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Sammanfattning: 

Bakgrund: Medellivslängden hos människor har, precis som antalet personer med en 

hörselnedsättning, ökat stadigt de senaste åren. Intresset för frågor om livskvalitet och värdigt liv hos 

brukare inom äldreomsorgen har aktualiserats, vilket lett till ett samarbete mellan forskare, 

kommunledning och personal inom äldreomsorgen. En aspekt av livskvalitet är att kunna delta i verbal 

kommunikation vilket förutsätter en fungerande hörsel. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur brukare på vård- och omsorgsboenden upplever sin 

hörselsituation i förhållande till ljudmiljö och kommunikation. 

Metod: För att undersöka hur brukare upplever sin hörselsituation har utredande samtal använts. 

Samtalen har därefter transkriberats och kategoriserats innan bearbetningen. 

Resultat: Majoriteten av brukarna upplevde sin egen hörsel som problematisk. De flesta brukarna 

ansåg att ljudmiljön på respektive boende var god. Något som dock orsakade svårigheter att följa med 

i samtalet för vissa brukare var när flera personer pratade samtidigt. För övrigt fungerade 

kommunikationen väl med andra brukare, personal och anhöriga som kom på besök. Vid samtal 

använde sig brukarna av olika copingstrategier som underlättade kommunikationen. Vissa brukare 

uppvisade dock en acceptans för sin hörselnedsättning och visade ingen större vilja att göra något för 

att förbättra situationen. 

Sökord: hörselnedsättning, äldrevård, vård- och omsorgsboenden, kommunikation, coping. 
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1 Inledning 

Omkring 1,3 miljoner människor av Sveriges befolkning lever med en hörselskada, och av 

dessa är cirka 588000 mellan 65 och 110 år (Hörselskadades riksförbund, 2009). 

Åldrandet spelar en stor roll när det kommer till hörseln, och är en av de vanligaste orsakerna 

till att människor drabbas av en hörselnedsättning. Denna typ av hörselnedsättning kallas för 

åldersrelaterad hörselnedsättning eller presbyacusis (Rosenhall, 2001). Precis som resten av 

kroppen åldras även hörselorganet, vilket leder till att ljud inte uppfattas lika bra som när man 

var yngre. När människor åldras påverkar det bland annat hårcellerna som finns i innerörat 

genom att hårcellerna slits ut, och det leder till att dessa celler inte längre fungerar lika bra 

som hos en person med oskadad hörsel (Roeser, Valente & Hosford-Dunn, 2007). 

Medellivslängden hos människor har ökat stadigt de senaste åren, och kurvan fortsätter att 

peka uppåt. År 1990 var medellivslängden för kvinnor 80,4 år, och mäns medellivslängd var 

74,8 år. År 2009, det vill säga nitton år senare, hade medellivslängden ökat till 83,4 år för 

kvinnor och 79,2 år för män (Statistiska centralbyrån, 2012). 

Medellivslängden är inte det enda som ökat de senaste åren. Från mitten av 1980-talet till 

mitten av 2000-talet ökade antalet personer med hörselnedsättning från 11,3 procent till 14,3 

procent, vilket innebär en ökning av cirka 300000 människor (Hörselskadades riksförbund, 

2009). 

Hörselskadades riksförbund (2009) presenterar i sin årsrapport att kommuner visat tecken på 

att minska stödet till äldre personer med hörselnedsättning genom att minska antalet 

heminstruktörer. Vissa kommuner överlåter ansvaret till hemtjänstpersonal som sällan besitter 

de kunskaper som krävs. Detta sker samtidigt som antalet äldre beräknas att öka med över 40 

procent under de kommande 20 åren. De menar också att utebliven hörselvård och annat stöd 

riskerar att leda till bland annat isolering.  

Rapporter och utredningar har visat att det finns allmänna brister inom äldreomsorgen. Utifrån 

detta har regeringen lämnat en remiss till lagrådet. Remissen påtalar vikten av att framställa 

en värdegrund inom äldreomsorgen (Regeringen, 2010). I Örebro kommun har det pågått ett 

forskningsprojekt mellan år 2010-2012 med syftet att ”undersöka hur en meningsfull vardag 

kan utvecklas för äldre personer inom äldreomsorgen samt skapa en gemensam värdegrund 

och lokala värdighetsgarantier” (James, Blomberg, Sjöman, Kihlgren, 2013, s.7). Detta 

projekt har genomförts av Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet 



5 
 

i samarbete med Örebro kommun. Projektet har fått stöd av forskningsområdet ”Nutrition and 

Physical activity Research Centre for Optimal Health and Functionality through Life”. Flera 

olika studier har ingått i projektet, bland annat har studier med äldre personer, anhöriga, 

personal och chefer inom äldreomsorgen utförts. Även en litteraturöversikt har genomförts för 

att beskriva hur en meningsfull vardag, välbefinnande och ett värdigt liv ser ut ifrån de äldres 

perspektiv (James et al. 2013). Detta projekt resulterade i en värdegrund bestående av elva 

punkter, samt en värdighetsgaranti där det framgår vad åldringar och anhöriga kan förvänta 

sig av Örebro kommun (Örebro kommun, 2012). Denna värdegrund ska utvärderas genom ett 

enkätformulär som brukare, anhöriga, personal och chefer inom äldreomsorgen får svara på (I. 

James, personlig kommunikation, 3 mars, 2014). Individer som bor på äldreboenden kallas för 

brukare (Socialstyrelsen, 2013). 

Cohen-Mansfield och Taylor (2004) skriver att ungefär 30 % av personer mellan 65 och 74 år 

har någon form av hörselnedsättning. Den siffran ökar till ungefär 50 % för människor över 

75 år. Av dem som bor på äldreboenden har cirka 70 % en hörselnedsättning av något slag. 

Trots detta används inte hörhjälpmedel, i form av hörapparater, i den utsträckning det är 

nödvändigt. Den studien är utförd på 84 personer som bodde på äldreboenden i östra USA 

visar att 75 % har en hörselnedsättning, men att bara 18 % hade någon erfarenhet av 

hörapparat, och endast 12 % ägde en hörapparat. 

Gällande inredning av äldreboenden har det lagts ner mycket tid på att försöka skapa en 

”hemmakänsla”, däremot har det inte lagts lika stor uppmärksamhet på att undersöka vilken 

påverkan ljud har på brukarna (Joosse, 2011).  

2 Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas områdena ljudmiljö, kommunikation och copingstrategier som ingår i 

begreppet hörselsituation och som berörs under audionomens utredande samtal (Bäckström, 

2001).  

2.1 Audionomens arbetsprocess 

Förutom att genomföra hörselutredningar och diagnostisera diverse hörselrelaterade 

sjukdomar är utredande samtal en stor del av audionomens arbetsprocess. Bäckström (2001) 

menar att för att ”definiera patientens hörselproblem måste han/hon identifiera patientens 

förväntningar, motivation, och behov” (s. 25). Det är flera olika aspekter som bör beröras vid 

dessa samtal, bland annat bör man utreda påverkande faktorer, som den fysiska, psykiska, 

sociala, intellektuella och kommunikativa statusen hos personen för att få en helhetsbild över 
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hörselsituationen. Bäckström (2001) förklarar även att ljudmiljön påverkar förutsättningarna 

för kommunikation.  

2.2 Ljudmiljö  

Ljudmiljön är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till kommunikationsmöjligheter. 

Äldre människor med god hörsel har svårt att uppfatta tal i bullriga ljudmiljöer, att sedan ha 

en hörselnedsättning leder då till ännu större svårigheter att uppfatta vad som sägs (Lau & 

McPherson, 2002). En bullrig ljudmiljö kan även, förutom kommunikationssvårigheter, bidra 

till rent fysiologiska och psykologiska problem såsom sömnproblem, dålig syresättning i 

blodet och högt blodtryck (Joosse, 2011). 

Joosse (2011) har observerat fyra äldreboenden i mellanvästra USA med syftet att undersöka 

ljudnivån och ljudmiljön på dessa äldreboenden. Resultatet av studien visar att ljudmiljön på 

dessa äldreboenden är problematisk. Matsalen, under måltiderna, och de gemensamma 

utrymmena är de två platser där ljudnivån är högst. Trots att ljudnivån var som högst i 

matsalen konstaterades det att brukarna ofta hämtades under tiden maten förbereddes och 

lagades, vilket ledde till att de fick utsättas för den höga ljudnivån en längre tid än 

nödvändigt. 

Lokala studier på särskilda boenden i Örebro kommun visar att hög ljudnivå förekom i 

matsalen, köket, korridorerna och sällskapsrummen, dock uppmättes inga skadliga ljudnivåer 

(Andersson & Eriksson, 2011). 

Gemensamma utrymmen, såsom exempelvis samlingsrum, kan ofta vara den plats på vård- 

och omsorgsboenden där brukarna får chansen att umgås och kommunicera med varandra. 

Just sådana utrymmen är extra viktiga när det kommer till att dämpa bakgrundsljud och skapa 

bättre förutsättningar för samtal. För att underlätta samtalsmiljön kan man med fördel använda 

ljudabsorberande utrustning, dock visar en rapport från Hörselskadades riksförbund (2010) att 

endast 29 procent av äldreboenden i Örebro kommun använde sig av ljudabsorberande 

utrustning i form av akustiktak eller takabsorbenter.  

2.3 Kommunikation 

Människan är en kommunicerande varelse, och kommunikation ligger till grund för psykisk, 

social och kulturell utveckling (Nationalencyklopedin, u.å.). Människor är beroende av 

kommunikation, och otillräcklig kommunikativ stimulans kan leda till nedstämdhet, 
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pseudodemens och även skynda på utvecklingen av demenssjukdomar (Hörselskadades 

riksförbund, 2009). 

De personer som bor på äldreboenden kommunicerar till största del med personalen. Ungefär 

75 % av brukarnas kommunikation är med vårdpersonal, därför är det viktigt att personalen är 

medveten om hur man på bästa sätt kan kommunicera med de äldre. I en studie har 

evidensbaserade strategier granskats för att på ett så effektivt sätt kunna kommunicera med 

äldre som bor på långtidsvårdboenden. Den första strategin som nämns i studien är att 

personalen ska tillämpa en så kallad personcentrerad vård. Detta innebär att personalen ska ta 

sig tid att prata med och lära känna brukarna. Detta kan i sin tur leda till att brukarna känner 

mer tillit till personalen och kommunicerar mer med dem. En annan strategi är att inte 

förenkla språket när man talar till brukarna. Det är inte ovanligt att människor anpassar 

språket utefter den man talar med. Förenklas språket för mycket kan det uppfattas som att 

man tilltalar ett barn, vilket i sin tur kan uppfattas nedlåtande av brukarna och kan göra att 

dem drar sig undan och undviker sociala situationer (Williams, 2013). 

Användning av icke verbal kommunikation är en viktig del, att kunna se och ha ögonkontakt 

med personen som tilltalas kan göra att kommunikationen underlättar för många äldre, då dem 

bland annat kan läsa på läpparna och se ansiktsuttryck. Genom att behålla ögonkontakt kan 

brukaren uppfatta det som att personalen har ett intresse att vilja och har tid för att lyssna. I 

samtal där fler personer deltar, exempelvis brukare, familjemedlemmar och vårdpersonal och 

där samtalet handlar om brukaren, är det särskilt viktigt att tala direkt till brukaren och inte till 

familjemedlemmarna. Det är viktigt att brukaren inte blir ignorerad eller pratad om i tredje 

person i dessa samtal då det kan leda till att brukaren känner sig bortglömd eller inte 

uppskattad (Williams, 2013).  

Sammanfattningsvis menar Williams (2013) att det saknas utbildning hos vårdpersonalen 

angående kommunikation, och att det inte finns ett sätt som passar alla utan kommunikationen 

måste anpassas utefter varje individ för att bli så effektiv som möjlig. Om vårdpersonalen kan 

fokusera mer på personcentrerad vård och dessa andra strategier kan det även leda till ökad 

livskvalitet hos de äldre.   

Tidigare har en studie gjorts i Örebro kommun där undersköterskor som arbetar inom 

äldreomsorgen har deltagit i en enkätundersökning. Enkäten bestod av frågor inom områdena 

om hörsel och hörselnedsättningar, hörhjälpmedel samt kommunikation med äldre personer 

som lever med en hörselnedsättning. Resultatet av enkätundersökningen visade bland annat 
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att personalen hade vissa brister när det kom till hur man bör kommunicera med en person 

som har en hörselnedsättning (Eriksson & Hagerman, 2006).  

I ett samtal mellan två normalhörande får talaren allt som oftast någon form av respons av 

mottagaren. När en normalhörande däremot försöker samtala med en person som har en 

hörselnedsättning finns det en risk att talaren inte får någon respons på grund av att den 

hörselskadade inte uppfattade vad som sades. Om personen med en hörselnedsättning väljer 

att fråga om varje gång han eller hon inte hör, kan det uppfattas som att talaren inte får 

tillräckligt med uppmärksamhet. Detta kan leda till att den normalhörande upplever ett 

olämpligt beteende hos den hörselskadade människan (Lindberg & Ternevall Kjerulf, 2003). 

