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Abstrakt 
Bakgrund: Hörapparater och glasögon är två typer av hjälpmedel som förstärker ett nedsatt sinne. 

Båda hjälpmedlen används av många människor världen över och i takt med att befolkningen ökar 

och människorna blir äldre antas behovet av hjälpmedlen öka. Samhällets rådande attityder till 

hörapparater och glasögon kan påverka de som använder sig av hjälpmedlen i positiv eller negativ 

bemärkelse och även påverka de som skulle ha nytta av att använda hjälpmedlen. 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka attityder till hörapparater i jämförelse med attityder 

till glasögon hos lärar-, socionom- och sjuksköterskestudenter vid Örebro Universitet. 
 
Metod: En enkät med slutna frågor konstruerades för att mäta attityder, den genomgick en 

pilotstudie och delades sedan ut till lärar-, socionom och sjuksköterskestudenter. Svaren analyserades 

med deskriptiv och jämförande statistik. Attityderna jämfördes mellan hjälpmedlen och med 

avseende på kön, erfarenhet av hjälpmedlen, egen användning eller om de ursprungligen är från 

Örebro.  
 
Resultat: Studenterna har i majoritet positiva attityder både till hörapparater och glasögon. Attityder 

till glasögon är mer positiva än till hörapparater, speciellt gällande kosmetiska egenskaper.  
 
Slutsatser: Erfarenhet till hjälpmedlen verkar generera mer positiva attityder och det är möjligt att 

attityder till både glasögon och hörapparater i framtiden utvecklas till mer positiva till följd av att 

hjälpmedlen kan tänkas bli vanligare och erfarenhet likaså. 
 

 

Abstract 
Background: Hearing aids and eyeglasses are two types of aids that amplifies an impaired sense. 

Both aids are used by many people around the world and as the population grows and people get 

older the assumed need for aids is to increase. Society's prevailing attitudes towards hearing aids and 

eyeglasses can affect the users of the aids in a positive or a negative sense, and even affect those who 

would benefit from the use of aids. 
 
Aim: The aim of this study is to investigate attitudes towards hearing aids compared to attitudes 

towards eyeglasses among students who study at Örebro University to become teachers, social 

workers or nurses. 
 
Method: A questionnaire with closed questions were designed to measure attitudes, it underwent a 

pilot study and was given to students who study to become teachers, social workers or nurses. Data 

were analyzed in descriptive and comparative statistic. Attitudes between the aids were compared 

and also in terms of gender, experience of the aids, own use or if they originally come from Örebro. 
 
Results: The students have in majority positive attitudes towards both hearing aids and eyeglasses. 

Attitudes towards eyeglasses is more positive than attitudes towards hearing aids, especially when 

concerning their appearance. 
 
Conclusions: Experience of the aids seem to generate more positive attitudes and it is possible that 

the attitudes of both eyeglasses and hearing aids in the future develop into more positive due to the 

assumed increase of use and therefore experience. 
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Förord 
 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla de nära och kära som har varit uppmuntrande och mentalt 

stöttat oss genom denna process. Vi vill även tacka vår handledare Susanna som under hela arbetets 

gång stärkt oss med sin positivitet. Vidare tackar vi Restaurang Forum för att ni alltid har rykande 

hett kaffe till studentvänliga priser. Ett extra stort tack riktas till alla de studenter som deltagit i vår 

studie och tagit sig tid att svara på vår enkät. Utan er hade det inte varit möjligt, tack!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................. 1 

2. Bakgrund............................................................................................................................. 1 

2.1 Hörselnedsättning och hörapparatanvändning ................................................................. 1 

2.2 Synnedsättning och glasögonanvändning ........................................................................ 1 

2.3 Åldrande befolkning ........................................................................................................ 2 

2.4 Utveckling av hörapparater .............................................................................................. 2 

2.5 Utveckling av glasögon.................................................................................................... 2 

2.6 Stigmatisering .................................................................................................................. 3 

2.6.1 Påverkan av stigmatisering ................................................................................................... 3 

2.7 Attityder till hörapparater ................................................................................................ 3 

2.8 Attityder till glasögon ...................................................................................................... 4 

2.9 Stigmatisering och påverkan på användning av hjälpmedlen .......................................... 4 

2.10 Universitetsstudenter i Örebro ....................................................................................... 5 

3. Syfte ..................................................................................................................................... 5 

3.1 Frågeställningar................................................................................................................ 5 

4. Metod ................................................................................................................................... 5 

4.1 Studiedesign ..................................................................................................................... 5 

4.2 Urval ................................................................................................................................ 5 

4.3 Enkätkonstruktion ............................................................................................................ 6 

4.4 Pilotstudie ........................................................................................................................ 7 

4.5 Datainsamling .................................................................................................................. 7 

4.6 Etiska överväganden ........................................................................................................ 8 

4.7 Dataanalys ........................................................................................................................ 8 

5. Resultat ................................................................................................................................ 9 

5.1 Demografisk information ................................................................................................. 9 

5.2 Jämförelse mellan attityder till hörapparat och attityder till glasögon ............................ 9 

5.2.1 Skillnader mellan hörapparat och glasögon, i underkategorin “Utseende” ........................... 11 

5.2.2 Skillnader mellan hörapparat och glasögon, i underkategorin “Fördomar” .......................... 12 

5.2.3 Skillnader mellan hörapparat och glasögon, i underkategorin “Intention” ........................... 13 

5.2.4 Skillnader mellan hörapparat och glasögon, andel som svarat “vet ej” ................................ 15 

5.3 Resultat utifrån demografiska variabler ......................................................................... 15 

5.3.1 Kön ..................................................................................................................................... 15 

5.3.2 Ursprungligen från Örebro ................................................................................................. 16 



 

 
 

5.3.3 Använder glasögon ............................................................................................................. 16 

5.3.4 Använder hörapparat .......................................................................................................... 16 

5.3.5 Använder annat hjälpmedel ................................................................................................ 16 

5.3.6 Har erfarenhet av glasögon ................................................................................................. 16 

5.3.7 Har erfarenhet av hörapparat .............................................................................................. 17 

5.3.8 Sammanfattning av kommentarerna ................................................................................... 17 

6. Diskussion ......................................................................................................................... 18 

6.1 Studiens huvudfynd ....................................................................................................... 18 

6.2 Resultatdiskussion.......................................................................................................... 18 

6.2.1 Glasögon kan anses som attraktivt ..................................................................................... 18 

6.2.2 Studenter önskar diskret hörapparat ................................................................................... 19 

6.2.3 Alternativ till glasögon ....................................................................................................... 19 

6.2.4 Erfarenhet av hjälpmedlen verkar vara positivt .................................................................. 19 

6.2.5 Osäkerhet i attityder till hörapparater ................................................................................. 20 

6.2.6 Har vi växt ifrån föråldrade fördomar? ............................................................................... 20 

6.2.7  Optimera hörandet med tekniken ....................................................................................... 21 

6.3 Metoddiskussion ............................................................................................................ 21 

6.3.1 Studiedesign och enkätkonstruktion ................................................................................... 21 

6.3.2 Urvalsmetod........................................................................................................................ 22 

6.3.3 Datainsamling ..................................................................................................................... 22 

6.3.4 Svarsalternativ .................................................................................................................... 22 

6.3.5 Val av tester ........................................................................................................................ 23 

6.4 Förslag på fortsatt forskning .......................................................................................... 23 

7. Slutsatser ........................................................................................................................... 24 

Referenslista .......................................................................................................................... 24 

BILAGA 1 ............................................................................................................................. 27 

BILAGA 2 - Enkäten ........................................................................................................... 29 

 

 

  



 

1 
 

1. Inledning 

Hörapparater och glasögon är hjälpmedel som kan används vid hörsel- respektive synnedsättning. De 

båda hjälpmedlen hjälper till att förstärka ett nedsatt eller skadat sinne och de kan därför 

kategoriseras som sinneshjälpmedel. Samhällets attityder kring hjälpmedlen kan påverka de som 

redan använder sig av, eller de som skulle behöva använda sig av hjälpmedlen i både positiv 

och/eller negativ bemärkelse. 

 

Trots att båda hjälpmedlen är lika på det sättet att de båda kan användas för att förstärka ett nedsatt 

eller skadat sinne så tycks det finnas skillnader rörande användning av hjälpmedlen och hur de 

uppfattas av samhället. Flertalet studier har gjorts som undersöker attityder till både hörapparat och 

glasögon men de flesta utfördes för decennier sedan och mycket har förändrats. På senare år syns 

glasögon ofta i reklam när de används av kändisar och glasögon kan uppfattas som en 

modeaccessoar. Solglasögon som inte förbättrar synen men utseendemässigt påminner om glasögon 

har använts i många år just för att det är snyggt och nu verkar personer även använda sig av glasögon 

utan styrka just för dess kosmetiska egenskaper. Hörapparat används inte på samma sätt som 

glasögon och hörapparaten tycks ha en osäker plats i samhället. På senare tid har dock även 

hörapparaten utvecklats mycket både i funktion och design, frågan är om även samhällets attityder 

har gjort en liknande utveckling. 

2. Bakgrund 

2.1 Hörselnedsättning och hörapparatanvändning 
Statistik från 2015 visar att 18,3 procent av Sveriges befolkning (16 år och uppåt) har en 

hörselnedsättning (Statistiska centralbyrån [SCB], u.å.). Det motsvarade år 2015 ungefär 1,8 

miljoner människor. Enligt Stevens et al. (2011) ökar förekomsten av hörselnedsättning med 

stigande ålder samt är vanligare hos män än hos kvinnor. Det finns flera sätt att gå tillväga i 

rehabiliteringen av en hörselnedsättning men utprovning av hörapparat är en av de vanligaste 

insatserna. Enligt SCB:s statistik från 2015 har 4,6 procent av Sveriges befolkning över 16 år 

hörapparat. Trots att skadad hörsel redan idag kan anses vara ett etablerat problem kan det förväntas 

öka då dagens lyssningsvanor ofta är påfrestande för hörselsinnet. Socialstyrelsen (2002) rapporterar 

att skolungdomar i Sverige utsätter sig för starka ljudnivåer på fritiden och inte skyddar sig med 

hörselskydd och riskerar därför att få tinnitus. Även buller på arbetsplatser kan vara skadliga för 

hörseln menar Arbetsmiljöverket (2013). Starka ljud vid enstaka tillfällen kan ge en tillfällig 

hörselskada men att vid upprepade tillfällen utsätta sig för starka ljud kan ge permanenta skador på 

hörseln enligt American College of Occupational Medicine (1989). Genom exponering av för starka 

ljudnivåer kan processen för en åldersrelaterad hörselnedsättning fortskrida snabbare (Kujawa & 

Liberman, 2006). 

 

2.2 Synnedsättning och glasögonanvändning  
Statistik från 2015 visar att 68,3 procent av Sveriges befolkning som är över 16 år använder glasögon 

eller linser (Statistiska centralbyrån [SCB], u.å.). Det motsvarar ungefär 6,7 miljoner människor. I 

Sverige behöver varannan svensk i åldern 16-84 år använda sig av glasögon för att problemfritt 

kunna läsa texter (Socialstyrelsen, 2009). En studie av Kim et al. (2016) visar att tonåringar idag 

spenderar flera timmar varje dag framför skärmar som smarta telefoner, tv-apparater och datorer. 

