieras som en 

funktionsskada som ligger hos den enskilde och där funktionshindret anses har orsakats av 

mentala, fysiska eller sensoriska skador. En modell som har medfört att handikapp kommit att 

uppfattas som en restriktion som är socialt påtvingad (Jarhag, 2001). 

 

Regeringen tillsatte den första handikapputredningen år 1965. Utredningen, som pågick i 10 

år, fick bland annat stor betydelse för utvecklingen av det miljörelaterade 

handikappbegreppet. I slutbetänkandet Kultur åt alla som gjordes av SOU (1976) beskrivs 

innebörden av handikapp på följande sätt:  

 
Ordet handikapp används i olika betydelser. Vi använder ordet handikappad för att beteckna en 

person som av fysiska eller psykiska skäl har mer betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen. I denna beskrivning ligger att ett handikapp påverkas av den enskildes livsvillkor, av 

samhällets utformning. En blind kan ha en skada på synnerven, en utvecklingsstörd kan vara 

hjärnskadad och en rullstolsbunden kan ha blivit skadad i en trafikolycka. Men det är inte själva 

skadan som vi främst tänker på när vi använder ordet handikapp, utan de följder som skadan kan 

medföra. Skillnaden är väsentlig: skadan är något som ständigt finns – antingen är en person 

skadad eller också är han det inte. En funktionsnedsättning, däremot, föreligger i vissa situationer. 

Vid andra tillfällen finns inget handikapp i denna mening även om skadan är oförändrad. Man kan 

således vara handikappad i en situation eller funktion, men är det inte i en annan (SOU, 

1976:20). 

Även internationellt, främst med anledning av det internationella handikappåret 1980, gjordes 

nya klassificeringar av skador, funktionsnedsättningar och handikapp. Dessa delades in av 

WHO (World Health Organization) i tre olika nivåer; en individuell, en funktionell och en 

miljörelaterad nivå (Tideman, 2000). Det miljörelaterade handikappbegreppet utvecklades av 

1989 års handikapputredning. Utredningen konstaterade i sitt huvudbetänkande Handikapp – 

Välfärd – Rättvisa (SOU, 1991:46) följande: ”Att beskriva handikapp som ett förhållande 
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mellan skadan eller sjukdomen och personens omgivning. Det betonar att handikappet inte är 

den enskildes egenskap och det ger möjligheter till förändring” (SOU, 1991:46). Den 

etablering som skedde under 70- och 80-talet där ett gemensamt synsätt hos politiker, forskare 

och handikapprörelse utmynnade i ett miljörelativt begrepp som än idag är utgångspunkt för 

diskussioner kring handikapp (Tideman, 2000). Under 2007 har socialstyrelsen i Sverige tagit 

beslut om att ta bort termen handikapp och vidare att funktionsnedsättning och 

funktionshinder inte längre är synonymer, funktionshinder blir en egen term. I och med detta 

definieras begreppet funktionsnedsättning: ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga”. Begreppet funktionshinder definieras: ”begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen” 

(http://www.socialstyrelsen.se). Syftet är att trycka på att funktionshinder inte är något som en 

person har utan det är miljön som är funktionshindrande (Socialstyrelsen, 2007).                                              

Teorier 

För att förklara och förstå samspelet mellan individer och det omgivande samhället, som till 

stor del är vårt syfte, så tycker vi att socialpsykologi är den vetenskap som lämpar sig bäst för 

vårt syfte. Det ger oss möjlighet att studera samspelet mellan samhället och människors 

tankar, känslor och beteende dvs. en förklaringsmodell där ”samhället påverkas av dess 

enskilda medlemmar och individerna påverkas av samhället” (Angelöw & Jonsson, 1990:11).  

Symbolisk interaktionism 
Ett av sex olika synsätt inom socialpsykologi är symbolisk interaktionism (Angelöw & 

Jonsson, 1990) vilket vi tycker är det synsätt som är mest lämpat för vårt syfte och vi kommer 

därför att låta oss inspireras av denna förklaringsmodell i vår analys av det empiriska 

materialet.  

 

Symbolisk interaktionism utgår från symboler och interaktion och Angelöw och Jonsson 

(1990) menar att alla våra handlingar i en mening är symboliska, att det alltid finns en 

symbolisk innebörd utöver den reella handlingen. Att bära kläder kan, förutom att enbart 

skydda mot kyla, symbolisera en grupptillhörighet, ex. tillhörighet till en grupp som lyssnar 

på en specifik musikgenre eller tillhörighet till ett idrottslag. För den hörselskadade kan 

exempelvis hörapparat, annan teknik eller teckenspråk bli symboler för något avvikande 

(Jönsson, 2003). En del oönskade egenskaper kan döljas men hörapparaten visar också synligt 

personens funktionshinder. För att kunna medvetandegöra och tolka dessa symboler måste vi, 
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enligt Mead (1976), vara medvetna om att vi som forskare är en del av ett samspel och 

påverkar kommunikationen. Enligt Brunnberg (2003) är hörselskada mer än ett 

funktionshinder, det är även ett kommunikationshandikapp eftersom all interaktion är social 

och sker med hjälp av språkliga eller andra symboler (Brunnberg, 2003). 

Stigmatisering 
Stigmatisering är känt begrepp inom social forskning och speciellt inom fältet för sociala 

interaktioner. Goffman (1971) definierar stigma med en individ som har avvikande 

kännetecken. Dessa kan vara t.ex. utseende, kläder osv. och som betraktas som annorlunda 

och där omgivningen har ett avvisande beteende mot individen. Goffman (1971) pratar kring 

den sociala identiteten och dess betydelse för stigmatisering där den sociala identiteten skapas 

i interaktion med andra i vår primära eller sekundära omgivning. Goffman (1971) skriver 

vidare hur ett samhälle skapar olika kategorier av människor och hur dessa människor kan 

bemötas på ett förväntat vis och kommer sedermera, enligt vår tolkning, ge en förväntad 

respons. Stigmatiseringen har enligt Hétu (1996) betydelse för valet av 

rehabiliteringsstrategier och en "normalisering" av identiteten måste göras parallellt med att 

funktionsnedsättningen behandlas (Hétu, 1996). Begreppet stigma tror vi är relevant som 

analysverktyg för vår studie av upplevelser av att leva en hörselskada samt funktionen och 

betydelsen av rehabilitering. 

