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Sammanfattning  

Bakgrund: Attityder gentemot funktionsnedsättning grundar sig historiskt sett i samhällets 

förändring och kunskap. Attitydbegreppet utgår i examensarbetet från Theory of planned 

behavior, där bakomliggande faktorer leder handling. En hörselnedsättning är en dold oftast 

kronisk funktionsnedsättning. Svensk lagstiftning reglerar rättigheter och skyldigheter i 

arbetslivet för inblandade aktörer. Personen med hörselnedsättning bearbetar sin situation i tre 

skeenden i en livsomställningsprocess. 

Syfte: Genom integrativ litteraturstudie kartlägga attityder personer med hörselnedsättning 

möter i arbetslivet och personens eget förhållande till sin hörselnedsättning. 

Metod: Innehållsanalys av 13 skandinaviska undersökningar, där hörselnedsättning ingår. 

Attityderna delas upp i 12 kategorier utifrån område. Vilka aktörer (Arbetsgivare, kollegor 

och personen med hörselnedsättning) attityden framkommer vid redovisas. 

Resultat: Attityder framkommer jämt fördelat mellan positivt och negativt i kategorierna. Vid 

Hänsyn vid kommunikation och Användande av tekniska hörhjälpmedel framkommer attityder 

mest frekvent. I fyra kategorier, Frånvaro vid raster på arbetet, Synlig hörhjälpmedel, 

Öppenhet om hörselnedsättning och Mötesdisciplin, är det framförallt personen med 

hörselnedsättning som är den som har attityder gentemot sin hörselnedsättning och dess 

konsekvenser. 

Slutsatser: När attityderna i kategorierna sammanbinds med Theory of planned behavior 

framkommer att kunskap och information påverkar den slutliga handlingen. 

Livsomställningsprocessen påverkar hur personen med hörselnedsättning förhåller sig till 

hörselnedsättningen och dess konsekvenser.   
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Inledning 
Över en miljon av Sveriges befolkning har en hörselnedsättning varav mer än hälften befinner 

sig i yrkesverksam ålder (Hörselskadades Riksförbund [HRF], 2009). Funktionsnedsättningen 

påverkar personen och dess omgivning, framförallt vid kommunikation. I yrkeslivet kan det 

påverka hur arbetsuppgifter utförs. Möjligheter till anpassningar av omgivning och 

arbetsuppgifter blir i många fall avgörande för hur det fortsatta yrkeslivet fortlöper. 

Bemötande från kollegor, arbetsgivare och arbetsledare utgör en del i hur personen förhåller 

sig till sin hörselnedsättning (HRF, 2009). I detta examensarbete vill vi titta närmare på de 

attityder personer med hörselnedsättning möts av i arbetslivet. 

Historik 
Historiskt sett har hörselnedsättning många gånger inneburit att omgivningen har utgått från 

att personen är dum och inte förstår och därmed inte heller kan lära sig något (Andersson, 

2009). Enligt HRF (2008) lever dessa attityder fortfarande till viss del kvar. De skriver också 

hur attityder i samhället avspeglar sig i hur personen hanterar sin hörselnedsättning. Allmänna 

fördomar enligt HRF (2008) är att hörselnedsättning är ett ålderstecken och/eller ett tecken på 

dumhet. De menar också att det är en generell inställning att det inte behövs så mycket 

hjälpmedel för att klara sig trots hörselnedsättningen.  

Dagens attityder har sin grund i hur samhället har sett ut genom århundraden. När det gäller 

arbetsmarknaden har andelen funktionshindrade, däribland de som då kallades dövstumma, 

varierat under åren (Förhammar & Nelson, 2004). Under 1800-talet sjönk andelen 

yrkesverksamma funktionshindrade från 80 till 50 %. Det här berodde på industrialiseringen 

och att yrken som piga och dräng minskade under den här tiden. På 1940-talet behövdes mer 

arbetskraft och konjunkturerna blev bättre. Återigen blev det lättare för dövstumma och andra 

funktionshindrade att komma in på arbetsmarknaden. Nu började också hörapparater med 

förstärkning komma. Trenden var att om hörselnedsättningen kunde ”botas” var alla problem 

borta (Eriksson-Mangold, 1998). Även de psykologiska aspekterna ansågs försvinna med 

medicinsk och teknisk rehabilitering. Under 1960-talet förändrades synen, nu kom 

personligheten att spela en större roll vid hanterandet av funktionsnedsättning. Barndom och 

uppfostran ansågs ha stor del i den vuxne individens personlighet. Det var upp till individen 

om anpassning och rehabilitering blev bra. Den pedagogiska hörselvården växte fram nu.  

I början av 1970-talet kom så tanken att omgivningen fanns med som en faktor i hur 

beteenden och reaktioner uppkommer. Det var inte längre enbart upp till individen, uppger 

Eriksson-Mangold (1998), att anpassning och rehabilitering skulle fungera. Nu blev 

funktionshinder synliggjorda och förebyggande åtgärder utvecklades, t.ex. blev det aktuellt att 

arbeta fram metoder för bullersanering och framhålla nyttan av bullerskydd. Skattningsskalor 

för att mäta hur människor upplever sin funktionsnedsättning utvecklades. Större krav ställdes 

nu också på arbetsgivarna och inom hörselvården lyftes coping
1
 fram. Under 1980-talet ökade 

individualismen inom den psykologiska forskningen och människans egen styrka att kunna 

                                                           
1 “Engelskspråkig term som avser förmåga eller åtgärd som gör att man lyckas klara av något.  

     Den förekommer i flera betydelsenyanser. 

1. Att klara av något på ett adekvat och konstruktivt sätt. 
2. Att handskas med eller hantera ett problem eller en svårighet vare sig det sker konstruktivt, passivt eller rent av 

destruktivt.  
3. Fysisk, psykisk och/eller social förmåga att leva med sjukdom eller funktionshinder. Denna betydelse är vanlig i svensk 

medicin, rehabilitering och omvårdnad. Coping-begreppet spelar en viktig roll inom stressforskning och 

rehabilitering”.(Psykologiguide, 2012) 
 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=rehabilitering
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=stress
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=rehabilitering
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=rehabilitering
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hitta vägar att klara förändringar i livet lyftes fram. Det var upp till individen att avgöra vilket 

sätt som är bra att hantera sin tillvaro. Tankar om individuella rehabiliteringsplaner började 

formas och personens egna behov skulle framkomma. Tankegångarna under 1990-talet var 

mer existentialistiska och handlade om att prioritera det som är viktigt i livet och att 

förändring innebär möjligheter (Eriksson-Mangold, 1998). 

Attityd 

Attityd är ett omdiskuterat begrepp. Ajzen (2005) menar att attityd innebär ett förhållningssätt 

gentemot någon/något ur positiv eller negativ bemärkelse. Det utmärkande för en attityd är att 

den är värderande skriver Ajzen vidare. Ajzen och Fishbein (2005) beskriver två sorters 

attityder: dels generella attityder som förhåller sig till fysiska objekt, institutioner, evenemang 

eller policy, dels förhållningssättet gentemot någon eller något. Beteendet beror av, skriver 

Ajzen och Fishbein (2005), föreställningar, attityder och intentioner. 

Attityder kategoriseras ofta. Ett sedan länge använt tillvägagångssätt är att dela in de 

reaktioner och handlingar attityden ger i tre grupper; kognitiv, affektiv och handling. Den 

kognitiva delen behandlar tron om någon/något, de förutfattade meningar eller fördomar som 

kan finnas. I den affektiva delen lyfts värderingen i attityden fram och de känslor som 

uttrycks gentemot någon/något. Och slutligen delen om handling och här ingår även 

intentionen till ett specifikt handlande gentemot någon/något. 

I SOU 1998:16 redogör utredaren för flera infallsvinklar av vad attityd innebär. Bland annat 

framkommer där att åsikter och handlingar sammanbinds med attityder. Här beskrivs också 

olika sätt forskare arbetat fram för att försöka mäta attityder. För att få grepp om en attityd 

krävs observation av en handling menar utredaren. Attityd är nära besläktat med bemötande, 

vilket också är det som ofta observeras i forskning runt attityder. I engelskan används attitude 

för bemötande. 

SOU 1998:16 lyfter fram att handlingen - reaktion och agerande - positiv som negativ, 

grundar sig i den attityd en person har. Det har forskats mycket runt attityder och 

attitydförändringar, en anledning till detta är intresset av att kunna förutse hur människor ska 

handla i en viss situation. Oenighet råder huruvida en viss attityd leder till specifik handling. 

Vissa forskare menar att det är de sociala och strukturella faktorerna som styr över våra 

sociala handlingar mer än våra attityder. Men, säger de också, attityderna påverkas av 

desamma. 

Ajzen (2005) lyfter fram det faktum att undersökningar visat att en persons attityd uttryckt i 

till exempel en enkätundersökning ofta inte stämmer med hur personen sedan handlar. Ajzen 

(2005) beskriver en teori, Theory of planned behavior [TPB], vilken lyfter fram hur olika 

faktorer påverkar den slutliga handlingen;  

  1. Intention is the immediate antecedent of actual behavior. 

  2. Intention, in turn, is determined by attitude toward the behavior, subjective 

      norm, and perceived behavioral control. 

  3. These determinants are themselves a function, respectively, of underlying 

      behavioral. normative, and control beliefs. 

  4. Behavioral, normative, and control beliefs can vary as a function of a wide 

      range of background factor. (Ajzen & Fishbein, 2005, s. 194) 
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Figur 1 Theory of Planned Behavior. Vid icke-kommersiellt ändamål får diagrammet kopieras och användas. 

I examensarbetet är det den slutliga handlingen som tolkas till en positiv eller negativ attityd 

gentemot personen med hörselnedsättning. Handlingen är observerad och/eller upplevd av en 

respondent/informant i de undersökningar som ingår i kartläggningen. Handlingen är uttryckt 

i enkät- och intervjusammanställningar eller framkommer genom citat. 