Flera av tonåringarna upplever synstörning och suddig syn. Användandet av smarta telefoner kan 
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även orsaka att ögonen blir röda, torra och tåras. Användandet av smarta telefoner kan göra att 

problem med synen och ögonen ökar men hur användandet kommer att påverka ögonen och synen 

över en livstid finns det ännu inga studier på (Kim et al., 2016). Det är inte bara tonåringar som 

använder smarta telefoner och datorer utan en stor del av befolkningen och det kan tänkas att det 

kommer att påverka ögonen och synen i negativ bemärkelse så att allt fler kan komma att behöva 

använda sig av glasögon.  

 

2.3 Åldrande befolkning 

Befolkningen i Sverige beräknas att öka kraftigt under de närmaste åren. En orsak till detta beror av 

att det föds fler personer än det dör. Det är en följd av att människor idag blir äldre än förr och en 

större del av befolkningen utgörs idag av äldre människor. År 2015 bestod nästan 20 procent av 

Sveriges befolkning av personer över 65 år och denna grupp beräknas öka till 25 procent år 2060 

(Statistiska centralbyrån [SCB], 2015). Med en äldre befolkning kan även funktionsnedsättningar i 

hörsel och syn förväntas öka eftersom förekomsten av dessa funktionsnedsättningar ökar med 

stigande ålder. Kombinerat med de syn- och lyssningsvanor som blir alltmer vanliga idag kan därför 

även användandet av hörapparater och glasögon komma att bli allt vanligare. 

 

2.4 Utveckling av hörapparater 
Hörapparater har utvecklats från örontratt till kroppsburna apparater, till digitala i flera olika 

utformningar. Den senaste tidens utveckling har främst visat sig i en minskning av hörapparatens 

storlek. Idag finns ett brett urval av funktioner och modeller och beroende på hur hörseln ser ut kan 

ett flertal modeller uppfylla de krav som ställs på hörapparaten. Flertalet av de modeller som finns 

idag är små och designade för att vara diskreta. Forskning kring digitala hörapparater startade redan 

under 1960-talet men först 1996 slog digitala bakom-örat- och i-örat-apparater igenom på 

marknaden. Den digitala hörapparaten gör det möjligt att med stor noggrannhet justera hörapparatens 

förstärkning vid särskilda frekvenser och har funktioner som automatiskt anpassar förstärkningen 

efter ljudmiljön den befinner sig i. Digitaliseringen möjliggör även förbättrad brushantering och 

minskar risken för återkoppling (Dillon, 2012). Utvecklingen av digitala hörapparater är pågående 

och funktioner både förbättras och tillkommer. 

 

Vid trådlös kommunikation såsom exempelvis t-slingan och FM-system, när signaler från en talare i 

mikrofon skickas direkt till hörapparaten, tas avståndet bort som påverkande faktor för hörbarhet av 

talsignalen (Dillon, 2012). Förmågan att höra i bullriga miljöer förbättras mycket till följd av denna 

teknik. Faktum är att personer med hörselnedsättning med hjälp av tekniken till och med kan höra 

bättre än normalhörande i samma miljö. Dillon menar att detta kan innebära att hörapparater 

signalerar till omgivningen att bäraren har superhörsel, istället för nedsättning. Vidare menar Dillon 

på att denna förändring skulle kunna resultera i en ökning av hörapparatsanvändning hos personer 

med hörselnedsättning samt ökad nytta av hjälpmedlet. 

 

2.5 Utveckling av glasögon 
Glasögon hade sitt stora genombrott på 1200-talet och underlättade mycket för personer som såg 

dåligt. Utvecklingen gick från läsglas till glasögon som användes hela tiden och nu för tiden finns det 

alla möjliga olika typer av progressiva glas, glas med olika typer av ljusinsläpp och även 

kontaktlinser (Lindkvist, 2010). Glasögon framställdes i flera olika linsstyrkor och såldes genom en 

kategorisering av åldersintervall på fem år, från trettio upp till nittio år. Vidare såldes glasögon på 

detta sätt utan recept fram till 1800-talet, då fördjupningar i kunskap kring synnedsättningar ledde till 
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att glasögon provades ut på recept (Lindkvist, 2010). Även idag sker försäljningen av glasögon på 

olika sätt; de enklaste versionerna kan köpas på exempelvis bensinstationer eller i mataffären medan 

personligt anpassade glasögon säljs hos optikern, efter en synundersökning. 

 

2.6 Stigmatisering 

Stigmatisering betyder “ärra” och en person som är stigmatiserad kan ses som märkt med en social 

stämpel. Stigma uppstår av attribut som avviker från de rådande sociala normerna i samhället som 

exempelvis att ha en hörselnedsättning och/eller synnedsättning. Vid hörselnedsättning kan 

hörapparat användas och vid synnedsättning kan glasögon användas. Hjälpmedlet blir då ett “märke” 

för att individen avviker från normen och kan av samhället uppfattas som en svag individ. Hos den 

som har ett stigma kan det finnas en känsla av vad de andra, de som är “normala” tycker och tänker 

om en, eftersom en person med stigma utmärker sig i samhället genom att vara/bete sig på ett sätt 

som inte är önskvärt. Därför kan personen bli behandlad annorlunda eller hamna i utanförskap. För 

samhället är det eftersträvbart att den stigmatiserade försöker att anpassa sig efter de rådande 

normerna (Goffman, 1963/2014).  

 

2.6.1 Påverkan av stigmatisering 

Effekterna av stigmatisering kan vara förödande för de enskilde individen men också för samhället. 

Den som drabbas kan uppleva rädsla och skam vilket i sin tur kan få vidare effekter som oro och 

depression. Dessa negativa effekter och diskriminering kan göra att den som är utsatt för stigma 

undviker sociala aktiviteter och det kan leda till utanförskap. Det kan till exempel leda till att den 

stigmatiserade drar sig undan vilket kan få negativa konsekvenser för dennes och omgivningens 

ekonomi och personen kan då upplevas som en börda (International Federation of Anti-Leprosy 

Associations [ILEP], 2016).  

 

2.7 Attityder till hörapparater 
1977 myntades begreppet “the hearing aid effect” (Blood et al, 1977), vilket betyder att personer 

med hörapparat tillskrivs negativa attribut på grund av att de bär hjälpmedlet. När hörapparaten 

används tillskrivs användaren en social stämpel och kan bli stigmatiserad. 1989 utfördes en studie 

som undersökte vilka attribut tonåringar tillskrivit personer som använder hörapparat. Det visade sig 

att de ansåg att de som bar hörapparat uppfattades som äldre, hade sämre självförtroende, var mer 

mogna, rädda, osäkra, de var handikappade, spända, introverta, frustrerade, känslosamma, realistiska 

och deprimerade i jämförelse med tonåringar som inte använder hörapparat (Silverman & Klees, 

1989). Äldre kvinnors attityder undersöktes 1998 och de tyckte att hörapparatsanvändare hade lägre 

självförtroende, var mindre vänliga, hade lägre intelligens och var inte lika attraktiva som de som 

inte använder hörapparat (Doggett, Stein & Gans, 1998).  

 

Mer än en tredjedel av de lärare som deltog i en studie 1987 hade ingen erfarenhet av personer som 

använder hörapparat. Lärarna hade till största delen positiva attityder till hörapparater och 97 procent 

av lärarna själva skulle bära en hörapparat vid behov och de upplevde inte att personer med 

hörapparater såg äldre ut eller verkar mindre intelligenta än personer som inte använde hörapparat. 

Trots detta upplevde ungefär en fjärdedel av lärarna att hörapparatsanvändare var mer socialt 

hindrade än personer som inte använder hörapparat och nästan hälften upplevde att personer som 

använde hörapparat skämdes för det (Lass, Tecca & Woodford, 1987). Studenter som 2001 

undersöktes i USA angav att de inte skulle vilja att andra skulle se dem använda hörapparat och en 

tredjedel av de tillfrågade studenterna skulle skämmas av att bära en hörapparat samt 10 procent 
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trodde att de skulle uppfattas som dumma om de bar hörapparat. Trots detta tyckte studenter i USA 

att hörapparaters storlek var kosmetiskt tilltalande eftersom de inte syns så väl och de själva inte 

associerade användandet av hörapparat med låg intelligens (Cienkowski & Pimentel, 2001).  

 

2.8 Attityder till glasögon 

2008 utfördes en studie i USA (Walline et al., 2008) för att undersöka barns attityder till andra barn 

som använder glasögon. Barnen som deltog i studien visades två bilder, en bild på ett barn med 

glasögon och en bild på ett barn utan glasögon. Under tiden som bilderna presenterades fick de ta 

ställning till ett antal frågor. Resultatet visade att klasskamrater upplever att barn som har glasögon 

som smartare och ärligare än de som inte använder glasögon. Andra attityder som visats men då 

1993 var att personer som bär glasögon i större utsträckning anses vara mindre attraktiva än personer 

som inte gör det och då speciellt när det gäller kvinnor med glasögon (Terry & Stockton, 1993).  

 

Äldre studier har också påvisat att personer som bär glasögon tenderas att tillskrivas ett högre IQ, i 

alla fall om mötet med personen är kort. Tendensen uppstod inte om personen med glasögon och 

bedömaren vid mötet förde ett kortare samtal (Argyle & McHenry, 1971). 

 

En studie som utfördes i England 1999 som jämförde hörapparater och glasögon visade att studenter 

associerar användande av hörapparat med äldre personer (Pryce, 1999). Yngre personer i behov av 

hörapparat tros i större utsträckning välja mer diskreta hörapparater (in-the-canal). Användning av 

linser upplevdes vara vanligare hos personer i yngre ålder medan användning av glasögon inte 

skiljde sig åt mellan åldersgrupper. Dessa studenter ansåg även att personer som bär synliga 

glasögon är mindre attraktiva än personer som bär linser. Studien visar i helhet på positiva attityder 

till både hörapparater och glasögon men att fler studenter har en mer negativ attityd till hörapparater 

än de har till glasögon. 

 

Dessa studier visar på att det finns många olika attityder och uppfattningar av både hörapparater och 

glasögon. I och med att hjälpmedlen blir vanligare och vanligare och förväntas bli det även i 

fortsättningen kan även attityder och stigmatisering av dessa hjälpmedel förändras. 

 

2.9 Stigmatisering och påverkan på användning av hjälpmedlen 
Upplevelsen av stigma anges vara en del av anledningen till att det tar lång tid för den som behöver 

hjälp att faktiskt uppsöka professionell vård. Det kan gå så lång tid som 5-15 år (Stephens, Barcham, 

Corcoran & Parsons, 1976). De attityder som finns till hörapparater gör att många inte vill använda 

sig av hjälpmedlet (McCormack & Fortnum, 2013). Däremot om den som behöver hjälp har positiv 

attityd till hörapparater så kan det öka sannolikheten för en bra rehabilitering och det finns större 

chans för den som har en hörselnedsättning att använda sig av hörapparater (Cobelli, Gill, Cassia & 

Ugolini, 2014).  

 

På samma sätt som attityder till hörapparat kan påverka upptaget av hörapparat, kan attityder till 

glasögon påverka upptaget av glasögon. Enligt Fylan, Grunfeld, Turvey och Desallais (2005) kan 

vilken typ av glasögon som en person väljer att använda sig av, eller om personen överhuvudtaget 

väljer att använda sig av hjälpmedlet till stor del bero av den egna individens attityd till glasögon. 
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2.10 Universitetsstudenter i Örebro 

Med en ökad befolkningstillväxt och förändrade lyssnings- och skärmvanor kan det tänkas att även 

förekomsten av både hörsel- och synnedsättning ökar. Universitetsstudenter är i regel en ung 

befolkning som med tiden kan förväntas få försämrad hörsel och syn. Därför är det troligt att de i takt 

med stigande ålder kan komma att behöva hörapparater och/eller glasögon för att kompensera för 

sina försämrade sinnen, enskilt eller i kombination. De är en utsatt grupp med tanke på de 

livsstilsvanor som idag råder med fritidsbuller och mycket tid framför skärmar (exempelvis smarta 

telefoner) som kan påverka sinnenas funktion negativt. De egenskaper som tillskrivs hörapparater 

och glasögon är en viktig faktor för framgångsrik rehabilitering eftersom samhällets attityder kan 

påverka den enskilda individens val. Eftersom utvecklingen går framåt med bättre teknik kan 

hörapparaterna utformas i en mindre storlek och det kan tänkas att hjälpmedlen är mer tilltalande nu 

än förr, både vad det gäller funktionalitet och kosmetik. 