Metod och tillvägagångssätt 

Uppsatsens fokus ligger på yrkesverksamma personer med förvärvad hörselskada och deras 

upplevelser i vardagen och erfarenheter av hörselnedsättning och rehabilitering. Den tar upp 

informanternas interaktion och möten i vardagslivet såsom arbete, fritid och det sociala 

nätverket och det stigma som det kan innebära att leva med en hörselnedsättning.  

I vår studie avser vi att belysa upplevelsen av att leva med en hörselnedsättning samt hur 

individer med hörselnedsättning upplever den av Kalmar hörselvård erbjudna 

rehabiliteringskursen ”Rehabilitering av yrkesverksamma med hörselnedsättning”. För att få 

en fördjupad förståelse och en trovärdig bild av upplevelsen har vi valt att ta del av och 

integrera oss med målgruppen i så stor mån detta varit möjligt. Att ”symbolisk interaktionism 

kräver närmast att forskaren integrerar med eller >>blir del av<<, det empiriska fält som 

studeras” (Edling & Rydgren, 2007:147) gör, på grund av vår trianguleringsmodell samt vår 

ansats att integrera oss med det undersökta fältet, att vi tycker att denna modell blir fruktsam i 

syftet att beskriva upplevelser av hörselskada samt rehabiliteringens funktion och betydelse. 
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Denna närhet till gruppen som vi eftersträvar har vi försökt skapa genom en deltagande 

observation av den erbjudna kursen. Vi har intervjuat deltagare som tidigare genomgått 

kursen och för att knyta samman våra upplevelser har vi även gjort en litteraturstudie där vi 

historiskt tittat på begreppet handikapp. 

 

Metoddiskussion 
I syftet att beskriva personers erfarenheter och upplevelser valdes en kvalitativ ansats för 

datainsamling och analys. Hermeneutiskt tillvägagångssätt innebär en tolkning av 

verkligheten som en ”tolkandets konst” (Brante, Andersen, Korsnes, 2001:114) och handlar 

således till stor del om att förstå det sociala livet. Hermeneutiken handlar bl.a. om 

medvetandegörandet kring att åsikter och känslor är subjektiva och om att tolkningen av 

delarna och helheten står i centrum som det viktigaste (Gilje & Grimen, 1992). Vi har även 

haft för avsikt att förhålla oss samhällsvetenskapligt kritiskt till den information vi tagit del 

av. Den kritiska forskningen riktar sitt fokus mot att ifrågasätta allt som är ”självklart” och 

processer som kan utöva förtryck mot någon grupp (Alvesson &  Deetz, 2000). Det är med 

andra ord det som kan ses på alternativa sätt som är intressant för oss.  

 

Samhället och människorna i det, utgör en helhet som lämpligtvis studeras tillsammans. 

Självbilden är i mycket en social konstruktion som utvecklas i relation med andra (Goffman, 

1971). Att beskriva upplevelse av hörselnedsättning handlade för oss om att beskriva 

interaktioner, hur personen med hörselskada upplever bemötande från samhället och 

omgivningen. I vår studie finns en återkommande stark språklig symbol i form av begreppet 

handikappad samt andra symboler som fått betydelse för hur personer med hörselskada 

uppfattas, exempelvis teknik i form av hörapparater. I vårt arbete finns inslag av ett deduktivt 

tillvägagångssätt, där vi valt att bl.a. använda begreppet stigma som sökbegrepp men även 

mot ett mer induktivt tillvägagångsätt i sökandet efter mönster och sammanhang. För att få en 

ökad förståelse av våra tolkningar av det empiriska materialet så har vi kategoriserat de 

meningsfulla enheter som vi har funnit.  

 

Förförståelse 
Vår egen förförståelse av området, grundar sig såväl på mångårig erfarenhet, genom att en av 

oss är barndomshörselskadad, som på teoretiska studier. Den förförståelse som en av oss 

besitter innebär att vi inte har en föreställning om att vi som intervjuare kan förhålla oss 
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objektivt till fenomenet vi undersöker. Vi är medvetna om att vi är en del av den socialt 

konstruerade världen som vi vill undersöka. Termerna objektivitet och subjektivitet något som 

är socialt konstruerat i sig med andra ord snarare kulturella föreställningar än fakta (Alvesson 

& Deetz, 2002).  

 

För att kunna veta vilka frågor vi behöver ställa, vilken litteratur som blir intressant och vilka 

teorier som kan bli relevanta måste vi ha en viss förförståelse om det fenomen vi undersöker. 

Under studien kan vi inte hävda att vi helt kan stänga av våra personliga värderingar och 

övertygelser eftersom en av oss är hörselskadad. Den faktorn kan vara påverkande i 

produktionen samt analysen av data i studien. Det positiva med den förförståelse som finns är 

att informanterna eventuellt kan känna sig mer avspända och mindre nervösa i 

intervjusituationen vilket Annika Lantz (1993) nämner som en viktig ingrediens i en lyckad 

intervju. 

 

Den teoribildning som vi har utgått från för val av metod är symbolisk interaktionism, som 

fokuserar på det sociala samspelets betydelse för utveckling av vår självbild (Miegel & 

Johansson, 2002). I all interaktion kategoriserar man andra i olika typifieringar, exempel 

arbetstagare/arbetslös eller vuxen/barn. Interaktionen mellan individer sker främst genom vårt 

språk, tecken eller via symboler. 

 
Språket utgör därför en av de viktigaste beståndsdelarna av vardagslivet, det bygger upp olika 

slags klassifikationsscheman. I språket ackumuleras en social kunskapspott som överförs från 

generation till generation och som är tillgänglig för individen i vardagen (Miegel & 

Johansson, 2002:43). 