Hörselnedsättning: en funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning kan vara ett väldigt varierande tillstånd hos de enskilda individerna. Det 

kan röra sig om synliga fysiska skador, till exempel gångsvårigheter, förlust av arm eller ben 

och förlamningar. Det kan också röra sig om skador och sjukdomar som inte syns, så kallade 

osynliga funktionsnedsättningar (dolda handikapp), exempelvis astma/allergi, psykisk ohälsa 

och hörselnedsättning (Wahlström, 2004).  

När det gäller hörselnedsättningar i vuxen ålder sker försämringen ofta gradvis och individen 

anpassar sig successivt. Han/hon använder sig av medvetna och omedvetna strategier för att 

klara av svårare situationer i arbetslivet (Eriksson-Mangold, 1998). 

Det kan vara svårt att definiera vad som beror på osynliga funktionsnedsättningar eller vad 

som orsakas av andra faktorer. HRF (2008) uppger att två av tre hörselskadade inte har 

berättat om sin hörselnedsättning på arbetsplatsen. Gullacksen (2002) beskriver hur personer 

med hörselnedsättning anstränger sig för att framstå som ”normal” och leva upp till det som 

förväntas. Ifall kollegorna inte känner till en hörselnedsättning, kan de inte i det skedet ha 

attityder gentemot fenomenet. Den anställde med hörselnedsättning kan däremot i en sådan 

situation ha känslan av att kollegorna stigmatiserar denne, att han/hon är avvikande på grund 

av hörselnedsättningen (Hétu, 1996/2003). Användande av hörapparat däremot synliggör 

hörselnedsättningen för omgivningen och kan i och med det påverka inställningen till 

personen. I en undersökning gjord av Blood, Blood och Danhauer (1978) och en liknande 

studie av Danhauer, Blood, Blood och Gomez (1980) kommer man fram till att barn med 

hörapparat bemöts av negativa attityder när det gäller begåvning och personlighet den så 

kallade hörapparateffekten. I bägge undersökningarna visades barn både med och utan 

hörapparat vilket ledde till olika bedömningar av dem.  
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En hörselnedsättning är en bestående skada och kräver av personen med hörselnedsättning att 

jobba med bilden av sig själv och sin omgivning. Eriksson-Mangold (1998) skriver: 

”omvärdering av den egna förmågan och av omvärldens sätt att bemöta förändringen gör 

tolkningen av handikappet centralt för upplevelsen.” (s. 11) 

Gullacksen (2002) redogör för hur denna livsomställning sker i tre faser eller skeenden som 

hon kallar det. Under Skeende I handlar det om att upptäcka och erkänna sin 

hörselnedsättning. Det kan vara genom att det uppstår missförstånd och feltolkningar vid 

sociala interaktioner som leder till att personen börjar bli osäker på sig själv och fundera på 

vad som sker. Ofta kan det vara omgivningen som uppmärksammar hörselnedsättningen först. 

Eftersom det inte märks i kroppen utan bara i samspel med omgivningen kan det vara svårt att 

förstå att det är en hörselnedsättning det handlar om och att det inte beror av att andra talar 

otydligt eller liknande. Det är vanligt att under lång tid försöka dölja hörselnedsättningen både 

för sig själv och för omgivningen. För att komma in i nästa skeende behöver personen komma 

till någon slags brytpunkt när de strategier som använts inte längre fungerar eller stress och 

dubbelarbete tar för mycket energi. Ett sätt att komma vidare kan också vara att möta andra i 

samma situation. 

I Skeende II är återuppbyggnad av den förlorade självkänslan en viktig del. Det kan också 

inrymma en del sorgearbete menar Gullacksen (2002) då insikten om att hörseln till viss del är 

förlorad blir bekräftad. Förståelse och stöd från omgivningen är i detta skede av stor vikt. När 

personen får insikt om hörselnedsättningen och erkänner densamma kan förklaringar till 

tidigare händelser bli tydliga. För en del upptar hörselnedsättningen en stor del av identiteten 

och ett behov av att hitta tillbaka till sig själv med hörselnedsättningen som en del i detta 

uppstår. Hörselrehabilitering och yrkesinriktad rehabilitering behövs i detta skeende. 

I Skeende III beskriver Gullacksen hur personen nu arbetar mer målmedvetet och införlivar 

hörselnedsättningen i sin tillvaro och provar sig fram i samspel med sin omgivning vilket kan 

kräva en hel del mod. I detta samspel uppstår ständigt nya utmaningar men nu har personen 

helt andra förutsättningar att möta dessa jämfört med i de tidigare skeendena.  

Det sker också en pendling mellan de olika skeendena vid nya situationer och förändringar i 

livet. Var i livet personen befinner sig när hörselnedsättningen uppstår påverkar också hur den 

bemöts och hur långa dessa olika skeenden är, från månader till år menar Gullacksen (2002). 

För att underlätta kommunikation med personer med hörselnedsättning kan flera 

tillvägagångssätt användas och kombineras, så som kommunikationsstrategier, tekniska 

hörhjälpmedel och anpassningar av miljön.  

En hörselnedsättning hos den ena parten kan liknas med brus eller störning i 

kommunikationen (Nilsson & Waldemarsson, 2007) vilket kan leda till missförstånd. 

Danermark (2005) beskriver flera underlättande strategier att använda vid kommunikation. 

Det kan till exempel innebära att man står nära personen med hörselnedsättning vid samtal 

och tittar på varandra eller att inte täcka för munnen med händer eller liknande.  Ett annat 

förslag för att underlätta kommunikation kan vara att uppmärksamma personen med 

hörselnedsättning på ämnesbyte (Danermark, 2005).  

Till tekniska hörhjälpmedel är utgångspunkten hörapparat.  För att i vissa situationer 

ytterligare förstärka kan andra tekniska hörhjälpmedel användas (Gelfand, 2009). Till 

exempel kan en mikrofon placeras vid talaren. Ljudet som går in i mikrofonen sänds direkt till 

hörapparaten. För detta finns flera system så som teleslinga, FM-system och Infrarött system 

(Gelfand, 2009). Inom hörhjälpmedelsbranschen utvecklas hela tiden ny teknik för att 

förbättra ljudkvaliteten och möjligheten till delaktighet för personer med hörselnedsättning. 
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Anpassningar av miljön för att underlätta kommunikation handlar bland annat om lokalens 

akustik (Gelfand, 2009). Efterklangen som finns i en lokal påverkar möjligheten till god 

kommunikation. Efterklangen beror av att ljudet reflekteras mot framförallt hårda ytor som 

finns i lokalen beskriver Gelfand (2009). 

Lagar och föreskrifter  

Av Arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att ”arbetsgivare och arbetstagare skall samverka 

för att åstadkomma en god arbetsmiljö” (3 kap. 1a §). Arbetsgivarens uppgift är att på ett 

lämpligt sätt se till att anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten i företaget tillgodoses 

(Arbetsmiljöverket, 2012). En arbetsgivare är också skyldig att arbeta förebyggande för att 

förhindra kränkande särbehandling av enskild individ på arbetsplatsen (AFS 1993:17). Lagen 

om anställningsskydd har, skriver Karlsson (2002), utökade regler för personer med 

funktionsnedsättning. 

För arbetsmiljöanpassningar kan arbetsgivare och arbetstagare få visst ekonomisktbidrag från 

Försäkringskassan. I de fall det handlar om en nyanställning är det istället Arbetsförmedlingen 

som beviljar bidrag första 12 månaderna av anställningen (Försäkringskassan, 2010). 

Arbetsmiljölagen beskriver att arbetsmiljöanpassning innefattar faktorer så som; tekniska, 

fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll . Vilka faktorer som väger tyngst 

för en god arbetsmiljö för en hörselskadad är individuellt och beroende av arbetets karaktär 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Arbetsmiljön kan för en person med hörselnedsättning orsaka 

stressfyllda situationer vilket i sin tur kan leda till stressrelaterade problem med till exempel 

spänd muskulatur och huvudvärk (Wahlström, 2004; Danermark & Coniavitis Gellerstedt, 

2003).  

Resultat från en dansk undersökning visar att drygt 40 % av deltagarna inte uppmärksammat 

närmaste chef om sin hörselnedsättning (Clausen, 2003). Siffran kan jämföras med uppgifter 

från HRF (2008) om svenska förhållanden där två tredjedelar uppger att de inte berättat på 

arbetet om sin hörselnedsättning. Om inte arbetsgivare har fått kännedom om 

hörselnedsättning kan denne inte heller vidta anpassningsåtgärder för att förbättra 

arbetsmiljön. Svårigheter i arbetet kan komma att fokusera på andra orsaker än just 

hörselnedsättning. Det kan då heller inte ske någon samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare för att skapa en god arbetsmiljö utifrån hörselnedsättningen. I de fall 

hörselnedsättningen är känd hos en anställd, kanske redan vid anställningen är det viktigt med 

kunskap om vad detta innebär. Fördomar som skapats av okunskap och rädsla kan vara en 

orsak till negativa attityder som anställda med hörselnedsättning möter från medarbetare och 

arbetsgivare (Wiklund, 2007). 

Svensk lagstiftning förbjuder diskriminering i arbetslivet av personer med 

funktionsnedsättning. Diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft 1 januari 2009 och var 

en sammanslagning av flera olika diskrimineringslagar, bland annat Lagen (1999:132) om 

förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. Redan 1993 

formulerade Förenta nationernas [FN] generalförsamling standardregler gällande rättigheter, 

möjligheter och ansvar för personer med funktionsnedsättning. Dessa normgivande regler 

kom att användas som vägledande instrument inom svensk handikappspolitik för att stärka 

förutsättningarna för ett jämlikt och tillgängligt samhälle för alla (Ds 2008:23). 