I Örebro finns en hög andel personer med dövhet och hörselnedsättning. Det beror delvis på att 

riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/RGH) samt Birgittaskolan som är grundskola för 

teckenspråkiga elever är lokaliserad i Örebro. Örebro stad har även utsett sig själv till Europas 

teckenspråkshuvudstad sedan 2010 (Örebro kommun, 2016). Hörapparat och andra hörseltekniska 

hjälpmedel är därför ofta synbart i Örebro, därför kan det tänkas att personer som ursprungligen är 

från Örebro har större erfarenhet av hörapparater då de kan tänkas ha kommit i kontakt med 

hjälpmedlet i större utsträckning än de som inte ursprungligen kommer från Örebro. 

3. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka attityder till hörapparater i jämförelse med attityder till 

glasögon hos lärar-, socionom- och sjuksköterskestudenter vid Örebro Universitet.  

3.1 Frågeställningar 
1. Skiljer sig attityderna mellan hjälpmedlen åt? 

2. Skiljer sig attityderna till hjälpmedlen åt med avseende på kön, erfarenhet av hjälpmedlen, 

egen användning eller om de ursprungligen är från Örebro? 

4. Metod 

4.1 Studiedesign 
För att besvara frågeställningarna och syftet har studien som utförts en kvantitativ tvärsnittsdesign. 

Enkäten som använts som mätinstrument har konstruerats för att mäta just attityder till glasögon och 

hörapparater. 

 

4.2 Urval 
Enkäten har riktats till lärar-, socionom- och sjuksköterskestudenter. Dessa studentgrupper 

inkluderades i studien eftersom deras framtida yrke innebär nära kontakt med människor och att de 

med största sannolikhet kommer stöta på användare av glasögon och hörapparat enskilt eller i 

kombination. Studenternas attityder kan komma att spela stor roll för hur de bemöter dessa personer. 

Dessutom, med dagens ökande livslängd och förändrade lyssnings-/skärmvanor löper de stor risk att 

i framtiden bli användare av något eller båda av dessa hjälpmedel, om de inte redan är det. 
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Urvalsmetoden som använts är ett bekvämlighetsurval. Bryman (2008/2011) beskriver ett 

bekvämlighetsurval som en typ av icke-slumpmässigt urval eftersom det utgörs av personer som 

råkar finnas tillgängliga för forskaren. I den här studien innebär det att urvalet är beroende av vilka 

som kommer till de på förhand utvalda föreläsningarna. 

 

4.3 Enkätkonstruktion 
Då inga relevanta mätinstrument hittades för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har 

en egenkonstruerad enkät använts. Vid konstruktion av enkäten har författarna inspirerats av 

Doggett, Stein och Gans (1998) och Cienkowski och Pimentel (2001). Jacobsson och Westergren 

(2005) menar att detta sätt att använda sig av redan validerade frågor är ett effektivt sätt för att spara 

tid och öka studiens validitet. Frågorna som använts för inspiration har översatts och justerats för att 

kunna appliceras för både glasögon och hörapparater. Ingen av frågorna som använts för inspiration 

har använts i sin helhet i den slutgiltiga enkäten (se tabell 2 i bilaga 1). 

 

Enkäten innehåller sju demografiska frågor, varav en fråga är öppen, där respondenterna fick 

möjlighet att lämna en kommentar om hur deras erfarenhet av de båda sinneshjälpmedelen såg ut. 

Därefter presenteras 14 påståenden om glasögon respektive hörapparat. De 14 påståendena 

formulerades likadant med enda skillnad att de behandlade glasögon eller hörapparat. 

Svarsalternativen var fasta och utgjordes av en instämmandeskala i fem steg från ”instämmer inte 

alls” till ”instämmer helt” vilket lämpar sig bra för att mäta attityder (Trost & Hultåker, 2016). Trost 

och Hultåker menar även att ”vet ej” alltid bör finnas med som svarsalternativ, för att alla 

respondenter ska kunna svara även när de inte vet. Därför finns även ett sådant alternativ för alla 

påståenden. 

 

Som framgår av tabell 1 i bilaga 1 utgår enkätfrågorna ifrån tre underkategorier som tillsammans 

syftar till att mäta attityden hos respondenterna.   

 

 Utseende består av fyra påståenden som berör hur en hörapparat/glasögon ser ut rent 

kosmetiskt.  

 Fördomar består av fem påståenden som handlar om olika fördomar kring hörapparat-

/glasögonanvändare.  

 Intention består av fem påståenden kring hur respondenten själv skulle kunna tänkas 

agera/uppleva att använda hörapparat eller glasögon.  

 

Många frågor av samma typ kan innebära att en respondent tröttas ut och svarar slarvigt (Trost och 

Hultåker, 2016). För att motverkar detta har påståendena delats upp i tre grupper som skiljts åt. Av 

samma anledning upprepas svarsalternativens ordning och dem presenteras alltid i samma ordning 

för att undvika förvirring. Vid formuleringen av enkätfrågorna har undvikande av negationer och 

dubbla frågor eftersträvats. Språket har bearbetats för att vara vardagligt eftersom svåra ord annars 

kan försvåra både för respondenten vid ifyllande av enkäten och för forskaren vid senare tolkning 

(Trost och Hultåker, 2016). Alla påståenden har dessutom formulerats som “jag tror/jag tycker” för 

att påminna läsaren om att ta ställning till påståendet utifrån sitt eget perspektiv.  

 

Enkäten skrevs ut dubbelsidigt så att påståenden om glasögon hamnar på framsidan och påståenden 

om hörapparat på baksidan. Detta har gjorts för att förhindra att respondenterna jämför sina svar 

under ifyllandet. Jacobsson och Westergren (2005) lyfter att känsliga frågor som kan få respondenten 
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att känna sig obekväm bör ställas sist. Eftersom glasögon kan anses vara ett mer välkänt hjälpmedel 

och påståenden kring dem möjligtvis kan uppfattas som enklare att ta ställning till presenteras dessa 

först och sedan hörapparater.  

 

4.4 Pilotstudie 
I en enkätstudie finns ingen möjlighet att justera frågorna efter att enkäten delats ut, därför kan det 

vara till nytta att undersöka eventuella oklarheter i formulering av frågor eller instruktioner innan 

den delas ut. Detta eftersom otydliga frågor och dåligt överensstämmande svarsalternativ är sådant 

som kan ha negativ inverkan på en studies reliabilitet och öka förekomsten av systematiska fel 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Bryman (2008/2011) beskriver att sådana otydligheter i 

språk enklast undersöks genom en pilotstudie.  Eftersom den här studiens enkät till största del består 

av egenkonstruerade frågor, som alltså inte tidigare testats utifrån validitet eller reliabilitet, utfördes 

pilotstudien alltså i ett försök att stärka studiens validitet och reliabilitet samt testa frågornas 

gångbarhet.  

 

Enkäten lades upp som en webbenkät i en facebookgrupp för audionomstudenter vid Örebro 

universitet. Gruppen hade vid tillfället (februari 2017) 129 medlemmar och enkäten besvarades av 24 

studenter, varav 14 studenter lämnade kommentarer. Audionomstudenter valdes ut eftersom de kan 

ses som en expertgrupp på frågor om hörapparater och därför bidra med värdefulla kommentarer. 

När enkäten lades upp inkluderades en extra fråga där deltagarna uppmuntrades lämna kommentarer 

eller synpunkter på bland annat frågornas formulering och enkätens struktur. Med kommentarerna 

som stöd granskades enkäten av författarna ytterligare en gång och vissa justeringar och 

omformuleringar gjordes. 
 

4.5 Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes under februari 2017 vid Örebro universitet vid fem tillfällen. Enkäten 

delades ut till lärar-, socionom- och sjuksköterskestudenterna i samband med på förhand utvalda 

föreläsningar. Datainsamlingen presenteras i tabell 1. Lärarstudenterna utgör en blandning av 

grundskole- förskol-, och ämneslärare där både grundskole- och förskollärare studerade termin 5 

medan ämneslärare studerade termin 8. Vid datainsamlingen för den första klassen 

socionomstudenter (termin 4) presenterades enkäten för hela klassen och lades på katedern för 

studenterna själva att hämta. Vid resterande insamlingstillfällen delades enkäten ut på två sätt: direkt 

i handen och lades på katedern för studenterna att hämta själva. Detta gjordes för att öka 

svarsfrekvensen. Studenterna som fick enkäten direkt i handen mottog enkäten i väntan på att 

föreläsningen skulle börja och enkäterna samlades in löpande. De enkäter som lämnades på katedern 

samlades in efter föreläsningen.  

TABELL 1 Redovisning av datainsamlingen och urvalet 

 Lärarstudenter Socionomstudenter Sjuksköterskestudenter  

 Termin 5/termin 8a Termin 3 och 4 Termin 2 och 6 Total 

Uppskattat antal 

tillfrågade 

60 140 170 370 

Antal besvarade 

enkäter 

43 78 91 212 

Uppskattad 

svarsfrekvens 

72 % 56 % 54 % 57 % 

Not. aLärarstudenterna hade gemensam föreläsning med studenter från både termin 5 och 8 
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4.6 Etiska överväganden 
Vid utförande av studien har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principerna som 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera de deltagande om syftet med 

undersökningen. Samtyckeskravet betyder att deltagandet är frivilligt och de får avsluta deltagandet 

när de vill. Konfidentialitetskravet handlar om att de deltagandes integritet ska skyddas och att 

personuppgifter behandlas med försiktighet. Nyttjandekravet innebär att data som samlas in enbart 

får användas till forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna har genom ett missivbrev som 

delades ut tillsammans med enkäten informerats om studiens syfte och att deltagande är frivilligt och 

närsomhelst kan avbrytas utan att behöva ange anledning. Samtycke till att informationen de lämnar 

får användas i forskningssyfte ges genom att fylla i och lämna in enkäten, vilket också framgår i 

missivbrevet. En hög grad av anonymitet och konfidentialitetskravet anses uppfyllas eftersom enbart 

kön, ålder och program samlas in som personuppgifter. Även egen användning av hjälpmedel kan 

räknas som en personuppgift men då data redovisas på gruppnivå bedöms anonymiteten bibehållas 

hög. Samma information gavs även muntligt i samband med utdelning av enkäterna. Om någon 

student hade frågor eller funderingar kring studien uppmuntrades de ta kontakt med författarna via 

de mejladresser som stod i missivbrevet (se bilaga 2).  

 

4.7 Dataanalys 
Datan matades in i statistikprogrammet SPSS. Vid inkodningen ersattes instämmandeskalans fem 

steg från “Instämmer helt”-”Instämmer inte alls” med siffrorna 1-5 där 5 motsvarar en positiv attityd 

och 1 en negativ attityd. Vad som kodades som 1 och vad som kodades som 5 bestämdes utifrån 

påståendets formulering. Frågor som besvarats med ”vet ej” eller inte alls (internt bortfall) kodades 

båda som bortfall. ”Vet ej”-svaren redovisas i ett diagram och det gjordes en mindre bortfallsanalys. 