 

Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår studie till att gälla personer med förvärvad hörselskada i 

åldergruppen 19-65 år, vilket räknas till yrkesverksam ålder, och geografiskt till att gälla 

Kalmar län.  

Validitet och reliabilitet 
Att vi använder oss av metodtriangulering medför att vi kan se saker ur olika perspektiv och 

därmed få möjligheten att bekräfta resultat vilket kan öka validiteten i vår undersökning. Det 

ger oss en anvisning om att innebörden i vårt empiriska material i viss mån blir detsamma 
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oavsett vilken av metoderna vi använder oss av och detta ger ett starkt stöd åt vår analys 

(Denscombe, 2000).  

 

Reliabilitet i en kvalitativ studie handlar om trovärdighet snarare än att testa, beräkna och 

bevisa (Grönmo, 2006). Ett sätt att öka reliabilitet i vår studie skulle vara att låta en annan 

forskare parallellt genomföra samma studie för att sedan jämföra resultat. Dock är det något 

som inte är aktuellt i vår småskaliga studie och därför kan man förvänta sig att reliabiliteten 

kan bli något lägre. 

Urval och insamling av det empiriska materialet i studien 
Vårt urval av informanter skedde med hjälp av Kalmar landstings hörselvårds 

hörselvårdskonsulent. Vi gick tillväga på följande sätt: deltagare i kursen från år 2000 fram 

till 2007 delades in de olika yrkeskategorier som varit representerade. I dessa kategorier 

valdes slumpmässigt ut en jämn fördelning av män och kvinnor (tre män och tre kvinnor) i 

spridda åldrar. Vi valde ut informanter via ett stratifierat urval som bygger på urval inom de 

olika kategorierna; kön, ålder och yrke (Grönmo, 2006). Genom att vi använde oss av ett 

stratifierat urval undvek vi att få en snedfördelning av en viss kategori av kön, ålder eller yrke 

vilket kunde ha medfört att vissa uppfattningar, som är kopplade till dessa, överrepresenteras.  

De metoder vi använde var: deltagande observation, intervjuer och litteraturstudier vilka 

redovisas och diskuteras. Vi tog en telefonkontakt med tilltänkta informanter och förklarade 

vårt syfte. Därefter skickade vi ut ett missivbrev för förtydliga vårt syfte. Informanterna fick 

välja plats och tidpunkt för intervju och under intervjuerna använde vi oss av bandspelare. 

Under observationsveckan deltog vi aktivt i kursen ”Basrehabiliteringskurs för 

yrkesverksamma med förvärvad hörselskada” genom att vi ställde frågor samt var deltagande 

vid samtliga moment i kursen. 

 

Vi började vår analys med att läsa igenom vårt intervjumaterial ett antal gånger för att få en 

förståelse för helheten. När vi sedan en engång läste igenom materialet gjordes 

understrykningar i texten. Vi identifierade de enheter som var meningsbärande och skrev 

kategorier i marginalen.  Vi fortsatte med att sammanföra kategorier som sammanfattningsvis 

skapade de fyra stora huvudkategorierna som handlar om självbild, trygghet/kontroll, hälsa 

och okunskap hos omgivningen. 
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Vi utförde under en veckas tid en deltagande observation av nio vuxna personer med 

hörselnedsättning som deltog i rehabiliteringkursen; ”Basrehabiliteringkurs för 

yrkesverksamma med förvärvad hörselskada” i Kalmar landsting. Dessutom genomförde vi 

sex kvalitativa intervjuer med personer som tidigare genomgått kursen. Eftersom vi vill få 

individens upplevelse av sin situation så bestämde vi oss för en metod med kvalitativa 

intervjuer. Intervjuer är enligt Kvale (1997) och Lantz (1993) lämpligast vid undersökningar 

om individens upplevelse av sin situation och för att klargöra deras perspektiv på 

verkligheten. Uppsatsens empiri är således hämtad via tre olika metoder. Förutom 

observationer och intervjuer har dessutom litteraturstudier genomförts främst med fokus på 

handikappbegreppet.  

 

I denna studie har vi inte haft för avsikt att göra en omfattande dokumentstudie utan snarare få 

en överblick över redan sammanfattad litteratur. I vår granskning av historisk litteratur 

upplever vi att olika funktionshinder återkommande klumpas ihop i det återkommande 

begreppet handikapp. Begrepp som dövstum, utvecklingsstörd, blind, hörselskadad med flera 

inryms alla historiskt under begreppet handikapp och därför handlar vår historiska 

tillbakablick om begreppet handikapp trots att vårt syfte snarare är att beskriva och särskilja 

människor med hörselskada som en egen kategori. Handikappbegreppets bakgrund och 

utveckling över tid har betydelse för den samhälleliga kontexten, som visar på hur stigma kan 

förverkligas. Vår tanke har varit att denna inramning kan synliggöra de villkor som 

medborgare i samhället införlivat kring funktionshinder. Vi har valt att se det som att det finns 

samspel mellan individ och samhälle. Mötet mellan personen och samhället blir då centralt i 

den meningen att det konstituerar hur personer med hörselnedsättning uppfattas.  

Forskningsetiska överväganden 
Vi har bett verksamhetsansvarig för kursen i basrehabilitering att hjälpa oss med kontakter 

inför våra intervjuer. I vår kontakt med våra informanter har vi påtalat att vi respekterar och 

anonymitet och konfidensialitet och att inget sker utan samtycke enligt gällande regler 

(Denscombe, 2000). De intervjuade har informerats om etiska regler och att de när som helst 

har rätt att avbryta och frånsäga sig vidare medverkan.  

 

Den första kontakten med informanterna har tagits via hörselvårdskonsulenten på Kalmar 

landsting, som gjort ett slumpmässigt urval med jämn könsfördelning.  Intervjuerna har 

föregåtts av ett missivbrev varefter vi har tagit kontakt på ett, vid behov, tekniskt lämpligt sätt 
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med tanke på att informanterna har en hörselnedsättning. Val av plats för intervju har gjorts 

av informanterna. Samtliga informanter har i vår studie avidentifierats och deras namn har 

ersatts av fiktiva namn. Efter färdigställandet av studien kommer informanterna att få ta del 

av det färdigställda materialet.  