Riksdag och regering tillsatte en statlig utredning under senare delen av 90-talet för att 

kartlägga och analysera hur personer med funktionsnedsättning bemöttes ute i samhället när 

de var i behov av stöd och service, (SOU 1999:21). Uppgifter från olika 

handikapporganisationer visade att dessa ofta uppfattade att de blev ifrågasatta och 

kontrollerade. En person med funktionsnedsättning uppfattades fortfarande in på 90-talet som 
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en vård- och omsorgstagare med fokus på det medicinska området, en miljö där de ofta kände 

vanmakt och underläge vid kontakter. Att stifta lagar, till exempel förbud mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av funktionshinder, är att markera betydelsen. Effekten av en lagstiftning 

medför att normen i samhället och attityder gentemot funktionsnedsättningar påverkas (SOU 

1999:21).  

När FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kom 2007 

undertecknades denna av Sverige. Innehållet i konventionen gav inga ytterligare rättigheter 

förutom FN:s mänskliga rättigheter, utan syftade till att minska hindren för personer med 

funktionsnedsättning att kunna vara delaktiga och jämlika i samhället och åtnjuta rättigheter 

utan diskriminering (Ds 2008:23). 

En studie där ett mindre antal personalchefer från både privata företag och statliga 

myndigheter intervjuats visar på att det finns flera slags hinder för rekrytering av 

funktionshindrade, av både praktisk och psykologisk karaktär. Studien avsåg inte någon 

specifik grupp utan en mer generell inställning till lagstiftning, diskriminering och attityder 

till att anställa personer med olika funktionsnedsättningar (Wiklund, 2007). Wiklund anser att 

personalchefernas attityd till att anställa personer med funktionsnedsättningar är komplex och 

att det finns inslag av omedvetenhet. Personalcheferna menar också att diskrimineringslagen i 

praktiken inte används vid rekryteringsarbete av ny personal (Wiklund, 2007).  

Arbetsgivare, arbetsledare, kollegor, och personen med hörselnedsättning är de aktörer vars 

attityder lyfts fram i detta arbete. Arbetsgivare anställer personen och är huvudman för 

verksamheten som bedrivs på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan finnas långt ifrån den anställde 

i hierarkin och det finns då en arbetsledare närmare den anställde personen. Arbetsledaren är 

enligt Nationalencyklopedin [N.E.] (2012) en ” person som anställts för att som 

arbetsgivarens ställföreträdare leda och fördela arbetet på en arbetsplats”. I examensarbetet är 

arbetsgivare och arbetsledare sammanslagna till en och samma aktör då de är svåra att 

särskilja i undersökningarna. De benämns fortsättningsvis för arbetsgivare. Anställda 

personer som arbetar tillsammans och påverkar varandras vardag i arbetet är kollegor. 

Personen med hörselnedsättning är i kartläggningen den centrala aktören som dels bemöts av 

attityder men även bär på egna attityder. 

Problemformulering 
I examensarbetet vill vi beskriva attityder från aktörer i arbetslivet gentemot anställda med 

hörselnedsättning. Vi vill även lyfta fram den anställdes egen attityd gentemot sin 

hörselnedsättning och förhållanden kring detta. Över en halv miljon personer med 

hörselnedsättning finns i arbetslivet (HRF, 2009). Audionomer är de inom sjukvården som 

möter och stöttar dem genom hörselrehabilitering. Det är då viktigt att ha en förståelse för den 

situation personer med hörselnedsättning befinner sig i och de attityder de möter i sin vardag, 

där arbetsplatsen har en stor roll. Även arbetsgivare kan ha nytta av kunskapen som 

framkommer i examensarbetet. 

Syfte 
Beskriva och förstå attityder personer med hörselnedsättning möter i arbetslivet och personens 

eget förhållande till sin hörselnedsättning. 
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Frågeställningar 
Vilka attityder framkommer i undersökningarna? 

I vilken omfattning förekommer de olika aktörerna? 

Hur kan attityder som framkommer i undersökningarna, förstås med Theory of planned 

behavior? 

Metod 
Examensarbetet är en integrativ litteraturstudie där litteratur med kvalitativa och/eller 

kvantitativa metoder har använts för att beskriva och förstå attityder gentemot 

yrkesverksamma med hörselnedsättning. Även personens egen inställning till 

hörselnedsättningen lyfts fram. Litteraturstudie av denna form tillåter ett brett litteraturval där 

både empirisk och teoretisk litteratur kan ingå (Whittemore, 2005; Torraco, 2005).  

Litteratursökning och urval 
Valet av sökord grundar sig i syftet med examensarbetet där attityder från arbetsgivare 

(arbetsgivare/arbetsledare) och kollegor gentemot yrkesverksamma personer med 

hörselnedsättning beskrivs. I det inledande arbetet med sökning av litteratur valdes engelska 

synonymer till hörselnedsättning och hörselskada och attityder. Detta gav hearing loss och 

hearing impaired som var för sig kombinerades med sökordet attitudes. 

Sökningarna utfördes i referensdatabaserna; arbline, Cinahl, ERIC, Medline (via EBSCO), 

PubMed, PsycoINFO (via ProQuest) via Örebro universitets bibliotek. Där det har varit 

möjligt har sökningarna avgränsats till abstrakt. När antalet träffar begränsats genom 

kombinationer av sökord till mindre än 120 träffar lästes titlar och vid intressant sådan för 

ämnet, även abstrakt till artikel, bilaga 1. Efter genomläsning av ett stort antal abstrakt till 

artiklar framkom enbart ett fåtal undersökningar där syftet var att belysa attityder gentemot 

hörselnedsättning och konsekvenser av detta. Urvalet bedömdes inte tillräckligt stort och 

artiklarna var av äldre datum (1980- och 1990-talet) varför en systematisk litteraturstudie inte 

längre uppfattades möjlig att genomföra. En integrativ litteraturstudie tillåter enligt Torraco 

(2005) ett bredare urval av litteratur för att belysa ett ämne eller fenomen. Utifrån dessa 

riktlinjer breddades sökningen och all litteratur som på något sett kunde belysa attityder i 

arbetslivet kopplade till hörselnedsättning kunde ingå i urvalet. Genom att använda relevanta 

sökord till syftet (hearing impaired, hearing loss, hard of hearing, attitudes, employer, 

employee, arbetsgivare, attityder, hörselnedsättning, anställda, kollegor,) fortsatte sökningar i 

databasen; Cinahl, DIVA, Medline (via EBSCO), ProQuest, PsykINFO (via ProQuest), 

PubMed, och uppsatser.se, se bilaga 2. Litteratur söktes också fram manuellt utifrån 

referenslistor i litteratur, då användes sökmotorn Google på internet och Libris via Örebro 

Universitet. 

Vid begränsningen av insamlad litteratur skapades en mall, se bilaga 3. Denna användes för 

att få en översiktlig bild över att litteraturen innehöll inklusionskriterierna; hörselnedsättning, 

arbetsliv och att man kan utläsa attityder. Undersökningsform och aktörer 

(arbetsgivare/arbetsledare, kollegor, personen med hörselnedsättning) inkluderas också till 

kriterierna för vidare granskning. Författarna delade på arbetet med granskningen av 

materialet. Därefter följde en gemensam genomgång av mallen där även uppgifter om land 

och publiceringsår fanns med. Författarna kunde då konstater att det fanns tillräckligt många 

undersökningar från de skandinaviska länderna; Sverige, Norge och Danmark. Litteratur som 

skrivits på svenska, engelska, danska och norska inkluderades för studien och samtliga ses i 

bilaga 5. 
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Exkluderat är undersökningar som rör enbart döva och personer med teckenspråk som 

förstaspråk. En rapport plockas bort efter innehållsanalys då det inte framkommer hur 

undersökningen gått till och inga citat från intervju eller frågor ur enkät redogörs för. 

Dataanalys 
En teori (TBP) används för att beskriva och förstå attityder som framkommit. Enligt Torraco 

(2005) används teorier för att knyta ihop tidigare undersökningar med en ny infallsvinkel i 

ämnet vid en integrativ litteraturstudie.  

Litteraturen för den integrativa studien fördelas mellan författarna. Vid genomläsning av hela 

materialet kodade citat eller enkätsvar som kunde påvisa attityder hos de olika aktörerna inom 

arbetslivet utifrån en mall, bilaga 4. Utifrån ett samlat intryck från båda författarna av vilka 

situationer och attityder som framskymtade i textmaterialet skapades kategorier. Genom att 

använda sig av en innehållsanalys vid analysering av text blir det möjligt att utföra en kodning 

av kategorierna (Forsberg & Wengström, 2008). 

Attityder som framkommer kodas i en tabell utifrån om attityden är positiv eller negativ i 

förhållande till personen med hörselnedsättning. Attityderna delas också in med hänsyn till 

vilka aktörer som är inblandade.  

Därefter placeras de dokumenterade attityderna från undersökningarna in i kategorierna av 

författarna tillsammans. En attityd som framkommer i en undersökning redovisas endast en 

gång i sammanställningen även om tio av undersökningsdeltagarna tar upp den. I de 

undersökningar som använts i examensarbetet har attityder utläst från enkät- och 

intervjusammanställningar samt från citat ur intervjuer och enkäter. Ofta handlar det om hur 

personer har upplevt situationer och hur de har blivit bemötta och respekterade. Det handlar 

ibland om att det personer sagt tolkas till en attityd gentemot någon/något av författarna till 

undersökningen eller av författarna till detta examensarbete. Ibland kan ett uttalande ge flera 

markeringar i tabellen då de gäller attityder från fler aktörer. Attityden kan även vara positiv 

för en aktör men negativ för en annan. Personen med hörselnedsättning har haft en central roll 

i hur attityderna har tolkats fram. Diffusa eller generella attityder där aktör eller 

attitydkategori inte tydligt framgår har valts bort. 
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Resultat 
Resultatet bygger på 13 undersökningar gjorda i Skandinavien. Sammanställning över dessa 

finns i bilaga 5. Resultatredovisningen utgår från frågeställningarna. 

Attityder som framkommit i undersökningarna 
De attityder som framkommit i undersökningarna har placerats in i 12 kategorier. 

Kategorierna hålls neutrala då de kan innefatta både positiva och negativa attityder och från 

samtliga aktörer från en undersökning. Exempel på och förklaring till vilka attityder som 

ingår i en kategori redogörs för nedan. Tabell 1 visar i vilka undersökningar attityderna 

framkommer. 