Datan analyserades med de icke-parametriska testerna chi2-test och Wilcoxons tecken-rangtest. 

Diagram som används för att redovisa data skapades i Excel. Diagrammen är stapeldiagram, vilket 

lämpar sig bra vid redovisning av procentuella frekvenser (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

 

För att jämföra studenternas attityder till glasögon respektive hörapparat användes Wilcoxons 

tecken-rangtest. Det är ett icke-parametriskt test som används vid hypotesprövning för parvisa 

observationer. Parvisa observationer innebär exempelvis “före och efter”-jämförelser, när två 

mätningar har utförts på samma testpersoner fast vid skilda tillfällen. Det kan också innebära, som i 

det här fallet, jämförelse mellan attityder till glasögon och attityder till hörapparat hos samma 

personer (Ejlertsson, 2003). Wilcoxons tecken-rangtest utgår från nollhypotesen att median 

differensen mellan två par är noll. Detta är lika som för ett beroende t-test, med skillnaden att 

nollhypotesen då utgår från medelvärde (Siegel & Castellan, 1988). Eftersom datan som användes 

för denna analys är på ordinal nivå är median och Wilcoxons tecken-rangtest att föredra. Som 

signifikansnivå användes 0,05. 

 

För ytterligare analys omvandlades variablerna till dikotoma genom att kategorisera 1-3 som negativ 

attityd och 4, 5 som positiv attityd. Utifrån de demografiska frågorna bildades olika grupper och 

skillnader i attityd mellan dessa grupper undersöktes med chi2-test. Ett chi2-test är ett icke-

parametriskt test som lämpar sig för studiens analys eftersom datan som används är nominal. Datan 

omvandlades till dikotomer för att skapa ett större antal observationer i varje cell under analysen. Det 

är vanligt och ofta nödvändigt vid ett mindre urval eftersom för få observationer i varje cell annars 

kan generera resultat som inte är tillförlitliga. Testet jämför observerade frekvenser med förväntade 

frekvenser och om skillnaden mellan dessa frekvenser är tillräckligt stor kan man utesluta slumpen, 
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det vill säga att skillnaden är signifikant (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 0,05 användes 

som signifikansnivå och skillnader i attityd analyserades för varje enskilt påstående. 

 

Kommentarer som lämnades i enkätens öppna fråga genomlästes och redovisas i en sammanfattning. 

5. Resultat 

Studiens resultat inleds med att presentera demografisk information om studenterna som deltagit i 

studien och svarat på påståendena som syftar till att mäta deras attityder till hjälpmedlen. Därefter 

presenteras en översiktlig jämförelse av negativa och positiva attityder till hjälpmedlen.  Den följs av 

en djupare jämförande analys i attityderna till respektive hjälpmedel inom varje underkategori. 

Attityderna presenteras sedan utifrån variablerna kön, om de ursprungligen kommer från Örebro, 

egen användning av hjälpmedlen och erfarenhet av hjälpmedlen. Resultatdelen avslutas med en 

sammanfattning av de kommentarer som lämnats angående hur studenternas erfarenhet ser ut. 

 

5.1 Demografisk information 

Totalt insamlades 212 enkäter. En enkät exkluderades på grund av att bakgrundsvariablerna inte var 

ifyllda. Av de 211 enkäter som kvarstod var 28 ifyllda av män och 183 av kvinnor, övrig 

demografisk information om urvalet redovisas i tabell 2. Enkäten besvarades av 91 

sjuksköterskestudenter, 77 socionomstudenter och 43 lärarstudenter. Medelåldern var 24,9 år 

(n=207) och mellan grupperna fanns ingen signifikant skillnad i ålder men variationsvidden var 

störst för sjuksköterskor, där den yngsta deltagaren var 19 år och den äldsta 53 år. 

 

TABELL 2 Demografisk information om urvalet, i procent 

 Ja Nej n 

Studenter som ursprungligen är från Örebro 28 % 72 % 211 

Studenter som använder glasögon 43 % 57 % 211 

Studenter som använder hörapparat 0,4 % 99,6 % 211 

Studenter som använder annat hjälpmedel 

(ex. linser, övriga hörseltekniska 

hjälpmedel) 

18 % 82 % 211 

Studenter med erfarenhet av glasögon 81 % 19 % 210 

Studenter med erfarenhet av hörapparat 45 % 55 % 210 

Not. n varierar mellan 210 och 211 på grund av internt bortfall 

 

5.2 Jämförelse mellan attityder till hörapparat och attityder till glasögon 
När data omvandlats till kategorierna positiv respektive negativ attityd visar resultatet att fler 

studenter överlag har en mer positiv attityd till glasögon än till hörapparater (se figur 1). Skillnaderna 

är som störst inom underkategorin utseende, där negativa attityder till hörapparat är klart mer 

förekommande än positiva. Förekomsten av positiva och negativa attityder till glasögon inom 

underkategorin utseende är mer jämnt fördelade. Inom underkategorierna fördomar och intention 

visar resultatet på positiva attityder som majoritet både till hörapparat och glasögon.  
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FIGUR 1 Positiva respektive negativa attityder till hörapparat/glasögon, redovisat i procent. n= 158-211. 

Not: Påståendena är i diagrammet redovisade som nummer på y-axeln, för fullständiga påståenden se tabell 1 i bilaga 1.  
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5.2.1 Skillnader mellan hörapparat och glasögon, i underkategorin “Utseende” 

För att jämföra attityderna till respektive hjälpmedel ytterligare analyserades den insamlade datan på 

en ordinal nivå med Wilcoxon-teckenrang test. Genom att studera ”Sum of Ranks” kan resultatet av 

Wilcoxons tecken-rangtest avläsas som följande:  

En högre ”Sum of Ranks” för ”Negative Ranks” än ”Positive Ranks” indikerar att studenternas 

attityd är mindre positiv (eller mer negativ) till hörapparat än till glasögon. Det gäller även tvärtom, 

högre ”Sum of Ranks” för ”Positive Ranks” än ”Negative Ranks” innebär att studenterna har en mer 

positiv attityd till påståendet rörande hörapparat än glasögon.  

TABELL 3 Resultat för Wilcoxons tecken-rangtest för påståendena inom underkategorin ”Utseende” 

Wilcoxons tecken-rangtest 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Jag skulle kunna tänka mig att 
använda hörapparat för att det 
är snyggt - Jag skulle kunna 
tänka mig att använda glasögon 
för att det är snyggt 

Negative Ranks 139a 70,90 9855,50 

Positive Ranks 1b 14,50 14,50 

Ties 52c   

Total 192   
Om jag skulle behöva använda 
hörapparat (eller redan 
använder hörapparat) vill jag att 
de ska se diskreta ut - Om jag 
skulle behöva använda 
glasögon(eller redan använder 
glasögon) vill jag att de ska se 
diskreta ut 

Negative Ranks 152d 85,63 13016,00 

Positive Ranks 12e 42,83 514,00 

Ties 28f   

Total 192   

Jag tycker att hörapparat kan 
göra en person mer attraktiv - 
Jag tycker att glasögon kan göra 
en person mer attraktiv 

Negative Ranks 138g 72,18 9960,50 

Positive Ranks 4h 48,13 192,50 

Ties 8i   

Total 150   
Jag tycker att personer med 
hörapparat ser intelligenta ut - 
Jag tycker att personer med 
glasögon ser intelligenta ut 

Negative Ranks 123j 63,80 7847,00 

Positive Ranks 2k 14,00 28,00 

Ties 21l   

Total 146   
a. Jag skulle kunna tänka mig att använda hörapparat för att det är snyggt < Jag skulle kunna tänka mig att använda glasögon för att det är snyggt 
b. Jag skulle kunna tänka mig att använda hörapparat för att det är snyggt > Jag skulle kunna tänka mig att använda glasögon för att det är snyggt 
c. Jag skulle kunna tänka mig att använda hörapparat för att det är snyggt = Jag skulle kunna tänka mig att använda glasögon för att det är snyggt 
d. Om jag skulle behöva använda hörapparat (eller redan använder hörapparat) vill jag att de ska se diskreta ut < Om jag skulle behöva använda 
glasögon(eller redan använder glasögon) vill jag att de ska se diskreta ut 
e. Om jag skulle behöva använda hörapparat (eller redan använder hörapparat) vill jag att de ska se diskreta ut > Om jag skulle behöva använda 
glasögon(eller redan använder glasögon) vill jag att de ska se diskreta ut 
f. Om jag skulle behöva använda hörapparat (eller redan använder hörapparat) vill jag att de ska se diskreta ut = Om jag skulle behöva använda 
glasögon(eller redan använder glasögon) vill jag att de ska se diskreta ut 
g. Jag tycker att hörapparat kan göra en person mer attraktiv < Jag tycker att glasögon kan göra en person mer attraktiv 
h. Jag tycker att hörapparat kan göra en person mer attraktiv > Jag tycker att glasögon kan göra en person mer attraktiv 
i. Jag tycker att hörapparat kan göra en person mer attraktiv = Jag tycker att glasögon kan göra en person mer attraktiv 
j. Jag tycker att personer med hörapparat ser intelligenta ut < Jag tycker att personer med glasögon ser intelligenta ut 
k. Jag tycker att personer med hörapparat ser intelligenta ut > Jag tycker att personer med glasögon ser intelligenta ut 
l. Jag tycker att personer med hörapparat ser intelligenta ut = Jag tycker att personer med glasögon ser intelligenta ut 

 

Resultatet av Wilcoxons tecken-rangtest (se tabell 3) visar att studenterna upplever glasögon som 

snyggare än en hörapparat och skillnaden är signifikant (z= -10,345; p<0,01;n=192). Vidare har 

studenterna en signifikant skillnad i attityd till hjälpmedlets diskretion. De som har en mer negativ 
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attityd till hörapparat upplever att det är viktigare att en hörapparat är diskret än att glasögon är det 

om de skulle behöva använda/använder sig av hjälpmedlen (z= -10,363; p<0.01; n=192). Studenterna 

har en mer positiv attityd till att glasögon kan göra en person mer attraktiv än en hörapparat. 

Skillnaden är signifikant (z= -10,050; p<0,01); n=150). Skillnaden i studenternas attityd är även 

signifikant mer negativ till att personer med hörapparat ser intelligenta ut, än personer med glasögon 

(z= -9,734; p<0,01; n=146). 