Resultat och analys 

När vi analyserat vårt material har vi funnit följande kategorier som viktiga för informanterna: 

• Självbild 

• Trygghet/kontroll 

• Hälsa 

• Okunskap hos omgivningen 

 

De informanter som vi har intervjuat består av tre män och tre kvinnor. Vi väljer att benämna 

informanterna med följande fingerade namn: Berit, Mona och Lisa samt Åke, Nils och Oskar. 

 

Nils  

Nils är 62 år och har förvärvat sin hörselskada i vuxen ålder. Han är gift och arbetar 

administrativt inom byggbranschen vilket bl.a. innebär telefonkontakt, presentationer och 

möten. Nils använder två hörapparater. 

 

Åke  

Åke är 59 år och har förvärvat sin hörselskada i vuxen ålder. Han är gift och arbetar som 

vuxenpedagog med både praktisk- och teoretisk inriktning inom hantverk. Åke använder två 

hörapparater. 

 

Oskar  

Oskar är 41 år och har förvärvat sin hörselskada som tonåring. Han är ensamstående förälder 

och arbetar med friskvård. Oskar använder en hörapparat och är döv på ett öra. 

 

Mona 

Mona är 58 år och har förvärvat sin hörselskada i vuxen ålder. Mona är gift och arbetar inom 

barnomsorgen. Hon använder inga hörapparater.  
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Berit  

Berit är 69 år och är barndomshörselskadad. Berit är gift och pensionerad. Hon använder två 

hörapparater. 

 

Lisa 

Lisa är 42 år och har förvärvat sin hörselskada i vuxen ålder. Lisa lever med sin man och tre 

barn. Hon arbetar inom handel i butik. Hon använder två hörapparater. 

 

Nu följer resultatdelen, informanternas egen beskrivning av deras upplevelse och situation. 

Huvudresultatet av analysen pekar på att man som hörselskadad upplever skam, rädsla att 

uppfattas som avvikande, att uppfattas som oduglig. Därmed riskera att förlora sitt arbete och 

sitt sociala nätverk. Många beskriver en skam där man tror att man uppfattas som ”dum i 

huvudet” eller som ett ”fån”.  

 

Den stigmatisering (Goffman, 1971) som beskrivs i det empiriska materialet upplever vi är 

större än vad omgivningen har kunskap om, exempelvis beskriver ett flertal hur de själva 

uppfattat andra med hörselskada som icke avvikande men att när man själv drabbas så 

uppfattar man sig själv som avvikande. I den kultur vi lever i finns ett befäst stigma kring 

funktionshinder (Goffman, 1971) och personen som drabbas av en hörselskada införlivar 

samhällets värderingar och tar enligt vårt material, på sig en roll som stigmatiserad redan före 

omgivningen visat på någon reaktion.  

Självbild 
Ur intervjuerna framkommer hur man vill undvika negativ uppmärksamhet, hur pinsamheter 

och att gissa fel och framstå som konstig till varje pris försöker undvikas, detta illustreras väl 

genom det som Oskar beskriver i sin intervju: 

 
Man är rädd att folk ska uppfatta en som… dum i huvudet rent ut sagt, när man inte hör”. Och 

speciellt om man vistas i ett nytt sällskap. Eller det behöver inte vara ett sällskap men kanske en 

samling människor… man har inte en chans heller att gå runt och tala om för folk att jag faktiskt 

har problem att höra då va. Och då kan det ju vara en som tilltalar en, en bit ifrån och man går 

närmare och närmare och närmare, sånt där kan vara himla pinsamt va. 

 

Eller som Åke berättar om hur han bemöts av sin omgivning: 
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Det är på jakt alltså, för det är mitt fritidsintresse sen barndomen… att där kan man vara som ett 

fån ibland, ute i skogen. Att hunden jagar och man vet fan inte var den är riktigt för… parabolerna 

fungerar ju inte riktigt rätt va. Jag vet inte om det är där borta eller där borta eller… ja men hörde 

du inte hunden? Säger de rätt va. Jag vet inte om det är där borta eller där om. Nä… jo jag tyckte 

jag hörde något säger jag… var det där borta? Nä för fan det var där!  

 

Citatet ovan visar på ett exempel där Åke blir beroende av andra i en situation där man 

förväntas vara stark och oberoende. Detta visar på vad som enligt Edling och Rydgren (2007) 

kan vara en symbol för stigmatisering, som ej fullt funktionsduglig och som ej fullt ut 

effektiv. Vidare beskriver en del av informanterna hur lyteskomik bidrar till att den 

hörselskadade befäster sin negativa självbild och att detta har en mycket större betydelse än 

vad omgivningen många gånger tror då den hörselskadade upplever att man skrattar åt och 

inte med denne och Berit säger:  

 
Vad handlar alla roliga historier om… och vad handlar sketcher i byrevyerna om, dom handlar 

inte om dem som sitter i rullstol eller dom som är blinda, dom handlar om dom som inte hör, det 

är så. Jo, men man tänker, det här handlar om mig… nu, nu skrattar dom åt mig och det är klart, 

det får dom gärna göra, om det finns någon anledning. Men det ska inte vara lyteskomik… jag 

minns när jag gick i skolan, kan det ha varit i trean… och vi hade högläsning och läste goddag 

yxskaft... och fröken skrattade och alla skrattade… men jag kunde inte… jag tyckte att det 

handlade om mig… om man säger. 

 

Materialet pekar på att kursen hjälpt deltagarna att återfå en mer positiv självbild, exempelvis 

säger Lisa att hon genom kursen upplevt sig blivit mer tuffare och kan stå för den hon är. 

Informanternas berättelser vittnar vidare om hur rehabiliteringskursen, genom att skapa ett 

forum där man kan träffa andra i liknande situation, skapar en möjlighet att känna trygghet 

och kontroll som man annars saknar. I vårt material framträder ett mönster där trygghet och 

kontroll är en viktig del och således skapar en egen kategori i vårt resultat.  