Tabell 1 Attityder som framkommit i undersökningarna 

Attityd Undersökning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Hänsyn vid kommunikation x  x x x x x x x x    

Användande av tekniska hörhjälpmedel   x x x x x x x x x x x 

Anpassning av arbetsmiljöer   x  x  x  x x x   

Anskaffning av tekniska hörhjälpmedel    x  x x       

Inställning till fortbildning och karriär  x  x  x   x x x x x 

Förändring av arbetsupplägg och 
arbetsuppgifter 

 x  x  x   x x x x x 

Kvickheter vid interaktion      x x  x x x x x 

Stigmatisering  x x x     x x x  x 

Frånvaro vid raster på arbetet  x    x x  x  x  x 

Synliga hörhjälpmedel  x    x    x x x x 

Öppenhet om hörselnedsättning    x x x x x x x x  x 

Mötesdisciplin    x   x x x     

Hänsyn vid kommunikation 
Hänsyn vid kommunikation innefattar inte enbart verbal kommunikation. Det kan även handla 

om handlingar från aktörerna som underlättar eller försvårar situationen.  

En positiv attityd från arbetsgivare visar följande citat: 

“Annas chef är mycket medveten om hennes funktionsnedsättning, hon beskriver hur han i 

vanliga fall brukar mumla lite när han pratar “ men så fort han ser mig så, så pratar han så 

jättetydligt, det är lite komiskt”(...)” så han är väl verkligen på min sida kan jag ju säga”. 

(Bjarnason, 2011, s. 125) 

En negativ attityd från arbetsgivare kan se ut som i följande citat: 

”Chefen pratar tyst, Bertil har försökt säga till honom men han har svårt att ändra sitt sätt att 

prata. De korta informella mötena sker ute i lagerlokalen och tiden räcker inte till att plocka 

fram hjälpmedel.” (Bjarnason, 2011, s. 113) 

Användande av tekniska hjälpmedel 
Användande av hörtekniska hjälpmedel kan engagera samtliga aktörer inom arbetslivet. Hur 

detta blir bemött ute på arbetsplatserna och från personerna med hörselnedsättning varierar.  

Positiv attityd från personen med hörselnedsättning kan vara uttalanden som detta: 
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“Birgitta: Så kom det hit ett par killar då och dom visa mig då mikrofoner som jag kunde 

använda och dels den här knappen då. Transportabelt ja, att man kunde lyssna då och få 

ljudet direkt in i hörapparaten. Det fanns en mikrofon som jag kunde hänga på en annan 

person och lyssna på den. Jag kunde lyssna i mobilen. Jag kunde använda den till telefon. 

Vanlig analog telefon. Och det var ju liksom en helt ny värld som öppnade för mig då. (...) 

Och jag var helt salig när jag fick dom här sakerna, det här ska jag bara ha!”  

(Bjarnason, 2011, s. 116).  

Exempel på negativ attityd från person med hörselnedsättning är följande: 

”Ja, det är nog bra men för min del skall det nog gå väldigt långt innan jag sätter på mig en 

sådan eller börjar använda den (hörapparaten).” (Danemark & Coniavitis Gellerstedt, 2003, 

s. 85) 

Anpassning av arbetsmiljöer 
Attityder som har placerats i den här kategorin rör huruvida aktörer varit villiga till att 

genomföra anpassningar av arbetsmiljöer vid behov.  

Exempel på positiv attityd från arbetsgivare och person med hörselnedsättning: 

“Och så skulle jobbet flytta och det var väldigt trångt där och ett väldigt fint trägolv var det 

och det ekar ju något så förskräckligt. Ja, och då så sa de att de inte kunde hitta något eget 

rum åt mig. Då sa jag att ni får väl glasa in mig då eller någonting vad som helst, en skärm 

eller någonting då. Men sen sa jag på något möte att jag skulle hemskt gärna vilja jobba på 

distans. Jo, men du får det sa de, direkt. Ja, så nu har jag en terminal hemma och så får jag 

beställningar från olika håll och sen så lägger jag då in arbetsorder till hela Sverige! Och jag 

har t o m fått ett skrivbord som passar in i stilen med mina egna möbler! Ja, det är 

fantastiskt!” (Socialstyrelsen, 2002, bil. 1, s. 27). 

Exempel på negativ attityd från arbetsgivare:  

“En kvinna utan audiogram kommenterade apropå arbetsgivarens ointresse: “Chefen har 

inte tyckt att det varit så viktigt trots att mätningar gjorts för tre år sedan.” (Bjarnason, 2011, 

s. 98) 

Anskaffning av tekniska hörhjälpmedel 
Förutom individanpassade hörapparater finns andra tekniska hörhjälpmedel på marknaden. 

Vid nyanställningar eller rehabiliteringar av personal med hörselnedsättning kan det bli 

aktuellt att anskaffa tekniska hörhjälpmedel till arbetsplatsen. Detta kan bemötas både positivt 

och negativt från aktörerna. 

Exempel där både arbetsgivare och personen med hörselnedsättning har en positiv attityd är:  

“Nu har vi [via kurset] fundet ud af, at vi vil søge om teleslynge til [min arbejdsplads]. Nu 

har jeg her på Castberggård oplevet, hvor godt en teleslynge fungerer. Det her er første gang, 

jeg rigtig prøver en teleslynge, og det er næsten som at være normalthørende, for du får lyden 

direkte ind i hovedet. Du skal ikke bruge nogen kræfter på at hente den ind, så det er en 

kæmpestor fordel”. (Clausen, 2003, s. 75) 

Exempel på negativ attityd från arbetsgivare: 

Du kan nesten si tvert i mot. … Jeg ba om å få en liten høyttaler direkte inn i øret. Det ble 

blankt avslag. Da tenkte jeg at i denne bedriften vil jeg ikke jobbe.” (Kvam & Tingvold, 

2004, s. 33) 

Inställning till fortbildning och karriär 
Kategorin belyser positiva och negativa attityder till möjligheter att utvecklas i arbetet genom 

av kurser och vidareutbildningar eller att bli befordrad till annan befattning. 
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En positiv attityd från arbetsgivare, men negativ från personen med hörselnedsättning visar 

följande exempel: 

“Jag skulle ha kunnat få tjänsten om jag hade sökt den men jag ville inte det därför att jag 

kände att min hörselnedsättning gjorde arbetet så pass otrivsamt så jag har avstått från det. 

Och idag tycker jag att min hörselnedsättning har blivit så stor att jag skulle tycka det var 

väldigt plågsamt med den sortens tjänst”. (Socialstyrelsen, 2002, Bil. 1, s. 27) 

Exempel på negativ attityd från personen med hörselnedsättning: 

"Man vill inte acceptera att man inte är 20 längre. På samma sätt vill jag inte acceptera mitt 

handikapp. Jag är inte deprimerad för det, men jag tycker det är väldigt tråkigt... en 

kvarnsten om halsen. Det har hindrat mig mycket. Annars hade jag sysslat med vad som helst 

annat". (Bjarnason, 2011, s.27) 

Förändring av arbetsupplägg och arbetsuppgifter 
Det kan behövas förändringar i arbetsupplägget för en person med hörselnedsättning. Detta 

kan bemötas med både positiva och negativa attityder från olika aktörer.  

Exempel på positiv attityd från personen med hörselnedsättning är: 

“Hon säger så här om sin nya arbetsplats: "Jag fick prova en vecka först och det var 

underbart. Jag fick slappna av. För första gången på många år kände jag mig avspänd". 

(Gullacksen, 1993, s.79) 

En negativ attityd från personen med hörselnedsättning är följande exempel på:  

“Nei, jeg har ikke bedt om andre arbeidsoppgaver. Jeg ønsker ikke at mitt hørselstap skal 

styre mine arbeidsoppgaver. Jeg ønsker utfordringer på lik linje med mine medarbeidere.” 

(Kvam & Tingvold, 2004, s. 33) 

Kvickheter vid interaktion 
I den här kategorin sammanfogar vi attityder som handlar om pikar gentemot 

hörselnedsättning och skämt som strategi både från personen med hörselnedsättning och 

kollegor.  

Exempel på en positiv attityd från personen med hörselnedsättning är: 

“Och när jag då sitter med barnen. … Vi sitter ofta i ring då när vi snackar om någonting och 

vi ska jobba. Och då hörde jag inte. Jag uppfattade helt felaktigt ord. Och det blev ju så tokigt 

så både dom och jag skrattade. Så heltokigt, alltså!” . (Danermark & Coniavitis Gellerstedt, 

2003, s. 87) 

Ett exempel på negativ attityd från arbetsgivare är:  

”Vid ett möte så tog batteriet slut och det går ju liksom jättesnabbt. Pang! Det bara dör, va. 

Så jag fick säga, vänta lite!. Och så bytte jag batteri. Och då hade jag en chef som skrattade 

så han skrek! Och jag frågade vad som var så roligt och då sa han att det var så roligt när 

jag bytte batteri. Sen garvade han varje gång jag bytte batteri.” (Socialstyrelsen, 2002, Bil. 1 

s.25) 

Stigmatisering 
En stigmatisering kan innebära att antingen personer i omgivningen eller personen själv 

betraktar ett fenomen som onormalt, annorlunda och/eller avvikande. Vid en 

hörselnedsättning kan till exempel stigmatiseringen skapas av en “dum-förklaring” som 

egentligen har med svårigheterna att höra och har ingenting att göra med den intellektuella 

förmågan hos individen med hörselnedsättning. Positiv attityd i detta sammanhang är när en 

stigmatisering vänts till delaktighet. 
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Exempel på positiv attityd från kollegor: 

"Jag har fått mycket, mycket mer... Dom kommer och vill jag ska vara med. Dom har liksom 

inte förstått hur man hört. Jag har blivit så glad att jag gråtit".(Gullacksen, 1993, s. 57) 

Exempel på negativ attityd från person med hörselnedsättning: 

"Man får för sig att man blir betraktad som dum - att man inte fattar eller som nonchalant". /-

/ "På något sätt blir man hyperkänslig och tror att när folk pratar och jag inte hör, så pratar 

dom om... inte att dom står och pratar om mig men man blir på något vis... 'Vad pratar dom 

om? ' Man känner sig utanför". /-/ "Jag ser inte hörselnedsättningen som ett hinder. Nej, jag 

hör ju inte så dåligt. I och för sig är det väl så att man inte vill vidkänna att man missar rätt 

mycket". (Gullacksen, 1993, s. 22) 

Frånvaro vid raster på arbetet 
Frånvaro vid fika och lunchraster kan uppfattas olika för olika personer med 

hörselnedsättning och från andra aktörer. Frånvaror beror ofta på att personen med 

hörselnedsättning vill ha ljudvila och/eller tycker det är för mycket ljud i fikarummet.  