5.2.2 Skillnader mellan hörapparat och glasögon, i underkategorin “Fördomar” 

TABELL 4 Resultat för Wilcoxons tecken-rangtest för påståendena inom underkategorin ”Fördomar” 

Wilcoxons tecken-rangtest 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Jag tror att personer med 
hörapparat ofta har andra 
funktionsnedsättningar också 
- Jag tror att personer med 
glasögon ofta har andra 
funktionsnedsättningar också 

Negative Ranks 33a 18,39 607,00 

Positive Ranks 2b 11,50 23,00 

Ties 162c   

Total 197   
Jag tror att det främst är 
äldre människor som 
använder hörapparat - Jag 
tror att det främst är äldre 
människor som använder 
glasögon 

Negative Ranks 122d 68,32 8335,00 

Positive Ranks 9e 34,56 311,00 

Ties 76f   

Total 207   
Jag tror att personer som 
använder hörapparat har 
dåligt självförtroende - Jag 
tror att personer som 
använder glasögon har dåligt 
självförtroende 

Negative Ranks 50g 28,02 1401,00 

Positive Ranks 5h 27,80 139,00 

Ties 142i   

Total 197   
Jag tror att personer med 
hörapparat har svårt att få 
vänner - Jag tror att personer 
med glasögon har svårt att få 
vänner 

Negative Ranks 24j 14,19 340,50 

Positive Ranks 3k 12,50 37,50 

Ties 176l   

Total 203   
Jag tror att personer med 
hörapparat har svårt att hitta 
en partner - Jag tror att 
personer med glasögon har 
svårt att hitta en partner 

Negative Ranks 19m 11,26 214,00 

Positive Ranks 3n 13,00 39,00 

Ties 183o   

Total 205   
a. Jag tror att personer med hörapparat ofta har andra funktionsnedsättningar också < Jag tror att personer med glasögon ofta har andra 
funktionsnedsättningar också 
b. Jag tror att personer med hörapparat ofta har andra funktionsnedsättningar också > Jag tror att personer med glasögon ofta har andra 
funktionsnedsättningar också 
c. Jag tror att personer med hörapparat ofta har andra funktionsnedsättningar också = Jag tror att personer med glasögon ofta har andra 
funktionsnedsättningar också 
d. Jag tror att det främst är äldre människor som använder hörapparat < Jag tror att det främst är äldre människor som använder glasögon 
e. Jag tror att det främst är äldre människor som använder hörapparat > Jag tror att det främst är äldre människor som använder glasögon 
f. Jag tror att det främst är äldre människor som använder hörapparat = Jag tror att det främst är äldre människor som använder glasögon 
g. Jag tror att personer som använder hörapparat har dåligt självförtroende < Jag tror att personer som använder glasögon har dåligt 
självförtroende 
h. Jag tror att personer som använder hörapparat har dåligt självförtroende > Jag tror att personer som använder glasögon har dåligt 
självförtroende 
i. Jag tror att personer som använder hörapparat har dåligt självförtroende = Jag tror att personer som använder glasögon har dåligt 
självförtroende 
j. Jag tror att personer med hörapparat har svårt att få vänner < Jag tror att personer med glasögon har svårt att få vänner 
k. Jag tror att personer med hörapparat har svårt att få vänner > Jag tror att personer med glasögon har svårt att få vänner 
l. Jag tror att personer med hörapparat har svårt att få vänner = Jag tror att personer med glasögon har svårt att få vänner 
m. Jag tror att personer med hörapparat har svårt att hitta en partner < Jag tror att personer med glasögon har svårt att hitta en partner 
n. Jag tror att personer med hörapparat har svårt att hitta en partner > Jag tror att personer med glasögon har svårt att hitta en partner 
o. Jag tror att personer med hörapparat har svårt att hitta en partner = Jag tror att personer med glasögon har svårt att hitta en partner 
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Inom underkategorin “fördomar” är studenternas attityd till både glasögon och hörapparater överlag 

positiv (se figur 1). Det kan dock avläsas att fler studenter är positiva till glasögon än till 

hörapparater. Vid en närmre analys med Wilcoxons teckenrang-test (se tabell 4) visar resultatet att 

studenternas attityd till glasögon är mer positiv än deras attityd till hörapparater. Resultatet visar att 

studenterna i mindre utsträckning associerar användandet av glasögon med ytterligare 

funktionsnedsättningar än användandet av hörapparat och skillnaden är signifikant (z= -4,946; 

p<0,01; n=197). Studenterna har en signifikant mindre positiv attityd till hörapparater och 

användning av äldre, vilket innebär att de tror att hörapparater främst används av äldre människor i 

större utsträckning än glasögon (z= -9,363; p<0,01; n=207). Studenterna tror i större utsträckning att 

personer som använder glasögon har bra självförtroende än personer som använder hörapparat och 

skillnaden mellan hjälpmedlen är signifikant (z= -5,654; p<0,01; n=197). Studenters attityd till 

glasögon är även signifikant mer positiv än till hörapparat när det gäller förmåga att få vänner (z= -

3,986; p<0,01; n=203). Det innebär att studenterna i större utsträckning tror att personer som 

använder glasögon har lättare att få vänner än personer som använder hörapparat. Vidare tror 

studenterna att personer som använder hörapparat har svårare än personer som använder glasögon att 

hitta en partner och även här är skillnaden signifikant (z= -3,042; p<0,01; n=205). 

 

5.2.3 Skillnader mellan hörapparat och glasögon, i underkategorin “Intention” 

Även inom underkategorin ”intention” visar figur 1 att en majoritet av studenterna har en positiv 

attityd till både glasögon och hörapparat. Efter jämförelse i attityderna till hjälpmedlen inom sagda 

kategori (se tabell 5) kan dock konstateras att studenterna upplever att en hörapparat verkar/är 

krånglig och besvärlig att använda i större utsträckning än glasögon och skillnaden är signifikant (z= 

-3,293; p<0,01; n=186). Ett utstickande fynd i den här underkategorin är att studenter har en mer 

positiv attityd till att använda hörapparat än glasögon om de skulle ha nytta av det, skillnaden är 

dock inte signifikant (z= -1,773; p=0,076; n=205). Studenterna har en mer positiv attityd till att bära 

glasögon än att bära hörapparater utan att skämmas och den skillnaden är signifikant (z=-5,969; 

p<0,01; n=199). Vid eventuellt användande av glasögon tror studenter i mindre utsträckning att de 

skulle uppfattas som annorlunda än vid användande av hörapparat och skillnaden är signifikant (z= -

6,775; p<0,01; n=182). Skillnaden i studenternas attityd är även signifikant mer positiv till glasögon 

än till hörapparat när det gäller diskretion av hjälpmedlet om dennes barn skulle ha behov av att 

använda det (z= -8,927; p<0,01; n=165). Det innebär att studenterna skulle lägga större vikt vid val 

av diskreta hörapparater än vid val av diskreta glasögon till sina barn. 
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TABELL 5 Resultat för Wilcoxons tecken-rangtest för påståendena inom underkategorin ”Intention” 

Wilcoxons tecken-rangtest 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Jag tycker att en hörapparat 
verkar/är krånglig och besvärlig 
att använda - Jag tycker att 
glasögon verkar/är krångliga 
och besvärliga att använda 

Negative Ranks 72a 50,56 3640,50 

Positive Ranks 31b 55,34 1715,50 

Ties 83c   

Total 186   
Om jag skulle ha nytta av att 
använda hörapparat skulle jag 
använda det - Om jag skulle ha 
nytta av att använda glasögon 
skulle jag använda det 

Negative Ranks 27d 34,07 920,00 

Positive Ranks 42e 35,60 1495,00 

Ties 136f   

Total 205 
  

Jag skulle bära hörapparat 
utan att skämmas - jag skulle 
bära glasögon utan att 
skämmas 

Negative Ranks 83g 50,86 4221,50 

Positive Ranks 17h 48,74 828,50 

Ties 99i   

Total 199   
Om jag själv skulle ha 
hörapparat tror jag att jag 
skulle uppfattas som 
annorlunda - Om jag själv 
skulle ha glasögon tror jag att 
jag skulle uppfattas som 
annorlunda 

Negative Ranks 86j 49,89 4290,50 

Positive Ranks 12k 46,71 560,50 

Ties 84l   

Total 182   

Om mitt barn skulle behöva 
hörapparat vill jag att den ska 
vara diskret - Om mitt barn 
skulle behöva glasögon vill jag 
att de ska vara diskreta 

Negative Ranks 107m 62,60 6698,00 

Positive Ranks 10n 20,50 205,00 

Ties 48o   

Total 165   
a. jag tycker att en hörapparat verkar/är krånglig och besvärlig att använda < Jag tycker att glasögon verkar/är krångliga och besvärliga att använda 
b. jag tycker att en hörapparat verkar/är krånglig och besvärlig att använda > Jag tycker att glasögon verkar/är krångliga och besvärliga att använda 
c. jag tycker att en hörapparat verkar/är krånglig och besvärlig att använda = Jag tycker att glasögon verkar/är krångliga och besvärliga att använda 
d. Om jag skulle ha nytta av att använda hörapparat skulle jag använda det < Om jag skulle ha nytta av att använda glasögon skulle jag använda det 
e. Om jag skulle ha nytta av att använda hörapparat skulle jag använda det > Om jag skulle ha nytta av att använda glasögon skulle jag använda det 
f. Om jag skulle ha nytta av att använda hörapparat skulle jag använda det = Om jag skulle ha nytta av att använda glasögon skulle jag använda det 
g. Jag skulle bära hörapparat utan att skämmas < jag skulle bära glasögon utan att skämmas 
h. Jag skulle bära hörapparat utan att skämmas > jag skulle bära glasögon utan att skämmas 
i. Jag skulle bära hörapparat utan att skämmas = jag skulle bära glasögon utan att skämmas 
j. Om jag själv skulle ha hörapparat tror jag att jag skulle uppfattas som annorlunda < Om jag själv skulle ha glasögon tror jag att jag skulle 
uppfattas som annorlunda 
k. Om jag själv skulle ha hörapparat tror jag att jag skulle uppfattas som annorlunda > Om jag själv skulle ha glasögon tror jag att jag skulle 
uppfattas som annorlunda 
l. Om jag själv skulle ha hörapparat tror jag att jag skulle uppfattas som annorlunda = Om jag själv skulle ha glasögon tror jag att jag skulle 
uppfattas som annorlunda 
m. Om mitt barn skulle behöva hörapparat vill jag att den ska vara diskret < Om mitt barn skulle behöva glasögon vill jag att de ska vara diskreta 
n. Om mitt barn skulle behöva hörapparat vill jag att den ska vara diskret > Om mitt barn skulle behöva glasögon vill jag att de ska vara diskreta 
o. Om mitt barn skulle behöva hörapparat vill jag att den ska vara diskret = Om mitt barn skulle behöva glasögon vill jag att de ska vara diskreta 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

5.2.4 Skillnader mellan hörapparat och glasögon, andel som svarat “vet ej” 

 

 
FIGUR 2 Andel ”vet ej”- svar, redovisat i procent. 

Vid analys av datan har svarsalternativet “vet ej” hanterats som bortfall. Vid en översiktlig 

bortfallsanalys kan noteras att svarsalternativet används mer frekvent när påståenden handlar om 

hörapparat (se figur 2). Speciellt utmärkande är detta på två påståenden inom underkategorin 

utseende. 27 procent har svarat “vet ej” på om en hörapparat kan göra en person mer attraktiv 

(nummer 3) medan endast 3,3 procent har angett detsamma när påståendet gäller glasögon. Till 

påståendet om personer som använder hjälpmedlet ser intelligenta ut (nummer 4) är det 28 procent 

som svarat “vet ej” när hjälpmedlet är hörapparat jämfört med 4,3 procent när hjälpmedlet är 

glasögon. 

 

När det gäller det sista påståendet, om huruvida respondenten önskar ett diskret hjälpmedel för sina 

barn om barnet skulle behöva det (nummer 14) har 15,2 procent svarat ”vet ej” när påståendet gäller 

hörapparat, och 13,3 procent när det gäller glasögon. Svarsfrekvensen för “vet ej” är alltså hög för 

båda hjälpmedlen.  

 

Sammanfattningsvis var studenternas attityder till glasögon och hörapparat överlag positiva, men 

deras attityd till glasögon är i majoritet mer positiv än deras attityd till hörapparater. Dessutom var 

studenterna mer benägna att svara ”vet ej” när påståenden gällde hörapparater än när de gällde 

glasögon.  

5.3 Resultat utifrån demografiska variabler 

Vi har omvandlat studiens data till dikotoma, vilket betyder att våra svarsalternativ i form av 

instämmandegrad har kodats in som siffror och sedan kategoriserat som positiv och negativ attityd. 

Siffrorna 1-3 betyder negativ attityd och 4-5 betyder positiv attityd. Chi2-test har använts för att 

analysera datan.  

