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Sammanfattning

Syftet med den här studien var att beskriva hur äldre människor med hörhjälpmedel upplever 

sin livskvalitet. Studien genomfördes som en kvalitativ beskrivande intervjustudie. Efter 

kategoriseringen av intervjumaterialet från sju äldre människor mellan 60-80 år som har 

hörhjälpmedel kunde urskönjas tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier: 

Gemenskap med underkategorier; omgivningens förståelse, utanförskap, att fungera med 

andra. Möjligheter med underkategorier; tacksamhet, fördelar, hjälpmedel, att fungera i 

vardagen. Kategorin Nackdelar skapades ur underkategorier som musik, störningar, 

ljudintryck, begränsningar, TV/Telefon. Resultatet visade att några av de intervjuade tyckte 

att de fick förståelse från omgivningen medan andra menade att det var svårt för andra att 

sätta sig in i den hörselskadades situation. För att fungera i ett samspel med andra krävs vissa 

praktiska arrangemang liksom stor ansträngning av åhöraren med hörselnedsättning trots att 

han/hon använder hörhjälpmedel. Rädslan för att inte höra rätt och göra bort sig kan orsaka att 

den hörselskadade hellre stannar hemma vilket i längden kan leda till ett utanförskap. Men 

resultatet visade också på stora och betydande fördelar med hörhjälpmedel som möjliggör ett 

hörande och därmed kan leda till känsla av gemenskap och trygghet.  

Nyckelord: Hörapparat, äldre, livskvalitet



Abstract

The purpose with this study was to describe how elderly people with hearing aid experience 

their quality of life. The study has a descriptive qualitative design. Categories were made 

from the interview-material of seven elderly people between 60 – 80 years old that was using 

hearing aid. The researcher found three main categories with subcategories: Spirit of 

community: Comprehension/sympathize with, isolation, function with others. Possibilities: 

Gratitude, advantage, aid facilities, functions in the everyday life. Disadvantage: Music, 

disturbance, sound influences, limitations, TV/telephone. The result show that a few of the 

hearing aid users experience that they got sympathize from those closest to them while other 

in the same population finds it difficult for normal hearing people to understand the hearing 

aid users situation. To function together with other demands some practical arrangement as 

well as efforts from an audience even if he/she is using a hearing aid. The fear to hear wrong 

and make a fool of oneself the individual rather stay at home which in the long run can lead to 

isolation. But the use of hearing aid also show important advantages who make it possible to 

hear and lead to the spirit of community and safety.

Keywords: Hearing aid, Elderly and Quality of life
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1.  Introduktion 

1.1  Att använda hörhjälpmedel 
I Sverige är det över en miljon människor som har en hörselnedsättning. Hörselnedsättning är 

den vanligaste typen av hörselskada. Ungefär 600 000 behöver hörapparat och ännu fler 

behöver hörseltekniska hjälpmedel som förstärkning av dörr- och telefonsignal (1). 

Människor med hörselnedsättning rapporterar signifikant fler depressionssymtom, har lägre 

självkänsla, ett mindre socialt nätverk och känner sig ofta ensamma (2). Hörapparat är den 

primära åtgärden vid hörselnedsättning. Användandet reducerar psykosociala handikapp, 

stärker egenbilden samt förbättrar förmågan att skapa sociala relationer (3). Vid en studie där 

hälften av deltagarna använde en digital hörapparat medan den andra gruppen använde en 

analog hörapparat visade det sig att användare ur båda grupperna uppgav fördelar/behållning 

med användandet av hörapparater i situationer där dom ville/önskade höra bättre (4).  En av 

dom stora svårigheterna som hörapparatbärarna ställs inför är att börja använda hörapparaten 

dagligen som en vana, istället för att bara använda den när den ”behövs” (5). De flesta 

hörselskadade har svårt att höra diskantljud, det är ofta konsonanterna som ”faller bort” 

eftersom det är de som ligger i de högre frekvenserna. Vissa ljudintervall försvinner medan 

andra ljud som hörs förvrängs eller flyter ihop, personen kan uppfatta att något sägs, men inte 

vad (1). Fler män än kvinnor drabbas av hörselnedsättning vid höga frekvenser. Vilket 

troligen beror på att män i större utsträckning än kvinnor exponerats av höga ljud genom sitt 

arbete eller i andra miljöer (6). Hörselnedsättning ökar med åldern och är vanligare hos män 

än hos kvinnor (2). Varje försvagning och sinnesförlust förstärks påtagligt med ålder (7). 

Nedsatt hörsel beror ofta beror ofta på skador i innerörat som orsakats av buller, 

åldersförändringar, medfödda skador, otoskleros, sjukdom eller olyckor (1). Det är svårt att 

identifiera orsaken till hörselnedsättningen (8). Otoskleros betyder att det sker en förhårdnad 

eller förbening av benlabyrinten så att stigbygelbenet växer fast i det ovala fönstret. Detta är 

en sjuklig process i hörselsnäckan som leder till dövhet (9).   

Åldersrelaterad hörselförsvagning innebär att nervtrådarna är skadade. En oundviklig process 

som börjar efter 20 årsåldern och har olika omfattning beroende på gener och arv (10). 
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1.2  Hörselnedsättningens konsekvenser 
Våra genetiska anlag har stor betydelse för risken att få bullerskada eller åldersförändringar, 

olika personer är olika känsliga. Att ha nedsatt hörsel kan innebära allt från lättare nedsättning 

till dövhet. En del hör bra i samtal med en eller två, men har svårt att uppfatta vad som sägs 

när flera talar. För många är hörapparaten och andra hörhjälpmedel nödvändiga för att få en 

fungerande kommunikation (1). En hörapparat är den viktigaste faktorn för kommunikation 

då man är hörselskadad (6). Vilka hjälpmedel och stöd vi behöver beror på den grad av och 

typ av hörselnedsättning personen har och den livssituation hon/han befinner sig i (1). Hur vi 

ser på vår egen hörselnedsättning beror till stor del på när i livet vi får nedsatt hörsel. För en 

person som föds med nedsatt hörsel är hörselskadan en del av tillvaron och identiteten genom 

livets alla skeden. Men för den vuxenhörselskadade kan det innebära en stor omställning 

eftersom hörseln har betydelse för hur vi umgås med andra och hur vi ser på oss själva. Din 

egen inställning och hur man handlar vid förändringar är avgörande för dina möjligheter att få 

en bra tillvaro (1). Hörselnedsättning orsakar emotionella och sociala konsekvenser för den 

äldre individen (3).

1.3  Kognitiv förmåga 
Hörselnedsättning är ett av våra vanligaste funktionshinder. Hörseln är det viktigaste 

verktyget för vår kommunikation varför en individs livskvalitet påverkas av nedsatt hörsel (1). 

Svårigheterna startar när de försöker kommunicera med familjemedlemmar, nära vänner och 

arbetskamrater, i matvarubutiken och vid sociala aktiviteter. När hörselnedsättningen 

involverar hans/hennes dagliga rutiner och vanor (6). Hörhjälpmedel ska underlätta för 

människor med hörselnedsättning att leva så normalt som möjligt. Knussen m.fl. (11) menar 

att en pigg och vaken individ med stark intellektuell förmåga inte upplever 

hörselnedsättningen lika negativt. Människor som upplever en högre hälsa kan hantera 

förändringar bättre och har därför större möjlighet att bli tillfredsställda med vad 

hörhjälpmedlets teknik har att erbjuda (5). Forskare (12) har funnit att även humor har en 

positiv effekt och är därför en viktig faktor för livskvaliteten. I en studie (6) om 

åldersrelaterad hörselnedsättning och dess inverkan på individen menar forskare att yttre 

information ska integreras med individens sensoriska försvagningar (hörselnedsättning) och 

kognitiv förmåga för att skapa mening. En sådan process är högst individuell (6). Sensorisk 

försvagning innebär att nerver har skadats eller försvagats och i den här studien menar 

författaren nerverna som gör att vi kan höra (10). I en skönlitterär bok om Alzheimers 

sjukdom (13) definieras ordet kognitiv som den själsliga eller intellektuella verksamhet 

genom vilken iakttagelser blir medvetna och leder till förståelse, tankar och resonerande. De 

kognitiva funktionerna omfattar bland annat minne, uppfattningsförmåga, koncentration, 

tänkande, förståelse, språklig förmåga, rumsorientering, planering och praktisk förmåga (13). 
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1.4  Hörhjälpmedlet har begränsningar 
Den första hörapparaten konstruerades på 1600-talet och var både stor och otymplig. Först på 

1900-talet framställde Alexander Graham Bell en mindre hörapparat som gick att gömma 

bakom örat (1). Sedan dess har hörapparattekniken gjort stora framsteg för att kompensera 

hörförsämringar (14). Att använda hörhjälpmedel betyder inte att den hörselskadade kan höra 

som en normalhörande. Även om dagens apparater uppnår en allt bättre teknologi så har den 

begränsningar. En hörapparat fångar upp luftburet ljud och omvandlar det till elektriska 

signaler, vilka förstärks och sänds vidare in till innerörat där den skickas vidare till cortex i 

hjärnan för att tolkas och bli en språklig mening (1). Forskare menar att hörapparatanvändarna 

har större möjligheter att tillvarata teknikens funktioner om han/hon deltar i 

hörselrehabilitering och tar till sig råd och information om apparatens funktion och teknik 

(15). Användarnas största problem är att skapa en fungerande kommunikation med andra 

människor, delta i aktiviteter och känna gemenskap (16).  