Trygghet/kontroll 
Denna kategori handlar om rädsla att förlora kontrollen och därmed bli beroende som flertalet 

av informanterna känner, rädsla att uppfattas som avvikande, rädsla att förlora arbetet och en 

rädsla för att hörseln ska bli sämre. En av informanterna, som är barndomshörselskadad, 

beskriver hur hon under hela sin yrkesverksamma tid känt ett tvivel kring att ”räcka till”, duga 

för det arbete som hon valt. Hon beskriver hur hon undvikit att visa och tala om sin 

hörselnedsättning och hon säger att hon drog sig för att göra hörseltest som skulle visa på 
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hennes hörselnedsättning. Goffman (1971) menar, om man kopplar fenomenet till 

stämplingsteorin, att detta hänger ihop med att individen till varje pris vill passa in i 

samhällets norm för vad som är ”normalt”, att inte sticka ut och att inte blotta sina svagheter 

och därmed förpassas till utanförskap från social gemenskap. Mona uttrycker sin osäkerhet 

och sitt tvivel på följande vis: 

 
Så att då var det väl först… som jag tyckte, att jag tänkte så här att då är jag väl inte lämplig för 

det här. Ja man får lite så, att då kanske jag inte får hålla på med det här längre då va. Så det var på 

den vägen. Och då kände jag lite sådär att man fick lite dåligt självförtroende och så där va. 

 

Och Lisa, som nyligen fått reda på att hennes hörsel inte kommer att bli bättre, beskriver det 

på följande vis när hon reflekterar över sin framtid: ”Jag vet ju att jag kommer få problem 

framöver… med detta, jag går ju sjukskriven på halvtid… fortfarande då, och den da´n tar ju 

slut, när dom säger; nähä Lisa nu har du gått så här länge, vad ska vi göra med dig?” Hon 

uttrycker en rädsla över att förlora jobbet, att mista sin försörjning och över hur det ska gå om 

hennes hörsel blir försämrad.  

 

Många av informanterna pekar på betydelsen av att hörselvårdskonsulenten fanns vid deras 

sida när det gällde svårigheter med arbetsgivare att förstå svårigheter och rättigheter som den 

hörselskadade har. Vad det gäller teknik så har den för vissa informanter visat sig vara 

betydelsefull för känslan av trygghet. Oskar berättar: ”Jag går inte ut utan mina 

hörapparater, aldrig att jag skulle göra det. För det funkar inte, att gå till affären utan 

hörapparater… man skulle bli så… är det någon som pratar med en, eller ropar. Det funkar 

inte, man blir så jävla osäker.”  

 

Under vår observationsvecka fick vi ta del av hur en av deltagarna upplevde teknikens 

betydelse för känslan av kontroll. Lisa berättar hur hon ofta sov med sina hörapparater på för 

att kunna slappna av och för att säkert kunna höra väckarklockan. Några av informanterna 

pekade också på betydelsen av hur viktigt det är med hjälpmedel som konferensutrustning på 

sin arbetsplats för att kunna ha möjlighet att hänga med vid exempelvis möten. Samtidigt 

uttrycker de även en ökad förståelse från omgivningen då det blir mer påtagligt med teknik, 

en slags symbol (Angelöw & Jonsson, 1990) för hörselnedsättning. Nils beskriver på följande 

vis:  
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Ja det är ju inte alltid man talar om det. Innan jag fick de här nya nu, så har jag sådana hör, ja 

konferensutrustning då. Ja… Som jag har haft med mig vid vissa tillfällen då… och då har de ju 

förstått att det är på detta viset, så då har man ju inte behövt säga så mycket.  

 

och Åke på följande sätt när vi frågar honom om hur han talar om för sin omgivning att han 

har en hörselnedsättning: ”Nä… nej men det antar jag att dom flesta vet, annars så… så får 

dom skylla sig själva… antar jag. Det tror jag att de flesta vet, att sätter man fram en sådan 

där dosa så…”.  Tekniken får här två betydande syften dels det som symbol, för att slippa bli 

ifrågasatt, dels som hjälpmedel för att stärka upp sitt hörande. Rehabiliteringskursens del som 

handlar om teknik får, enligt informanterna, en betydande roll för den hörselskadade, även om 

det framgår att tekniken enbart är ett hjälpmedel och inte kan ersätta hörseln. De bärande 

delarna i kursen är dock mötet med andra i liknande situation samt hörselvårdskonsulentens 

engagemang och omtanke. Oskar uttrycker betydelsen av att träffa andra i följande citat:  

 
Där behövde man inte spela någonting utan där var man den man var. Och det var väl egentligen 

första gången som jag mötte, vi har ju som jag sa inom familjen men i har aldrig direkt pratat om 

det. Men det vara första gången som man mötte en utomstående som har samma problem och det 

var faktiskt himla bra.  

 

Förutom att träffa andra pekar Åke också på betydelsen av engagemang hos den 

professionella och berättar följande angående hörselvårdskonsulenten:  

 
Ungefär som om det kommer hem någon till dig, som ja… ska dricka kaffe eller besöka dig i 

hemmet så tar du ju hand o vederbörande, sitter och talar med, och sen så går du inte bara därifrån 

helt plötsligt, bara för att dina barn kommer in och berättar vad de har gjort, så lämnar inte du 

kaffebordet… bara för att vederbörande har någon annan inom familjen att tala med utan då sitter 

du kvar och… det tycker jag, ta som Asta, som när vi hade då… gästartister…(blev avbrutna av en 

elev). När vi hade då gästinslag då, så, så sitter hon kvar och inte säger; jaha nu har vi den och den 

att presentera välkommen och så går, för att ägna sig åt sitt skrivbordsarbete eller andra uppgifter 

utan har avsatt liksom veckan och är med även fast man inte… ja man tar del och eventuellt leder 

lite grann. Det visar ju på en omtanke… att värden är kvar.  