 

5.3.1 Kön 

I studien var 13 procent män och 87 procent kvinnor. Män visade sig associera glasögon med äldre i 

större utsträckning än kvinnor (53 vs 22 procent, p=0,014) i jämförelse med kvinnor. Män skulle i 

större utsträckning än kvinnor kunna tänka sig att använda hörapparat för att det är snyggt (4 vs 0 
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procent, p=0,012). Dock är det endast en man som har angett att han skulle kunna använda 

hörapparat för att det är snyggt och resultatet bör ses med försiktighet.  

 

5.3.2 Ursprungligen från Örebro 

28 procent av studenterna i studien var ursprungligen från Örebro och de är mer benägna till att bära 

hörapparat utan att skämmas än de som inte ursprungligen är från Örebro (77 vs 56 procent, 

p=0,007). Vidare upplever personer som ursprungligen är från Örebro att hörapparater är ett mindre 

besvärligt/krångligt hjälpmedel än personer som inte ursprungligen är från Örebro (75 vs 50 procent, 

p=0,002).  

 

5.3.3 Använder glasögon 

43 procent av studenterna i studien använder glasögon och de tror i större utsträckning att personer 

med glasögon ofta har andra funktionsnedsättningar också (3 vs 0 procent p=0,044) i jämförelse med 

de som inte använder glasögon. Dock är det endast tre glasögonanvändare som har angett att de 

förknippar glasögon med funktionshinder. De som använder glasögon tycker att glasögon är/verkar 

krångliga och besvärliga i större utsträckning än de som inte använder glasögon (42 vs 30 procent 

p=0,049). Personer med glasögon tror att personer med hörapparat ofta har andra 

funktionsnedsättningar också, i jämförelse med de som inte använder glasögon (13 vs 5 procent, 

p=0,046).  

 

5.3.4 Använder hörapparat 

Antalet som angett att de använder hörapparat har varit få, därför har ingen vidare analys 

gjorts. 

 

5.3.5 Använder annat hjälpmedel 

18 procent av deltagarna i studien har angett att de använder något annat hjälpmedel än hörapparat 

eller glasögon som till exempel linser eller andra hörseltekniska hjälpmedel. I jämförelse med övriga 

studenter ställer sig denna grupp mer negativ till att använda glasögon även om de skulle ha nytta av 

det (27 vs 13 procent, p=0,028) och skulle i större utsträckning skämmas över att använda glasögon 

(27 vs 12 procent, p=0,015). Däremot förknippar denna grupp användning av glasögon med äldre, i 

mindre utsträckning än övriga studenter (73 vs 89 procent, p=0,043). 100 procent av de studenter 

som använder något annat hjälpmedel än hörapparat eller glasögon är positivt inställda till att 

personer med hörapparat har bra självförtroende och detta skiljer sig signifikant med övriga studenter 

där enbart 87 procent ställer sig positiva till samma påstående (p=0,024). 

 

5.3.6 Har erfarenhet av glasögon  

81 procent av studenterna angav att de hade erfarenhet av glasögon. De personer som har erfarenhet 

av glasögon tycker att glasögon kan göra en person mer attraktiv i större utsträckning än de som inte 

har erfarenhet av glasögon (60 vs 44 procent, p=0,045). De som har erfarenhet av glasögon skulle 

inte kunna tänka sig att använda hörapparat för att det är snyggt (100 vs 97 procent, p=0,036). Dock 

är det endast en person som inte har erfarenhet av glasögon som skulle kunna tänka sig att använda 

hörapparat för att det är snyggt. De som har erfarenhet av glasögon är mer benägna att använda sig 

av hörapparat om de skulle ha nytta av det (89 vs 76 procent, p=0,034), i jämförelse med de som inte 

har erfarenhet av glasögon. De personer i den här gruppen som har uppgett att de har erfarenhet av 

glasögon kan själva använda sig av glasögon vilket är viktigt att ta i beaktning vid tolkning.  
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5.3.7 Har erfarenhet av hörapparat 

45 procent av studenterna hade erfarenhet av hörapparat och de ställer sig mer positiva till att själva 

använda hörapparater om de skulle ha nytta av det (92 vs 82 procent, p=0,034) men de önskar också 

att en hörapparat ser diskret ut i större utsträckning än de som inte har erfarenhet av hörapparat (96 

vs 85 procent, p=0,011).  

 

5.3.8 Sammanfattning av kommentarerna 

87 studenter lämnade kommentarer om hur deras erfarenhet till hjälpmedlen ser ut. I deras 

kommentarer lyser attityder till vad de tänker och tycker om hjälpmedlen igenom. Hur de har 

förhållit sig själva till hjälpmedlen, hur de väljer att uttrycka sig och vilka ord de använder för att 

beskriva sina erfarenheter kan berätta någonting om hur studenters attityder till hjälpmedlen ser ut 

och hur det skiljer sig åt mellan hjälpmedlen. Kommentarerna fungerar som ett viktigt komplement 

till de attityder som kan utläsas från studenternas svar på påståenden rörande attityder till de båda 

hjälpmedlen.  

 

Sammanfattningsvis har flera av studenterna personer i sin närhet som använder glasögon och 

uppger då ofta ett flertal både bland vänner och familjemedlemmar. Vid erfarenhet av hörapparater i 

privata relationer uppges ofta en specifik person och då främst mor- och/eller farföräldrar. 

 

“Halva familjen har glasögon. Mor- och farförädrar har hörapparat.” 

 

“Glasögon är väldigt vanligt. Min mamma har ex börjat med läsglasögon och farmor har 

hörapparater.” 

 

Det finns kommentarer som berättar att de själva och personer i deras omgivning även använder 

linser och en del har även genomgått ögonoperationer för att korrigera synfel.  

 

“Hade glasögon, gick över till linser, sedan opererade jag ögonen.” 

 

Det finns kommentarer som pekar på att glasögon används för att det är snyggt men även att 

glasögon kan uppfattas som oattraktivt.  

 

“Använder glasögon utan styrka pga snyggt.” 

 

“Det är skönare jämfört med linser men oattraktiv.” 

 

Erfarenheter av hörapparat är ofta i samband med jobb i äldrevården eller hemtjänst, brukare som 

använder hörapparat eller elever på praktiken. 

 

“Arbetar inom hemvården.” 

 

“Jag har arbetat på ett äldreboende där jag fått hjälpa boenden på och av med hjälpmedlen.”  

 

“VFU på Virginska skolans program för hörselnedsättning.” 

 

“Möter elever som är i behov av båda dagligen.” 
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Ett fåtal har själva använt sig av hörapparat och en mindre grupp har unga personer i sin privata 

omkrets som använder sig av hörapparat (med unga personer menas vänner och föräldrar).  

 

“Mamma och vänner har glasögon, jag och syster har haft hörapparat med tillhörande hjälpmedel 

sen vi var små” 

6. Diskussion 

6.1 Studiens huvudfynd 
Syftet med den här kvantitativa studien var att jämföra attityder till hörapparater med attityder till 

glasögon hos lärar-, socionom- och sjuksköterskestudenter. Till syftet hör också att undersöka hur 

dessa attityder skiljer sig åt beroende av om de ursprungligen är från Örebro, kön, egen användning 

och/eller erfarenhet av respektive hjälpmedel. Resultatet visar överlag positiva attityder till både 

glasögon och hörapparater men vissa skillnader föreligger och dessa kan främst utläsas inom 

underkategorin utseende. Negativa attityder är mer vanligt förekommande till hörapparater än till 

glasögon. Vidare visar resultatet på att studenterna som har erfarenhet av glasögon i större 

utsträckning upplever att glasögon kan göra en person mer attraktiv och de ställer sig mer positiva 

till att använda hörapparat i fall de skulle ha nytta av det. Studenterna som har erfarenhet av 

hörapparat ställer sig även dem, mer positiva till att använda hörapparat i fall de skulle ha nytta av 

det, men önskar också ha en mer diskret hörapparat. Inga skillnader utifrån programtillhörighet kan 

avläsas.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Glasögon kan anses som attraktivt 

I linje med Pryces (1999) tidigare studie som jämför attityder mellan hörapparater och glasögon 

pekar även den här studien att attityderna till båda hjälpmedlen överlag är positiva. De skillnader 

som framförallt kan avläsas är att attityder till glasögon är mer positiva. Utmärkande är påståendena 

inom underkategorin utseende där attityder till hörapparat främst är negativa medan attityder till 

glasögon är positiva och negativa. 54,5 procent av studenterna anger att glasögon kan göra en person 

mer attraktiv. Av kommentarerna som studenterna lämnade angående sin erfarenhet framgår det att 

en del personer faktiskt använde glasögon utan styrka just för att det är snyggt. Det verkar dock inte 

vara en allmän uppfattning bland studenter utan individuella skillnader på vad den enskilda individen 

har för preferenser eftersom ungefär hälften av studenterna har negativa respektive positiva attityder 

kring glasögonens utseende. Pryce (1999) fann att studenter upplever personer med synliga glasögon 

som mindre attraktiva än personer som använde linser och den här studiens resultat kan därför peka 

på en förändring i attityder till huruvida glasögon är snyggt eller inte. Pryces studie genomfördes för 

nästan 20 år sedan och en förändring i attityder är därför rimligt, framförallt i takt med att både 

hörapparater och glasögon blivit mycket vanligare och även att modet förändrats. Vidare fann Terry 

och Stockton (1993) att kvinnor framför allt upplevdes som mindre attraktiva vid användande av 

glasögon. Skillnader i hur könen uppfattas med de två hjälpmedlen har inte undersökts i den här 

studien men däremot visar resultatet att män i större utsträckning än kvinnor associerar användande 

av glasögon med äldre.  

 

Enligt Walline et al. (2008) och Argyle och McHenry (1971) associeras användning av glasögon ofta 

med intelligens och personer som använder glasögon upplevs som smartare. Associeringen stöds 
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även i denna studie, eftersom studenterna som deltagit upplever att personer som använder glasögon 

kan upplevas som mer intelligenta än personer som använder hörapparat. Argyle och McHenry 

menar dock, som tidigare nämnts, att associationen bleknar efter ett samtal med personen. Det är 

något som denna studie varken kan stödja eller avvisa eftersom denna typ av experiment inte har 

utförts. 

 

6.2.2 Studenter önskar diskret hörapparat 

Studenterna hade en mer negativ attityd till en hörapparat inom underkategorin utseende som 

behandlar frågor om attraktivitet, snygghet, intelligens och önskan av att hjälpmedlet ska vara 

diskret. Doggett, Stein och Gans (1998) fann i sin studie att personer som använder hörapparat 

upplevs som mindre intelligenta och mindre attraktiva, vilket delvis stöds av den här studiens 

resultat. En orsak till varför en hörapparat kan associeras med lägre intelligens kan vara att personer 

med hörselnedsättning ofta kan behöva fråga om (Danermark, 2005). Detta kan uppfattas som att det 

är svårt att förstå vad som sägs och missförstås som lägre intelligens. Resultatet kan tolkas som att 

tillskrivandet av attribut till personen som använder hörapparat, det vill säga att ”the hearing aid 

effect”, delvis finns kvar om än inte lika tydligt som förr. 

 

Vidare önskar majoriteten av studenterna i denna studie att en hörapparat ska vara diskret, samma 

önskan kan inte urskiljas för glasögon. Hörapparater finns i flera olika modeller och möjligheten att 

välja en diskret modell finns. De är även förhållandevis lätta att dölja med hår eller huvudbonad om 

så önskas. Det är möjligt att önskan att ha en diskret hörapparat finns just eftersom möjligheten 

finns. I jämförelse med glasögon som inte kan döljas på samma sätt utan alternativet för diskreta 

glasögon snarare är linser. Har personen som är i behov av glasögon då valt att använda glasögon är 

behovet av diskretion möjligtvis inte lika stort. Som Cienkowski och Pimentel (2001) beskriver det i 

sin studie är det hörapparatens storlek och att den inte behöver synas så väl som talar för 

hörapparatens utseende och många studenter i deras studie anser det viktigt att hörapparaten är liten 

för att de ska använda sig av den. 