Citat där strategin har en positiv attityd från både arbetsgivare, kollegor och personen med 

hörselnedsättning kan se ut enligt följande:  

“Eva: Och då kan jag ju, säg då, om jag tycker att jag har lite jobb på kontoret (...) då kan 

jag gå in och stänga dörren och då vet alla att nu är morsan trött. Jag kan ju mycket väl gå in 

och sträcka ut mig i soffan om så vår chef skulle komma så skulle hon aldrig....” (Bjarnason, 

2011, s. 105.) 

Ett citat där negativ attityd från personen med hörselnedsättning framkommer är följande: 

”Det er bare tre vegger og en liten inngang med et stort hvitt skilt: For hørselshemmede. 

Første gang jeg så det så syntes jeg det var litt dumt da. Jeg tenkte at alle hørselshemmede 

som har problemer skal sitte sammen inne i en bås.”(Kjeka, 2007, s. 26) 

Synliga hörhjälpmedel 
Hörhjälpmedel är framförallt till för att underlätta för personen med hörselnedsättning när det 

gäller att uppfatta tal i olika situationer. En synvinkel som framkommit är hörhjälpmedlets 

synliggörande av hörselnedsättningen.  

Ett positivt exempel från personen med hörselnedsättning är: 

"Jag märkte själv att det började bli svårt i jobbet. Det var inte andra som sa till. Jag la 

märke till missförstånd och det kunde ju bli bättre". /-/ "Det var lätt för mig att komma igång 

med hörapparaten. Jag tycker inte det är mer genant än att ha glasögon. Jag har aldrig 

förstått det här att man alltid ska dölja med alla medel". (Gullacksen, 1993, s.24) 

Negativ attityd från personen med hörselnedsättning är: 

”Ja, det var svårt att sätta igång att använda...den här psykologiska biten kunde jag aldrig 

fått till mig liksom...jag tog upp den och smög den i örat.” (Fahlgren, 2005, s. 15) 

Öppenhet om hörselnedsättning 
Den här kategorin innefattar attityder där det framkommer om personen vill berätta om sin 

hörselnedsättning eller inte.  

Positiv attityd framgår av citatet nedan vilket även visar en attitydförändring över tid: 

“Nå, når jeg snart er 40 år og har vært hørselshemmet hele livet, kan jeg endelig snakke 

åpent om at jeg hører dårlig. Det har vært intervju med meg i lokalavisen i forbindelse med 

hørselsaksjonen, og der fortalte jeg om hvordan det oppleves å være hørselshemmet. Jeg har 

fått mange tilbakemeldinger etter avisartikkelen, med reaksjoner bl.a. fra tidligere 
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skolekamerater og folk jeg har møtt i ulike sammenhenger: ”Jeg ante virkelig ikke at du hørte 

dårlig.” Det er når jeg får slike tilbakemeldinger at jeg skjønner hvor utrolig dum jeg har 

vært som har ønsket å holde hørselstapet mitt skjult.”(Kvam & Tingvold, 2004, s. 18) 

Personen i följande citat har en negativ attityd till hörselnedsättning och vill inte vara öppen 

med sitt eget funktionshinder:  

“Jeg har altid forsøgt at skjule mit hørehandicap af frygt for at blive overset og sat ud på et 

sidespor”. (Clausen, 2003, s. 98) 

Mötesdisciplin  
Kategorin innehåller attityder vid kommunikation som förekommer vid möten och 

konferenser.  

Ett positivt exempel från arbetsgivare är:  

“Läraren positivt särbehandlade den hörselskadade genom att exempelvis tänka på att 

använda mikrofonen på rätt sätt, tala tydligt, visa förståelse, fråga om, kontrollera att den 

hörselskadade förstått.” (Danermark & Borg, 1997, Bil. 4 s.15) 

Exempel på negativ attityd från kollegor:  

“Når der gives beskeder eller holdes møder, skal jeg virkelig anstrenge mig for at være sikker 

på at få fat i de ting, der bliver sagt. Og det er heller ikke altid, jeg får fat i det hele, og så må 

man så selv stykke tingene sammen. Det er værst, når der er møder og folk snakker i munden 

på hinanden. Der melder jeg fra mange gange”. (Clausen, 2003, s. 103) 

Aktörer vid de olika attityderna  
Positiva och negativa attityder är jämnt fördelat totalt sett och vid varje aktör, med ett litet 

överslag för det positiva vid personen med hörselnedsättning. Den kategorin med flest 

markeringar är Hänsyn vid kommunikation och den med minst är Anskaffning av tekniska 

hörhjälpmedel. 

Tabell 2 Översikt över hur ofta aktörerna förekommer inom varje kategori 

Attityd Aktörer           

  Arbets-
givare 

Kollega Person 
med HNS 

Totalt 

  pos neg pos neg pos neg   

Hänsyn vid kommunikation 5 4 6 7 4 2 28 

Användande av tekniska hörhjälpmedel 2 2 2 2 8 7 23 

Anpassning av arbetsmiljöer 3 3 2 2 2 1 13 

Anskaffning av tekniska hörhjälpmedel 1 2     2   5 

Inställning till fortbildning och karriär 3 4     1 5 13 

Förändring av arbetsupplägg och arbetsuppgifter 4 2 2 1 7 2 18 

Kvickheter vid interaktion 1 1 3 3 5 2 15 

Stigmatisering 1 1 3 5 2 6 18 

Frånvaro vid raster på arbetet 1 1 2   5 2 11 

Synliga hörhjälpmedel   1 1 2 3 5 12 

Öppenhet om hörselnedsättning 1 1 3   8 7 20 

Mötesdisciplin   1 2 3 1   7 

Totalt 22 23 26 25 48 39   
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De kategorier där attityder framkommer mest frekvent är Hänsyn vid kommunikation och 

Användande av tekniska hörhjälpmedel. I kategorin Hänsyn vid kommunikation förekommer 

alla aktörer i ungefär samma utsträckning medan det i kategorin Användande av tekniska 

hörhjälpmedel främst är attityder från personen med hörselnedsättning som framkommer.  

Bjarnason (2011) kommer i sin undersökning fram till hur hänsynstagandet utvecklas och 

förbättras från kollegor efterhand de lär sig vad som krävs för att underlätta 

kommunikationen. Varken personen med hörselnedsättning kollegor eller arbetsgivare kan 

konstant visa hänsyn vilket följande citat lyfter fram:  

“Gunilla: ja alltså i början, då säger ju en att ni glömmer ju av ibland, framförallt när man 

blir ivrig, alla vill prata i mun på varandra och ibland så låter jag dom hålla på. Då kan jag 

tänka; ja… ta en stund så kommer jag in lite grann så dom får prata av sig. För om man 

bryter hela tiden då förlorar man ju lite i värde i diskussionen. För är det något väldigt 

hetlevrat och alla liksom reagerar, då måste dom ju också få till det och ta den tiden(…) 

Bryter jag hela tiden så är det ju ingen som vågar o prata…” (Bjarnason, 2011, s. 127) 

Gunillas hörselnedsättning påverkar kommunikationen. Om hon gång på gång avbryter 

samtalet tror hon att den troliga konsekvensen blir att kollegorna uppfattar situationen som 

jobbig. Gunillas föreställning är att hon behöver ta hänsyn vid kommunikation och inte 

avbryta alla gånger hon inte uppfattar. Hennes avsikt med att låta kollegorna prata på 

uppfattar hon som positiv då hon vet att deras intention är att hon ska vara delaktig i 

diskussionerna men att de ibland glömmer.  Sätts detta in i Theory of planned behavior [TPB] 

framkommer att hennes handlande styrs utifrån inställning till hänsynstagande vid 

kommunikation och hennes förståelse och kunskap om hur ett samtal fungerar. 

Vid Användande av tekniska hörhjälpmedel är det framförallt personen med hörselnedsättning 

som är involverad i hanteringen. Huruvida personen med hörselnedsättning förhåller sig 

positiv eller negativ grundar sig bland annat i hur långt personen kommit i 

livsomställningsprocessen som Gullacksen (2002) redogör för.  

“Der er noget inden i mig, der har sagt nej til hjælpemidler, fordi jeg ikke vil anerkende mig 

selv som handicappet. Men nu hvor jeg begynder at acceptere det mere, vil jeg ikke udelukke 

noget, og det der med teleslynge på [min arbejdsplads], det synes jeg vil være helt oplagt”. 

(Clausen, 2003, s.76) 

Citatet ovan visar att personen med hörselnedsättning numera har en positiv attityd till 

användande av tekniska hörhjälpmedel. Personens vilja att underlätta situationer på arbetet 

har gjort att inställningen till hörhjälpmedel är mer positiv. En bidragande orsak till 

attitydförändringen är också personens förändrade inställning till sitt funktionshinder. Utifrån 

TPB har två omständigheter skapat intentionen att använda tekniska hörhjälpmedel och 

därigenom ändrat beteendet.  