Det är svårt att kombinera hörhjälpmedel med telefonen; Teknikens begränsningar gör att det 

är svårt att prata och höra i telefonen för den hörselskadade (5). Hörselnedsättningen leder till 

reducerad förmåga att integrera information från omgivningen (2). Funktionsnedsättningen 

trivialiseras ofta som en normal aspekt av åldrandet vilket kan leda till att anpassningen av 

hörhjälpmedlet till individen blir rutinmässigt. Det är viktigt att hörhjälpmedel anpassas till 

individen så att det passar hans/hennes förutsättningar och önskningar (17). Man uppnår större 

tillfredsställelse om användaren deltagit i ett rehabiliteringsprogram, fått instruktioner samt en 

genomgång hur hörhjälpmedlet används och fungerar (5). Användarens tillfredsställelse 

verkar öka med mer avancerad teknologi (18). Vissa användare kan besväras av olika problem 

som exempelvis smärta och klåda i örat vilket kan leda till att hörhjälpmedlet får stanna i 

byrålådan. För dessa personer kanske ett implantat vore ett bättre alternativ, som inte inverkar 

på hörselgången. Men i jämförelse med en traditionell hörapparat betyder implantat ett 

ingrepp, operation och en högre kostnad (19). 

1.5  Cochleaimplantat 
Cochleaimplantat är ett inopererat tekniskt hjälpmedel som stimulerar hörselnerven och 

möjliggör för den hörselskadade att uppfatta ljud. Det är en hörapparat som delvis opereras in 

i örat för att påverka hörselnerven elektriskt. De utvändiga delarna består av en talprocessor 

som kodar om ljudet som mikrofonen fångat upp. Från talprocessorn skickas ljudkoderna in 

till de inopererade delarna som levererar impulser via hörselnerven in till hörselcentrum i 

hjärnan där de tolkas om till ljud (1). Sedan mitten av 1980-talet har cochleaimplantat varit 

möjliga att inopereras för att behandla sensorisk hörselnedsättning och är idag ett etablerat 
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alternativ vid hörselförsvagning för att göra det möjligt att uppfatta olika ljud och tal (20). 

Cochleaimplantat ordineras när patienten inte längre kan höra tillfredsställande med en vanlig 

hörapparat (10). Sensorisk hörselnedsättning definieras som en nedsättning av förmågan att 

förstå hörda ord, orddövhet (21). Implantat förbättrar förmågan hos personer med djup till 

total bilateral hörselnedsättning att förstå ett språk, tala och bli förstådd. Detta innebär 

psykosociala fördelar med förhöjd socialt deltagande i vardagen (22). Majoriteten av 

patienterna i en studie (23) rapporterade en generellt bättre hälsa och livskvalitet efter att ha 

opererat in ett cochleaimplantat. Dessutom uppmättes högre postoperativt tillfredsställelse i de 

fall då patienten lidit av sin hörselnedsättning länge vilket troligtvis beror på att den patienten 

accepterat sin hörselnedsättning och har mer realistiska förväntningar på operationens utgång. 

Alla förbättringar är stora förbättringar (23). Konsekvent information om hörhjälpmedlets 

fördelar och begränsningar ger en rättvis och verklig bild av de reella förbättringar som går att 

skapa (5). Den äldre människans individuella process av informationsuppfattning och 

iakttagelse liksom hans/hennes sociala och emotionella erfarenheter måste beaktas. Hela 

individen måste involveras för att nå bättre tillfredsställelse av hörhjälpmedlet hos användaren 

(6).

1.6  Livskvalitet med hörhjälpmedel 
Med livskvalitet menas den subjektiva upplevelsen av hur man trivs och fungerar i samspelet 

med omgivningen (24). Psykologen Naess definition av livskvalitet är likställt med att ha det 

bra, att ha livslust, tilltro till den egna förmågan, känner gemenskap, trygghet och harmoni 

(24). Många äldre har svårt att använda hörapparaten tillfredsställande och tillgodogöra sig 

tekniken. Därför kan hörselnedsättningen och hörhjälpmedlets begränsningar påverka 

individens livskvalitet negativt och orsaka att patienten drar sig undan det sociala livet. Detta

kan leda till otrygghet, oro, tomhet och nedstämdhet (1). Forskare i en studie (2) om hur äldre 

människor med hörhjälpmedel och kronisk sjukdom assossierar sin psykosociala status menar 

att det finns en relation mellan hörselnedsättning och depression och att dessa personer oftare 

led av ångest och oro. Hörselnedsättning associeras med förhöjd psykosocial och psykisk 

dysfunktion hos äldre (6) och påverkar deras livskvalitet (2). Depression och demens 

tillsammans med hörselnedsättning hos äldre människor försämrar deras hälsa (6). 

Hörselnedsättning representerar stora hälsoproblem och är en vanlig kronisk åkomma. Det är 

viktigt att identifiera och utreda funktionsnedsättningen för att skapa en väl anpassad 

rehabilitering vilket kan leda till ett bättre hörande och en högre livskvalitet (25). Att använda 

ett lämpligt mätverktyg är väsentligt för att uppnå giltig, välgrundad, objektiv och meningsfull 

mätning av resultat (26). Det är viktigt att inte enbart fokusera på hörhjälpmedlet eftersom 

själva tekniken har liten effekt på den sociala aktiviteten, tillfredsställelse i relationer, 

välmående och kognitiva funktionen. Genom att träna på copingstrategier och självkänsla kan 
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individen möjligen nå en bättre livskvalitet hos den äldre människan, och ett sådant program 

kan också bidra till ett större användande av hörhjälpmedlet (2). Med copingförmåga menas 

individens förmåga att klara sin livssituation (27). Hörapparaten skapar bättre förutsättningar 

för kommunikationen i sociala och emotionella kontakter, dessutom reducerar den risken för 

att utveckla depressioner (18). Stroem (24) menar att människan inte fungerar isolerat utan i 

samspel med sin omgivning och det samhälle hon tillhör. Förmågan att fungera tillhör den 

sociala aspekten av hälsa. Stroem menar vidare att om de yttre kraven kan anpassas till 

individens resurser kan han/hon vara funktionsduglig i den livssituation han/hon befinner sig i 

(24).

1.7  Problemområde 
Konsekvenser av behovet av hörhjälpmedel på grund av en hörselnedsättning kan leda till 

fysisk, psykisk och socialt funktionshinder vilket påverkar livskvaliteten för individen (28). 

Eftersom det finns statistik som visar att den äldre populationen fortsätter att öka (29), att 

hörselnedsättning ökar med åldern (2) då varje försvagning förstärks påtagligt med ålder (7) 

är problemet utbrett och berör många människor, inte bara hörselskadade utan även 

familjemedlemmar, nära vänner, arbetskollegor och inte minst sjukvården. Sjukvården får inte 

trivialisera hörselnedsättningen som något som hör till åldern (17). Sjukvården måste se 

hörselnedsättningens art, hur den påverkar hela individen och dess konsekvenser för att 

motverka negativa faktorer och skapa förutsättningar för individen att höra, förstå och känna 

sig delaktig i en gemenskap trots sin hörapparat. Genom att undersöka hur äldre människor 

med hörhjälpmedel upplever sin livskvalitet kan omgivningen och sjukvårdens aktörer få 

förståelse och mer kunskap.  

1.8  Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur äldre människor med hörselnedsättning och 

hörhjälpmedel upplever sin livskvalitet. 