 

6.2.3 Alternativ till glasögon 

Resultatet visar att personer som använder sig av andra hjälpmedel som exempelvis kontaktlinser 

eller andra hörseltekniska hjälpmedel tenderar att ha en mer negativ attityd till användning av 

glasögon om de skulle ha nytta av det än de som inte använder sig av andra hjälpmedel. En 

bakomliggande orsak till den här gruppens negativa attityder kan vara att de använder kontaktlinser 

eller har genomgått ögonoperation. Det förekommer i kommentarerna om erfarenhet av hjälpmedlen 

att flera använder sig av kontaktlinser eller har genomgått en ögonoperation för att korrigera synfel. 

De här personerna kan se det som ett mer fördelaktigt alternativ och därför väljer de bort glasögon. 

Enligt Wallines et al. (2007) studie kan kontaktlinser innebära en ökad livskvalitet. En nackdel är att 

de som använder sig av kontaktlinser riskerar att drabbas av ögonsjukdom (Buehler, Schein, Stamler, 

Verdier & Katz, 1992). Däremot skulle de studenter som använder sig av annat hjälpmedel skämmas 

av att använda glasögon i större utsträckning än andra studenter vilket kan bero på att det finns flera 

alternativ som kan upplevas som bättre. Som tidigare nämnts har de som har synnedsättning flera 

alternativ och kan välja att operera ögonen eller använda sig av kontaktlinser istället för att använda 

glasögon.  

 

6.2.4 Erfarenhet av hjälpmedlen verkar vara positivt 

Resultatet av studien visar att studenterna som ursprungligen är från Örebro skulle skämmas i mindre 

utsträckning av att använda hörapparat och tycker att hörapparat verkar mindre besvärligt att 
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använda än de som inte ursprungligen är från Örebro. Det skulle kunna förklaras med att de studenter 

som ursprungligen är från Örebro kan ha varit i kontakt med hörapparater och miljöer där personer 

med hörapparater vistas i större utsträckning än de studenter som inte ursprungligen är från Örebro 

och det kan vara en del av förklaringen till att resultatet visar att de studenter som ursprungligen är 

från Örebro har en mer positiv attityd till hörapparater i jämförelse med de studenter som inte 

ursprungligen kommer från Örebro. 

 

Studiens resultat visar på att de som angett att de har erfarenhet av hörapparat och även de som har 

erfarenhet av glasögon, i jämförelse med de som inte har erfarenhet av hörapparat eller glasögon, är 

mer positivt inställda till att själva använda sig av hörapparat om de skulle ha nytta av det. Det kan 

tolkas som att erfarenhet av hjälpmedel har en positiv inverkan på attityder till hörapparat och 

villigheten att tänka sig att använda ett hjälpmedel. Detta stöds av Cobelli, Gill, Cassia och Ugolini 

(2014) som beskriver att en positiv attityd till hörapparat ökar sannolikheten för en person att 

använda sig av hörapparat.  

 

6.2.5 Osäkerhet i attityder till hörapparater 

Resultatet visar att det föreligger flera svar på “vet ej” alternativet på påståendena om attityder till 

hörapparat än attityder till glasögon förutom vid påståendet “Jag skulle använda mig av 

hörapparat/glasögon om jag skulle ha nytta av det”. Anmärkningsvärt stort antal svarade “vet ej” på 

påståendena “Jag tycker att hörapparat kan göra en person mer attraktiv” och “Jag tycker att personer 

med hörapparat ser intelligenta ut” 27 procent respektive 28 procent. Personer som svarat “vet ej” på 

samma påståenden om glasögon blev 3,3 procent respektive 4,3 procent vilket tyder på att frågorna i 

sig inte var svåra att besvara utan att det är hjälpmedlet som gör att respondenten inte vet hur den ska 

ta ställning. Enligt Lindkvist (2010) har glasögon funnits som hjälpmedel sedan 1200-talet. Den 

digitala hörapparaten slog enligt Dillon (2012) igenom först i slutet på 1990-talet. Det kan därför 

antas att hörapparaten blev ett etablerat sinneshjälpmedel senare än glasögon och därför är det 

möjligt att inte lika många människor har kunskap om hörapparater som om glasögon. Det kan 

därför vara en tänkbar anledning till att studenterna i större utsträckning har svarat ”vet ej” vid 

påståenden om hörapparat än om glasögon.  

 

6.2.6 Har vi växt ifrån föråldrade fördomar? 

Resultatet i den här studien visar, till största delen, positiva attityder till både glasögon och 

hörapparater. Inom underkategorin “fördomar” finns inget belägg för att personer som använder sig 

av respektive hjälpmedel skulle uppfattas som äldre, ha fler funktionsnedsättningar, ha lägre 

självförtroende eller ha svårare att hitta vänner eller partner. Det tyder på att personer som använder 

sig av hjälpmedlen inte uppfattas som annorlunda av samhället utifrån användningen av sitt 

hjälpmedel. Jämfört med tidigare studier av Silverman och Klees (1989) där hörapparatsanvändare 

ansågs vara mer funktionshindrade och ha sämre självförtroende än personer som inte använde 

hörapparat tyder detta på en utveckling av en generell mer positiv inställning till hörapparater och 

glasögon. Majoriteten av studenterna visar även positiva attityder inom underkategorin “intention”, 

de skulle använda hörapparat om de skulle ha nytta av det och de skulle inte se sig själva som 

annorlunda eller skämmas om de använde hörapparat vilket anses som positivt då stigma kan vara en 

anledning till att inte använda sig av hörapparat om det skulle finnas behov av det (McCormack & 

Fortnum, 2013). 

 

Utifrån kommentarerna som har lämnats ifråga om hur respondenternas erfarenhet av respektive 

hjälpmedel ser ut framkommer att de flesta som har erfarenhet av hörapparat har det i samband med 
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äldre personer. Äldre släktingar och arbete inom äldrevården är den vanligaste angivna erfarenheten 

av hörapparat som förekommer. Som Stevens et al. (2011) förklarar så ökar förekomsten av 

hörselnedsättning med stigande ålder och kommentarerna kan tolkas som ett belägg för detta. Ett 

fynd i studien är dock att studenterna generellt inte tror att det främst är äldre som använder sig av 

hörapparat såsom Silverman & Klees (1989) funnit tidigare. Den här studiens resultat kan tolkas som 

att användandet av hörapparat inte automatiskt tillskrivs attributet “äldre” och att “the hearing aid 

effect” står under en positiv förändring.  

 

6.2.7  Optimera hörandet med tekniken 

Utvecklingen inom tekniken går framåt och eftersom människan integreras mer och mer med teknik 

kan attityderna till hörapparater inom en snar framtid komma att vara ännu mer positiva och det 

kanske till och med blir önskvärt att ha en apparat i örat som optimerar hörseln oavsett om 

hörselsvårigheter föreligger eller inte. Stigmat kring att använda tekniska hjälpmedel kan då 

reduceras (Aas & Wasserman, 2015). Även unga personers livsstil har förändrats och hörsel- och syn 

sinnena är utsatta i och med dagens lyssnings- och skärmvanor, vilket innebär att behovet av 

hjälpmedlen blir större. Knudsen, Nielsen, Kramer, Jones och Laplante-Lévesque (2013) menar att 

nyttan av att använda hörapparat måste väga tyngre än besväret att använda den. Ökar då nyttan med 

hörapparaterna så att de blir bättre och fyller fler funktioner än att enbart förstärka ljud så kan dess 

popularitet öka och hjälpmedlet kan tänkas bli lättare för patienter att ta till sig. Den här studien 

pekar på att ingen student skulle vilja använda hörapparat på grund av utseendet. Trots det så skulle 

de använda den om det skulle behövas vilket pekar på att hörapparatens funktion i värdesätts. Det 

blir som en positiv spiral eftersom att studenter vill ha funktionaliteten, tekniken utvecklas och 

funktionen blir bättre, hörapparat blir vanligare och stigmat reduceras. En positiv utveckling kan spås 

för hörapparaten då målgruppen möjligtvis ökar och patienter i behov av hörapparat enklare kommer 

att acceptera den. Dock bör det tas i beaktning att hörapparaten inte kan återställa en skada i 

hörselorganet och människor bör vara observanta på sina lyssningsvanor så att de inte skadar 

hörseln. Förhoppningsvis utvecklas även tekniken ytterligare för att skydda hörseln.  

 

6.3 Metoddiskussion 

6.3.1 Studiedesign och enkätkonstruktion 

Med en kvantitativ metod studeras variationen hos utvalda variabler och denna metod är alltså 

lämplig för denna studies syfte, att undersöka studenters attityder till hörapparat och glasögon 

(Djurstedt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Enkäten som användes skapades undersökningsspecifikt 

och validerade frågor användes enbart som inspiration. Bristen på validering- och 

reliabilitetsutredning ökar risken för att frågor kan ha tolkats olika av olika respondenter eller rentav 

mäter fel sak. Vid konstruktion av egna frågor riskeras brister i språk att överses eftersom författarna 

är bekanta med sitt eget material. Pilotstudien som utfördes ökar studiens validitet och reliabilitet 

eftersom oklarheter och/eller brister då kan upptäckas och rättas till (Jacobsson och Westergren, 

2015). 

 

En fråga som lyftes i pilotstudien var att det kan uppstå osäkerhet om respondenten ska utgå ifrån sin 

egen attityd eller tron om samhälleliga attityder vid ställningstagande till påståendena. Därför 

formulerades alla påståenden med satserna “jag tycker” eller “jag tror”. 
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6.3.2 Urvalsmetod 

Ett bekvämlighetsurval orsakar problem i generaliseringen av resultatet eftersom det anses tveksamt 

för vilken population som studien är representativ (Bryman, 2008/2011; Trost och Hultåker, 2016). 

Resultatet kan enbart generaliseras till de program som inkluderats i studien, det vill säga lärar-, 

socionom- och sjuksköterskestudenter. Möjligtvis för alla studenter som utbildas till ett yrke som 

innebär kontakt med människor. 

 

Andelen män i studien var lågt. Detta kan bero på att grundskole-, förskollärare och sjuksköterska är 

mycket vanligare yrken för kvinnor än för män. Det är därför troligt att fler kvinnor studerar inom 

dessa program. För att nå fler män i studien hade ett ytterligare program, som exempelvis 

systemutvecklare som är ett mer mansdominerat yrke, kunnat inkluderas (SCB, 2015). Alternativt 

hade ytterligare ett insamlingstillfälle kunnat arrangeras som enbart sökt efter män. Fördelen med att 

inte ha gjort det är att urvalet blir mer representativt för de valda programmen. 