I kategorin Anpassning av arbetsmiljö finns en jämn fördelning mellan positiva och negativa 

attityder och också jämt fördelat mellan samtliga aktörer. Arbetsgivarens och kollegornas 

attityd, positiv som negativ, plus kunskap om regler som gäller påverkar hur personen med 

hörselnedsättning blir bemött när behov av anpassning uppstår (jmf. TPB). Ny kunskap leder 

inte alltid till förändrat beteende vilket följande citat får visa: 

“Jag sa till henne som ledde kursen att jag hör så dåligt här inne. 'Det är ingen annan som 

har klagat' sa hon. Men jag hör dåligt! Då blev jag lite småsur". Efter flera andra incidenter 



 

19 
 

av detta slag hoppar Ingbritt av kursen och säger till kursledaren: "Du ska inte tro att jag 

reser på något internat nu efter detta, för jag har varit så in i själen ledsen och inte kunnat 

vara med på samma villkor. Och den dumme föreläsaren! Det handlade ju om såna här 

relationer att ta hand om folk. Det var rena parodin. Där kunde dom ju visat. Så jag gick 

aldrig färdigt kursen och då sa hon (kursledaren) att 'då kan du inte få något betyg'. Jag 

struntar i betyg!” (Gullacksen, 1993, s. 34) 

I kursledarens attityd kunde inte detta införlivas och leda till en ny inriktning av intentionen 

till hennes handlande. Utifrån TPB kan kursledarens ovilja att göra förändringar anses bero på 

normativa föreställningar att hon tror att andra kursdeltagare inte vill förändra något. 

Kursledarens intention är att utföra kursen utifrån redan bestämda ramar och tron att enbart 

personen med hörselnedsättning har svårigheterna med lokalen gör att kursledaren inte tycker 

sig behöver ändra något. För kursledaren blir det för svag motivation för att ändra beteende. 

I kategorierna Anskaffning av hörhjälpmedel och Inställning till fortbildning och karriär finns 

inga markeringar för aktören kollegor. En arbetsgivares uppgift är att leda arbetet och bland 

annat ta beslut gällande arbetsmiljö och anställning (Arbetsmiljöverket, 2012). I 

undersökningen av Olsson och Urbansson (2007) beskrivs en rädsla hos personer med 

funktionsnedsättningar att på grund av denna bli arbetslösa genom att de diskrimineras. I 

kategorierna är arbetsgivarens attityd en viktig del i hur det fungerar för personen med 

hörselnedsättning. När arbetsgivaren intar en negativ attityd inom dessa kategorier leder detta 

ibland till diskriminering av personen med hörselnedsättning. Ett exempel från 

undersökningen av Bjarnason (2011), beskriver en situation där detta framkommer:  

“Emma förklarar att arbetsledningen såg hennes hörselnedsättning som enbart ett hinder och 

inte trodde att hon fortsättningsvis skulle klara sitt jobb. De klarade inte att se dels sin egen 

roll (dvs. den sociala omgivningen) dels faktorer i den fysiska omgivningen på arbetsplatsen 

som medskapare till hennes problem. Trots Emmas medvetna strävan att öka tillgängligheten 

på arbetsplatsen och som ju syftar till att synliggöra hindrande omständigheter så valde 

omgivningen att blund för hennes insatser. Emma kan även sägas vara utsatt för ett socialt 

misskännande där hennes egna försök till solidariska handlingar inte togs emot. Hon blev 

istället utsatt för en form av kränkande behandling och utesluten ur den sociala gemenskapen 

på arbetsplatsen.” (Bjarnason, 2011, s.140) 

Den nya kunskapen har inte påverkat arbetsgivarens inställning till att anpassa miljön efter 

Emmas behov. Den attityden avspeglar sig även hos kollegorna. Den nya kunskapen har i 

detta fall lett till ändrat beteende i negativ bemärkelse för Emmas del. 

I kategorin Förändring av arbetsupplägg och arbetsuppgifter finns en genomgående tendens 

till positiva attityder från samtliga aktörer. Denna positiva anda bidrar till att personer med 

hörselnedsättning kan fortsätta vara yrkesverksamma utifrån sina förändrade förutsättningar. 

Exemplet beskriver ett lyckat resultat av en förändring av arbetsupplägg: 

“Etter samtale med min sjef fikk jeg inngått en avtale der jeg ikke lenger har skrankevakter. 

Det betyr dermed at jeg ikke tar ettermiddags- og lørdagsvakter. Det ble kjøpt inn 

teleslyngetelefon, slik at jeg lettere kunne besvare telefonen uten å måtte ta ut høreapparatet 

først. Både min sjef og mine arbeidskolleger har utelukkende vært positive til 

tilretteleggingen. Alle ønsker å beholde meg i staben, og det har vært utrolig fint å erfare en 

slik omsorg.”(Kvam & Tingvold, 2004, s. 34) 
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Exemplet kopplat till TPB visar att insikt och kunskap om problem för personen med 

hörselnedsättning leder till att arbetsgivare och kollegor har en positiv intention till att 

förändra arbetsupplägget. De är måna om att få behålla personen som anställd och kollega. 

I kategorin Kvickheter vid interaktion förekommer attityder i lika stor utsträckning vid 

kollegor som vid personen med hörselnedsättning. Övervägande positiva attityder finns vid 

personen med hörselnedsättning. Ett exempel är:  

“Här har man en väldigt stor förståelse för det här, här är det definitivt inte någon som blir 

besvärad, här kan jag svära åt dom och säga, för fan, prata så jag hör er! Dom garvar bara. 

Javisst, helvete! säger dom. Man kan ta i hur mycket som helst, slå näven i bordet och garva 

åt dem. Jag menar det är liksom inga hämningar utan här skrattar vi bara. På mitt gamla 

jobb där var det jobbigare faktiskt.”(Socialstyrelsen, 2002, Bil. 1, s. 27)  

Utifrån TPB visar detta på att aktörerna i denna situation har samstämmiga 

bakgrundskunskaper som påverkar handlingen. Det behövs endast små kommentarer för att 

påminna och få kollegorna att hitta tillbaka till ett tidigare förändrat beteende. 

Samstämmigheten och öppenheten om hörselnedsättningen bidrar till den lättsamma 

stämningen. 

I kategorin Stigmatisering framkommer vid aktören, personen med hörselnedsättning, mest 

negativa attityder. Följande citat visar på stigmatisering som genomgår en förändring: 

"Det händer inte mycket. Jag bara städar och städar. Jag äter frukost själv och äter middag 

själv. Jag sitter i ett rum för mig själv. Nej, jag kan inte sitta där alla sitter och pratar. Jag 

hänger inte med". Efter en väl genomförd information till arbetskamraterna om Lisbeths 

hörselsituation, förbättras hennes situation markant. Hon berättar så här: "Jag har fått 

mycket, mycket mer... Dom kommer och vill jag ska vara med. Dom har liksom inte förstått 

hur man hört. Jag har blivit så glad att jag gråtit". (Gullacksen, 1993, s.57) 

Här påvisas hur ny kunskap påverkar den slutgiltiga handlingen så som Ajzen och Fishbein 

(2005) förklarar i TPB. Ett förändrat bemötande från kollegorna leder även till en förändrad 

attityd hos personen med hörselnedsättning gentemot sig själv och sin situation. Detta i sin tur 

leder till ett förändrat handlingsmönster. 

I fyra av kategorierna; Frånvaro vid raster på arbetet, Synliga hörhjälpmedel, Öppenhet om 

hörselnedsättning och Användande av tekniska hjälpmedel är personen med hörselnedsättning 

den som framförallt har attityder gentemot sin situation. Den attityd personen har gentemot 

sin hörselnedsättning påverkar intentionen och därmed den slutliga handlingen. Gullacksens 

(2002) beskrivning av livsomställningsprocessen visar på hur förändringar av handling 

sammankopplas med olika skeenden. 

I kategorin Öppenhet om hörselnedsättning förekommer lika mycket positiva som negativa 

attityder vid aktören personen med hörselnedsättning. Ett citat som visar på att arbetsgivare 

och personen med hörselnedsättning har olika uppfattning om öppenhet ses i följande: 

“Christin säger tydligt ifrån att hon inte är beredd ännu att gå ut till arbetskamraterna trots 

att chefen iakttagit hennes besvär: "... 'Ibland tänker jag, hänger hon inte med? Men varför 

talar du inte om det?' sa han. Nej, jag vill inte det. Låt mig sköta det själv, när jag känner för 

det". (Gullacksen, 1993, s 32) 
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Arbetsgivaren har både kunskap om regler och insikt i vilka problem hörselnedsättningen kan 

medföra och vill utifrån detta handla för personen med hörselnedsättnings bästa. Personen 

med hörselnedsättning stoppar handlingen då hon inte är redo för detta.  

I kategorin Mötesdisciplin är övervägande markeringar vid aktören kollegor. 

Kommunikationsstrategier kan vara avgörande för hur delaktig personen med 

hörselnedsättning är vid möten. Följande citat visar på en positiv effekt av förändring av 

mötesdisciplinen:  

“I de större möten som sker på arbetsplatsen har man även tillsammans utvecklat ett mer 

disciplinerat sätt att samtala. Tidigare kunde det urarta med smågrupper som pratade för sig 

och chefen tvingades ibland styra upp mötena. Nu låter man någon vara ordförande för 

mötena, vilket cirkulerar i arbetsgruppen, och ordförande ska se till att en i taget pratar. Hon 

poängterar att förändringen inte först och främst kom till för hennes skull utan den gällde 

gruppen i stort. Anna upplever det hela som mycket underlättande och ser hur även 

kollegerna drar stor nytta av den förändrade mötessituationen.” (Bjarnason, 2011, s 126) 

Arbetsplatsen har skapat en attitydförändring genom att förändra normerna för hur mötena ska 

genomföras. En bakgrundsfaktor för denna förändring är att ny kunskap har tillkommit. 

Intentionen, till förändring av handlingen, är att möjliggöra delaktighet för personen med 

hörselnedsättning och effektivisera mötena.  