2.4 Copingstrategier 

För att kunna hantera situationer där hörseln är viktig kan en person med hörselnedsättning, 

medvetet eller omedvetet, ta hjälp av så kallade copingstrategier (t.ex. Helvik, Wennberg, 

Jacobsen & Hallberg, 2007; Andersson et al., 2007). Dessa copingstrategier ”betecknar de 

kognitiva och beteendemässiga handlingsmönster” (Andersson et al., 2007, s.376) hos 

personen med hörselnedsättning, och kan delas in i två kategorier: problemfokuserande 

coping och emotionsfokuserande coping. 

Problemfokuserande coping innebär att personen med en hörselnedsättning aktivt försöker 

förbättra sin hörselsituation genom att ta kontroll över situationen och hitta det som försvårar 

hörandet. Ett exempel på problemfokuserande coping är att en brukare på ett boende skulle 

stänga av teve och/eller radio när det är dags för ett samtal, och på så sätt minska 

bakgrundsljudet. Den andra kategorin, emotionsfokuserande coping, riktar sig mer mot 

känslorna som uppstår när hörselsituationen blir krävande. Den här typen av coping är mer 

passiv, och personen med en hörselnedsättning försöker inte att förändra situationen på något 

sätt. Exempelvis skulle en sådan person låta teve och/eller radio vara på samtidigt som man 

försöker samtala med någon (Andersson et al., 2007).  

Andersson, Melin, Lindberg och Scott (1996) talar om copingstrategier som något som 

påverkar beteendet hos individen. Det har påträffats stora skillnader mellan individer 

beroende på hur man hanterar sin hörselnedsättning, alltså vilken copingstrategi man 

använder (Garnefski & Kraaij, 2012).  

En person med hörselnedsättning har enligt Andersson et al. (1996) minst tre alternativ för att 

kunna hantera de försvårade kommunikationssituationer som medföljer en hörselnedsättning. 
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Alternativ ett är att på alla sätt möjliga ta kontroll över situationen, alternativ två innebär att 

personen med hörselnedsättning accepterar att den inte kommer kunna kontrollera situationen 

i samma utsträckning längre och det sista alternativet är att dra sig tillbaka och undvika 

situationer där kontrollen riskerar att förloras. 

Garnefski och Kraaij (2012) nämner flera olika copingstrategier, där bland annat grubblande, 

överdrivande och självbeskyllande ingår. I deras studie framgår det att man kan se ett 

samband mellan olika copingstrategier och hälsopåverkan såsom ångest och depression. I en 

studie gjord på 119 vuxna deltagare visar resultatet på att personer som grubblat över sin 

hörselnedsättning, överdrivit nedsättningen eller beskyllt sig själva över att ha blivit drabbade 

visat större tecken på ett ångestfyllt beteende, medan grubblandet och överdrivandet även 

visade på depression. 

2.5 Motivering till studien 

Medellivslängden har ökat precis som antalet personer med en hörselnedsättning. Trots detta 

visar kommuner i Sverige på att minska stödet till äldre personer som har en 

hörselnedsättning. Intresset för vården inom äldreomsorgen har ökat de senaste åren, vilket 

lett till ett samarbete mellan forskare, kommunledning och personal inom äldreomsorgen. 

Tidigare studier har genomförts för att undersöka personalens kunskaper inom hörselområdet, 

ljudmiljön på särskilda boenden och för att sammanställa en lokal värdegrund för 

äldreomsorgen. Dock har ingen studie genomförts hur brukare på vård- och omsorgsboenden 

upplever sin hörselsituation och därför riktar sig denna studie mot brukarnas hörselsituation. 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva hur brukare på vård- och omsorgsboenden upplever 

sin hörselsituation i förhållande till ljudmiljö och kommunikation. Följande frågeställningar 

har formulerats utifrån syftet: 

 Hur upplever brukarna sin hörselsituation? 

 Vilka hörselrelaterade copingstrategier uppvisar brukarna? 

 Vilken vilja uppvisar brukarna gällande att förbättra hörselsituationen? 

4 Metod 

I detta avsnitt redovisas tillvägagångssättet för studien. 
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4.1 Urval 

Brukare som deltog i studien var bosatta på vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun. 

Genom Örebro kommuns hemsida listades samtliga vård- och omsorgsboenden inom 

kommunen. Tillfrågade boenden valdes ut genom att först rangordna boendena efter antalet 

vårdplatser. Detta gjordes för att öka möjligheten till lämpliga respondenter. Därefter 

exkluderades de boenden som endast var klassade som demensboenden eller korttidsboenden. 

Slutligen valdes de tio boenden som hade flest antal vårdplatser ut och telefonkontakt togs 

med respektive enhetschef. Fyra boenden tackade nej till att delta, och tre enhetschefer var 

inte kontaktbara. För att öka urvalet kontaktades ytterligare ett boende. För att minimera 

risken att enhetscheferna fick olika information om studien, utarbetades en informationsguide 

som på så sätt gav respektive enhetschef samma underlag för eventuellt deltagande. 

Enhetscheferna på vård- och omsorgsboendena ombads att välja ut vilka brukare på 

respektive boende som var lämpliga att delta i studien. Om enhetscheferna valde ut brukarna 

själva eller delegerade till personalen framkom inte. I studien deltog sammanlagt fjorton 

brukare, oavsett ålder, kön och eventuell känd hörselnedsättning, från fyra boenden. Besöken 

gjordes under februari och mars år 2014. Samtalen ägde rum vid dagar och tidpunkter då 

brukarna ansågs, av personalen, vara som piggast. Samtalen tog ungefär mellan 30 och 60 

minuter att genomföra. 

4.2 Procedur 

Datainsamlingen skedde genom samtal med brukarna på vård- och omsorgsboendena. 

Samtalen utgick från Bäckströms (2001) beskrivning av audionomens arbetsprocess gällande 

utredande samtal. För att säkerställa att samtalen med deltagarna fick liknande struktur 

upprättades även en samtalsguide. Samtalsguiden presenteras i bilaga 1.  

Samtalen med brukarna spelades in med hjälp av en diktafon, och brukarnas svar noterades 

även kortfattat med penna och papper.  

4.3 Bearbetning 

Det som under samtalet bedömts vara relevant utifrån frågeställningarna har transkriberats för 

att smidigare kunna bearbetas. Vid transkriberingen betecknades intervjuarna för bokstaven 

<I> och brukarna tilldelades varsin bokstav, exempelvis <A>, <B> och så vidare. Ingen 

brukare tilldelades bokstaven <I> då den representerade intervjuarna. De frågor som ställts 

vid samtalstillfället har därefter kategoriserats under områdena: hörselsituation, 

copingstrategier samt viljan att förbättra hörselsituationen för att presenteras på ett 



11 
 

överskådligt sätt. De transkriberade svaren sorterades därefter under respektive kategori. De 

transkriberade inspelningarna presenteras i bilaga 2. 

4.4 Etik 

Informerat samtycke (Bilaga 3) har inhämtats från samtliga deltagande brukare i enlighet med 

etikprövningslagen (SFS 2003:460). 

4.5 Etiska dilemman 

I samband med de utredande samtalen har det framkommit kritik riktad mot personalen, där 

en viss nonchalans gällande hörselsituationen påtalats. Dilemmat som uppstår är hur kritiken 

ska hanteras utan att kunna spåras till respektive brukare. Den etiska koden för audionomen 

fastställer att ”audionomen skall med hjälp av sina kunskaper och erfarenheter upplysa om 

skaderisker inom hörselområdet och bidra till ökad medvetenhet om hörandet och dess 

betydelse samt verka för god ljudmiljö” (Svenska audionomföreningen, 2001). Intentionen är 

att delge arbetets resultat till respektive enhetschef när arbetet färdigställts.  

Vissa brukare som använt sig av hörapparater har uppgivit att det varit problem med dem. 

Personer bor på vård- och omsorgsboenden eftersom de behöver daglig översyn och kan även 

ha svårigheter att förflytta sig. Dilemmat i dessa fall är om en person med dessa svårigheter 

ska behöva åka till Audiologiska kliniken för något som kan åtgärdas på plats. Därför har 

hörapparaten i dessa fall inspekterats. Material såsom ljudslang och filter har hämtats från 

Audiologiska kliniken för att kunna byta befintliga ljudslangar och filter om behovet fanns. 

Om problemet inte kunnat åtgärdas på plats har personen ombetts att ta kontakt med 

hörselvården för vidare utredning. 

5 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av samtalen med brukarna. Frågorna som ställdes till brukarna 

har kategoriserats utifrån frågeställningarna under följande områden: hörselsituation, 

copingstrategier och viljan att förbättra hörselsituationen.  

5.1 Hörselsituation 

Fjorton brukare deltog i studien, dock exkluderades brukare F på grund av att hens svar inte 

kunde relateras till frågeställningarna. Åtta av de tretton brukare som inkluderades i studien 

upplevde sin egen hörsel som problematisk. Fyra brukare upplevde sin hörsel som bra och en 

brukare upplevde sin hörsel som hyfsat bra. 
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Tabell 1. Översikt av brukarnas boende, upplevelse av hörseln och användande av 

hörapparat/er. 

Boende Brukare Upplevelse 

av hörseln 

Använder 

hörapparat/er 

B
o
en

d
e 

I 

A Bra Nej 

B Hyfsat bra Nej 

C Bra Nej 

G Dålig Nej 

B
o
en

d
e 

II
 

D Dålig Ja 

E Dålig Ja 

F Dålig Ja 

B
o
en

d
e 

II
I H Dålig Nej 

J Dålig Ja 

K Dålig Ja 

L Dålig Ja 

B
o
en

d
e 

IV
 M Bra Nej 

N Dålig Har haft 

tidigare 

O Bra Nej 

 

Majoriteten av brukarna upplever ljudmiljön som god på boendet. Endast två brukare uppgav 

att det fanns tillfällen då ljudmiljön upplevdes problematisk, bland annat i matsalen då det 

kunde bli högljudda konversationer från bordet bredvid. Brukare E upplevde ett eko både i sin 

egen lägenhet och i de gemensamma utrymmena. Brukare L, som upplevde att ljudmiljön var 

bra, berättade att hen tagit reda på i förväg om det fanns några störningar från bilvägen 

utanför boendet eller från de andra brukarna. Observationer gjorda på de olika boendena 

visade att tre av de fyra vård- och omsorgsboendena var utrustade med akustiktak för att 

förbättra ljudmiljön. 

Under samtalen framförde brukarna att det fanns situationer som var problematiska för deras 

taluppfattning. Fem brukare angav att samtal mellan flera personer samtidigt orsakade 

svårigheter för den egna hörseln. Brukarna uttryckte att dessa tillfällen blev som en ”röra”. 

Dessa störande samtal ägde rum främst under måltider och fikastunder då brukarna satt 

tillsammans i matsalen. Vid samtal med enstaka personer uppgav brukarna att röstläge, 

talhastighet och dialekt var avgörande för hur pass bra brukaren kunde uppfatta 

samtalspartnern. Om brukaren uppfattade det som att samtalspartnern mumlade eller talade 
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otydligt försvårades kommunikationen. Av de olika dialekterna som förekom på boendena var 

den sydsvenska dialekten svårast att uppfatta. 

Majoriteten av brukarna uppgav att kommunikationen med andra brukare fungerade bra. 

Brukarna anpassade sig efter samtalspartnern och tänkte på att hörseln inte var bra och 

försökte därför att tala tydligt. Vid måltiderna samlades de i matsalen och det vanligaste var 

att de avvaktade med samtalen tills de ätit klart. Samtal under måltiden förekom sällan, vissa 

var uppfostrade på det sättet att man lät ”maten tysta munnen”, medan vissa blev ombedda att 

vara tysta av andra brukare. Brukare B berättade att:  

Det finns inget otrevligare än att vara tyst vid ett matbord, man måste få 

konversera! Jag tycker det är fruktansvärt när en del säger att det ska 

vara tyst. Tänk dig ett matbord och ingen säger någonting. Ingen 

konversation över huvud taget. Det är tråkigt, väldigt tråkigt! 

Det framkom även att flera personer brukade sitta kvar efter måltiderna och samtala med 

varandra. Detta fann de väldigt trevligt och roligt. 

Även kommunikationen med personalen upplevdes som god hos de flesta brukarna. En 

gemensam uppfattning var att personalen talade högt och tydligt när de kommunicerade med 

brukarna. Brukare E upplevde att kommunikationen med personalen försvårades när de kom 

flera åt gången eftersom de ofta talade i munnen på varandra, därför var det lättare när 

personalen kom en åt gången. Samma brukare nämnde även att personalens ursprung spelade 

in, och menade att missförstånd ofta uppstod när personalen hade utländsk bakgrund.  

Samtliga brukare uppgav att de får besök, dock i olika utsträckning. Vissa brukare hade barn 

och barnbarn som kom på besök, medan andra brukare fick besök av gamla vänner. Oftast har 

besöken ägt rum inne i brukarens egen lägenhet, men enstaka besök har varit ute i allrummet. 

Oavsett vart de befunnit sig under besöket har det inte framkommit några svårigheter att 

kommunicera med familj eller vänner.  

Det förekom även vissa aktiviteter under dagarna som brukarna kunde delta vid. Bland annat 

kom det olika personer till boendet och spelade musik för brukarna, det hölls gudstjänster och 

högläsning av böcker och tidningar. De flesta brukarna uppgav att de försöker delta så mycket 

de orkar, och hörseln var sällan hindret för deltagandet utan det var andra åkommor som var 

orsaken. Brukare D nämnde dock att denne inte medverkar vid exempelvis föreläsningar 

eftersom: 
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Det är rätt svårt i större lokaler, då kan man missa vissa ord och då 

tycker jag inte det finns någon anledning. Kan man inte hänga med i 

helheten då gör det detsamma!  