1.9  Frågeställning 
Hur påverkar hörselnedsättningen och behovet av hörhjälpmedel äldre människors 

livskvalitet? 
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2.  Metod 

2.1  Design 
Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie med beskrivande design. 

2.2  Urval/undersökningsgrupp 
Urvalet gjordes strategiskt för att eftersträva skillnader i kön, ålder och geografisk spridning 

för att få så stor variation av uppfattningar som möjligt (30). Inklusionskriterier för att delta i 

studien var att den som intervjuades bär något hörhjälpmedel, mellan 60 – 80 år, medlemmar i 

Hörselskadades riksförbund och är verbala. Författaren delade in medlemmarna i fyra 

grupper: Kvinnor mellan 60 – 70 år, Män mellan 60 – 70 år, kvinnor mellan 71-80 år och män 

mellan 71-80 år. Informanterna valdes ut genom ett medvetet val av författaren för att få 

informanter från både tätort och glesbygd i Hudiksvalls kommun. Författaren kontaktade 

Hörselskadades riksförbund och blev inbjuden till årsmötet för att presentera studien och dess 

syfte. Där erbjöds medlemmar att delta i studien. Två medlemmar kontaktade författaren 

under årsmötets gång och ville bli intervjuade. Därefter ringde författaren till personerna i de 

fyra grupperna, om någon inte svarade ringde författaren till nästa. Totalt gjordes elva 

uppringningar varav fem intervjuades. Fem svarade inte vid uppringningen och fick alltså inte 

delta. En av dom uppringda avstod. Deltagandet i studien var frivilligt, vilket deltagarna 

informerades om vid kontakttillfället.  Undersökningsgruppen bestod av 7 informanter, 4 

kvinnor och 3 män, okända för författaren. Två av informanterna bor i hus på landsbygden, en 

informant bor i ett mindre bostadsområde. Två bor i lägenhet i tätort och två i radhus i tätort. 

Två av informanterna bor ensamma, fyra bor med make/maka/sambo och en av informanterna 

hade precis förlorat sin särbo. Endast en av de intervjuade arbetar deltid och de övriga är 

pensionärer. Samtliga är medlemmar i Hörselskadades riksförbund. Fyra är aktiva 

medlemmar i andra föreningar och tre av sju är aktiva inom kyrkan. En av informanterna 

motionerar regelbundet. Sex har barn och barnbarn, varav en räknar sambons barn och 

barnbarn som sina. En av informanterna har sitt intresse i skog, djur och natur. Sex 

informanter använder digital hörapparat varav en har ett inopererat cohleaimplantat men 

använder det inte. En av informanterna använder sig av cochleaimplantatets teknik för att 

höra.
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2.3  Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna genomfördes med halvstrukturerade frågor där en intervjuguide fick ligga som 

grund för förslag på relevanta frågor för att författaren skulle kunna styra samtalet till att svara 

på syfte för studien. Samtidigt fanns möjlighet att göra förändringar gällande frågornas form 

och ordningsföljd för att följa upp svaren och berättelserna från den intervjuade (31).  Dessa 

frågor utvecklades för att kunna svara mot syftet: 

Hur länge har du haft ditt hörhjälpmedel? 

Varför skaffade du hörhjälpmedel? Vad var initiativet till anskaffandet av hörhjälpmedlet? 

Kan du berätta lite om hur ditt liv har påverkats av att du bär hörhjälpmedel? 

Vad ser du för fördelar med hörhjälpmedlet? 

Upplever du någon nackdel med hörhjälpmedlet? 

Tycker du att hörhjälpmedlet svarar upp mot dina förväntningar? 

2.4  Tillvägagångssätt 
Efter kontakt med Hörselskadades riksförbund i Hudiksvall fick författaren delta på 

föreningens Årsmöte där författaren presenterade sin tilltänkta studie och dess syfte. 

Medlemmar erbjöds att delta i studien. Därefter fick författaren tillgång till medlemsregisteret 

och kunde ur registret kontakta lämpliga informanter. Ordföranden i föreningen fick ta del av 

inklusionskriterierna och markerade passande medlemmar i registret. Under årsmötet anmälde 

sig två informanter för intervju. Senare ringde författaren till medlemmar ur Hörselskadades 

riksförbunds register och frågade om deltagande. De medlemmar som ville bli intervjuade 

fick ett missivbrev (bilaga 2) hemskickat före bokad intervju som ägde rum i informantens 

egen bostad. Intervjuerna spelades in. 

2.5 Dataanalys 
Författaren har vid analysarbetet inspirerats av innehållsanalys (32) för att identifiera mönster 

och beskriva hur äldre människor med hörhjälpmedel upplever sin livskvalitet. Författaren har 

inte följt stegen i refererad författares analys (32) från punkt till punkt utan den har varit 

vägledande för den här studiens analysarbete.

Inspelat material lyssnades igenom noggrant av författaren för att skapa en helhetsförståelse 

(30, 32).

Intervjumaterialet skrevs ner och avidentifierades. Författaren läste igenom varje intervju i 

detalj för att få en djupare förståelse för innehållet (30, 32). 

Dåvarande handledare fick ta del av texterna för kommentar (30). 
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2.3  Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna genomfördes med halvstrukturerade frågor där en intervjuguide fick ligga som 

grund för förslag på relevanta frågor för att författaren skulle kunna styra samtalet till att svara 

på syfte för studien. Samtidigt fanns möjlighet att göra förändringar gällande frågornas form 

och ordningsföljd för att följa upp svaren och berättelserna från den intervjuade (31).  Dessa 

frågor utvecklades för att kunna svara mot syftet: 

Hur länge har du haft ditt hörhjälpmedel? 

Varför skaffade du hörhjälpmedel? Vad var initiativet till anskaffandet av hörhjälpmedlet? 

Kan du berätta lite om hur ditt liv har påverkats av att du bär hörhjälpmedel? 

Vad ser du för fördelar med hörhjälpmedlet? 

Upplever du någon nackdel med hörhjälpmedlet? 

Tycker du att hörhjälpmedlet svarar upp mot dina förväntningar? 

2.4  Tillvägagångssätt 
Efter kontakt med Hörselskadades riksförbund i Hudiksvall fick författaren delta på 

föreningens Årsmöte där författaren presenterade sin tilltänkta studie och dess syfte. 

Medlemmar erbjöds att delta i studien. Därefter fick författaren tillgång till medlemsregisteret 

och kunde ur registret kontakta lämpliga informanter. Ordföranden i föreningen fick ta del av 

inklusionskriterierna och markerade passande medlemmar i registret. Under årsmötet anmälde 

sig två informanter för intervju. Senare ringde författaren till medlemmar ur Hörselskadades 

riksförbunds register och frågade om deltagande. De medlemmar som ville bli intervjuade 

fick ett missivbrev (bilaga 2) hemskickat före bokad intervju som ägde rum i informantens 

egen bostad. Intervjuerna spelades in. 

2.5 Dataanalys 
Författaren har vid analysarbetet inspirerats av innehållsanalys (32) för att identifiera mönster 

och beskriva hur äldre människor med hörhjälpmedel upplever sin livskvalitet. Författaren har 

inte följt stegen i refererad författares analys (32) från punkt till punkt utan den har varit 

vägledande för den här studiens analysarbete.

Inspelat material lyssnades igenom noggrant av författaren för att skapa en helhetsförståelse 

(30, 32).

Intervjumaterialet skrevs ner och avidentifierades. Författaren läste igenom varje intervju i 

detalj för att få en djupare förståelse för innehållet (30, 32). 

Dåvarande handledare fick ta del av texterna för kommentar (30). 

Dataanalys
Författaren har vid analysarbetet inspirerats av innehållsanalys (32) för att identifiera mönster 

och beskriva hur äldre människor med hörhjälpmedel upplever sin livskvalitet. Författaren har 

inte följt stegen i refererad författares analys (32) från punkt till punkt utan den har varit 

vägledande för den här studiens analysarbete.

1. Inspelat material lyssnades igenom noggrant av författaren för att skapa en 

helhetsförståelse (30, 32).

2. Intervjumaterialet skrevs ner och avidentifierades. Författaren läste igenom varje 

intervju i detalj för att få en djupare förståelse för innehållet (30, 32). 

3. Dåvarande handledare fick ta del av texterna för kommentar (30). 

4. Allt som inte var intressant för den här studiens syfte tas bort, materialet kondenseras, 

koncentreras (32). 

5. Med hjälp av olika färgpennor strök författaren under uttalanden som berörde studiens 

syfte och frågeställning. Exempel; Rosa färg markerade text som berörde 

omgivningens förmåga att sätta sig in i den hörselskadades situation. Gul penna 

markerade den hörselskadades upplevelse av att delta i ett socialt samspel. Uttalanden 

som berörde informanternas upplevelse av utanförskap markerades med brun 

färgpenna.

6. Författaren delade in alla utsagor som markerats med lika färg i samma grupp. Olika 

kategorier växer fram. 