Utifrån analysen av resultatet framkommer det att ny kunskap har effekt på handlingen. Hur 

långt personen med hörselnedsättning kommit i livsomställningsprocessen påverkar hur öppen 

personen är med sin funktionsnedsättning. Öppenheten påverkar i sin tur hur personen 

förhåller sig gentemot funktionsnedsättningens påverkan på arbetslivet, vilket framkommer i 

flera av kategorierna. Arbetsgivare och kollegors attityder gentemot personen med 

hörselnedsättning och dess nya behov grundar sig i den kunskap de har och får. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Det som har studerats i den här undersökningen är attityder. Valet föll på att använda intervju- 

och enkätundersökningar som underlag. I undersökningarna redogörs bara för delar av 

intervjuer och enkäter vilket kan påverka hur attityderna tolkas. Systematiska sökningar enligt 

Forsberg och Wengström, (2008) som genomförs i referensdatabaserna ger ett begränsat 

underlag. När sökningarna utvidgas blir de inte systematiskt genomförda, vilket kan leda till 

att undersökningar missas. Syftet för de valda undersökningarna är inte desamma som för 

detta examensarbete och kan därför påverka vilka attityder som framkommit. Resultaten i 

undersökningarna ligger inte till grund för någon analys i detta examensarbete. 

Utifrån en teori beskriver författarna ämnet vilket ger en integrativ litteraturstudie så som 

Torraco (2005) beskriver. Teorin i examensarbetet är Theory of planned behavior (Ajzen, 

2005). Användande av andra teorier kan leda till ett annat resultat. 

 Vi har valt att beskriva och förstå attityder genom att framförallt använda oss av citat ur 

intervjuer. I citaten beskrivs upplevda handlingar och situationer. De utvalda citaten lästes 

tillsammans av oss och det fördes diskussioner om vilken attityd vi kunde se och vilka aktörer 

de gällde. Det var inte alltid texterna uppfattades lika. Vissa gånger kunde vi inse att vår 

förförståelse påverkade tolkningen av attityden. Vi har genom diskussionerna med varandra 

försökt förhålla oss till enbart det skrivna, utan att lägga in egna värderingar och 

bakomliggande faktorer vid kategoriseringarna av attityderna. Citaten är utdrag ur intervjuer 

och vi kan inte veta om det personerna sagt före eller efter citatet kan påverka hur attityderna 

uppfattas. 

Urvalet av undersökningar har geografiskt begränsats till de skandinaviska länderna. Deras 

utbildningssystem har stora likheter, till exempel har alla länder skol-/undervisningsplikt för 

samtliga barn i åldrarna 7-16 år. Samtliga länder har också ett väl utbyggt socialt system med 

föräldraförsäkring, sjukförsäkring och folkpension. Kommun och/eller landsting har 

huvudansvar för vård och omsorg men även privata vårdgivare kan bedriva verksamhet. 

Norrmän och danskar blir folkpensionär vid 67 års ålder och svenskar vid 65 år och 

medellivslängden för skandinaviska medborgare är 80 år. (Nationalencyklopedin, 2012). Både 

Sverige, Norge och Danmark undertecknade samtidigt FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (United Nations, 2012). 

Undersökningarna som ingår i examensarbetet har i stor utsträckning yrkesverksamma till 

informanter och/eller respondenter. Resultatet i kategorin Inställning till förändring av 

arbetsupplägg och arbetsuppgifter kan påverkas då personer där detta misslyckats inte finns 

med i undersökningarna.  

Mötesdisciplin är en kategori där attityder är svåra att få in. Möten finns med som en situation 

där det ofta är svårt för personer med hörselnedsättning men de är antingen diffusa att 

kategorisera eller tillhör en annan kategori. 

Resultatdiskussion  
I beskrivningen av olika skeenden vid en hörselnedsättning skriver Gullacksen (2002) hur 

personer jobbar hårt för att prestera det som de tror förväntas för att inte betraktas som 

annorlunda.  Det har författarna också uppfattat i de undersökningar som ingår i 

examensarbetet. Effekten av detta blir att kollegorna inte märker av hörselnedsättningen, 

vilket också är personens mål. Detta leder i sin tur till att hörselnedsättningen och hänsynen 
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till den kan glömmas bort. Personen med hörselnedsättning hamnar nu i ett dilemma där hon 

lyckats med bedriften att vara “normal” men är i behov av kollegornas hänsyn och förståelse.  

I situationer där nedskärningar ska ske uppstår stress och konkurrenssituationer där en 

funktionsnedsättning kan bidra till frustration. Då personer med hörselnedsättning under 

“normala förhållanden “ löper större risk för stressrelaterade symtom (Danermark & 

Coniavitis Gellerstedt, 2003) kan det i dessa situationer bli ännu större risk för detta befarar 

författarna. På 1940-talet menar Eriksson-Mangold (1998) att en övertro på hörapparater 

fanns. Övertron kan medföra att arbetsgivare anser att vidare anpassningar inte behövs. En 

undersökning ur examensarbetets resultat påpekar att övertro till hörapparater finns även i 

mitten av 1990-talet (Fahlgren, 1996). 

Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska arbetsgivaren arbeta för en god miljö för 

samtliga. Socialstyrelsen (2002) beskriver vikten av att ta tillvara kunskaperna hos personen 

med hörselnedsättning för att hitta ett bra alternativ till anpassning av arbetsmiljön. 

Audionomen kan här vara behjälplig med information till personen med hörselnedsättning och 

arbetsgivaren om vilka regler som gäller och att Försäkringskassan till viss del kan bidra 

ekonomiskt. Audionomen kan också komma ut till arbetsplatsen och informera arbetsgivare 

och kollegor.  

Vid negativa attityder från arbetsgivaren i kategorierna Anskaffning av hörhjälpmedel och 

Inställning till fortbildning och karriär kan både Diskrimineringslagen (2008:567) och 

arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) bli 

inblandade. 

Det har framkommit att det hos personer med hörselnedsättning finns en rädsla för att förlora 

arbetet eller att diskrimineras (Olsson & Urbansson, 2007). I lagen om anställningsskydd 

finns utökade regler när det gäller personer med funktionshinder, sjukdom eller skada 

(Karlsson, 2002). Den här lagen är till för att skydda men kan också bidra till att arbetsgivare 

vid anställning väljer personen utan konstaterade funktionshinder befarar författarna. Wiklund 

(2007) lyfter i sin undersökning fram hur nitiskt urvalet vid anställning är, då en anställning 

av fel person på tjänsten kostar både då det gäller tid och ekonomi. 

En person med hörselnedsättning är ofta i behov av förändringar av arbetsupplägg och 

arbetsuppgifter. Olika aktörers skyldigheter och rättigheter framkommer i lagar och 

föreskrifter. Inställning till förändringen och insikt i problematiken påverkar utfallet. När bra 

lösningar inte går att hitta finns risk för sjukskrivning.  

Gullacksen (1993) redogör i sin undersökning att humor är viktig för att underlätta i vissa 

situationer. Vi menar att, hur kvickheterna bedöms positivt eller negativt av personen med 

hörselnedsättning, beror på dennes självbild och kontexten i sociala sammanhang. En effekt 

av en positiv attityd kan vara att stämningen lättas upp. En negativ attityd däremot kan leda 

till stigmatisering. Kvickheter vid interaktion förekommer som övervägande positiva i vårt 

resultat. Hetús (1996/2006) undersökning motsäger detta då han beskriver hur nedvärderande 

kommentarer från medarbetare ofta framkommer genom skämt.  

Stigmatiserande attityder från arbetsgivare och kollegor har ofta med vetskap och kunskap om 

hörselnedsättningen att göra. Danermark och Coniavitis Gellerstedt (2003) skriver utförligt 

om stigmatisering. De framhåller det sociala samspelet och kontexten i situationen som 

viktiga beståndsdelar. Vid stigmatisering för en person med hörselnedsättning är det dessutom 

kommunikationen som är ett tillkortakommande. Kommunikation är en viktig del i det sociala 

livet menar de. 
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Nilsson och Waldemarson (2007) skriver att de värderingar personen har utifrån sin självbild 

påverkar förhållningssätt gentemot andra människor. Med detta som bakgrund menar vi att 

med en positiv självbild kan personen med hörselnedsättning tydligare se sina behov och 

handla utifrån dem. Inom kategorierna: Frånvaro vid raster på arbetet, Synlig hörhjälpmedel, 

Öppenhet om hörselnedsättning och Användande av tekniska hörhjälpmedel kan detta få till 

följd att en negativ attityd vänds till en positiv. Deras vilja och inställning påverkar 

handlingen utifrån deras livssituation och var i livsomställningsprocessen de befinner sig, 

vilken Gullacksen (2002) beskriver genom de olika skeendena. Hur personen med 

hörselnedsättning förhåller sig till öppenhet om hörselnedsättningen påverkar arbetsgivares 

och kollegors möjlighet att bemöta personen utifrån deras behov, menar författarna. 

Audionomen behöver vid möten med personen med hörselnedsättning ha dessa olika 

skeenden klart för sig och vara lyhörd för vad personen uttrycker för behov.  

Ett steg i öppenheten handlar om synliggörande av hörhjälpmedel. Vissa upplever det som 

positivt att visa sin funktionsnedsättning genom att använda hörhjälpmedel medan andra gör 

allt för att dölja dem. Den attityd de möter grundar sig i vilka förkunskap kollegor och 

arbetsgivare har om hörselnedsättning. 

I alla yrken förekommer möten i olika utsträckning. Vid dessa är möjlighet till att delta i 

kommunikationen av stor vikt. Här spelar kommunikationsstrategier en viktig roll. En 

strukturerad mötesdisciplin ger effektivare möten och ger alla en möjlighet att vara delaktiga i 

det som behandlas under mötet.  

Omfattningen av aktörerna inom kategorierna varierar utifrån hur delaktiga de är. Vid Hänsyn 

vid kommunikation och Användande av tekniska hörhjälpmedel framkommer attityder från 

alla aktörer då dessa kategorier berörs i det dagliga arbetet i många olika situationer där alla 

aktörer finns närvarande. Anpassningar av arbetsmiljö är också en kategori där alla aktörer 

kan bli involverade då det till exempel kan medföra ombyggnad av de lokaler där alla arbetar. 

