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Sif Bjarnason är fil. kand. med kulturmiljövård 
(Göteborgs universitet) som huvudämne. Hon har 
senare breddat sig inom flera ämnen som exempelvis 
sociologi, handikappvetenskap och hörselvetenskap. 
Erfarenhet inom det hörselvetenskapliga området 
kommer bland annat från arbete vid dåvarande 
ahlséns forskningsinstitut, sedermera audiologiskt 
forskningscentrum. 

för yrkesverksamma personer med hörselnedsättning 
finns möjlighet att ansöka om så kallade arbetshjälpmedel. Dessa syftar 
till att underlätta situationen på arbetsplatsen genom att kompensera 
för de problem som hörselnedsättningen medför och som innebär 
svårigheter att hänga med i vad som sägs på arbetsplatsen. En vanlig 
situation är att personer som redan använder hörapparat även börjar 
använda så kallade konferenshjälpmedel för att underlätta hörbarheten 
i samtal och möten. inom ramen för arbetshjälpmedel för personer 
med hörselnedsättning ryms dock ett flertal insatser som alla syftar 
till att förbättra hörbarheten och ljudmiljön, exempelvis genom olika 
akustikförbättrande åtgärder. föreliggande studie är en undersökning 
av vad en grupp personer tycker om sina arbetshjälpmedel med 
avseende på bland annat nytta och användbarhet. Studiens teoretiska 
utgångspunkter behandlar bland annat stigmatisering som föreslagits 
vara ett användbart analysredskap för att studera upplevda problem 
och ovilja att använda hörseltekniska hjälpmedel. i studien diskuteras 
och utvecklas även teorier om socialt erkännande, som ett svar på 
möjligheten att övervinna risken för stigmatiseringsprocesser. Studien 
genomfördes med hjälp av en enkätundersökning och en intervjustudie. 
En av studiens slutsatser är att synliga hörseltekniska hjälpmedel kan 
fungera som en mekanism för ett utvecklat socialt erkännande på 
arbetsplatsen.
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