7. Författaren läste noggrant igenom kategorierna var för sig och flyttade över vissa 

utsagor till andra kategorier där den enligt författaren passade bättre. 12 kategorier 

skapades.

8. Författaren kunde tolka vissa gemensamma nämnare mellan några av kategorierna.  

Olikheter och likheter som tillsammans utgjorde teman (32). 

9. Dåvarande handledare och studiens författare diskuterade dessa teman som resulterade 

i 3 huvudkategorier vilka tillsammans beskriver varje individs strävan efter något 

väsentligt i livet, upplevelse av livskvalitet. Huvudkategorierna är stommen i studien 

och resultatets röda tråd. En förklaring av hur analysprocessen gått till visas i tabell 1. 
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Allt som inte var intressant för den här studiens syfte tas bort, materialet kondenseras, 

koncentreras (32). 

Med hjälp av olika färgpennor strök författaren under uttalanden som berörde studiens syfte 

och frågeställning. Exempel; Rosa färg markerade text som berörde omgivningens förmåga 

att sätta sig in i den hörselskadades situation. Gul penna markerade den hörselskadades 

upplevelse av att delta i ett socialt samspel. Uttalanden som berörde informanternas 

upplevelse av utanförskap markerades med brun färgpenna.  

Författaren delade in alla utsagor som markerats med lika färg i samma grupp. Olika 

kategorier växer fram. 

Författaren läste noggrant igenom kategorierna var för sig och flyttade över vissa utsagor till 

andra kategorier där den enligt författaren passade bättre. 12 kategorier skapades.

Författaren kunde tolka vissa gemensamma nämnare mellan några av kategorierna.  Olikheter 

och likheter som tillsammans utgjorde teman (32). 

Dåvarande handledare och studiens författare diskuterade dessa teman som resulterade i 3 

huvudkategorier vilka tillsammans beskriver varje individs strävan efter något väsentligt i 

livet, upplevelse av livskvalitet. Huvudkategorierna är stommen i studien och resultatets röda 

tråd. En förklaring av hur analysprocessen gått till visas i tabell 1. 

Tabell 1.  Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Meningsenheternas 

kärna

Kategori Tema

Rosa

Han hade ju tålamod, 

prata tydligt…så att 

det fungerade… 

Man kunde kanske 

tänka på att prata på 

ett annat 

sätt…komma till den 

man vill prata med, 

inte stå långt 

ifrån…och ropa. 

Omgivningens 

förmåga att sätta sig in 

i den hörselskadades 

situation 

Omgivningens 

förståelse 

Tabell 1.  Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Meningsenheternas 
kärna

Kategori Tema

Rosa
Han hade ju tålamod, 
prata tydligt…så att 
det fungerade… 

Man kunde kanske 
tänka på att prata på 
ett annat 
sätt…komma till den 
man vill prata med, 
inte stå långt 
ifrån…och ropa. 

Gul
Det värsta är när man 
tror att man hör 
någonting men så hör 
man fel…. 
Har man 
hörapparaten så 
eliminerar man en 
hel del av det där…. 

Man är rädd att man 
inte ska höra rätt…. 

Brun
Man är ju ledsen att 
man inte hörde och 
inte kunde hänga 
med…så har det ju 
varit hela livet…man 
är hemskt mycket 
utanför….

det är svårt att delta i 
olika samtal då tack 
vare att man har 
hörapparat.

Omgivningens 
förmåga att sätta sig in 
i den hörselskadades 
situation 

Den hörselskadades 
upplevelse av att delta 
i en social interaktion 

Vad hörselskada och
hörhjälpmedlets 
begränsningar kan 
leda till hos individen 

Omgivningens 
förståelse 

Att fungera med 
andra

Utanförskap

Strävan efter att 
tillhöra en 
gemenskap.  

Gul

Det värsta är när man 

tror att man hör 

någonting men så hör 

man fel…. 

Har man 

hörapparaten så 

eliminerar man en 

hel del av det där…. 

Man är rädd att man 

inte ska höra rätt…. 

Brun

Man är ju ledsen att 

man inte hörde och 

inte kunde hänga 

med…så har det ju 

varit hela livet…man 

är hemskt mycket 

utanför….

det är svårt att delta i 

olika samtal då tack 

vare att man har 

hörapparat.

Den hörselskadades 

upplevelse av att delta 

i en social interaktion 

Vad hörselskada och

hörhjälpmedlets 

begränsningar kan 

leda till hos individen 

Att fungera med 

andra

Utanförskap

Strävan efter att 

tillhöra en 

gemenskap.  

2.6  Forskningsetiska överväganden 
Då personer som intervjuats ingår i en förening krävs inga etiska överväganden. Deltagarna 

informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

intervjun. Även materialet behandlades konfidentiellt, det inte går att knyta personer till 

uppgifterna från intervjuerna. (30) 
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3.  Resultat 
Resultatet presenteras under tre huvudkategorier som växt fram under analysen. De tre 

huvudkategorierna fungerar som en röd tråd i resultatbeskrivningen och belyser 

informanternas upplevelse av att använda hörhjälpmedel och hur den påverkar deras 

upplevelse av livskvalitet. Nedan presenteras huvudkategorierna; Gemenskap, Möjligheter 

och Nackdelar med tillhörande underkategorier (se figur 1) som exemplifieras med citat ur 

intervjuerna. 

Gemenskap 

Omgivningens förståelse Att fungera med andra Utanförskap

Möjligheter 

Fördelar Tacksamhet Att fungera i 

vardagen

Hjälpmedel 

Nackdelar

Musik Störningar Ljudintryck Begränsningar TV/Telefon

Figur 1: Huvudkategorier med tillhörande underkategorier 



��

3.1  Gemenskap 
Den första huvudkategorin växte fram ur underkategorierna: Omgivningens förståelse, Att 

fungera med andra och Utanförskap. Huvudkategorin Gemenskap står för den strävan som 

varje individ har för att uppleva livskvalitet. Syftet med att bära hörhjälpmedel är att kunna 

fungera i en social interaktion med andra människor och motarbeta upplevelsen att inte känna 

sig delaktig i samhället eller i en grupp. När omgivningen har förståelse för den 

hörselskadades situation och bemöter på ett sätt som möjliggör för den hörselskadade att höra, 

vara med och förstå bidrar det till upplevelse av gemenskap. Människan fungerar inte isolerat 

utan i samspel med andra. Upplevelse av gemenskap är en förutsättning för människans 

existens.

3.1.1 Omgivningens förståelse 
För den som är normalhörande är det naturligt att höra, något individen många gånger tar för 

givet. Det gör det svårt att sätta sig in i den hörselskadades situation. Normalhörande med 

erfarenhet av människor med en hörselskada kan känna empati och sympati för den 

hörselskadade och hans situation. Därför kan den normalhörande individen handla på ett sätt 

som hjälper den hörselskadade i det sociala mötet med andra människor.  

Alla bekanta och vänner som jag har, har varit hemskt förstående på nå vis. Är det någon 

bekant som ringer så går det väl bättre, dels känner de till mina problem och så förstår jag 

ungefär vad det handlar om i förväg. (intervju 2). 

Han hade ju tålamod och pratade tydligt så att det fungerade

(intervju 7). 

 Hon förutsätter att jag hör henne där inne men det gör jag ju inte. Jag hör ju en del men inte 

allt, och det är svårt för henne att vänja sig (Intervju 6).

Man kunde kanske tänka på att prata på ett annat sätt, komma till den man vill prata med och 

inte stå långt ifrån och ropa.  Men det förstår inte arbetskamrater (Intervju 4). 

Femåringen blir jätteirriterad på mig när jag inte hör vad hon säger, hon har inte riktigt 

förstått det där än (intervju 1). 
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3.1.2. Att fungera med andra 
För att fungera tillsammans med andra i en gemenskap krävs det att den hörselskadade kan ta 

för sig, ta plats för att inte bli osynlig bakom ett funktionshinder. Den hörselskadade måste 

våga be den som talar att återupprepa det han säger om den hörselskadade inte hör vad som 

sägs. Den hörselskadade måste vara insatt vilka hjälpmedel som finns på marknaden och hur 

de fungerar. Den hörselskadade får inte bli hämmad av ett funktionshinder. Att fungera i ett 

samspel med andra när man har en hörselnedsättning betyder att den hörselskadade måste 

placera sig lämpligt och koncentrera sig för att höra och förstå. I en social situation kan många 

faktorer försvåra situationen för den hörselskadade som använder hörhjälpmedel. 