 

Vilket visar på hur viktigt det är att trygghet, som ligger i att hörselvårdskonsulenten känner 

till de problem som skapas i och med en hörselnedsättning, finns med i arbetet kring 

rehabiliteringen av den hörselskadade. Att försöka bibehålla kontrollen över sitt liv kostar 

energi och leder till stress, flertalet av informanterna berättar om den trötthet som tagit över 
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deras liv. Vi ser hälsa som en viktig aspekt i vårt material vilket föranlett att nästa kategori 

handlar om just hälsa. 

Hälsa 
Att hälsan, både den psykiska och fysiska, påverkas negativt och att detta hänger ihop, dels 

med att personer med hörselnedsättning har en begränsning vad det gäller att kommunicera på 

samma villkor som dessa gjort före förvärvad hörselskada och dels för att man saknar 

strategier för en effektiv kommunikation framkommer tydligt i vårt intervjumaterial. Den 

stress och trötthet som skapas när man försöker kommunicera som innan blir, enligt vårt 

material, mycket stor och ständigt närvarande. Oskar uttrycker det på följande vis: 

 
Sedan så tycker jag att… ja det är väl svårt att ändra på saker och ting men det är mycket 

bakgrundsbuller och ljud och… affärer och… det är ju inte tyst någonstans… jag gillar musik och 

jag har väldigt ofta musik på men det är ändå skönt att det kan vara tyst någonstans. Ja… sedan 

vet jag inte… om man är fullhörande så tänker man nog aldrig så… men det är nog så att när man 

är hörselskadad, har jag förstått mer och mer, men en arbetsdag, särskilt om man kommunicerar 

med människor, är nog nästan som två arbetsdagar. För du måste vara så koncentrerad hela tiden 

på det där naturliga att ta åt dig vad folk säger till dig. Det är viktigt att man har ögonkontakt och 

man läser man mer på munnen än vad man tror va. 

 

Vilket bekräftas av Åkes berättelse där han säger: 

 
Min vardag handlar om att, vi äter ju lunch här då, och det kan jag säga att jag äter mycket 

snabbare i dag. Det är en väldigt dålig miljö där ute. Så jag äter mycket snabbare i dag plus att jag 

går… då får jag 35 minuters vila… ibland… ibland så måste jag hjälpa till här, och jobba en del… 

men jag försöker sno åt mig det, en 35 minuters horisontellt läge. Och så när jag kommer hem då 

framåt… fem halv sex så är det ju där också en, ja en halvtimme 45 minuter. Det är min ständiga 

medicin. 

 

När förmågan till interaktion eller samtal påverkas, menar flera av informanterna att det 

skapas en oro som leder till stress, som en spiralliknande process som i stort sett endast är 

möjlig att bryta med en självinsikt och acceptans av sin hörselnedsättning. Denna självinsikt 

och acceptans är ett av delmålen med rehabiliteringskursen och något som informanterna 

uttrycker sig upplevt har hjälpt dem. De menar att kursen skapar förutsättningar för att 

bearbeta och införliva hörselnedsättningen med den egna personen på ett naturligt och 

avdramatiserat sätt och att man därmed lyckas minska stressen. När en självinsikt väl uppnåtts 

hos individen blir nästa utmaning att informera omgivningen vilket flera av informanterna 
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uttrycker som problematiskt. Man beskriver okunskap hos omgivningen som ett stort hinder 

för att få en väl fungerande vardag.  

Okunskap hos omgivningen 
I undersökningens material framkommer tydligt att okunskapen hos omgivningen påverkar 

graden av funktionsnedsättningen hos den hörselskadade. Samspelet mellan den 

hörselskadade och omgivningen är avgörande för hur personen med hörselnedsättning skall 

kunna få ett välfungerande vardag vilket har tagits i beaktande i utformningen av det, numer, 

miljörelativa handikappbegreppet som vi nämnt i vår litteraturstudie. När inte omgivningen 

har tillräckliga kunskaper om hörselproblematiken begränsas möjligheten för våra 

informanter till delaktighet i sociala sammanhang för personer med hörselnedsättning. Detta 

uttrycktes under vår observationsvecka där flera deltagare uttryckte hur de undvek sociala 

tillställningar. Man tackade nej till att följa med att följa med sina arbetskamrater ut på dans. 

Materialet visar på hur okunskapen hos omgivningen också kan leda till att man tilldelar den 

hörselskadade andra negativa egenskaper och som bidrar till den stämpling som Goffman 

(1971) skriver om, eller som Åke berättar:  

 
Det är inte så mycket med… själva hörseln utan det är att man blir trött… och då att man måste … 

äh… koppla ifrån… man kan alltså, man slappn… man släpper liksom dialogen… inom 

gruppen… om man nu sitter på konferensen och sitter… så släpper man själva dialogen… och 

kopplar av. Och då kan väl omgivningen uppfatta en som… kanske… mindre engagerad… skulle 

jag tro. 

 

Kursen lyfter fram omgivningen som en viktig aspekt för att få den vardagliga situationen att 

fungera. Kursen avslutas med en anhörigträff där omgivningen får information om hur det är 

att leva med en hörselnedsättning och hörselvårdskonsulenten är även ute och informerar på 

arbetsplatser vilket genomgående är viktigt för våra informanter och Mona berättar:  

 
Asta har varit ute och informerat vid två tillfällen, för det är ju svårt att prata för egen sak. Mina 

arbetskamrater i det förra arbetslaget jag var i och i det jag är i nu. Med bilder… och hon har 

berättat vad min hörselnedsättning är för något. Och då får de ju lättare en förståelse för vad jag 

har för problem. 

Diskussion 

Det övergripande syftet med vår studie har varit att beskriva upplevelsen av att leva med 

hörselnedsättning samt vad rehabilitering för yrkesverksamma med förvärvad hörselskada har 
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haft för betydelse och funktion för den enskilde kursdeltagaren. Vi har funnit det intressant att 

i vår studie titta på funktionshindret hörselnedsättning ur ett psykosocialt perspektiv då 

mycket av den tidigare forskningen utgått från ett medicinskt perspektiv. Tiderna förändras 

och så också begreppet handikapp som alldeles nyligen ersattes av begreppet funktionshinder. 