Gemensamma aktiviteter framstod som viktiga för brukarna. Brukare O berättade att:  

Vi har så trevligt och roligt där nere, det är samma gäng nästan varje 

gång. Så jag försöker utnyttja allt som jag kan och orkar! 

Samtliga brukare uppgav under samtalen att större delen av dagarna fördrevs genom att titta 

på teve eller lyssna på radio. De flesta brukare upplevde inga problem att höra teven eller 

radion och det framkom inte att volymen på dessa var nämnvärt hög. Tio brukare upplevde 

inga svårigheter att uppfatta vad som sades på teven och radion. Tre brukare berättade att de 

hade svårigheter att uppfatta teven och radion, varav en undvek teven på grund av 

synnedsättning. Brukare N var tvungen att ha ljudet avstängt på sin egen teve då andra 

brukare stördes av den höga ljudvolymen. Brukare B uppgav att teven störde vid samtal när 

den stod på i bakgrunden och att:  

Man inte kan lyssna på pratet och teven samtidigt, det blir en väldig 

reaktion i skallen. 

Brukare D upplevde inga problem med att uppfatta vad som sägs på sin egen teve eftersom 

hen använde sig av hörselslinga till den. Däremot teven ute i allrummet klarades inte av. Den 

teve-apparaten var tidigare utrustad med hörselslinga, dock har den slingan inte installerats 

igen efter att allrummet reparerats. Trots att det påtalats för personalen har det inte åtgärdats. 

Brukare D uppskattade att sitta ute i allrummet där det var lite rörelse. Om hen satt kvar på 

rummet kände hen sig deprimerad och ensam.  

Tolv brukare fick frågan om de använde sig av en telefon. Endast en brukare använde inte 

telefonen med anledning av att hen inte kände behovet av det. Elva brukare uppgav att de 

nyttjade telefonen för diverse samtal varav nio brukare nämnde att de inte hade några problem 

att höra samtalspartnern. Två brukare angav att det var svårt att höra i samband med 

telefonsamtal. Dock uppgav brukarna att problemen orsakades av tekniska brister såsom dålig 

telefon, som snart skulle bytas ut, och ”dålig telefonledning”.  

Bland de åtta som upplevde sin hörselsituation problematisk använde fem brukare 

hörapparater. Två brukare använde inte hörapparater och en brukare har tidigare använt 

hörapparater men upplever numera att de inte hjälper. Gällande hanteringen av hörapparaten 

kunde själva appliceringen oftast skötas på egen hand, däremot fick personalen på boendet 

hjälpa till med att byta batteri. Inspektioner av hörapparaterna som gjordes av författarna 
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visade att byte av ljudslang inte förekom med den regelbundenhet som rekommenderas. 

Rengöring av hörselgångsinsatserna var något brukarna hade bristfällig information om. 

Under samtalen framkom en nedstämdhet bland vissa brukare. Brukare G, som upplevde en 

negativ påverkan på hörseln, berättade att: 

Man känner sig delvis handikappad. 

Brukare L, som också upplevde dålig hörsel och även använde hörapparater, förklarade att:  

Det är besvärande att höra dåligt och jag önskar att jag hörde bättre. 

Brukare D, som sällan fick besök av anhöriga eller vänner, kände en brist av kommunikation. 

Sitter jag här inne blir jag väldigt deprimerad. Man har haft en gubbe 

som suttit i den där fåtöljen, och det är inte lätt att koppla om. Man 

känner sig övergiven och isolerad. 

En gemensam faktor bland de brukare som kände sig nedstämda var att de 

upplevde sin egen hörsel som dålig.  

5.2 Copingstrategier 

Under samtalen har det framkommit olika slags copingstrategier, både problemfokuserande 

och emotionsfokuserande coping. Brukare som använde sig av problemfokuserande coping 

stängde bland annat av ljudet på teven för att kunna uppfatta samtal bättre, de använde sig av 

undertexter till olika teve-program vilket underlättade då de samtidigt kunde använda sig av 

synen. 

Och så ska inte teven vara på, den ska vara avstängd. Det har vi sagt till 

om! 

Jag är så glad över att det finns textning för då behöver man inte ha så 

högt på. Man kan ändå höra och förstå vad de säger.  

Vissa brukare tänkte även på hur de placerade sig i rummet vid samtal. En brukare berättade 

att de påkallade varandras uppmärksamhet genom att peta på varandras axlar. 

Vi har en kvinna som inte hör på vänster öra, då får man knacka på 

hennes axel och prata i örat! 

Det som visade sig vara vanligast förekommande var att brukarna frågade om på olika sätt. 

Brukare L var konkret när denne frågade om genom att be personen att inte vända sig bort när 

den talade.  



16 
 

 

Tendenser till emotionsfokuserande copingstrategier förekom hos fyra brukare. Under ett av 

samtalen berättade brukare H att:  

Man är försiktig. Ber man de tala högre undrar de vad det är med en, 

och det är jobbigt tycker jag. När vi är på någonting får jag skärpa mig 

för att höra ordentligt. Det har kommit mer med åren, men det är väl 

naturligt. 

Flera brukare uppgav att de fick acceptera situationen och försöka hantera den 

ändå. 

5.3 Viljan att förbättra hörselsituationen 

Få brukare uppvisade någon vilja att förbättra sin hörselsituation. Detta kombinerades med att 

flera brukare nämnde att hörselsituationen var något som fick accepteras. Brukare E berättade 

att:  

Jag är nöjd med att ha tak över huvudet, och mat för dagen! 

Brukare N fick frågan om varför hen inte önskade någon kontakt med hörselvården för att 

eventuellt kunna förbättra sin hörselsituation. 

Nej, jag är för gammal! 

Hörselslinga efterfrågades av två brukare. Brukare L har växt upp med hörselslinga och har 

frågat varför den utrustningen saknas i aktivitetsrummet och menar att:  

Det är klart att jag ska höra, ingen ska få säga att jag inte ska höra! 

En brukare önskade att personalen skulle vara mer social med brukarna.  

Man är ju inte nöjd. Vi är två stycken på den här avdelningen som är helt 

klara i huvudet, och vi har varandra. Vi kan diskutera och snacka om vad 

vi vill, men man tycker ju att det skulle vara någon liten omväxling. Jag 

trodde det från början, men det är det inte. Personalen gör vad de ska, 

och sen försvinner de. Man lever ett ensidigt liv! Vi två som är klara i 

huvudet, vi har ju lite krav, men det får man stryka! 

Brukare G efterfrågar mer generell information om boendet eftersom det inte har kommit till 

hens vetskap att det fanns hörselombud samt samtalsförstärkare tillgängliga på boendet. 

Brukare B var inne på samma linje.  

Det är inte mycket som talas om utan det får man leta upp själv. 
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Brukare L efterfrågade mer utbildning till personalen.   

Men en sak som all personal borde ha i utbildningen är hur man pratar 

med en person som inte hör så bra. Att de till exempel ska vända sig mot 

den personen de pratar med. Det finns ju ganska enkla hjälpmedel att ta 

till för att det ska bli mycket bättre. Det skulle man väldigt gärna vilja 

delge dem, men man kan inte komma med pekfingret jämt för då blir man 

inte uppskattad. 

6 Diskussion 

Nedan följer en metoddiskussion samt resultatdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom syftet med studien var att beskriva hur brukare på vård- och omsorgsboenden 

upplever sin hörselsituation valdes utredande samtal som insamlingsmetod (Bäckström, 

2001). Fördelen med att använda samtal som metod var främst tids- och erfarenhetsmässig. 

De utredande samtalen har tidigare praktiserats under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Andra former av datainsamlingsmetoder, exempelvis intervjuer, hade kunnat användas (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Användandet av en annan insamlingsmetod skulle kunnat leda till ett 

annat resultat. Något som kan ha påverkat resultatet är på vilket sätt frågorna ställdes till 

brukarna. Vissa frågor kan på ett omedvetet ha ställts på ett ledande sätt.  

Enhetscheferna kontaktades via telefon då det ansågs vara det smidigaste sättet. Dock var 

flera av enhetscheferna svåra att få tag på, trots flertalet kontaktförsök samt lämnade 

meddelanden till cheferna. Elva chefer kontaktades under en femveckorsperiod som sträckte 

sig från slutet av januari till början av mars 2014. Av dessa svarade åtta chefer, varav fyra 

meddelade att det fanns brukare som var villiga att delta. Detta ledde till ett begränsat antal 

brukare som deltog i studien. Möjligen skulle ett personligt besök hos respektive enhetschef 

kunnat leda till ett ökat antal brukare. Ur ett tidsperspektiv ansågs detta dock vara ineffektivt. 

Ytterligare bortfall tillkom när tre brukare, fördelat på två boenden, som tidigare tackat ja 

valde att avstå när samtalen skulle äga rum.3 

Respektive enhetschef blev ombedd att välja ut lämpliga brukare för att delta i studien. De var 

införstådda med att brukaren skulle ha tillräcklig kognitiv förmåga för att kunna besvara 

frågorna. Det framkom inte om det var enhetscheferna eller personalen som tillfrågade 

brukarna. Något man kan ha i åtanke är om valet av brukare kan ha påverkat resultatet. 

Möjligheten finns att enhetscheferna/personalen valt ut de brukare som uttryckt nöjdhet över 
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hörselsituationen. Detta för att minimera risken att kritik riktas mot personalen och boendet. 

Brukaren som exkluderades ur studien bedömdes inte besvara frågorna på ett relevant sätt. 

Om detta berodde på demenssjukdom framkom inte under besöket. För att undvika denna typ 

av bortfall skulle det varit mer optimalt att författarna var mer delaktiga i urvalsprocessen. 

Även om antalet brukare som deltog i studien kan anses som lågt finns det inga regler inom 

kvalitativ forskning som berör antalet deltagare. Istället talar man om ”datamättnad” som 

innebär att ”mängden insamlad data som krävs för en specifik studie skiftar beroende på hur 

snabbt forskaren anser att man har kommit till den fas då ytterligare datainsamling inte ger 

mer kunskap” (SBU, 2013, s.90). Utifrån detta bedömdes att den erhållna informationen från 

dem 13 inkluderade brukarna var tillräcklig. 

Vid transkriberingen av de inspelade samtalen eftersträvades ett formellt skriftspråk. Det 

gjordes dock undantag i vissa formuleringar för att behålla det emotionella uttrycket hos 

brukaren. Eftersom det endast var det som bedömdes vara relevant, utifrån frågeställningarna, 

som transkriberades finns risken att viktig information inte analyserats. När transkriberingen 

var färdig kategoriserades frågorna och svaren. Detta bedömdes vara den mest strukturerade 

presentationsformen. Det fanns tankar på att redovisa resultatet i en narrativ form (Kvale och 

Brinkmann, 2009), dock ansågs risken för upprepningar och osammanhängande text för stor. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av de samtal som genomförts med brukarna visar att hörselsituationen är en 

subjektiv upplevelse. Detta styrks av Epstein och Marozeau (2010) som nämner att 

upplevelsen varierar från person till person. Eftersom det under hörselsituation ingår flera 

områden, såsom kommunikation, problemsituationer samt ljudmiljö, har svaren varierat under 

samtalen. Detta har medfört svårigheter att dra en generell slutsats om hur brukarna upplever 

sin hörselsituation.  

Majoriteten av dem tillfrågade brukarna upplevde ljudmiljön på vård- och omsorgsboendena 

som god. Observationer som gjordes under tiden besöket ägde rum gav intrycket att det var 

väldigt lugnt på de olika boendena. En brukare uppgav att andra brukare verkade väldigt 

sjuka, och det kan ha bidragit till den lugna ljudmiljön. Tidigare studie om ljudmiljön på två 

särskilda boenden för äldre i Örebro visade att inga skadliga ljudnivåer uppmättes. Resultatet 

av den studien visade att det var högst ljudnivå i samband med måltider (Andersson & 

Eriksson, 2011). Det var dock endast en brukare som anmärkte på ljudmiljön i samband med 

måltiderna.  
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Att brukare anmärkte på att det var svårt att höra när flera personer pratade samtidigt var inte 

förvånansvärt. Detta är något patienter inom hörselvården ofta anmärker på. Det är vanligt att 

personer med en hörselnedsättning, oavsett ålder, rent generellt har svårare att uppfatta vad 

som sägs i bullriga ljudmiljöer (Lau & McPherson, 2012).  

Även om det anordnades olika aktiviteter för brukarna var teven det största tidsfördrivet. 

Teven har vid tidigare patientbesök, genomförda av författarna under den 

verksamhetsförlagda utbildningen, visat sig vara en problematisk situation. Dock anmärkte 

inte brukarna på detta i lika stor utsträckning. Att patienter kan bo med personer som inte har 

någon hörselnedsättning är något som kan spela in. Det kan uppstå en situation där en person 

med en hörselnedsättning vill höja volymen på teven medan en normalhörande tycker att det 

är för högt och vill sänka. Detta kan även förekomma på vård- och omsorgsboenden där vissa 

brukare vill höja volymen och andra sänka den. Det kan i sin tur leda att personen som önskar 

höja volymen går till sitt eget rum för att kunna höra teven utan att störa andra, vilket 

resulterar i en social isolering (Weinstein, 2013). 