Däremot finns inga markeringar för kollegor inom kategorierna Anskaffning av hörhjälpmedel 

och Inställning till fortbildning och karriär. Författarna tolkar detta till att kollegorna oftast 

inte är involverade i situationer där dessa kategorier är aktuella. Områden där personen med 

hörselnedsättning är den som har störst inflytande och möjlighet att påverka och därför 

dominerar är Frånvaro vid raster på arbetet, Synliga hörhjälpmedel, Öppenhet om 

hörselnedsättning och Användande av tekniska hjälpmedel menar författarna. Vid möten är 

det i interaktion med kollegorna som kommunikationen sker vilket gör att denna aktör har 

flest markeringar i kategorin Mötesdisciplin anser författarna. 

För att få en förståelse för hur handling och attityder hänger samman används Theory of 

planned behavior. I resultatredovisningen placerar författarna in bakomliggande faktorer i 

Ajzen´s (2005) modell. Det framkommer då hur komplext det är. Attityder är en del i det som 

styr handling och beteende. De parametrar som utlästs ur citaten står endast för en del av det 

som avgör handlingen. Flera andra faktorer så som till exempel förförståelse, faktorer kring 

situationer som helhet, ålder, utbildning, kunskap om rättigheter och skyldigheter, oskrivna 

regler inom ett yrke, lojalitet och vilja, omgivningens synpunkter med mera påverkar också. 

Med tanke på detta blir bilden ännu mer komplex och ger insikt om att attityden endast är en 

liten del i helheten, men är den del som avspeglar en persons värdering i handlingen vilket 

även Ajzen (2005) lyfter fram. 

Det ultimata vore om inga negativa attityder fanns. En nollvision kan man kalla det. Eftersom 

en slutlig handling påverkas av väldigt många bakomliggande faktorer (Ajzen och Fishbein, 

2005) är detta en orimlig tanke. För personen med hörselnedsättning kommer alltid ett behov 

av att genomgå en livsomställningsprocess (Gullacksen, 2002) att finnas. I samhället kan 
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förändringar av attityderna ske genom lagregleringar och information. Fastslagna domar i till 

exempel diskrimineringsfall fungerar som vägledning vid tolkning av lagar och regler. 

Hörselvården är i dag inne i en förändringsfas där den privata marknaden har tagit över en del 

av landstingets tidigare självklara roll. Författarna funderar om åtkomst och tillgänglighet av 

hörselvården kan påverka i och med denna förändring. En ytterligare fundering är om det i sin 

tur kan medföra ändrade attityder. En undersökning av eventuella förändringar av attityder 

inom dessa landsting skulle om några år vara intressant. En undersökning med syfte liknande 

detta examensarbete skulle vara av intresse för att se om liknande resultat och attityder 

framkommer.  

Sammanfattning och slutsatser 
Attityder som framkommit i undersökningarna handlar om hänsynstagande, anpassning av 

arbetsmiljö, användande och anpassning av tekniska hörhjälpmedel och förändring av 

arbetsupplägg och arbetsuppgifter. De behandlar även öppenhet runt hörselnedsättning och 

synliggörande av densamma. Attityder som rör inställning till fortbildning och karriär liksom 

mötesdisciplin märktes i undersökningarna. Stigmatisering, kvickheter och frånvaro vid raster 

är ytterligare områden där attityder framkommer. 

Arbetsgivare, kollegor och personen med hörselnedsättning deltog i olika omfattning inom 

kategorierna. Den kategori som, totalt sett, fått flest markeringar är hänsyn vid 

kommunikation medan den som förekommit minst är kategorin anskaffning av tekniska 

hörhjälpmedel. Även kategorin användande av tekniska hörhjälpmedel förekommer ofta. Vid 

denna och vid öppenhet om hörselnedsättning, synliga hörhjälpmedel och frånvaro vid raster 

på arbetet är det framförallt personen med hörselnedsättning som är aktör och har attityder 

gentemot sin situation. 

Förkunskap, ny kunskap, erfarenheter, lagar och regler påverkar tillsammans hur en person 

handlar oavsett vilken aktör det gäller. För personen med hörselnedsättning grundas mycket i 

var i livsomställningsprocessen och i vilken livssituation hon befinner sig. I modellen över 

Theory of planned behavior framgå detta samspel mellan alla bakomliggande faktorer som 

leder fram till intentionen och handlingen. 
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träffar 

Dubbletter 

Hard of hearing 16  

 

Databas: Cinahl, Datum: 2012-03-10 

Begränsningar: Abstrakt 

Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Dubbletter 

A: hearing loss 3716  

B: attitudes   

C. employee   

AB 135  

ABC 6  

 

 

 

Databas: ProQuest,  Datum: 2012-03-10  

Begränsningar: Inga 

Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Dubbletter 

A: hearing loss   

B: attitudes   

C. company   

ABC 6  

 

  



 

 

Bilaga 3 

 

  

Mall för genomgång av litteratur

Nr Anv. Sökväg Titel FörfattareÅr Land Typ av Metod     Hns i Ålder Arbets- Aktörer på arbetsmarknadenMyndighet

litteratur kvant. kval. intervju enkät text plats AG s. AL s. K s. HP s. exFK/AF s.

1

2

3

Förkortningar

Anv. Använd i sammanställning -Ja/Nej

Kvant. Kvantitativ

kval. Kvalitativ

Aktörer på arbetsmarknaden

AG Arbetsgivare

AL Arbetsledare

K Kollega

HP Hörselskadad person

FK Försäkringskassar

AF Arbetsförmedlingen

Typ av litteratur

B Bok

VA Vetenskaplig Artikel

PA Populärvetenskaplig Artikel

R Rapport

Av Avhandling

U Uppsats (kandidat, c-uppsats)

FR Forskningsrapport



 

 

Bilaga 4 

Artikel nr  
             Attityd (fritext) Arbetsgivare/arbetsledare Kollega p.m. hns 

  pos s neg s pos s neg   s pos s neg s 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 

  



 

 

Bilaga 5 

Översikt av de undersökningar som ingår i examensarbetet 

Nr Författare Litteraturtyp Syfte Land Årtal Inter-

vju 

Enkät Ålder Arbetsplats Informant/ 

respondent 

1 

Backenroth-Ohsako, A. 

M. G. Wennberg,  

P.,  Af Klinteberg, B 

Vetenskaplig 

artikel 

hur hörselskadade hanterar sin 

arbetssituation 
Sverige 2003 X X 25-55 Anges ej 

Person med 

Hörselnedsättning 

2 
Landstinget 

Östergötland 
Rapport 

att få kunskap om hörselnedsättning 

hos yrkesverksamma vuxna 
Sverige 2003 X   26-63 Anges ej 

Person med 

Hörselnedsättning, 

Anhörig, 

arbetsledare 

3 
Danermark, B. 

 Borg, E. 
Rapport hörselskadade studenters situation Sverige 1997 X   M=25 Högskolan Kollegor 

4 Clausen, T. Rapport 

kartlägga möjligheter till utbildning, 

arbetsliv och social välfärd för 

personer med hörselnedsättning 

Danmark 2003 X X 18-64 Anges ej 
Person med 

Hörselnedsättning 

5 
Backenroth-Ohsako, 

A.M. G.   Ahlner, B. H. 

Vetenskaplig 

artikel 

utvärdering av nyttan med 

hörselrehabilitering 
Sverige 2000 X   M=49 Anges ej 

Person med 

Hörselnedsättning 

6 
Hoem Kvam, M 

Tingvold, L. 
Rapport 

beskrivning av situationer i 

utbildnings- och arbetsmiljöer för 

personer med hörselnedsättning 

Norge 2004 X   31-65 Anges ej 
Person med 

Hörselnedsättning 

7 Kjeka, A. M. 
Licensierad 

uppsats 

undersökning av vilka 

copingstrategier personer med 

hörselnedsättning använder 

Norge 2007 X X 19-26 Universitet 
Person med 

Hörselnedsättning 

8 
Danermark, B 

Coniavitis Gellerstedt, L. 
Bok 

beskriva agerande och interagerande 

mellan kollegor på en arbetsplats 
Sverige 2003 X X 20-66 Bl.a. Förskola, Verkstad 

Person med 

Hörselnedsättning, 

Kollegor 



 

 

Nr Författare Litteraturtyp Syfte Land Årtal Inter-

vju 

Enkät Ålder Arbetsplats Informant/ 

respondent 

9 Bjarnason, S 
Vetenskaplig 

artikel 

användning av hörseltekniska 

arbetshjälpmedel 
Sverige 2011 X X 23-64 

Lärare, sjuksköterska, 

sjukgymnast, psykolog, 

spedcialpedagog, präst, 

ekonom, kontors- och 

kundservice, service-omsorgs- 

och försäljning, 

hantverksarbete 

Person med 

Hörselnedsättning  

10 Gullacksen Avhandling 

vilka problem som kan uppkomma 

utifrån den arbetssituation den 

hörselskadade befinner sig i och hur 

de löses 

Sverige 1993 X   27-59 

 Service, vård, industri, 

verkstad, teknik, försäljning, 

utbildning, kontor. 

Person med 

Hörselnedsättning 

11 Socialstyrelsen Rapport upplevelse av rehabilitering Sverige 2002 X   18-75 Anges ej 
Person med 

Hörselnedsättning 

12 Fahlgren, J. Rapport 
behov vid arbetslivsinriktad 

rehabilitering 
Sverige 1996 X X 22-59 sjukskriven och/eller arbetslös 

Person med 

Hörselnedsättning 

13 
Urbansson, P. 

Olsson, M. 

Kandidat-

uppsats 

vardagsupplevelser för personer med 

hörselnedsättning och betydelse av 

basrehabilitering 

Sverige 2007 X   41-69 

Administrativt, vuxenpedagog, 

friskvård, barnomsorg, handel i 

butik, pensionär 

Person med 

Hörselnedsättning 

 

 