 

6.3.3 Datainsamling 

Från början stod det klart att datainsamlingen behövde ske effektivt och generera många svar på kort 

tid. Det beslutades därför att dela ut enkäterna i fysisk form och därmed få svaren direkt istället för 

att skapa en webbenkät, som av olika anledningar ofta ger lägre svarsfrekvens (Trost och Hultåker, 

2016). Fördelen med en webbenkät i detta fall är att det möjligtvis hade inneburit en större variation 

av studenter från olika terminer, men eftersom den här studiens urval kategoriseras utifrån 

programtillhörighet var inte detta en nödvändighet för att besvara studiens syfte. Svarsfrekvensen i 

den här studien uppskattas till 57 procent, vilket Trost och Hultåker (2016) menar på är ungefär vad 

man kan förvänta sig vid en enkätundersökning idag. Baserat på författarnas egen uppfattning 

genererade de enkäter som delades ut i handen en hög svarsfrekvens medan de som lades på katedern 

genererade en lägre. För att till nästa gång kunna statuera det som ett faktum kan enkäterna 

exempelvis färgkodas med grönt för de som delades ut i handen och blått för de som lades på 

katedern. Det möjliggör en beräkning av separata svarsfrekvenser.  

 

6.3.4 Svarsalternativ 

Genom att använda en instämmandeskala som svarsalternativ kan mycket nyansrika svar genereras, 

trots fasta svarsalternativ (Trost & Hultåker, 2016). En stor del av analysen utfördes dock efter att 

denna instämmandeskala omvandlats till dikotom och denna minskning i nyansskillnader kan 

betraktas som en förlust. I den här studien ansågs det dock nödvändigt för att på ett tydligt sätt kunna 

besvara studiens syfte. Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara att från början enbart 

erbjuda respondenterna två svarsalternativ (ex. “instämmer”/”instämmer inte”). Fördelen med det 

tillvägagångssätt som använts är att möjligheten att redovisa data i form av både ordinalnivå och 

nominalnivå har funnits eftersom man alltid kan omvandla data från en högre skalnivå till en lägre 

men aldrig tvärtom (Djurstedt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Dessutom kan få svarsalternativ öka 

antalet interna bortfall eftersom respondenten kan ha svårt att känna sig tillfreds med något av de 

alternativ som erbjuds (Trost och Hultåker, 2016).  

 

Som svarsalternativ fanns även “vet ej” och huruvida detta är lämpligt eller inte råder det delade 

åsikter om. Å ena sidan kan detta alternativ användas för att slippa ta ställning och på så sätt påverka 

studiens resultat negativt. Å andra sidan ska det finnas ett svarsalternativ för alla och ibland är “vet 

ej” verkligen befogat (Trost och Hultåker, 2016). För att kunna samla in ärliga och inte påtvingade 

svar har författarna till den här studien valt att ha med “vet ej” som svarsalternativ. Beslutet 

motiveras ytterligare av att det i pilotstudien mottogs önskemål om ett “varken eller”- alternativ. 
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“Varken eller” kan också ses som ett svarsalternativ där respondenten undviker ställningstagande 

och därför jämställas med “vet ej”. Vid inkodningen i SPSS kodades “vet ej” som bortfall för att inte 

störa de statistiska beräkningarna. Detta resulterade i ett stort internt bortfall som förmodligen hade 

kunnat undvikas genom att inte ha med ”vet ej” som svarsalternativ, eller tillämpa en annan 

inkodning. 

 

6.3.5 Val av tester 

Vid jämförelsen mellan attityder till hörapparat och till glasögon analyserades varje påstående för 

sig. Ett alternativ tillvägagångssätt hade varit att slå ihop flera frågor, exempelvis de kategorier som 

påståendena utgått från, och skapa ett index. Datan på ordinalnivå som den här studien genererade, 

hade även lämpat sig bra för detta (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). För jämförelse med 

beräkning av signifikans valdes Wilcoxons tecken-rangtest, som utgår från median. Ordinalnivå 

innebär att skalstegen mellan svarsalternativen inte är ekvidistanta, det vill säga att varje steg inte är 

lika stort och att matematiska beräkningar såsom medelvärde därför är felaktiga. För data på 

ordinalnivå är median ett mer korrekt centralmått (Djurstedt, Larsson och Stjärnhagen, 2010).  

 

Vidare gjordes övriga analyser mellan grupper med nominal data och för detta användes chi2-test. 

För detta test omvandlades variablerna till dikotoma. Detta gjordes för att bättre besvara studiens 

syfte och kategorisera attityder i “positiva” och “negativa” attityder men också för att underlätta 

tolkningen av testet. Enligt Djurstedt, Larsson & Stjärnhagen (2010) underlättas tolkningen av chi2 

om tabellerna som bildas är fyrfältstabeller och det beror av att ett chi2-test inte anger exakt vart den 

statistiska skillnaden mellan celler uppstår. Med dikotom uppdelning är det just fyrfältstabeller som 

de utförda chi2-testerna har bildat.  

 

Ett annat problem som kan uppstå vid chi2-test är att värdet i enstaka celler blir för litet, då tenderar 

skillnaden att överskattas och testets tillförlitlighet minskar (Djurstedt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010). För att motverka detta problem och därmed uppkomsten av falska signifikanta skillnader 

föreslår Djurstedt, Larsson och Stjärnhagen att kategorier kan slås samman. Vilket är precis det som 

har gjorts när antalet kategorier minskat från fem (ordinaldata med alternativ från ”instämmer helt” 

till ”instämmer inte alls”) till två (nominal data med negativ och positiv attityd). I och med att antalet 

celler minskar, kan antalet svar i varje enskild cell öka. I vissa fall räcker inte detta till, som i denna 

studie varit speciellt uppenbart i analyser med jämförelser mellan könen på grund av det få antalet 

män som deltagit. Det är också anledningen till att inga försök har gjorts att analysera skillnader 

mellan “hörapparatsanvändare” och övriga grupper. I gruppen “hörapparatsanvändare” finns för få 

personer (n=1). För att stärka de statistiskt signifikanta skillnader som framkommit av chi2-test som 

gjorts för att jämföra skillnader i attityder mellan könen skulle ett Fisher’s exact test kunna utföras, 

det är lämpligt när antalet förväntade observationer i cellerna är litet (Djurstedt, Larsson och 

Stjärnhagen, 2010). 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Då studien enbart riktade sig till studenter som kommer att arbeta med människor kan ett förslag på 

fortsatt forskning vara att undersöka om dessa attityder skiljer sig, vid jämförelser med övriga 

studenter. Vidare är en av den här studiens begränsningar dess urvalsmetod och det skulle därför 

krävas större studier och framförallt studier med en slumpmässig urvalsmetod för att kunna uttala sig 

mer tillförlitligt om generella resultat. Då skulle studien även gynnas av att fler män deltar. Eftersom 

Örebro är en stad där många personer har dövhet eller hörselnedsättning är ytterligare ett förslag på 

fortsatt forskning att undersöka attityder till hjälpmedlen på en annan ort. För en djupare förståelse 
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av personers attityder till hörapparat och glasögon är det även önskvärt att en kvalitativ studie 

genomförs inom detta område. Med nya teknikutvecklingar och mer förekommande användning kan 

attityder till hörapparater och attityder till glasögon komma att förändras snabbt i framtiden och det 

kan därför vara till hjälp för audionomens arbete av stigmatiserade patienter att fortsätta undersöka 

dessa. 

7. Slutsatser 

Utifrån studien kan följande slutsatser dras: 

 Attityder till hörapparater och glasögon hos lärar-, socionom- och sjuksköterskestudenter är i 

majoritet positiva. Studenterna verkar inte tillskriva negativa attribut till personer som 

använder hörapparat eller glasögon. 

 Negativa attityder förekommer i större utsträckning till hörapparat och framförallt rörande 

hörapparatens utseende.  

 Studenterna är mer osäkra i ställningstagande till påståenden om hörapparater. Detta kan 

vara till följd av att hörapparat är mindre vanligt än glasögon.  

 Erfarenhet av hjälpmedlen verkar generera mer positiva attityder. En anledning till att 

attityderna till glasögon är mer positiva kan vara att erfarenhet av hjälpmedlet är vanligare. 

Det är möjligt att attityderna till hörapparat och glasögon i framtiden blir än mer positiva 

eftersom fler personer kan tänkas få erfarenhet av hjälpmedlen. 
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BILAGA 1 

TABELL 1.1 Redovisning av påståenden, numrering och indelning i underkategorier  

Nr Påstående Underkategori 

1 Jag skulle kunna tänka mig att använda glasögon/hörapparat för att det är 

snyggt. 

Utseende 

2 Om jag skulle behöva använda glasögon/hörapparat (eller redan använder 

glasögon/hörapparat) vill jag att de/den ska se diskreta/diskret ut. 

3 Jag tycker att glasögon/hörapparat kan göra en person mer attraktiv. 

4 Jag tycker att personer med glasögon/hörapparat ser intelligenta ut. 

5 Jag tror att personer med glasögon/hörapparat ofta har andra 

funktionsnedsättningar också. 

Fördomar 

6 Jag tror att det främst är äldre som använder sig av glasögon/hörapparat. 

7 Jag tror att personer som använder glasögon/hörapparat har dåligt 

självförtroende. 

8 Jag tror att personer med glasögon/hörapparat har svårt att få vänner. 

9 Jag tror att personer med glasögon/hörapparat har svårt att hitta en partner. 

10 Jag tycker att glasögon/en hörapparat är/verkar krånglig/krångliga och 

besvärlig/besvärliga att använda.  

Intention 

11 Om jag skulle ha nytta av att använda glasögon/hörapparat skulle jag 

använda det. 

12 Jag skulle bära glasögon/hörapparat utan att skämmas. 

13 Om jag själv skulle ha glasögon/hörapparat tror jag att jag skulle uppfattas 

som annorlunda.  

14 Om mitt barn skulle behöva glasögon/hörapparat vill jag att de ska se 

diskreta/diskret ut. 
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TABELL 1.2 Redovisning av inspiration från tidigare studier vid konstruktion av studiens enkät 

Underkategori Enkätfråga/påstående Inspirerande 

fråga/påstående 

Författare 

Demografiska Jag använder: 

Glasögon/hörapparat/annat (ex. 

linser, andra hörseltekniska 

hjälpmedel)/inget 

 

 

Jag har erfarenhet av: 

glasögon/hörapparat/ingen 

erfarenhet.  

“I have or had a 

hearing loss/hearing 

aid(s).” 

 

“I wear glasses or 

contacts.” 

 

“Someone in my family 

or someone close to me 

has a hearing 

loss/hearing aid(s).” 

Cienkowski och 

Pimentel (2001, s. 

294).  

Utseende Om jag skulle behöva använda 

glasögon/hörapparat (eller 

redan använder 

glasögon/hörapparat) vill jag 

att de/den ska se 

diskreta/diskret ut.  

“If hearing aids were 

smaller I wouldn't mind 

wearing one” 

 

“Hearing aids these 

days are almost 

invisible” 

Cienkowski och 

Pimentel (2001, s. 

294). 

Jag tycker att glasögon kan 

göra en person mer attraktiv. 

 

Jag tycker att personer med 

glasögon ser intelligenta ut. 

 

“The listener was 

attractive” 

 

“The listener was 

intelligent” 

Doggett, Stein och 

Gans, (1998, s. 366). 

Fördomar Jag tror att det är främst är 

äldre människor som använder 

hörapparat/glasögon. 

“Only old people wear 

hearing aids.” 

 

Cienkowski och 

Pimentel (2001, s. 

294). 

Jag tror att personer som 

använder hörapparat/glasögon 

har dåligt självförtroende. 

 

“The listener was 

confident” 

Doggett, Stein och 

Gans (1998, s. 366). 

Intention Jag skulle bära glasögon utan 

att skämmas. 

 

Om jag själv skulle ha 

glasögon tror jag att jag skulle 

uppfattas som annorlunda. 

“I would get 

embarrassed at the 

thought of being seen 

wearing a hearing aid” 

 

“I would be concerned 

about being seen 

wearing hearing aids.” 

Cienkowski och 

Pimentel (2001, s. 

294). 
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BILAGA 2 - Enkäten 
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