Nedstämdheten som uppfattades hos vissa brukare var svårhanterlig för författarna. En 

nedstämd känsla hos brukarna var på ett sätt förväntad. Goorabi, Hosseinabadi och Share 

(2008) nämner att uppskattningsvis hälften av de äldre som bor på äldreboende lider av 

depression. Deras studie, med syftet att undersöka vilken effekt hörapparatsanvändande hade 

gällande att minska depression, visar att den deprimerade känslan kan minskas genom att 

använda hörapparater om man har en hörselnedsättning. Därför var det förvånande att så få 

brukare använde sig av hörhjälpmedel av något slag. Det uppkom en känsla av hjälplöshet när 

brukare D berättade att hen kände sig övergiven och isolerad på grund av bristen på 

kommunikation. Flera brukare uttryckte en glädje över att få besök utifrån och prata med 

någon som tog sig tid och lyssnade.  

Något som utmärkte sig positivt var användandet av problemfokuserande copingstrategier. 

Detta var positivt eftersom den typen av copingstrategier visat sig vara mest effektiv 

(Andersson et al., 2007). Trots att vissa brukare inte haft någon kontakt med hörselvården, 

eller arbetat med personer som har en hörselnedsättning, använde de flera copingstrategier för 

att underlätta kommunikationen. Att stänga av teven när de ville konversera var ett exempel 

som brukarna tagit ett eget initiativ till. Det framkom dock inte om brukarna fått tips om de 

övriga strategierna eller om även de var självlärda. Erfarenheter från patientbesök på 

Audiologiska kliniken gav uppfattningen att brukare på vård- och omsorgsboenden använde 
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sig av problemfokuserande copingstrategier i större utsträckning. Detta kan bero på att 

brukarna lever med andra som har en hörselpåverkan, och därför anpassar sig på ett 

annorlunda sätt. Patienter inom hörselvården har en större chans att träffa andra människor 

som inte har kunskap om hur man bör kommunicera med personer som har en 

hörselnedsättning. Brukarna lever med likasinnade varje dag och känner varandra på ett sätt 

som gör att de vet hur de kan underlätta hörselsituationen för varandra (Williams, 2013). 

Det som väckte mest tankar var att flera brukare nämnde att hörselsituationen fick accepteras. 

På ett sätt upplevdes det oroväckande att det gått så långt. Socialtjänstlagen (2001:453) slår 

fast att:  

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får 

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva 

och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (5 kap. §4). 

En tolkning av denna paragraf av socialtjänstlagen kan visa på att brukaren inte ska behöva 

acceptera hörselsituationen. Att behöva acceptera något som inte går att förändra är en sak, 

men det finns bland annat hörhjälpmedel som kan användas för att förbättra hörseln. I dessa 

fall skulle en audionom, genom samtal, kunna motivera och inspirera brukaren till att vilja 

förbättra sin hörselsituation. Brukarna visste inte om att det fanns hörselombud på vissa 

boenden och det skulle då kunna efterfrågas att dessa hörselombud nyttjas i större 

utsträckning. Observationer från besöket med brukare N visade att hen skulle ha nytta av en 

hörapparat utrustad med teleslinga. Dock skulle det behövas kompetent personal som kunde 

hjälpa hen med hanteringen av hörapparaterna.  

Frågan kan ställas angående vem som bär ansvaret för att exempelvis förbättra 

hörselsituationen, ta kontakt med hörselvården och så vidare. På ett sätt kan ansvaret läggas 

på brukarna, att det är deras ansvar att säga till om de behöver hjälp, exempelvis med 

hörapparaterna. Problematiken med detta synsätt är att många äldre inte vill vara till besvär. 

Tendenser till detta har påträffats under samtalen med brukarna. Å andra sidan kan ansvaret 

läggas på personalen då värdighetsgarantierna slår fast att ”du garanteras hjälp att sköta och 

hantera dina hörsel- och synhjälpmedel” (Örebro kommun, 2012). Det finns flera sätt att se på 

saken vilket gör frågan om vem som egentligen bär ansvaret problematisk. 

Värdegrunden som framställts för personalen inom äldreomsorgen klargör att ”vi ger dig tid 

för samtal” (Örebro kommun, 2012). Trots detta upplevde vissa brukare att de saknade det 
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sociala samspelet och önskade att personalen skulle vara mer social med dem. Om bristen på 

samtal med brukare beror på tidsbrist hos personalen, eller om det är något annat som orsakar 

det kan inte avgöras av författarna. Möjligen kan det upplevas irriterande att försöka samtala 

med någon som frågar om väldigt ofta och att man därför undviker de samtalen. 

Det som framkom under samtalen var att flera brukare upplevde sin egen hörsel som 

problematisk utan att ha den stora viljan att förbättra den. Möjligen kan flera brukare ha känt 

att deras ålder hindrar dem från att ta kontakt med hörselvården. Nivån av acceptans i 

samband med att brukaren inte vill vara till besvär kan vara ytterligare en orsak till att viljan 

saknas. En annan anledning skulle kunna vara att brukarna prioriterar andra åkommor än 

hörseln. Det är viktigare för de att vara friska än att kunna höra ordentligt. Detta är dock 

endast spekulationer. 

Avslutningsvis kan sägas att brukarnas hörselsituation generellt inte skiljer sig mot patienter 

som besöker hörselvården. Den stora skillnaden mellan dessa två grupper är att brukarna är i 

större behov av hjälp med hantering och skötsel av hörapparater. 

7 Slutsats 

Resultatet av denna studie visar att brukarnas upplevelse av hörselsituationen är personlig. 

Vissa brukare upplevde en mer problematisk hörselsituation än andra. Majoriteten av 

brukarna var nöjda med ljudmiljön på vård- och omsorgsboendet. Det som orsakade störst 

svårigheter att höra vad som sades var när flera personer pratade samtidigt. Kommunikationen 

var för övrigt ingenting brukarna anmärkte på. Antalet brukare som använde hörapparater var 

lägre än förväntat. De flesta brukarna kunde applicera hörapparaterna på egen hand. Dock fick 

personalen hjälpa till vid batteribyte och rengöring. Inspektioner av hörapparaterna visade att 

byte av ljudslangen på hörapparaten inte förekom regelbundet.  

För att underlätta sin hörselsituation använde brukarna både problemfokuserande och 

emotionsfokuserande copingstrategier. Problemfokuserande coping användes i större 

utsträckning. De brukare som främst använde emotionsfokuserande copingstrategier 

uppvisade en acceptans av situationen. Vissa brukare kom dock med önskemål om hur 

hörselsituationen kunde förbättras, exempelvis genom att ha möjligheten till hörselslinga vid 

sammanträden. 
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8 Förslag till åtgärder 

Observationer på de olika boendena har visat att det finns hörselombud på vissa boenden. 

Något som skulle kunna leda till större kunskap och att fler brukare får hjälp är utbildning till 

personalen. Att utbilda personalen om hörseln och låta dem ta del av information om hur en 

hörapparat fungerar, hur hantering och rengöring går till och hur ljudslangen byts skulle 

kunna leda till att fler brukare kan få hjälp och på så sätt kunna använda hörapparat. Det 

skulle också kunna leda till att fler brukare får kontakt med hörselvården, vilket skulle kunna 

innebära att möjligheten att få hörapparat över huvud taget ökar. I utbildningen skulle det 

även kunna ingå hur man bör kommunicera med någon som har en hörselnedsättning. En 

annan åtgärd som skulle kunna tillämpas är att anställa en kommunal audionom. Hen skulle 

finnas tillgänglig för kommunens olika särskilda boenden, till exempel vård- och 

omsorgsboenden och trygghetsbostäder. Den kommunalt anställda audionomen skulle ha 

möjligheten att besöka de olika boendena enligt ett roterande schema och bistå med hjälp 

både till personal och till brukare.   
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Bilaga 1 

Guide för vad som bör beröras under samtalet. 

 Hur upplevs hörselsituationen? 

 Hur upplevs ljudmiljön? Har brukaren funderat på om ljudmiljön kan förbättras? 

 Finns det några situationer där det är svårt att höra? Hur känns det då? Hur agerar 

brukaren då? 

 Hur fungerar samtalen med andra brukare/personal? 

 Vad gör brukaren på dagarna? Undviker brukaren några aktiviteter på grund av 

hörseln? 

 Använder brukaren hörapparat? Klarar brukaren av att sköta hörapparaten själv? Har 

brukaren någon kontakt med hörselvården? Om nej, varför inte?  

  



I 

 

Bilaga 2 

Transkriptioner 

I: Intervjuare 

A: Brukare A 

 

I: Hur upplever du själv din hörsel? 

A: Jo det är bra. 

 

I: Hur upplever du ljudmiljön rent generellt här? 

A: Ja, det är ganska bra. 

 

I: Finns det några situationer som det blir lite livligare och hörs lite mer? 

A: Nej, det tycker jag inte.  

 

I: Vi såg att det fanns en teve här utanför, brukar du ofta sitta och titta på teve där? 

A: Ja, det gör jag. Till klockan nio varje kväll. 

 

I: Hur tycker du att teven hörs när ni sitter allihop och tittar? 

A: Ja, då på kvällen, i alla fall efter klockan åtta så sitter jag där ensam. Det är ingen annan som är där då. De 

bästa programmen kan man säga är efter klockan åtta. 

 

I: När ni sitter och äter, brukar teven vara på då i bakgrunden? 

A: Nej, då är den avstängd. 

 

I: Finns det någon radioapparat där ute eller är det bara teven? 

A: Det är bara teven. 

 

I: När ni sitter ute i det gemensamma utrymmet, pratar ni ofta med varandra då? 

A: Nej, det blir inte alls så mycket, lite väl men inte alls mycket.  

 

I: När ni väl pratar med varandra, tycker du att det fungerar bra att höra varandra då? 

A: Jo, det klart det är det ju. 

 

I: Samtalen med personalen, fungerar det också bra? 

A: Ja.  

 

I: Kan du komma på några situationer där det kan vara svårt att höra ibland? 

A: Nej, det kan jag inte tänka mig. 

 

I: Det är ju ganska vanligt vid måltider att det blir skrammel med porslin och sådana saker.. 

A: Nej det tror jag inte, vi sitter ju bara tre stycken vid vårt bord. 

 

I: Har ni uppdelat så att ni sitter olika många vid olika bord? 

A: Ja, vi sitter vid ett bord och sen har vi ett stort bord och ja, jag har inte räknat de, men det kanske sitter runt en 

6-7 stycken i alla fall.  

 

I: Brukar det komma mer ljud från det bordet där de är flera? 

A: Ja, det klart, något mer blir det. Vi tre pratar ju inte så mycket. 

 

I: Kan det ha att göra med att det större bordet för så mycket ljud att ni inte kan prata med varandra? 

A: Nej, det gör det ju inte.  

 

I: Vad gör du annars på dagarna? Har ni några särskilda aktiviteter som ni brukar göra? 

A: Nej, det vet jag inte. Jag läser ju i tidningen och sådant.  

 

I: Har du någon hörapparat? 

A: Nej. 

 



II 

 

I: Känner du då att en hörapparat inte behövs eller? 

A: Nej, den behövs inte, jag hör så bra ändå. 

 

I: Och du har inte haft någon kontakt med hörselvården alls på sjukhuset? 

A: Nej, det har jag inte.  

 

I: Brukar du få några besök av anhöriga som kommer hit? 

A: Jag har en dotter och måg men det blir inte så ofta. 

 

I: När de väl kommer hit, brukar ni sitta i ditt rum då och prata? 

A: Ja. 

 

I: När de är här, tycker du att det går bra att höra när de pratar? 

A: Ja, det gör det. 

 

I: När du sitter och tittar på teve på kvällarna, får du höja volymen på teven då? 

A: Nja, ibland så får jag minska volymen för att de andra tycker att det är för högt. 

 

I: Hör du ändå även fast du får sänka volymen? 

A: Ja, det gör jag.  

 

I: Hur många är ni ungefär som brukar titta på teve samtidigt? 

A: Ja, det genomsnittliga eller vad man ska säga så är det väl runt fyra till fem stycken. 

 

I: Tittar ni på något speciellt då? 

A: Ja, ibland på kvällarna efter klockan åtta så är det ju sådana grejor. Jag sitter och tittar på teve från ungefär 

klockan sex till nio på kvällen.  

 

I: Är det mest svenska program ni tittar på eller är det engelska program också? 

A: Nej, det är mest svenska. 

 

I: Är de programmen textade då? 

A: Textade, ja.  

 

I: Brukar ni titta på program som inte är textade? 

A: Nja, det är inte många som inte är det. 

 

I: Intervjuare 

B: Brukare B 

I: Hur upplever du din egen hörsel? 

B: Jag tycker den är ganska hyfsad men det är lite lågt. Jag har varit och spolat öronen och hade väldigt mycket 

vax som de fick ta bort. Så det spolade rent och då blev det bra men jag har fortfarande en liten 

hörselnedsättning. 

 

I: Är det ofta att du får spola öronen? 

B: Nej, det har aldrig hänt förr. 

 

I: Har du någon tidigare i släkten som har någon hörselnedsättning? 

B: Nej, inte vad jag vet.  