Funktionsnedsättning är, enligt socialstyrelsen (2007), de begränsningar som skapas för 

personen i relation till dennes omgivning. Följden är att stärka upp att funktionshinder inte är 

något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande (Socialstyrelsen, 

2007). Det blir ur vårt perspektiv intressant att se hur landstinget i Kalmar län lyckats med att 

implementera begreppet i sin verksamhet. Finns det miljörelativa tänkandet med i 

utformningen av kursen? 

 

Bo Andersson (1993) ställer frågan: ”Kan vi älska det ofullkomliga, det misslyckade, det 

vanskapta och missbildade?” och svarar själv att vi i vart fall ”alltid tyckt om att betrakta 

dem – på marknader och cirkusar, på museer och kuriosakabinett, på bio och teater.”  Vi 

uppfattar att denna föreställning finns införlivad och vedertagen hos många av dem som 

drabbas av ett funktionshinder. Även om hörselnedsättning är ett funktionshinder som är dolt 

så finns ändå känslan av skam hos personen med hörselnedsättning. Goffman (1971) menar, 

om man kopplar fenomenet till stämplingsteorin, att detta hänger ihop med att individen till 

varje pris vill passa in i samhällets norm för vad som är ”normalt”, att inte sticka ut och att 

inte blotta sina svagheter och därmed förpassas till utanförskap från social gemenskap. Den 

enskilde använder strategier, exempelvis låtsas höra i vissa situationer där man faktiskt inte 

hör, ler och nickar med, skrattar när andra skrattar istället för att fråga om, för att försöka 

dölja sitt funktionshinder men konsekvensen är snarare att denne tillskrivs negativa 

egenskaper så som dum eller konstig och detta gör funktionshindret än mer omfattande. Enligt 

Goffman (1971) bygger stigma på att omgivningen har ett avvisande beteende mot individen 

som bryter mot normen, ett beteende som eftersträvar likhet. Den hörselskadade eftersträvar i 

sitt ”att låtsas hänga med beteende” att efterlikna normen för att inte sticka ut.  

 

Vi uppfattar vidare att det många gånger läggs ned stor möda på att försöka bibehålla 

funktioner. Försök görs för att klara av alla de situationer man tidigare klarade av och att man 

gör detta för att bibehålla sin självbild som ”normal” (Goffman, 1971) och detta skapar en 

nedbrytande process och en negativ spiral där självbilden snarare blir en mer avvikande. Vi 

uppfattar att motviljan som fanns hos vissa informanter, kring att gå rehabiliteringskursen, 

hänger ihop med att man inte vill betraktas som funktionshindrad och att stigmat kring 
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hörselnedsättning upplevs större för den drabbade än vad omgivningen upplever att det gör. 

Att gå rehabiliteringskursen kan ses som en symbol, en symbol som visar att personen är 

funktionshindrad. Vi menar att om man istället använder sig av de symboler som är 

signifikanta för funktionshindret så skapar man förutsättningar och möjligheter för ett aktivt 

deltagande fullt ut som medborgare i samhället. Om man visar på vilka begränsningar som 

finns så skapas också en möjlighet att undanröja hinder.  

 

Att det sociala livets grund är kommunikation är något som både Goffman (1971) och Blumer 

(1969) har som utgångspunkt i sina teorier och när hörselnedsättningen begränsar 

kommunikationen kan vi ana hur stora konsekvenserna är. Att de är större och mer komplexa 

än vår föreställning kring detta till en början var och att problemet inte enbart ligger hos den 

enskilde utan snarare i de värderingar och attityder som finns i samhället, vilka begränsar och 

skapar ett samhälleligt stigma. Det finns en motvilja mot att erkänna sin funktionsnedsättning 

som enligt Hétu (1996) utgår från negativa följder av att avslöja tillståndet. Denna 

stigmatisering kan ses som en vidare begreppsram av "skam" och vi tror att begreppet 

hörselnedsättning bör förstås utifrån hur stigmatisering uppstår på såväl mikro- 

(interpersonell) som makro- (social) nivå. Det betyder att ett arbete parallellt måste ske där 

kunskap riktas mot samhället för att den enskilde med hörselnedsättning ska få möjlighet att 

leva med funktionshinder utan anknytning till stigma.  

 

Hur upplever kursdeltagaren att yrkeslivet har påverkats av hörselnedsättningen? Den rädsla 

som vi uppfattar finns hos informanterna kan vara ett uttryck för att tappa kontrollen och bli 

beroende av omgivningen, att man inte litar på att arbetsgivaren tar det ansvar som samhället 

uttrycker och anses bör tillämpas genom att vi erkänner rätten för alla människor att delta i 

hela samhällslivet. I vilken mån gör vi retorik till handling? Vi kan se att kursen skapar en 

medvetenhet angående de faktorer som bl.a. påverkar yrkeslivet och därmed skapar 

förutsättningar för att förebygga utbrändhet och sjukskrivning. Genom arbetsplatsbesök av 

hörselvårdskonsulent informeras även arbetsgivare och kollegor vilket ger en ökad möjlighet 

till ett effektivt förebyggande arbete. 

 

Enligt vårt resultat finns inte en tillit hos våra informanter gentemot samhället, att regler 

efterföljs och att de goda avsikter som avses tillämpas. Man är, lagstiftningen till trots, rädd 

för att diskrimineras pga. av sitt funktionshinder och rädd för att förlora sitt arbete. Vilken 

betydelse upplever kursdeltagaren då att kursen ”Basrehabilitering för yrkesverksamma med 
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förvärvad hörselskada” har haft för det vardagliga livet? Informanternas utsago tyder på att 

hörselvårdskonsulenten lyckas med att återskapa en viss trygghet och kontroll hos den 

hörselskadade.  