Det värsta är när man tror att man hör någonting men så hör man fel. Det kan bli alldeles 

tokigt. Men har man hörapparaten så eliminerar man en hel del av det där. Man lär sig ju att 

vara försiktig för att det är väldigt farligt det här att man tror att man hörde så och så var det 

inte så, det kan bli väldigt tokigt. Man är rädd att man inte ska höra rätt (Intervju 1).

Blir det många som surrar samtidigt då är det svårt (Intervju 7).  

Det går ju bra så här på två man hand, jag skulle kunna gå på mer så att de fick säga det 

flera gånger, men man tycker att det är besvärande (Intervju 2). 

3.1.3  Utanförskap 
Hörhjälpmedel skapar förutsättningar för att delta i en gemenskap men teknikens 

begränsningar kan leda till en känsla av utanförskap som är gemenskapens motsats. Att ge och 

ta i ett socialt sammanhang uteblir. Hörhjälpmedel skapar förutsättningar till ett socialt liv. 

Men den hörselskadades tidigare erfarenheter, intellektuell förmåga och förmåga att hantera 

förändringar och förluster liksom hörhjälpmedlets begränsningar kan resultera i att den 

hörselskadade undviker större sammanhang. Det stimuli som uppstår i ett möte mellan 

människor reduceras eller uteblir och kan påverka upplevelsen av livskvaliteten negativt. 

I ett sällskap är det svårt att höra folk när de pratar och det är svårt att delta i olika samtal 

tack vare hörapparaten (Intervju 5).  

Jag kan ju inte gå på några tillställningar, det undviker jag, det går ju inte sitta med en massa 

folk och surr, man hör ju ingenting (Intervju 3).  

Man är ju ledsen att man inte hör och kan hänga med, så har det ju varit hela livet, man är 

hemskt mycket utanför (Intervju 2). 
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3.2  Möjligheter 
Den andra huvudkategorin har växt fram ur fyra underkategorier: Fördelar, Tacksamhet, Att 

fungera i vardagen och Hjälpmedel. Huvudkategorin belyser hörhjälpmedlets möjligheter att 

skapa förutsättningar för att uppleva gemenskap. Hörhjälpmedlets fördelar överväger 

nackdelarna. Informanterna påtalar sin tacksamhet över den teknik som gör att de kan höra 

och vara med. Ett hjälpmedel som möjliggör för dessa individer att fungera i vardagen. 

Hörhjälpmedel är en förutsättning för den hörselskadade att kommunicera, förstå ett samtal 

med andra. Den skapar möjligheterna.  

3.2.1  Fördelar 
Hörhjälpmedlets fördelar överväger nackdelarna. Många hörselskadade som använder någon 

form av hörhjälpmedel är tacksamma för den funktion den fyller och menar att hörhjälpmedlet 

trots sina begränsningar har möjligheter som väger tyngre. Det är bättre att höra det som är 

möjligt än att inte höra alls. Den skapar möjligheter att höra, delta i en gemenskap och 

uppleva livskvalitet. Dessutom finns andra tekniska hjälpmedel som kan komplettera 

hörhjälpmedlet till ett bättre hörande för den hörselskadade.

Den gör att jag kan höra så mycket som jag kan (Intervju 2). 

Jag hör inte utan hörapparaten (Intervju 1).  

Med den kan jag höra och vara med (Intervju 4). 

Möjligheterna finns så att säga (Intervju 5). 

Jag har rätt till skrivtolk och det använder jag när jag går på vägföreningsmöte (Intervju 2). 

Två hörapparater ger en bättre upptagningsförmåga (Intervju 4). 

3.2.2  Tacksamhet 
Flera uttryckte en tacksamhet för de möjligheter som hörhjälpmedlet medför. Utan 

hörhjälpmedlet skulle inte den hörselskadade höra vilket skulle innebära en mindre social 

aktivitet och ett mindre socialt närverk. Flera av informanterna berättade att de vara aktiva i 

olika föreningar, en av informanterna hade precis kommit hem från en utlandsresa och en av 

de intervjuade arbetar fortfarande. Detta skulle ha varit svårare om inte hörhjälpmedel 

utvecklats för att hjälpa den hörselskadade. 
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Tänk om det inte hade funnits någon hörapparat, då hade man ju inte kunnat prata med 

barnen (Intervju 2). 

 Att kunna sitta i bilen och prata med varandra, lyssna på bilradion eller första gången jag 

hörde fåglarna (Intervju 7).  

Den är en förutsättning för mig idag (Intervju 6). 

3.2.3 Att fungera i vardagen 
Informanter påtalade att de trots sin hörselnedsättning inte får vara rädd att besvära andra 

människor för att fungera på arbetsplatsen eller i andra sociala miljöer vi vistas i. Flera av 

informanterna har levt med sin hörselskada i många år. Informanternas utsagor vittnar om 

anpassning, viljan att göra det som är möjligt trots hörselskada och hörhjälpmedel. I de flesta 

fall sker hörselnedsättningen så successivt att det kan vara svårt att inse hörselskadan förrän 

efter ett antal år då hörselskadan orsakar betydande problem i en social gemenskap.  Den som 

arbetar i en miljö med hög ljudnivå eller arbetar mycket ensam kanske inte märker av sina 

problem utan anpassar sig till förutsättningarna utan att riktigt reflektera varför. Den 

hörselskadade kanske drar sig undan och finner ro i att sitta hemma och läsa en god bok eller 

pyssla för sig själv.

Jag måste alltid ha någon som jag kan fråga (Intervju 2).  

Många gånger får man fråga om (Intervju 5).  

Man blir suverän på att läsa på läpparna (Intervju 7).  

På arbetet har jag fått skärpa till mig (Intervju 4).  

I lagårdsmiljö talade man ju högt för korna skrek och det var maskiner som surrade, och så 

jobbade man ju nära varandra, så det var ju inte så stort problem då (Intervju 6). 

3.2.4  Hjälpmedel 
Hörhjälpmedel är ett hjälpmedel för att höra. Det finns flera hjälpmedel som kompletterar 

hörhjälpmedlet som tex. förstärkare till telefonen och till ringsignalen i dörrklockan. Det finns 

speciella hörslingor som kopplas till TV för att möjliggöra för den hörselskadade att följa ett 

program. Även i allmänna lokaler, kyrkor och föreningssalar finns hörslingor som hjälper den 
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hörselskadade att höra och ta del av det som avhandlas. Den hörselskadade har också tillgång 

till skrivtolk som följer med exempelvis på ett möte och skriver ner allt som sägs så att den 

hörselskadade kan följa dagordningen genom text istället för med hörseln. Bland 

informanterna i den här studien fanns en tro och ett hopp på teknikens utveckling för att bättre 

hörhjälpmedel kan underlätta den hörselskadades vardag. 

Jag har en ordentlig telefon med förstärkare (Intervju 4). 

När telefon ringer så hörs det genom dörrklockan (Intervju 5).  

Om de kunde få fram ändå bättre apparater än den jag har då kanske man kunde delta mer i 

samtalen kring olika aktiviteter (Intervju 5).  

3.3  Nackdelar 
Nackdelar är den tredje huvudkategorin som växt fram ur underkategorierna: Musik, 

Störningar, Ljudintryck, Begränsningar och TV/Telefon. Hörhjälpmedel möjliggör ett 

hörande för den hörselskadade som kan leda till upplevelse av gemenskap, men 

hörhjälpmedlets nackdelar betyder förluster och begränsningar för användaren. Förluster som 

gör det svårt för den hörselskadade att känna sig delaktig i samhället och att tillföra en 

relation något. Förluster som orsakar komplikationer och kan påverka upplevelsen av 

livskvalitet negativt. Musik kan för den hörselskadade upplevas som störande eftersom 

tekniken inte kan hantera tonerna och därför förändrar ljudet till något inte lika njutningsfullt. 

I närheten av andra tekniska apparater uppstår störningsljud i hörhjälpmedlet som för 

användaren är påfrestande och obehagligt. Alla ljud förstärks vilket gör den hörselskadades 

vardag jobbig och begränsar den sociala gemenskapen. Begränsningarna kan få betydande 

konsekvenser för individen som hellre stannar hemma istället för att delta i sociala intressen. 

För många är TV och telefon en viktig länk till livet utanför hemmets väggar, därför är det 

viktigt att den hörselskadade får tillgång till hjälpmedel som krävs för en fungerande teknik. 