 

I: Finns det några särskilda situationer som du tycker är svåra att höra i? 

B: Ja, när det pratar mycket folk på en gång, så är det väl alltid. Jag tycker om tystnaden. Jag vill väldigt gärna 

sitta tyst och lyssna. Men så är jag en riktig pratmakerska också. Ibland är det lite svårt och då får jag säga ”vad 

då?”. Och då förstår jag varför öronläkaren sa om vi skulle titta på en hörapparat, men ”nej tack” sa jag för jag 

hörde så förfärligt bra.  

 

I: När ni ska sitta och äta, hur går det att höra då? 

B: Ja, det går väl bra att höra men vi får ju inte prata för en del människor vill inte att man ska säga ett ord, utan 

vill att det ska vara tyst. 

 



III 

 

I: Så de vill alltså att det ska vara tyst? 

B: Ja, det finns inget otrevligare än att vara tyst vid ett matbord, man måste få konversera. Jag tycker det är 

fruktansvärt när en del säger att det ska vara tyst, och det är inte personal utan det är gästerna. 

 

I: Finner du dig i det då, att vara tyst? Eller försöker du prata? 

B: Jag har försökt men då får man höra tyst, och då blir alla tysta. Så ibland kan vi sitta och äta och inte säga ett 

ord, och då är det målet förstört. Och så ska inte teven vara på, den ska vara avstängd. Det har vi sagt till om.  

 

I: Brukar ni sitta efter måltiden och prata? 

B: Ja o ja. Alltid får vi någonting sagt. Vi brukar sitta och skratta, man måste ha lite roligt också.  

 

I: Brukar du titta på teve? 

B: Ja, de vill sätta in en teve här men jag är inte något för det, jag tittar så lite på teve. Men de får väl göra det om 

de vill. Det finns ju två teve-apparater här, man går in till den ena och lyssnar om man vill sitta i fred, och den är 

i matsalen, eller vad man ska kalla det, och där hör man både teven och kan äta på en gång och det är inte så kul. 

Det är svårt att lyssna, man kan inte lyssna på pratet och teven samtidigt, det går inte. Det blir en väldig reaktion 

i skallen. Man får ont i huvudet, så det går inte att prata då, man tappar talet nästan.  

 

I: Brukar teven vara på samtidigt som ni sitter och pratar? 

B: Ett tag var det väldigt men nu har vi sagt till, så nu stänger vi av den.  

 

I: När ni sitter och pratar tillsammans brukar det uppstå problem med att någon inte hör? 

B: Ja, det brukar det bli. Vi har en kvinna som inte hör på vänster öra, då får man knacka på hennes axel och 

prata i örat, det är väldigt svårt och jobbigt. 

 

I: Uppstår det några problem ibland med att prata med personalen? 

B: De har inte tid att höra allting heller, de har ju så mycket att göra, de kommer om en stund, jag brukar säga 

fem minuter på lilla visaren. Men de har ju så mycket att göra, de är underbemannade. De hör nog allt vad vi 

säger men de hinner inte med.  

 

I: Hör du allt som de säger? 

B: Nej och jag vill inte höra allt heller. Det räcker med det man hör. Jag hör och ser allt ändå tycker jag. 

. 

I: När du inte hör vad personalen säger, brukar du fråga om då eller låter du det vara? 

B: Nej, för jag tror nästan jag förstår de ändå. Ibland får man ropa lite högre att man vill ha en kopp kaffe så att 

det hörs ut till köket. Man måste ha lite tankegång åt alla håll. 

 

I: Får du ofta besök av anhöriga? 

B: Ja, mina barn engagerar mig. De är här ofta allihop, jag har fyra barn. Plus att jag har fjorton barnbarns barn, 

så jag har en stor familj. Men alla små kommer inte för de bor runt om i landet, så de kan inte träffas så många 

gånger men man pratar ju i telefonen. Och det som bor nära kommer hit ofta. 

 

I: Hur funkar det när de kommer hit? Sitter ni oftast här inne då? 

B: Nej, vi kan gå och sitta här ute och vara vart som helst. Annars så sitter vi mest här inne när det gäller 

angelägenheter som bara vi behöver prata om. Men vi kan vara ute och allting så det har ingen betydelse. 

 

I: Och det är inga problem att höra i de samtalen? 

B: Nej man hör om man vill och vill man inte höra så slår man dövörat till. 

 

I: Hur går det att prata i telefonen med de andra anhöriga? 

B: Det går bra, jag har en bra telefon. Jag bytte alldeles nyss, så jag hör bra. Förut var det ett sådant konstigt 

missljud, men nu har vi bytt telefonen så då vart det bättre. De talar om för mig när de inte hör mig för då kanske 

jag har åkt ner lite, man blir ju trött i armen. Så är det upp till var och en, vill man inte höra så vill man inte. 

Frågar man för många ”vad då?” så blir de så trötta att prata med. Mina barn säger alltid åt mig, hör du dåligt 

eller vad är det nu? 

 

I: Du nämner tidigare att du inte ville ha hörapparat…. 

B: Nej jag vill inte ha hörapparat. Jag så åt läkaren att jag inte ville ha hörapparat, och då sa han att jag hade 

mycket förkalkningar, och då sa jag att jag tar det den dagen då jag inte hör någonting. Jag kände inte för det då. 

Jag tyckte att jag hörde så att det räckte, värre är det med synen.  



IV 

 

 

I: Har ni några speciella aktiviteter som ni gör på dagarna? 

B: Aktiviteter är det lite dåligt med. Jag går på andakten här uppe, jag är med på allting som finns. Men det finns 

ju inte så mycket att göra. Men vi har trevligt med det vi kan. Igår var det flickor här och sjöng, det är sådana 

saker som är kul. Och kan man då höra bra så är jag tacksam. 

 

I: Är det ofta ni sitter ute i samlingsrummet? 

B: Ja, en del sitter ju bara där hela dagarna, som inte kan ta sig däran då. Och då blir de sittandes där men jag är 

en sådan som vill kuta iväg överallt. Jag vill inte sitta still, så jag försöker att komma loss.  

 

I: Du nämnde tidigare att det var svårt att höra när det är mycket folk runt omkring, gör du något speciellt för att 

det ska bli lättare?  

B: Man kan ju ha sina egna, så man kan säga att prata en i taget så att man hör vad ni säger. Det kan man väl 

säga. Det kan man göra överallt. 

 

I: Brukar du göra det här ute? 

B: Nej här ute brukar jag inte göra det, vi har inga sådana pratstunder. Det är inte så många som pratar heller. Så 

pratar man så får man inte prata, så det är lite olika.  

 

I: Jag såg på en lapp där ute att det finns två hörselombud här… 

B: Det har jag aldrig hört talas om. Det är inte mycket som talas om utan det får man leta upp själv.  

 

I: På andakterna som du brukar besöka, hur hör du på dem? 

B: Ja, vi sitter ju bara några stycken i en grupp, så det är inte så märkvärdigt. Så det hörs bra, jättebra. 

 

I: De gånger som du tittar på teve, har du högre ljud på då? 

B: Ibland frågar jag om jag får dra upp det, men jag är så glad över att det finns textning för då behöver man inte 

ha så högt på. Man kan ändå höra och förstå vad de säger.  

 

I: Är det oftast så att ni tittar på svenska program eller engelska program? 

B: Ja det är ju mest svenska program. Jag är inte så mycket för det där skränet och skriket, jag vill ha lugn och 

ro.  

 

I: Är det någon gång ibland som det blir mycket bakgrundsljud? 

B: Nej, det kan jag inte säga, det är väldigt tyst. Här inne är det underbart tyst.  

 

I: Tänkte vid måltiderna om det blir mycket ljud? 

B: Nej, vi sitter och det hörs ingenting. Det stör inte mig ett dugg. Man hör ibland att de tappar något på golvet 

men det tycker man bara är synd.  

 

I: Vid måltiderna när de säger åt er att vara tyst, hur känns det då?  

B: Det är bara en som säger till att vi ska vara tysta och vi respekterar det. Tänk dig ett matbord och ingen säger 

någonting… Ingen konversation över huvud taget. Det är tråkigt, väldigt tråkigt. 

 

I: Det verkar i alla fall som att du är relativt nöjd med hur det fungerar rent hörselmässigt? 

B: Ja, det är bra på det viset, jag klagar inte på något sådant. Utan jag försöker vara så följsam som möjligt. Det 

är viktigt att få prata av sig, alla människor behöver det. Och att få känna att någon lyssnar.  

 

I: Intervjuare 

C: Brukare C 

I: Hur upplever du din hörsel? 

C: Ja, jag tycker den är bra, jag ska inte klaga. Jag hör både telefon och det ena med det andra. Jag har ingenting 

sådant som ligger i släkten, annars kan ju finnas sådana släktdrag. Jag hade en morfar som var 94 år och han 

hörde som vanligt.  

 

I: Har du varit i kontakt med hörselvården någonting? 

C: Nej, jag har väl inte behövt det.  

  

I: Tycker du att det finns några situationer som det är svårt att höra i? 

C: Ja, det ska väl vara då om det är genom telefonen men då skyller jag på ledningen, det är inte jag.  



V 

 

 

I: Har du någon telefon som har extra mycket förstärkningen då eller en vanlig? 

C: Nej, det har jag inte, jag har en vanlig, normal.  

 

I: Finns det några situationer här på boendet, som när ni sitter och pratar, som ställer till problem? 

C: Nej, nej, det tycker jag inte. Vi hör nog ganska bra och hör det mesta.  

 

I: När ni sitter och ska äta alla tillsammans, hur går det? 

C: Ja, då är det ganska tystlåtet, då har de ju mat i munnen så då säger de inte så mycket.  

 

I: Jag ser att det finns en teve precis här bakom, brukar den vara på när ni… 

C: Ja den är på, men inte när vi äter, då stänger de av den. Men annars är den ju på nästan hela dagarna, så det är 

riktigt skönt när den är av så här. Men det finns ju vissa som har svårt för att gå och röra på sig så då sitter de ju 

och lyssnar på det här. Jag har varit ute till exempel idag och gått men det är många som inte orkar gå ut och då 

får de ju lov att ha lite tidsfördriv.  

 

I: Ställer den till något problem? Om ni vill sitta här och prata till exempel och sen är teve på? 

C: Nej, det tycker jag inte, för när vi har matraster och alla äter då stänger de av den. Så den är inte störande på 

något sätt.  

 

I: Du sa att du har varit ute och gått, hur ofta gör du det? 

C: Ja, det blir ju inte så ofta, de har ju inte tid för de måste ju vara med. De släpper inte ut någon av oss 

tillsammans för att gå, då måste vi ha någon med så det är nog, om jag säger, högst en gång i veckan. Men det är 

lite för lite. Det är det, men de hinner inte med. Man får vara tacksam för. Man känner i sina ben när man 

kommer ut, att det där långa, att man ska gå dit bort och vända, då gungar det liksom i knäna. Jag brukar vara ute 

mycket, så det här är lite ovant för mig, att vara instängd.  

 

I: Hur tycker du att ljudmiljön är generellt här? 

C: Jo, jag tycker nog att det går väldigt bra, det är ingenting som stör, det kan jag inte säga. Det är lugnt och det 

är bra personal, det ger man gott betyg för.  

 

I: Fungerar det bra att samtala med personalen? 

C: Ja, det tycker jag nog att det gör. Det är inte att klaga på. Här är ju ett samlingsrum för alla, annars är det ju 

olika avdelningar där alla bor.  

 

I: Hur går det att prata med de andra som bor här? 

C: Jo jag tycker att det går riktigt bra. Det är väl det där med hörsel man får tänka det, att förstå, att de inte hör 

ordentligt. 

 

I: Får du besök av anhöriga här? 

C: Ja, det får jag. Det är ju bara att de går in för det är ju inte så mycket besök egentligen, man kan ju få gå in på 

rummet där man bor om man vill vara lite mer på sidan sådär, det går ju också bra.  

 

I: Så det går bra också att höra de när ni sitter och pratar? 

C: Ja, det gör det.  

 

I: Jo det här med de anhöriga, sitter ni oftast här ute då? 

C: Jo vi är nog oftast här ute. 

 

I: Och då går det bra att höra de? Det är inget som stör runt omkring? 

C: Jadå! Nej då, det är så tyst och stilla då. 

 

I: Förutom de här promenaderna som du gillar att ta, finns det några andra aktiviteter som ni gör här? 

C: Nej, det är ganska dåligt måste jag säga. De hinner väl inte med gymnastik och sådant här. Det är kanske att 

de går med någon som behöver lära sig gå i trappor, det är ju lite svårt om det har varit på sjukhus. 

 

I: Brukar du titta något på teven? 

C: Ja det är väl när det är något som intresserar. Men då sitter man ju tysta som små möss. Så det går ju bra att 

dela det och det finns ju olika på olika ställen som man kan gå. Så det är ju väldigt väl organiserat.  

 



VI 

 

I: När du tittar på teve, är det oftast svenska eller engelska program då? 

C: Det är nog mest svenska, det är ju det allmänna för de flesta.  

 

I: Fungerar det bra att höra de? 

C: Ja det gör det faktiskt, det är inte att klaga på.  

 

I: Brukar du vilja höja ljudet på teven när du tittar? 

C: Nej, för att vi får sänka.  

 

I: Det finns ju till de svenska programmen att man kan använda textning, brukar ni använda det här? 