 

Vi frågade oss också vilka förändringar kursdeltagaren upplevt har skett i sin vardag efter 

genomgången kurs i basrehabilitering? Intervjumaterialet tyder genomgående på att det, 

genom den kunskap om teknik man erhållit via rehabiliteringskursen, skapas möjlighet för 

informanterna att ta det första steget mot en ökad självkontroll med, istället för som tidigare 

mot, sin hörselskada.  

 

Regeringen menar i sin nationella handlingsplan för handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79) 

att människor med funktionshinder fortfarande alltför ofta ses enbart som vårdobjekt. Man 

vill istället lyfta fram hur människor bör ses utifrån deras mycket skiftande behov och 

förväntningar. Kursen ”Basrehabilitering för yrkesverksamma med förvärvad hörselskada” är 

en kurs som betonar det psykosociala aspekterna av funktionshindret och vi uppfattar att man 

tar stor hänsyn till deltagarnas skiftande behov och förväntningar. Den kritik som kan uttalas 

gäller i vilken mån man tagit hänsyn till kursdeltagarnas åldrar, kön och yrke i sin utformning 

av kursen. Yrkestillhörighet har man tagit hänsyn till genom att man, under vissa år, skapat en 

egen grupp för en specifik yrkeskategori. Dock finns ej kön och ålder med som betydelsefulla 

faktorer i utformandet av kursen. Hur uppfattar en yngre person sitt funktionshinder om denne 

sätts i en grupp med enbart äldre kursdeltagare, och hur upplever en kursdeltagare att som 

man sitta ensam i en grupp med enbart kvinnor?  Vi uppfattar att detta ökar den 

stigmatisering, som Goffman (1971) nämner, för den enskilde som avviker från gruppen. 

Kanske krävs ett mer aktivt arbete mot att fånga upp drabbade personer i yngre ålder som 

också skulle kunna innebära ett förebyggande skydd som kan minimera lidande för den 

enskilde men även kostnader för samhället.  

 

Hur är upplevelsen av att leva med hörselnedsättning? Att leva med en hörselnedsättning kan 

bl.a. innebära en isolering och förlust av social gemenskap, exempelvis att vara förälder, att 

på vägen hem i bilen inte kunna kommunicera och höra vad sina barn berättar angående 

dagen. Efter en hel dags arbete där man hela tiden måste koncentrera sig extra för att kunna 

kommunicera inte har kvar ork att följa upp vad barnen säger utan istället låtsas att man hört 

vad de säger. Detta tycker vi väl beskriver hur stora konsekvenserna av en hörselskada kan 

vara. Om samhället inte griper in för att bryta stigmatiseringen kring funktionshinder ser vi 
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risken för att en framtida symbol för hörselnedsättning kan komma att bli utmattning eller 

sjukskrivning. Den utmaning som framtida forskning står inför tycker vi främst är att visa på 

vad samhället behöver göra för att motverka en stigmatisering och möjliggöra en full 

delaktighet för personer med hörselnedsättning till den sociala gemenskapen.
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 

Välkommen att delta i studien om upplevelsen av Kalmar läns lanstings 
rehabiliteringskurs för vuxna med förvärvad hörselskada! 

 
Hur är det att leva med en hörselnedsättning som förvärvats i vuxen ålder? Hur påverkar 
hörselsrehabilitering i Kalmar län individen med hörselnedsättning att lära sig att hantera och 
leva med sin hörselnedsättning? 
Detta är några frågor som vi (Pernilla Urbansson och Martin Olsson) önskar få svar på i vår 
studie.Vi går 7:e och sista terminen på Socionomprogrammet vid Kalmar Högskola. Vi skall 
som sista moment i vår utbildning skriva en C-uppsats och ämnar då att skriva om hur Ni 
deltagare av kursen ”Basrehabilitering för yrkesverksamma med förvärvad hörselskada” 
upplever denna kurs och på vilket sätt den har påverkat er i vardagen. 
 
Syftet 
Vårt syfte med denna C-uppsats är att beskriva upplevelser av att leva med hörselnedsättning 
samt vad rehabilitering för yrkesverksamma med förvärvad hörselskada har för betydelse och 
funktion för den enskilde kursdeltagaren. 
 
Genomförande 
Vi kommer att göra 6 intervjuer med före detta deltagare av kursen ”Basrehabilitering för 
yrkesverksamma med förvärvad hörselskada” Du är en av dessa. Det kommer i vårt material 
inte framgå vem du är och vi tänker speciellt på att handskas med ditt material så att du skall 
förbli anonym och du kan när som helst under intervjun dra dig ur denna. Efter avslutad 
studie kommer du att få en kopia av vårt färdigställda material 
 
Vi är tacksamma för din medverkan i vår studie och hoppas och tror att resultatet kan komma 
andra med hörselskada till nytta. 
 
Om du har några frågor om studien hör av dig till Pernilla Urbansson  
på telefonnr. 073-15 45 475 eller e-postadress pu22ac@student.hik.se alternativt  
Martin Olsson på telefonnr. 070-492  61 15 eller e-postadress mo22es@student.hik.se 
 
Vi tackar dig på förhand för din medverkan.
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Bilaga 2 

Frågeguide 
 

• Skapar hörselnedsättningen några begränsningar för dig (om, Vilka begränsningar är 
dessa)? 

 
• Har din hörselnedsättning påverkat din självkänsla, hur du ser på dig själv (om, på 

vilket sätt)?  
 

 
• Hur uppfattar du att din omgivningen reagerar på din hörselnedsättning? 
 
 
• Hur har rehabiliteringskursen påverkat din självkänsla?  

 
 
• I vilken mån talar du om för din omgivning att du har en hörselnedsättning?(för vem 

och i vilka situationer). (finns det skillnader före resp. efter kursen) 
 
• Vad gjorde att du gick rehabiliteringskursen (vad gjorde att du ev. tvekade)? 

 
 
• Har kursen förändrat ditt sätt att informera omgivningen om din hörselnedsättning? 

Hur gjorde du tidigare? 
 
 
• Vad i kursen har påverkat dig mest? Diskutera olika teman. 
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