3.3.1  Musik 
Den hörselskadade har inte bara förlorat sin hörsel, hörselskadan och användandet av 

hörhjälpmedel orsakar även andra förluster. Musik skapar gemenskap och betyder för många 

både livskvalitet och njutning. Hörhjälpmedlets teknik har svårt att hantera tonerna från musik 

vilket innebär att tillfredsställelsen av musiken uteblir. Musik är något som flera av de 

intervjuade uppger vara förändrat. Musik som strömmar ut från högtalarna i butiker är 

störande för den hörselskadade.
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Musik är hemskt svårt att höra, för att det blir ett gällt ljud, ett skarpt ljud, inte det där lite 

runda (Intervju 4).  

Musiken har jag tappat, den har blivit väldigt förändrad, jag tyckte ju mycket om att dansa 

och lyssna på musik tidigare (Intervju 7).  

Om jag går på konsert då är det ungefär som att ha en baksmälla dan efter (Intervju 1).

3.3.2  Störningar 
Hörhjälpmedel medför inte bara fördelar, de kan även orsaka problem i vardagen för 

användaren med störande pip och olika biljud. Ordet störningar inbegriper många aspekter. 

Hörhjälpmedlet kan orsaka pipljud som är störande för andra. Den kan ge klåda i örat vilket 

gör att användare måste vara utan några dagar. Hörhjälpmedlet reagerar på andra tekniska 

apparater och orsakar ett biljud i hörhjälpmedlet. Dessutom kan införskaffandet av 

hörhjälpmedlet förknippas med ett steg i åldrandet och involverar den hörselskadades 

självbild, vilket kan vara svårt att acceptera.

När jag skruvar upp apparaten för att höra bättre kan apparaten börja pipa. Det är ju 

störande för alla andra (Intervju 2).

Om man går förbi en högspänningsledning eller ett telefonskåp så reagerar apparaterna, 

man får störningsljud och det blir ett biljud (Intervju 5). 

3.3.3  Ljudintryck 
En komplikation av hörhjälpmedlet är den trötthet som ofta drabbar den hörselskadade 

eftersom hörhjälpmedlet förstärker alla ljud. Att ständigt vara trött påverkar upplevelsen av 

livskvalitet negativt. Tröttheten kan resultera i att den hörselskadade begränsar sin sociala 

aktivitet vilket leder till ett mindre socialt liv. Möjligheterna att känna gemenskap begränsas 

och kan i längden leda till depression.  

Det är bullrigt och jobbigt med alla ljud som förstärks (Intervju 2).  

Jag är jätteglad när det är kväll och jag drar ut dem och lägger mig, det är mycket saker som 

förstärks, man blir så bemängd med ljud. Då jag fortfarande arbetade och kvällen kom var 

jag väldigt trött, man var ju tvungen att anstränga sig hela tiden eftersom hörapparaten tar in 

alla ljuden, ett vanligt öra sovrar ju (Intervju 4). 
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3.3.4  Begränsningar 
Behovet av hörhjälpmedel innebär ett beroende av att tekniken fungerar, men även praktiska 

och känslomässiga begränsningar för användaren. Den hörselskadade som använder 

hörhjälpmedel kan inte höra som en normalhörande. Har inte samma valmöjligheter som 

andra. Att vara hörselskadad innebär att individen känner trötthet och utanförskap. Det är lätt 

att den hörselskadade isolerar sig till den värld hon känner till och kan hantera trots sin 

hörselskada. Då reduceras det sociala stimuli som är ett resultat av olika relationer, möten 

med människor, vilket kan leda till en reducerad upplevelse av gemenskap och livskvalitet.  

Jag hör ju att det händer någonting, men jag kan inte få det till ord. Om de har fått sagt om 

en tre gånger, då vågar jag inte fråga nå mer (Intervju 2). 

Om jag sitter på en konsert och det finns hörslinga så fungerar det ju, men finns inte det då 

hör ju jag nästan ingenting alls (Intervju 5). 

Att man blir fel placerad, man vill ju inte alltid hålla på och fråga: får jag byta plats med dig, 

jag hör inte vad du säger (Intervju 1). 

Maken kanske skulle vilja att jag följde med på hans möten (Intervju 4). 

Då upptäckte öronläkaren hur dåligt jag hörde på båda öronen och avrådde mig från att bli 

barnmorska. Jag har aldrig haft mitt hår uppsatt sen jag fick hörapparat vilket jag ofta hade 

innan, jag ville inte visa att jag hade hörapparat (Intervju 1). 

ville helst inte umgås med folk, man kan ju inte ta till sig saker, man hör ju inte i 

folksamlingar, man är ju utanför (Intervju 7).  

3.3.5  TV/Telefon 
Informanterna i den här studien är mellan 60 och 80 år vilket innebär att nästan alla har barn 

och barnbarn. Familjen utgör många gånger den enda sociala faktorn i den hörselskadades liv. 

Flera av informanternas familjemedlemmar bor på annan ort vilket gör att telefonen är en 

betydelsefull kommunikationsmöjlighet. Men eftersom hörhjälpmedlet och telefonen inte 

fungerar tillfredsställande tillsammans begränsas användandet av det verktyget. För många är 

TV det enda sällskapet på äldre dar. TV är en möjlighet att skingra tristessen, få tiden att gå 

och dessutom kan den fungera som en länk till samhället utanför hemmet. Därför är det 

viktigt för den hörselskadade att hörhjälpmedlet och kompletterande tekniken fungerar 

tillfredsställande.
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Det låter precis som ”Kalle Anka” på TV på nå vis…det är så konstigt ljud. Man skulle vilja 

ha allt textat på TV:n. Det är svårt att höra telefon, det är ju ändå sämre (Intervju 2).  

Dom som jag har nu är jag inte riktigt nöjd med för teleslingan ger ett konstigt ljud, det är 

den sämsta jag har haft. Prata i telefon det har inte heller gått (Intervju 4).

Det är besvärligt och höra med telefonen och hörapparaten bredvid, jag får ett sämre ljud 

(Intervju 5). 

Jag har luren vänd mot bröstet där mottagaren av ljudet sitter och så har jag en förstärkare 

på telefon (Intervju 2).  

TV går ju bra, jag har ju en slinga som jag hör genom, jag kan ju inte uppfatta allt de säger i 

TV om de inte har en slinga (Intervju 5). 

4.  Diskussion 
4.1  Huvudresultat 
Syftet med den här studien var att beskriva hur äldre människor med hörhjälpmedel upplever 

sin livskvalitet. Efter kategoriseringen av intervjumaterialet från sju äldre människor, mellan 

60-80 år, som har hörhjälpmedel kunde man urskönja tre huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier: Gemenskap med underkategorier; omgivningens förståelse, att fungera med 

andra, utanförskap. Möjligheter med underkategorier; fördelar, tacksamhet, att fungera i 

vardagen, hjälpmedel. Kategorin Nackdelar skapades ur underkategorier som musik, 

störningar, ljudintryck, begränsningar, TV/Telefon. Resultatet visade att några av användarna 

tycker att dom får förståelse från omgivningen medan andra menar att det är svårt för andra 

att sätta sig in i den hörselskadades situation. För att fungera i ett samspel med andra måste 

åhöraren med en hörselnedsättning, trots att han/hon bär hörapparat tänka på att placera sig 

rätt. Dessutom kräver att höra, för att inte göra bort sig, en viss koncentration från åhöraren, 

att man får skärpa till sig, vilket leder till trötthet och många gånger resulterar i att han/hon 

stannar hemma istället, vilket i längden kan leda till ett utanförskap. Trots detta visar 

resultatet att fördelarna med hörhjälpmedel är stora och betydande. Hörhjälpmedel möjliggör 

ett hörande och därmed känsla av gemenskap och trygghet för individen. Många uttrycker sin 

tacksamhet för de möjligheter som apparaten skapar. Den hörselskadade får inte vara rädd att 

besvära andra människor, be om hjälp för att fungera i vardagen och acceptera att man är 

beroende av en fungerande teknik. Tekniken utvecklas hela tiden och blir allt bättre men 

fortfarande finns begränsningar av vad den klarar av. Tekniken har svårt att hantera tonerna 

från musik, det uppstår störningsljud i kombination med andra tekniska apparater och alla ljud 

förstärks vilket skapar en massa intryck som gör tillvaron tröttsam för individen.  
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4.2  Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva hur äldre människor med hörhjälpmedel upplever sin 

livskvalitet. Psykologen Naess (24) definition av livskvalitet är likställt med att ha det bra, att 

man har livslust, tilltro till den egna förmågan, känner gemenskap, trygghet och harmoni.   