C: Ja, jag har sett att de har på det, men det är inte ofta.  

 

I: Tycker du att det underlättar när texten är på? 

C: Ja, det är det nog, det gör det nog. Det är bekvämt och bra, då kan man ställa in sina öron till det eller vad 

man ska säga.  

 

I: Nu när det är snart lunchtid, när de förbereder mat och så, tycker du att det blir några problem med skrammel? 

C: Nej då, det brukar, alla håller reda på klockan så de kommer i tid och sätter sig runt bordet. Så det tycker jag 

inte, det går väldigt lugnt tillväga. 

 

I: Och även själva matlagningen också? 

C: Ja det gör det, där har vi ju inte liksom någonting, de hämtar det någonstans. Så det är ingen som konkar och 

rör i grytor som vi hör.  

 

I: Jag såg, precis när man kommer in här, en lapp som det står att det finns två stycken hörselombud här.  

C: Nej det har jag ingen aning om. Jag förstår om de måste ha det.  

 

I: I de situationer när du inte hör, som till exempel när du pratar i telefonen, gör du något för att…. 

C: Nej det finns inget att säga, det har jag faktiskt inte varit med om.  

 

I: Jag hörde tidigare att det var några som var här och sjöng igår? 

C: Ja, just det. Det var två flickor som kom. Och ungdomar kommer rätt så ofta. Det är nog en gång i veckan 

som de har börjat vara här, och det är det många som uppskattar.  

 

I: Är det främst då musik? 

C: Ja, precis, det är genom kyrkan som de kommer skulle jag tro. Det är ju roligt för de äldre att se yngre 

människor. Och då brukar de ju sluta upp, så då håller de reda på klockan.  

 

I: Brukar det vara här i stora rummet? 

C: Ja de brukar ta det här där några kan sitta.  

 

I: Och när de är här och spelar, går det bra att höra allting då? 

C: Ja det gör det faktiskt.  

 

I: Brukar du lyssna på radio? 

C: Ja, det är väl när jag är inne på mitt rum. Vad ska jag säga, till det är dags att sova kanske som man lyssnar på 

radio, annars blir det inte så mycket.  Så det går bra. 

 

I: Intervjuare 

D: Brukare D 

I: Vad tycker du om din hörsel? 

D: Plus minus noll, tar jag av de här är jag döv. Jag har specialsnäckor från en privat firma. Så de hjälper mig en 

hel del, men tar jag av dem så är det tyst.  

I: Hur länge har det varit så? 

D: Jag är född med dålig hörsel. Mamma hörde dåligt, så har jag en syster – hon hörde dåligt, och jag hörde 

dåligt så redan sen skoltiden placerades jag på första bänken. Men tack vare de här (hörapparaterna) har jag en 

liten chans att hänga med och det är otroligt viktigt för jag har ju ingen syn.  



VII 

 

I: Hur går det med hörapparaterna, och sköta om dem? 

D: Jodå, de är rätt så nya de är inte ett år gamla ännu. De är privata, jag har haft kommunens tidigare men de 

hjälpte inte mycket. Då var det en väninna som såg den där annonsen i tidningen, så hon tog kontakt och bokade 

tid och sa att jag skulle dit. Så jag gick dit och provade, och jag måste säga att jag är nöjd.  

I: Får du ibland hjälp av personalen med hörapparaterna? 

D: Maken har ju levt till ett par månader sen, och han hjälpte mig att byta batterier och så. Men nu har jag 

faktiskt försökt lära mig själv, men ibland trasslar det tills sig och då får jag be någon flicka. 

I: … och de kan? 

D: Ja, det är inga problem. 

I: Hur länge har du gått till den privata? 

D: Ja, det är under föregående år. Men jag kan inte säga vilken månad, för det kommer jag inte ihåg för jag har 

tappat närminnet. Men det var i alla fall förra året. Men den ena börjar ”säcka” litegrann, så jag får väl ta med 

mig någon härifrån och åka in till kontoret så de får kolla den. Jag har de hela dagarna, från morgon till 

sängdags.  

I: Och det funkar bra att ha de hela dagarna? 

D: Ja, hittills. Men de är ju ganska nya! Hörseln är ju viktigare än vad man tror, man vill ju försöka hänga med.  

I: Finns det några situationer här då du tycker att det är svårt att höra? 

D: Det kan jag inte säga, för man väljer själv vilka sammanhang man vill vara med i. Till exempel om det är 

någon föreläsning eller någonting då går jag inte med, det är rätt svårt i större lokaler, då kan man missa vissa 

ord och då tycker jag inte det finns någon anledning. Kan man inte hänga med i helheten då gör det detsamma. 

I: Vid måltider, hur tycker du det går då? 

D: Ja, det är inga problem!  

I: Är det lugnt och tyst? 

D: Ja, det är väl en del som är lite högljudda men det är inte störande.  

I: Tycker du att ljudmiljön här på boendet är rätt så bra? 

D: Ja, jag kan inte finna någon anledning att anmärka på den. Men deras teve ute i dagrummet klarar jag inte. Jag 

sitter på en kudde, då kan jag ställa om den här och då hör jag min teve. Det gick bra tidigare för då satte de in en 

kontakt i väggen och det gjorde väl att den gick på tråd, men det har de inte gjort efter reparationen i rummet av 

någon underlig anledning.  

I: Har du pratat med någon om det? 

D: Nej. Jag har sagt det ett par gånger, att varför kan man inte använda tråden? Men då tänkte jag att man kanske 

måste sitta på den här, men jag kan ju inte det här. Men jag kan gå in och höra på min egen.  

I: Har ni några aktiviteter som ni brukar göra här? 

D: Nej, inte annat än att gå ut och lyssna om det är någon konsert. Ibland är det en orkester eller några spelmän, 

och det vill jag gärna lyssna på.  

I: Hur går det att lyssna på? 

D: Ja, det går bra! Men annars är det väldigt dåligt med underhåll överhuvudtaget. Personalen gör ingenting för 

att underhålla oss heller. Det tycker alla likadant. Men det är väl inte så roligt. Man trodde ju i sin enfald att de 

gjorde någonting för att det skulle bli lite lättsammare och trevligare, men det gör de inte.  

I: Hur känns det då? 

D: Ehm, ja. Man är ju inte nöjd. Vi är två stycken på den här avdelningen som är helt klara i huvudet, och vi har 

varandra. Vi kan diskutera och snacka om vad vi vill, men man tycker ju att det skulle vara någon liten 

omväxling. Jag trodde det från början, men det är det inte. Personalen gör vad de ska, och sen försvinner de. Man 

lever ett ensidigt liv. Vi två som är klara i huvudet vi har ju lite krav, men de får man stryka. Det är ju inte så 

roligt för unga flickor att sätta sig och prata med gamla 90-åringar, och försöka underhålla de. Då har de roligare 

när de sitter och snackar skit med varandra.  

I: Skulle du önska att de var lite mer sociala med er, och pratade med er? 

D: Någon gång, då och då tycker man väl. Det finns en och annan som är lite livligare, det växlar ju rätt mycket. 



VIII 

 

Men jag förstår de, det är inget roligt att prata med oss. Jag skulle tro att det blir likadant på alla sådana här 

ställen, personalen gör det de måste göra. Det är ganska mänskligt.  

I: Får du ofta besök här? 

D: Nej, det får jag inte. Jag har ingen släkt. När maken gick bort nu så är det helt tomt. Han har en dotter, och 

hon syntes så länge pappan levde men nu bryr hon sig ju inte om mig, och det säger jag ingenting om. Fram till 

arvet kom syntes hon här litegrann, men nu är det ju avskrivet och jag ställer inga krav heller. Man har ju några 

väninnor som kommer, men det är inte så roligt för de heller och åka till hemmet, men de gör det i alla fall.  

I: Brukar ni sitta här inne och prata, eller sitter ni där ute? 

D: Vi sitter ute i soffan, framför teven och där fördriver jag min egen tid också för det är det lite rörelse. Sitter 

jag här inne blir jag väldigt deprimerad. Man har haft en gubbe som suttit i den där fåtöljen, och det är inte lätt 

att koppla om. Man känner sig övergiven och isolerad.  

I: Hur känns det? 

D: Deprimerande.  

I: Har du känt såhär länge? 

D: Ja, sen maken gick bort. 

I: Bodde han här också? 

D: Ja, vi kom hit samtidigt. De ville inte dela på oss. 

I: Är ni ute och går ibland? 

D: Nu har vi inte varit ute på väldigt länge. Vädret är inte så inspirerande, det är väldigt kallt och då måste det bli 

rullstol. Men vi har en härlig trädgård, och den utnyttjar jag till 95 % när det är härligt väder. Det blir helt 

annorlunda när man kommer ut i luften, där rör sig lite folk och det blir lite lättsammare.  

I: Jag ser att du har en radio här, brukar du lyssna på den? 

D: Ja, det är ju det att jag ser ju inte, så jag kan ju aldrig ta in någonting. Den står faktiskt där till ingen nytta. Det 

är om någon vän kommer och tar in någon kanal, men det räcker med teven.  

I: När du lyssnar på nyheterna, hör du bra då? 

D: Ja, jag hör varje ord. Om de talar någorlunda normalt.  

I: Pratar du ofta i telefonen? 

D: Jag har ju problem, jag kan ju inte slå numren.  

I: När du väl pratar i telefonen, hör du bra då? 

D: Ja, skapligt bra i alla fall. Men det är lite upp och ner. Det är inte alla människor som talar tydligt idag, men 

mina vänner kan ju mig.  

I: Om vi går tillbaka till dina hörapparater, hur länge har du haft hörapparat? 

D: Jag kan inte säga exakt, men 35-40 år. De första fick jag av kommunen, och de hjälpte bra de också. Men det 

är klart att min hörsel blir sämre och sämre. Det är jobbigt, hörseln är viktig! 

I: Du säger att hörseln blir sämre och sämre, har du någon regelbunden kontakt med den privata kliniken? 

D: Jag ska be en av killarna här som jobbar här, han som brukar hjälpa mig med mina hörapparater. Jag ska 

försöka åka dit och korrigera en snäcka, de måste väl underhållas litegrann också.  

I: Brukar den här killen hjälpa dig med rengöring? 

D: Det gör han! Han gör rent de, det blir ju vax. Jag har i alla fall lärt mig att lätta luckan på kvällarna, så att 

batteriet kommer loss. 

I: Den andra personen som du sa att du kunde samtala med, brukar ni sitta ute i allrummet och prata? 

D: Ja, det gör vi!  

I: Den teve som finns där, brukar den vara påslagen då? 

D: Nej, det är jag som förbjuder! Så fort jag sitter där ute och pratar slår jag av teven. Det är inte lika trevligt att 

sitta konversera med bakgrundsljud. 

 



IX 

 

 

I: Intervjuare 

E: Brukare E 

I: Hur upplever du själv din hörsel? 

E: Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det. Pratar jag för mig själv så funkar det ju bra. Jag har ju bara en 

hörapparat, än så länge.  

I: Har du fått den via landstinget eller privat? 

E: Det kommer jag inte ihåg, nej men det var privat! 

I: Hur tycker du att det fungerar med den hörapparaten? 

E: Ja, men det fungerar! Jag tycker det räcker för min del. 

I: Hur går det med hantering och sätta i och ta ur hörapparaten? 

E: Ja, det har blivit väldigt konstigt nu men… Jag kan göra det själv! Det enda jag inte klarar av är att byta 

batteri, för jag ser inte. 

I: Vem hjälper dig med batterierna då? 

E: Det gör de här på boendet, om man ber de! 

I: Hur länge har du haft hörapparat? 

E: Jag har väl haft den ett par år i alla fall, men det börjar snart bli dags för en apparat till. Hörseln försvinner ju 

mer och mer.  

I: Har du någon kontakt med hörselvården? 

E: Nej, inte nu sen jag kom in på boendet här.  

I: Hur tycker du ljudmiljön är här på boendet? 

E: Ja, det är lite svårt att höra i och med det att det är eko. Men det beror ju på att vi inte kan ha mattor på golvet 

för då kan vi inte åka med våra rullstolar, och det är ju farligt för flickorna som kan snubbla och slå sig.  

I: Tycker du att det ekar ute i allrummet också? 

E: Ja, det ekar överallt! 

I: Har du pratat med personalen om att du tycker det är jobbigt? 

E: Ja, men de tycker inte att det ekar.  

I: Hur går det när ni sitter och äter tillsammans, går det bra att höra varandra då? 

E: Vi pratar inte när vi äter. Här är det tyst, maten tystar mun. Jag sitter med två äldre personer, och de säger 

ingenting och då säger inte jag heller någonting.  

I: Hur känns det? 

E: Det är väl ingenting. Det är rätt skönt.  

I: Hur upplever du ljudet annars vid maten, till exempel bestickskrammel? 

E: Det bekommer inte mig.  

I: Brukar du sitta ute och titta på teve någonting? 

E: Ja, ibland så sitter jag där ute. Sedan vid klockan 15 har vi kaffe, så då sitter jag där ute. 

I: Brukar ni prata med varandra då? 

E: Ja, det är gummorna och jag som pratar. De andra verkar vara sjuka, så de inte orkar.  

I: Går det bra att höra varandra då? 

E: Ja, det gör det! Man får ju prata tydligt och så, det ska man ju göra med äldre personer. 

I: Tycker du då att de pratar tydligt? 