Naess menar vidare att en person har hög livskvalitet om han/hon är aktiv, känner livslust och 

engagerar sig i något för han/henne intressant. Det är viktigt för individen att känna 

samhörighet, ett nära/varmt/ömsesidigt förhållande till minst en person, har kontakter, känner 

vänskap och upplever gemenskap och grupptillhörighet. En människa har bättre 

förutsättningar att känna god livskvalitet om han/hon har självkänsla, har tilltro till sin egen 

förmåga, accepterar sig själv och lever efter egna normer. Det är också viktigt att ha en 

grundstämning av glädje, trygghet och harmoni. Att känna samhörighet med naturen och inte 

isolerar sig från den yttre världen (24).  Resultatet visade att informanterna i den här studien 

känner stor tacksamhet för att tekniken gör det möjligt för dem att prata med och förstå nära 

och kära och att dom, tack vare hörapparaten, kan delta i olika aktiviteter, det vill säga att 

fungera i interaktion med andra och känna gemenskap. Dock kan inte hörhjälpmedlet ersätta 

ett friskt öra, den som använder hörhjälpmedel kan inte förvänta sig att han/hon kan höra som 

en normalhörande. Tekniken har begränsningar vilka inskränker på tillvaron och gör den inte 

alltid så enkel, frånvaro av att ha det bra. Tekniken är viktig men även individens egen 

inställning till förändringar är avgörande för att kunna höra och förstå med hörhjälpmedel (1). 

Av tidigare forskning framgår att personer som upplever hög hälsa (5), hög kognitiv förmåga 

(11) och har humor (12) har större möjlighet att höra med hjälp av tekniken. De känner tilltro 

till den egna förmågan. Hörselnedsättning reducerar förmågan att integrera information från 

omgivningen (2) och kan orsaka depression, låg självkänsla, mindre socialt nätverk och 

ensamhet vilket leder till otrygghet, disharmoni och låg livskvalitet (1). Författaren har 

tidigare nämnt att hörhjälpmedel inte gör att individen kan höra som en normalhörande (1). 

Tyvärr haltar tekniken i vissa sammanhang vilket gör användandet mer komplicerat. 

Hörhjälpmedlet förstärker alla ljud vilket är mycket påfrestande för användaren. Musiken 

förändras eftersom dess teknik har begränsningar som gör det svårt att hantera tonerna och det 

välbefinnande som musik kan skapa uteblir. Om flera pratar samtidigt blir ljudet otydligt och 

det är svårt för användaren att urskilja något specifikt och det kan leda till otrygghet. 

Dessutom uppstår störningsljud i hörhjälpmedlet vid vistelse i en miljö med många tekniska 

apparater. Hörhjälpmedlet är svårt att kombinera med telefonen (5). Dessa nackdelar 

begränsar individen att delta i samhället, skapa och bibehålla vissa kontakter vilket bidrar till 

utanförskap och reducerar upplevelsen av livskvalitet. Hörhjälpmedel skapar förutsättningar 

att etablera sociala relationer för en individ med hörselnedsättning vilket motverkar 

utanförskap, skapar grogrund för gemenskap och leder till högre livskvalitet (1). Tekniken är 
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ett hjälpmedel för den hörselskadade att känna sig trygg i aktiviteter och sociala situationer. 

Den skapar fördelar som möjliggör för individen att fungera i vardagen. Hörhjälpmedel gör 

det möjligt, trots hörselnedsättningen, att låta den egna viljan styra vad han/hon gör och kan 

vilket betyder att personen mår bra, har livslust, känner tilltro till egen förmåga, trygghet, 

harmoni och gemenskap. Även om hörhjälpmedlet hjälper väldigt lite är det ändå bättre än 

alternativet att inte höra alls, då utanförskapet blir totalt. Ett besvärligt hjälpmedel är trots 

detta förbättrande för individens känsla av livskvalitet genom möjlighet att kommunicera med 

omgivningen för att skapa gemenskap och trygghet (1).   

4.3  Metoddiskussion 
I genomförandet av studien valde författaren en kvalitativ beskrivande design för att få en 

djupare förståelse för hur äldre människor med hörhjälpmedel upplever sin livskvalitet. 

Informanterna valdes ut genom att författaren tog kontakt med en förening för hörselskadade 

vilket kan ha inneburit att resultatet baseras på uttalanden från en mer homogen grupp och 

därmed inte med säkerhet överensstämmer och kan överföras till icke medlemmar. Att 

rekrytera deltagare på annat sätt skulle kunna bli en allt för tidskrävande process (30). Ur etisk 

synvinkel var inkluderingen av medlemmar att föredra. En brist i urvalet är att ingen av de 

intervjuade bor på äldreboende, vilket faktiskt är en stor grupp i den här populationen.  

Författaren tog kontakt med ordförande för föreningen och inbjöds att delta i kommande 

årsmöte. Där presenterade författaren studien i stora drag och dess syfte. Medlemmar som var 

intresserade att delta kunde kontakta författaren på plats. Författaren deltog i årsmötet 

eftersom författaren trodde att det fanns betänkligheter från de äldre att öppna sig för en helt 

okänd människa. Författaren upplevde aldrig några problem med det arrangemanget, trots att 

bara två valde att anmäla sitt deltagande vid årsmötet. Författaren fick även ta del av 

medlemsregistret och kunde därigenom ta kontakt med medlemmar per telefon. Författaren 

försökte medvetet ta med lika många kvinnor och män och ville dessutom att informanterna 

skulle representera både landsbygd och tätort. Detta för att öka möjligheterna att belysa 

området utifrån olika erfarenheter och bakgrund, för att skapa variationer och olikheter 

inkluderade studien båda könen från olika åldersgrupper (30). Ojämlika relationer mellan 

kvinnor och män har varit gällande inom forskningen. Normen har varit mannen och den 

manliga kroppen medan kvinnan har varit den avvikande (30). Författaren ansåg därför att det 

var viktigt och intressant för studien att informanterna var av båda könen eftersom 

populationen av äldre representerar både män och kvinnor. Att fler män än kvinnor drabbas av 

hörselnedsättning beror troligen på att männen i den här generationen mer än kvinnor 

exponerats av höga ljud och buller i sin miljö (6). Författaren anser inte att det faktum att fler 

män än kvinnor drabbas av hörselnedsättning borde spegla könsfördelningen av 

informanterna i studien eftersom hon inte intresserad av resultatet i ett könsperspektiv. 



��

Författarens syfte är att presentera resultaten av hur äldre människor med hörhjälpmedel 

upplever sin livskvalitet. Att det i studien ändå redovisas andra forskares resultat som har ett 

könsperspektiv anser författaren bara är intressant som kunskap och påvisar att ett 

könsperspektiv finns studerat. Samtliga intervjuer gjordes i respektive informants hem vilket 

skapade en trygg och avslappnad stämning. Den som intervjuar måste bygga upp en atmosfär 

där den intervjuade känner sig trygg att tala fritt om sina upplevelser och känslor (31). 

Författaren anpassade sig efter individernas möjligheter att förflytta sig och anser också att det 

bör vara en trygg miljö för den som blir intervjuad. Författaren valde att göra intervjuer därför 

att det passar författaren personligen. Författaren har lätt att få kontakt med nya människor 

och tycker att metoden gav möjlighet till djupare samtal som är både roligt och ovanligt idag. 

En fördel med intervjuer är att det skapas en permanent, fullständig och objektiv 

dokumentation som författaren kan gå tillbaka till under hela forskningsprocessen (30). I 

forskningssammanhang är det upp till intervjuaren att på kort tid skapa en sådan kontakt att 

samspelet mellan intervjuare och intervjuad blir förmer än artig konversation eller utbyte av 

åsikter (31). Enligt Kvale (31) är den personliga kontakten och ständigt nya insikter i 

intervjupersonernas livsvärld, som intervjuandet erbjuder, en spännande och berikande 

upplevelse. En kvalitativ och väl genomförd forskningsintervju kan vara en positiv och 

berikande upplevelse för den intervjuade. Det sker förmodligen inte varje dag att en annan 

person bara intresserar sig för, visar lyhördhet och söker förstå ens upplevelser av och 

uppfattning om ett ämne (31). Intervjun är ett samtal där två människor talar om ett ämne som 

intresserar dem båda. Det bestämdes att intervjufrågorna skulle beröra fördelar och nackdelar 

med att använda hörhjälpmedel, liksom hur länge personen burit apparaten och orsaken till 

anskaffandet. Dessutom ville författaren veta hur hörhjälpmedlet påverkat personens liv. 