E: Nja, det kan vara svårt. De sluddrar litegrann, men det har väl med tänder att göra. De har väl dåligt med 

garnityr, och då blir det att man sluddrar.  



X 

 

I: Frågar du om då om du inte hör? 

E: Ja, om det är så att jag måste annars gör jag inte det utan då bryr jag mig inte. Då får det vara! 

I: Brukar ni ha teven på samtidigt som ni pratar? 

E: Nej! Vi har inte teven på, och likaså vid kaffe, då stänger vi av teven. Ska vi dricka kaffe, så ska vi dricka 

kaffe och då kan man ju säga några ord men annars är det tyst! 

I: Hur går det att prata med personalen? 

E: Jo, det tycker jag går bra. 

I: Hör du vad de säger? 

E: Nja, det är lite svårt med de utländska flickorna. För de har lite svårt för att förstå vad man menar. Det är klart 

det inte är lätt att komma från ett annat land och lära sig den svenska grammatiken. Annars går det väldigt bra, är 

jag ensam med flickorna är det enklare än om det är två, tre stycken, för då pratar de i mun på varandra och då 

hör jag inte ett dugg! 

I: Vi såg att du tittade på teven när vi kom in här, funkar det bra här inne också att titta på teven? 

E: Jag ser inget, men jag lyssnar! Och när de refererar så hör jag ju! 

I: Jag ser att du har en radio i rummet, brukar du lyssna på den? 

E: Nja, ibland! Radion lyssnar jag inte på så mycket, jag klarar inte den. Då får flickorna hjälpa mig, och det är 

onödigt att de ska springa in och sätta på och stänga av, sätta på och stänga av. Då har jag teven på istället! 

I: Får du ofta besök här av några anhöriga? 

E: Nej, inte så ofta! De jobbar ju! Ibland, då kan det bli att jag får besök ett par dagar i sträck, men sen kan det ta 

en vecka.  

I: Hur funkar det då när du får besök, går det bra att prata med dem? 

E: Ja, det gör det! 

I: Sitter ni här inne då, eller i allrummet? 

E: Vi sitter här inne! 

I: Har ni några speciella aktiviteter här som ni gör? 

E: Nej, det är det inte. I källaren finns det dagvård, men det går jag inte på. (Detta beror nog på andra åkommor 

än hörselnedsättningen.) 

I: Pratar du ofta i telefon?  

E: Nja, den telefon jag har är lite konstig. Ibland lägger den bara av! 

I: Går det bra att höra andra i telefonen? 

E: Nej, inte i den här! Ljudet försvinner, flickorna påstår att jag kommer åt någon knapp. Men de håller på att 

jaga en ny telefon! 

 

I: Intervjuare 

F: Brukare F 

F: Jag är hörselskadad och har haft lite kontakt. För några år sedan mådde jag bra och rörde på mig. Jag kom till 

Örebro och var chef för ett företag. När jag var ung så hörde jag ju bra. Men nu klarar jag mig rätt bra. Men 

läkare, det finns inga läkare. 

F: En dagstidning, så här tjock är ett nummer. Jag jobbade för ett företag. När jag var i 60 års ålder så läste jag 

säkert tidningen vid 13-tiden varje dag. Vad man gör på sådana här ställen på dagarna så käkar man frukost vid 

halv nio och snackar och försöker läsa tidningen. Och sen äter man lunch vid halv tolv, och vid halv fem är det 

kaffe och… Vid fem är det middag och sen kaffe. Dagarna bara rinner iväg. Men ni mår bra i alla fall? 

I: Ja det gör vi. Vi har några frågor till dig som handlar om din hörsel. Hur upplever du att du hör? 

F: Nja, man vänjer sig vid det mesta. Jag tror att en hörselnedsättning inte kommer från himlen utan ofta är det 

ärftligt alltså. Sen har ju halva befolkningen, de hör ju dåligt. Och det märkte jag då när jag var lärare, för unga 

grabbar. Annars är det ju enormt hur dålig hörsel är för alla. Åren de gick ju förbi och då var jag chef för ett 

företag och sen skulle jag jobba för hörselskadades riksförbund och det kan jag väl göra lite sa jag. Jag kom då 



XI 

 

på ett årsmöte och det visade sig ju att det fanns hur många hörselskadad som helst. Man ska ta hand om de lite 

tidigare. Jag har levt med hörapparat med jag vet inte hur länge. Men jag har inte haft problem. Men sen händer 

det grejer. Det här fick jag häromdagen. Det gäller ju alla. Jag ramlade i min fars stentrappa. Men jag tror att 

man ska börja mycket tidigare i skolan, mycket tidigare alltså. Man ser de här nya, det här är bara någon månad 

gammal. Man trycker på den och då sköter den sig själv. Sen har de gjort ett hål i proppen som man har i örat 

och då får man in ljud från fel håll också. Jag hör inte riktningen riktigt så då hör jag inte riktigt vart det kommer 

ifrån. Sen var det ju en skam förr i tiden att höra dåligt men det är det ju inte nu längre. Jag har jobbat hela mitt 

liv och det trivdes jag bra med. Nu försöker jag läsa tidningen. Jag har ett barnbarn som jobbar med tidningar.  

 

I: Hur tycker du att ljudmiljön här på boendet? 

F: Ja jo, det är ju rätt bra, men det kan säkert förbättras men det är lite trögt men sen tror jag att det har blivit för 

mycket, för mycket med biträdande. Sen finns det ju inte mycket läkare här. Jag försöker få tag på läkare men 

det är inte lätt. Jag kan bli förbannad. Vill att de ska ringa hem till läkarna när de har gått hem men det vågar de 

inte. Men personalen är jättebra. Systemet är jättefint, man ska bli väckt och så. Jag har en kissapparat, tänk om 

man hade haft en sådan när man skulle ut och träffa tjejer, då vill ingen träffa en. Och fin service är det. Klockan 

6 kommer de första gången och sen vid klockan 8. Hur mycket är klockan nu?  

 

I: Nu är klockan kvart över elva. 

F: Ja. Varför ska de bygga mer. Folk har jämt persiennerna nere. Samvaron är väldigt liten, det är synd. Jag har 

prenumeration på tidningen. Vid klockan 10 är matsalen tom, alla går in på sina rum. Så det är väldigt liten 

samvaro. Nästa gång alla kommer är klockan 12 och då är det lunch och vi dricker kaffe. När jag kom hit först så 

satt jag vid ett bord och drack kaffe och pratade, och sen gick vi ute och pratade. Och efter ett tag dog han. Men 

det är väldigt fin service. Finns inte så mycket att anmärka på. Personalen har ju inget att säga till om, utan det är 

läkaren, de måste fråga läkaren om allt. Hörselskadade utbildar sig bättre nu också, många skolböcker är idag, 

det finns ju hörselklasser i skolorna nu också. Det är fler människor än man tror som hör dåligt alltså.  

 

I: Hur går det att prata med de andra som bor här? 

F: det är det som det blir så lite av alltså. Men servicen är så fin. Jag är en idiotisk tidningsläsare och hur det ska 

sluta med de här tidningarna det vet jag inte. Och det är dammfritt i rummet. Sen är det matdags. Och här ute 

sitter det två kvinnor och varje gång jag går ut så sitter de där och tittar på teven och tydligen så kan man få in 

alla gamla filmer som de tittar.  

 

I: Brukar du titta på teve? 

F: Nja, jag brukar titta när jag är hemma. Men här.. Den här teven är tydligen min. Men de där amerikanska 

programmen borde de bannlysa. Det finns ett program om killar och tjejer där de träffas och bara hånglar, det är 

skrämmande. Folk som har barn tittar på sådant. Folk behöver aktiveras mer, då blir vi nog mindre sjuka. Det 

finns en kille här som inte går att få ett ord ut. Han säger inget, folk sitter ensamma, delvis har man väldigt 

mycket att göra men folk borde börja samverka mer. Men det är säkert olika på olika ställen. Men min son, ja 

han är ju snart pensionär. Man blir ju lat. Men det ångrar jag inte. Jag har ju haft ett eget företag. Vi träffades 

igår och då var det lite rabalder. Man bryr sig lite om det som finns omkring. Det sitter två tanter här ute och folk 

tar det bekväma först, så det tror jag, där finns det mycket att göra. Att höra dåligt det är fan inte mycket att prata 

om, man måste aktiveras mer. De flesta har ju hyfsade skolutbildningar. Med språkkunskaper. Man märker inte 

så mycket nivåskillnader. Man vänjer sig med folk. Man är ju bekväm av sig. Jag har haft eget företag men min 

son får sköta min ekonomi nu. Men alla räkningar och allt går det till honom. jag har ju mycket pengar som 

kommer varje månad, alla papper skickar jag till honom, sen deklarerar han åt mig också, så han sa att jag har 

mycket pengar, man blir otroligt bekväm.  

 

I: Får du besök hit någon gång? 

F: Ja, vi äger och har anställda och sen efteråt. Jo men besök får jag, men inte så mycket släktningar. Men ibland 

bekanta och bjuder jag på kaffe. Personalen kommer ju också. Min hustru hade ju också hörapparat och den 

skötte de så dåligt. Och efter två år, då började de undersöka andra alternativ. Men det här är en jobbig tillvaro, 

men för en lugn människa fungerar det ju bra, dagarna bara flyter ihop.  

 

I: Intervjuare 

G: Brukare G 

I: Hur upplever du själv din hörsel? 

G: Man känner sig delvis handikappad. När andra snackar kan jag ibland inte vara med, ibland undrar man vad 

de säger. Det beror på olika röstlägen och allting, en del röster går det lättare och en del inte. Du pratar tydligt 

och klart, men så kommer det nya, sportiga människor då hinner man inte med många gånger.  



XII 

 

I: Så det blir svårare när man pratar fort? 

G: Ja, det är klart! Sen är det olika på olika personer, en del har ju klart uttryck. En del har ju dialekter som är 

svårt att höra.  

I: Är det några speciella dialekter som du tycker är svåra? 

G: Nej, det är väl bara till exempel skåningar.  

I: När du samtalar med någon som pratar fort, eller har ett röstläge som du tycker är svårt, hur brukar du göra då? 

G: Det är väl bara att jag frågar om, om man inte hör vad de säger. Det är inget annat än: ”Va?” 

I: Frågar du om då tills du hör, eller känner du ibland att du ”ger upp”? 

G: Ja, det beror ju på vilka samtal det är. Man får ju fråga tills man är överens så att säga! 

I: Tycker du det finns några särskilda situationer som är svåra att höra i förutom det här med olika röstlägen? Till 

exempel om ni sitter och äter? 

G: Det är så olika på olika dialekter! En del hör man tydligt och klart, och en del snackar samma innehåll fast det 

hör man inte så mycket av på grund av dialekten. 

I: När vi kom idag så såg vi att teven var på, och ni satt vid bordet och pratade. Hur tycker du att det funkar att 

prata samtidigt som teven är på? 

G: Tja, det beror på hur nära man sitter personen. Teven lämnar man åt sidan, den kopplar man väl bort! Det är 

bara att man slänger en hastig blick om det uppstår något sensationellt, något som är intressant!  

I: Men tycker du att det går bra att koppla bort teven i de situationerna? 

G: Ja, det tycker jag! Fast det är klart att ska jag ha ett långt samtal, eller prata något allvarligt, då vill jag inte ha 

den på!  

I: Om du har ett sådant samtal, brukar du själv stänga av teven då? 

G: Nja, man får väl acceptera så mycket oljud när man sitter vid teven och man törs inte gå och stänga av, utan 

då får man försöka ta snacket ändå! 

I: Ni har ju två teve-apparater här, kan du ibland be någon byta teve så att ni kan sitta och prata där? 

G: Nej, det gör jag inte. Man törs inte påverka någon där ute inte.  

I: Tittar du ofta på teve? 

G: Nja, det beror på. Det är klart när kvällen ställer in så sitter man och tittar på program.  

I: Vad är det för slags program du tittar på då? 

G: Det är svårt att säga, det beror på. Sport är väl till viss grad intressant, sen är det ju musikunderhållning. Det 

finns ju saker man är intresserad av.  

I: Är det mest svenska eller engelska program du tittar på? 

G: Jag är dålig på engelska, så det blir mest svenska!  

I: Funkar det bra då att höra vad de säger i de programmen? 

G: Ja, relativt! Jag återkommer till att det beror mycket på dialekten. 

I: Brukar du använda dig av textning på svenska program? 

G: Sällan!  

I: Hur kommer det sig? 

G: Ja, jag hör ju än så länge och uppfattar det som bjuds. Några särskilda program med text, det känner jag inte 

till faktiskt! Men det är jag inte så intresserad av! 

I: Är det någon skillnad på män och kvinnor som talar, eller är det mer dialekter? 

G: Det är bara dialekten som skiljer, könet spelar ingen roll.  

I: Hur tycker du att det går att prata med personalen? 

G: Jo, det har jag inga svårigheter med! Det går bra! Jag hör vad de säger, annars frågar jag om! 

I:… och de andra boende här? Går det bra att prata med dem? 

G: Ja, i den mån jag har någon orsak så går det bra det också! 



XIII 

 

I: Brukar du få besök här av anhöriga? 

G: Ja, jag har en dotter som kommer hit.  

I: Brukar ni sitta här inne då, eller ute i allrummet? 

G: Vi sitter här inne! 