Dessa faktorer fann författaren och dåvarande handledare intressanta för att besvara syftet 

med studien. Det är av stor betydelse hur frågorna ställs under intervjuerna. Olika 

formuleringar kan leda till olika resultat. Frågorna måste därför prövas i förväg och 

intervjuaren måste vara observant på allt vad som sägs under intervjun så att det verkligen är 

självupplevda erfarenheter (30). Författaren gjorde en provintervju som resulterade i några 

justeringar för att frågorna bättre skulle kunna möta syfte och problemformulering. För att 

stärka trovärdigheten på studien kunde författaren göra ytterligare provintervjuer efter 

justeringarna av frågorna (30). Intervjuerna spelades in på band, avidentifierades och 

transkriberades ordagrant så att ingen information skulle gå förlorad. Författaren ansåg att 

trovärdigheten stärktes genom att författaren använde sig av halvstrukturerade frågor med en 

intervjuguide vid intervjuerna för att få fram så mycket som möjligt utifrån syfte och 

frågeställning. Halvstrukturerad intervju omfattar förslag på relevanta frågor men erbjuder 

samtidigt möjlighet att göra förändringar av frågornas form och ordningsföljd om så krävs för 

att följa upp svaren och berättelserna från informanten (31). Detta förfarande ger mycket 



��

information och en bred bild av informanten. Informanterna fick tala fritt och utförligt om 

ämnet men ibland behövde författaren föra in ämnet på de aktuella frågorna för att få svar. 

Eftersom författaren inte har någon kollega att diskutera och jämföra tolkningar av 

intervjuerna med så speglas resultatet enbart av en författares erfarenhet och kunskap. Det 

hade varit fruktbärande för studiens relevans med flera författare (30). Då kan flera 

utgångspunkter belysas och dessutom kompletteras olika förkunskaper. Dock tror författaren 

att det vid intervjutillfället fanns en fördel med att komma ensam hem till den äldre personen i 

hans/hennes hem. Den som intervjuar är gäst och informanten befinner sig i en trygg och 

välkänd miljö. Dessutom är både intervjuaren och den som intervjuas lika utsatta i sin 

situation.  Trovärdigheten av analysarbetet har skapats bland annat genom att den kompletta 

intervjutexten och kategoriseringen har diskuterats och arbetats fram tillsamman med 

handledare (30). Det är värdefullt för trovärdigheten om personer insatta i forskning granskar 

om kategorier överensstämmer med textens innehåll. Att benämningarna verkar rimliga och 

tolkningarna trovärdiga (30). För att ytterligare stärka trovärdigheten hade flera personer med 

kunskaper inom ämnet kunnat granska materialet. Författaren själv genomförde samtliga 

intervjuer vilket stärker datamaterialets trovärdighet (30). Trovärdighet bedöms genom 

reflektion och diskussion mellan deltagare i forskargruppen i syfte att uppnå Eftersom det är 

första gången författaren genomför en kvalitativ studie med intervjuer kan hennes ringa 

erfarenhet av tillvägagångssättet vara en negativ faktor för studiens trovärdighet.

Eftersom författaren inte är hörselskadad och inte bär hörapparat och är mycket yngre än den 

här generationen kan här möjligen finnas grund för alternativa tolkningar (30). Klyftan kan 

även stärka studiens trovärdighet eftersom den reducerar risken att författarens oberoende 

hotas av att författaren identifierar sig så starkt med undersökningspersonerna att det blir svårt 

att upprätthålla professionell distans (31). Tillförlitlighet, noggrannhet och överensstämmelse 

fastställs genom att citat återges för att visa beskrivningskategoriernas förankring i 

ursprungsdata (30). Överförbarhet skapas genom variation, djup och innebördsrikedom i 

beskrivning av fenomenet. Variationen har författaren i den här studien försökt att skapa 

genom eftersträva en bredd på informanterna vad gäller kön och bostadsort. Djup skapas 

genom intervju med halvstrukturerade frågor där informanten erbjuds tala fritt och utförligt 

om sitt ämne. Läsaren får bedöma utifrån författarens beskrivning av urval, 

datainsamlingsmetod, analysprocess samt presentation av resultat med adekvata citat om 

resultaten är överförbara (30). 

4.4  Allmän diskussion 
I ett större sammanhang betyder resultaten att forskning och utveckling av nya och bättre 

hörhjälpmedel bör prioriteras för att kunna möta de verkliga behoven. Inte bara tekniken ska 

utvecklas, mer kraft måste läggas på individen för att stimulera till motivation att lära sig 
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förstå och integrera informationen med hjälp av hörhjälpmedlet. Dessutom bör omgivningen 

få kunskap om att ett hörhjälpmedel inte gör att den hörselskadade hör som en normalhörande 

utan att apparaten har begränsningar. Hörhjälpmedlet bara möjliggör ett hörande. 

Omgivningen kan hjälpa till genom att se på den man talar med och prata lugnt och tydligt. 

Allmänna lokaler bör installera och kontrollera teknik som underlättar för hörselskadade att 

delta i gemensamma aktiviteter. Pipande och larmande apparater bör minimeras, trevlig 

julmusik i butikerna och skränig reklam på TV och i allmänna miljöer är svåra inslag för den 

som är hörselskadad och gör det svårt för han/hon att vistas i dessa lokaler. Kanske borde vi 

tänka på att ta mer hänsyn till varandra. Inom sjukvården finner man ofta skyltar uppsatta att 

jag som besökare och personal borde tänka på att inte använda starka parfymer eftersom det 

försvårar för våra allergiker. Därför borde vi även inom vården tänka på att den teknik som 

finns och som förekommer i direkt kontakt med en patient inte ska avge höga ljud och pip 

som orsakar lidande för den patient som har en hörselskada. Vi måste prata lugnt och tydligt 

och vända oss till den vi pratar med. Det skulle vara intressant att se resultaten av en studie 

som berör hur hörselskadade upplever störande ljud när dom vistas inom sjukvården.  

Författaren anser också att det skulle vara intressant att se resultaten av en studie som mäter 

hur dagens äldre population hanterar förändring i jämförelse med dem som är unga idag, hur 

en yngre genration hanterar åldersrelaterade förändringar. Det räcker inte med att höra, för att 

känna trygghet och gemenskap måste individen både kunna höra och förstå, integrera 

sinnesintrycken med inre erfarenhet och kunskap (6). En individs erfarenhet och kunskap 

formas av den miljö som personen växer upp och befinner sig i. Vårt samhälle förändras hela 

tiden. De som är äldre idag har varit med om en omfattande teknikutveckling och 

samhällsomvandling. Människor i den här populationen har haft helt andra förutsättningar än 

dagens unga, vilket bör påverka dem i deras förmåga att hantera förändringar. Därför borde 

samma studie se annorlunda ut om 40 år. Det är viktigt att sjukvården och annan omgivning 

får kunskap om den hörselskadades situation eftersom det skapar förståelse vilket kan leda till 

bättre möjligheter att närma sig den hörselskadade på hans/hennes villkor. Sjuksköterskan kan 

minimera störande pip och oljud som är störande för den hörselskadade. En normalhörande 

arbetskamrat anpassar sig till den hörselskadades situation, pratar tydligt och försöker tänka 

på att vända sig till den han/hon pratar med.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur länge har du haft ditt hörhjälpmedel? 

Varför skaffade du hörhjälpmedel? Vad var initiativet till anskaffandet 

av hörhjälpmedlet? 

Kan du berätta lite om hur ditt liv påverkats av att du bär 

hörhjälpmedel?

Vad ser du för fördelar med hörhjälpmedlet? 

Upplever du någon nackdel med hörhjälpmedlet? 

Tycker du att hörhjälpmedlet svarar upp mot dina förväntningar? 
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Bilaga 2 

Vill du, tillsammans med sju andra personer som använder hörhjälpmedel, delta i en studie 

vars syfte är att få kunskap om hur äldre människor med hörhjälpmedel upplever sin 

livskvalitet? 

Du är en av sju personer som får detta brev. Det innebär en förfrågan om att delta i en studie 

vars syfte är att få en uppfattning om hur äldre människor med hörhjälpmedel upplever sin 

livskvalitet.  

Din medverkan består av att Du blir intervjuad i cirka 1 timme. Intervjun kommer att äga rum 

på för dig lämplig plats. Intervjun kommer att spelas in på band.

Att medverka i studien är frivilligt. Intervjumaterialet och studiens resultat kommer att 

hanteras konfidentiellt, med vilket jag menar att sammanställningen av resultatet inte kommer 

att presenteras så att enskild person kan identifieras. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan motivering.  

Jag är tacksam för din medverkan. 

Ytterligare information om studien kan lämnas av: 

Sjuksköterskestuderande:   Handledare: 

__________________________  __________________________ 

Maria Bergström  Ingrid Gällstedt Fransson 

Tel. 070-220 27 65  Universitetsadjunkt, Fil mag 

    Högskolan Gävle

    Institutionen för vårdvetenskap och

    sociologi 

    Tel. 026-64 82 44
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