I: … och det går bra att prata med henne, och höra henne? 

G: Oh, ja! 

I: Har ni några speciella aktiviteter som ni gör här på dagarna? 

G: Jag har inte varit här så länge, men jag var med på gympa igår.   

I: Hur gick det att höra instruktören? 

G: Jo, det gick bra! 

I: Ljudmiljön här på boendet, är det något du reagerat på? 

G: Nej, jag tycker det är relativt lugnt för det är många som bor här. Det är ovanligt lugnt tycker jag.  

I: Det är inget du reagerat på vid middagen att det skramlas med bestick och porslin? 

G: Nej, inget sådant!  

I: Brukar teven vara på när ni äter? 

G: Den brukar nog vara det. Det finns väl två teve-apparater där ute, och någon brukar vara på. Jag brukar 

intressera mig mer för maten, jag tänker inte på teven då! 

I: Ute i allrummet fanns det samtalsförstärkare, har du fått någon information om dem? 

G: Finns det här ute? Då kan man säga att du är mer hemmastadd här än jag!  

I: Du har inte fått någon information om att det finns? 

G: Nej, det har jag inte fått. Det är klart att information skulle man kunna få mer av på ett sådant här ställe. Men 

de har ju sitt, och de har väl inga tankar på vad en annan tänker på. Men visst finns det finesser de behöver tala 

om.  

I: De här samtalsförstärkarna är ju väldigt bra att ha om det blir lite bakgrundsljud! 

G: Ja, men det har jag inte haft något behov av.  

I: Har du någon hörapparat? 

G: Nej, men jag kanske behöver det! Jag har nyligen spolat öronen, de har sprutat in vaxlösande medel. 

I: Får du ofta spola öronen? 

G: Nej, jag har aldrig varit med om det förrän nu! Det kommer väl med åren! 

I: Har du haft någon kontakt med hörselvården? 

G: Ja, men det var många år sen tror jag. Jag tror de prövade någonting i örat, men jag kunde aldrig ha det. Det 

blev väl bara något litet prov! Men det var i alla fall någon kontakt med dem! Jag kanske slarvar med det. Det 

börjar väl märkas att man behöver lite hjälp med hörseln. 

I: Känner du att du skulle vilja ta dig till kliniken i Örebro och göra en hörselkontroll? 

G: Nja, för närvarande så tror jag inte att jag behöver det. Men man får väl se, det blir ju så mycket på en gång, 

jag har ju nyss kommit hit!  

I: Har du någon telefon? 

G: Ja, men det är inte användbar. Det tar väl en vecka, fjorton dagar att koppla in den.  

I: Brukar det gå bra att höra i telefonen? 

G: Ja, när den kommer nära örat så hör jag! 

I: Jag ser att du har en radio här också, brukar du lyssna något på den? 

G: Någon gång, då och då!  

 



XIV 

 

 

I: Intervjuare 

H: Brukare H 

I: Hur upplever du din hörsel? 

H: Det gör jag, och det är klart att det har blivit sämre och sämre med åldern.  

I: Hur länge sen ungefär var det som du märkte att det började bli sämre? 

H: Oj, oj, oj, det var i alla fall ett halvår sen som det började ordentligt. Och då är man ledsen, då är man 

förtvivlad. Så säger jag till varje människa att tala högre, och det är också lite kämpigt.  

I: Gör du något mer än ber om dem tala högre när du inte hör? 

H: Nej, det är nog egentligen det att jag vill att det ska vara högre tal så jag kan vara med!  

I: Är det i några speciella situationer som du ber folk att tala högre? 

H: Dig hör jag ju bra när vi sitter mittemot varandra. 

I: Hur tycker du att det går att samtala när ni sitter ute i matsalen? 

H: Det går bra, vi är fyra vid vårt bord och om de talar lika högt som jag gör nu, då hör jag! Men det finns ju de 

som bara mumlar också, och det är jobbigt!  

I: När de mumlar, ber du dem tala tydligare då? 

H: Man är försiktig. Ber man dem tala högre undrar de: ”Vad är det med henne?” och det är jobbigt tycker jag. 

När vi är på någonting får jag skärpa mig för att höra ordentligt. Det har kommit mer med åren, men det är väl 

naturligt. 

I: Går det bra att höra personalen? 

H: Ja, det är så högröstade! Så där hör man! Men det är klart, det är väl lite si och så med det med. Men då frågar 

jag ju om såklart! Men de flesta vill ju tala högre, och det är ju bra för mig! 

I: Hur tycker du att ljudmiljön är här på boendet? 

H: Underbar! 

I: På vilket sätt är den underbar? 

H: Det är fritt på något vis. Alla kan röra sig fritt, och de hjälper mig tillrätta om jag inte har hört.  

I: Är det någon gång du upplever att det blir lite livligare här? Till exempel att det skramlas med bestick? 

H: Nej, det hör man ju varje dag så det tänker jag inte på.  

I: Har ni någon teven ute i allrummet? 

H: Jadå, det finns en teve i varje rum. Fast jag är inte så ”kär” i teven. 

I: Så det blir inte så mycket teve-tittande? 

H: Nej, det blir det inte!  

I: Brukar teven ute i allrummet vara påslagen? 

H: Nja, varenda människa här har en egen teve. Så de behöver aldrig gå in och sätta sig. Men det finns ju en teve 

i matsalen, och där sitter de ofta.  

I: Brukar teven vara på där ute när ni sitter och äter? 

H: Nej, sällan! Och det tycker jag är ganska bra, för maten ska ha sin dag! Teven kan ju gå hur mycket som 

helst.  

I: Är det ni som bett om att stänga av teven eller är det personalen som tagit det initiativet? 

H: Det är någon annan (boende) som fick höra för mycket antar jag, och då blev det ramaskri. Så de får tänka på 

det själva lite också! 

I: Finns det några speciella aktiviteter ni gör här om dagarna? 

H: Ja, vi har ju gymnastik och sen går man och hör om det är något i kyrkan. Men vi har något här också som jag 

gärna vill vara med på, så det är jag en gång i veckan. Och då är det fullt med folk, och det är bra! 

I: Vad gör ni då för något? 

H: Det blir väl information, och det tycker jag är viktigt att vara med på!  



XV 

 

I: Brukar du höra vad de säger då? 

H: Ja, om de inte mumlar!  

I: Hur ser det ut i lokalen vid de tillfällena? Sitter ni runt ett bord eller sitter ni på rad? 

H: Vi har våra speciella platser, som vid maten. 

I: Brukar ni sitta kvar efter maten och prata? 

H: Ja, det gör vi! Det tycker jag är ganska kul, alla har så bråttom annars! Det är bra att sitta en liten stund och 

tänka efter vad man pratat om.  

I: Har du någon kontakt med hörselvården? 

H: Nej, det har jag inte. Men skulle jag det så skulle jag absolut säga att ”jag vill höra det här.” 

I: Använder du någon hörapparat? 

H: Nej, det har jag inte. Jag har aldrig pratat om det, jag tycker jag hör tillräckligt.  

I: Är det något du tänkt på att skaffa? 

H: Det är väl i så fall om man vill höra olika saker, teven till exempel. Jag får dra upp volymen om jag tittar 

själv. Men det är inga problem att prata med er såhär, men så kommer det smågrejer ibland som gör det svårare. 

Då är det åldern igen, då är det: ” Du är för gammal, du börjar bli gammal!” Det är det enda man hör. 

I: Det finns ju hjälpmedel om man vill ha… 

H: Ja, men jag har inte känt det behovet. Men det är vissa saker, om jag skulle gå på sammanträde eller något så 

behöver man ju höra det naturligtvis.  

I: Går du ofta på sammanträden? 

H: Nej, det gör jag inte. Bara om de kallar mig! Då skärper jag till mig och sätter mig där jag tror jag hör bäst! 

Man är ju lite förnuftig ibland! 

I: Har du någon telefon? 

H: Ja.. 

I: Går det bra att höra i den? 

H: Ja, det går bra! Och det är väl tur det. 

I: Brukar du få besök av andra anhöriga eller vänner? 

H: Ja, det är gamla kompisar! Vi är lika gamla allihop, så det är lite bökigt egentligen!  

I: Brukar ni vara ute i luften ofta? 

H: Nej, det blir inget av för jag kan inte gå och då kör de mig i rullstol. Jag måste ha hjälp hela tiden, tills jag får 

nya benet! 

 

I: Intervjuare 

J: Brukare J 

I: Hur tycker du att det är med din egen hörsel? 

J: Den börjar på att bli sämre, det har jag märkt! Rätt så ofta! 

I: Är det på båda öronen som du upplever det? 

J: Det törs jag inte säga, men kanske är det mest på vänster! 

I: Vid matbordet, som du sa att det blir svårt vid ibland, hur gör du då? 

J: Jag låter det vara höll jag på att säga! 

I: Frågar du om? 

J: Ja, det är klart jag gör det ibland när det berör mig. Det är inget stort, men jag märker att det inte är som förr! 

I: Finns det fler situationer som du tycker är svåra att höra i? 

J: Det är när man sitter flera och pratar! Om det är hörseln eller något annat med åldern vet jag inte! Man är ju 

gammal och hänger inte med på samma vis längre. 



XVI 

 

I: Upplever du ofta att det är bakgrundsljud här på boendet? 

J: Nja, det kan jag inte påstå. De kan ha lite musik, men det är inget hårt! 

I: Det är inget som stör? 

J: Nej, nej! Det finns inget sådant där! 

I: Hur går det att prata med de andra som bor här? 

J: Genom att jag inte ser så bra blir det att jag pratar mest med de som sitter vid mitt bord. Man kanske säger 

något ord när man går förbi någon, men det blir inte samma som vid bordet!  

I: Går det bra att höra dem? 

J: Ja, sådär! Jag märker ju att min hörsel är lite sämre. 

I: Hur går det att prata med personalen? 

J: Det finns inget att klaga på, jag tycker de är toppenbra! De hjälper mig mycket!  

I: Du brukar vara ute och gå, hur ofta blir det? 

J: Det blir väl kanske en gång i veckan! Jag har en flicka som kommer, då går vi runt kvarteret kan man säga!  

I: Går det bra då att samtala med henne samtidigt som ni går? 

J: Jadå, hon är visserligen väldigt ung men hon är bra att prata med! 

I: Finns det fler aktiviteter som ni gör här på dagarna? 

J: Gymnastik, och så kan de ibland ha lite musik, någon som kommer och spelar! Det är inte så mycket, 

egentligen kunde det vara lite mer men det kanske inte går.  

I: Hur fungerar det att höra instruktören på gymnastiken? 

J: Jo, men det går bra. I regel får jag nästan sitta bredvid henne som leder det hela, eftersom jag har svårt att se! 

Då visar hon mig hur man ska göra med benen och alltihopa.  

I: Brukar instruktören ha någon mikrofon? 

J: Nej. 

I: När de kommer och spelar musik, är det ute i allrummet?  

J: Ja.  

I: Går det bra att höra musiken? 

J: Ja, och de spelar mest gamla låtar som vi känner till! De spelar inga nya, utan det blir bara gamla som väcker 

lite minnen!  

I: Jag ser att du har en teve härinne, brukar du titta någonting på den? 

J: Ja, eller jag tittar inte. Jag sätter på den, och så får jag bara ha på svenska för jag kan ingen engelska, och så får 

jag sitta och lyssna! 

I: Går det bra att höra teven? 

J: Ja, det gör det!  

I: Tycker du att du får höja volymen? 

J: Jag har en hörapparat, så ibland sätter jag på mig den men det är inte så ofta! 

I: Hur kommer det sig att du inte använder hörapparaten regelbundet? 

J: Jag tycker inte jag behöver! Det är mest vid teven! 

I: Hur länge har du haft hörapparaten ungefär? 

J: Ett par år! 

I: Har du haft kontakt med hörselvården via landstinget eller privat? 

J: Det brukar min son greja med, så jag vet inte! 

I: När du använder hörapparaten vid teven, tycker du det fungerar bra då? 

J: Ja, det gör jag! Jag har den bara på ena örat. 



XVII 

 

I: Vilket öra använder du den till? 

J: Vänster! 

I: Men det är behovet som gör att du inte använder den regelbundet, rent tekniskt och hanteringsmässigt fungerar 

det bra? 

J: Ja, jag vill inte hålla på och fingra med den för då är jag rädd att jag gör något fel! 

I: Går det bra med rengöring? 

J: Det har jag aldrig gjort! Hur gör man då, vem gör det? 

I: Man kan lägga den i vatten, eller torka av delen man har i örat! Hur kom det sig att du skaffade den? 

J: Ja, jag var på kontroll och kom på att jag behövde. Var inte det på lasarettet förresten? 

I: Kan du sätta i, och ta ur, hörapparaten? 

J: Ja, det går bra! Men det där med att göra rent, hur ser den ut då? 

I: Lilla grejen man sätter i örat, den kan man ta av från apparaten och lägga den i lite ljummet vatten med 

diskmedel! 

J: Hur ser den ut nu? 

I: Den ser ändå rätt okej ut, den skulle behöva rengöras. Har du någon extra ljudslang till hörapparaten? 

J: Nej. 

I: Det du skulle kunna göra är att ta med någon till sjukhuset och byta ljudslang, för den som sitter på nu är 

ganska hård! Den behöver man byta ibland! 

J: Måste man gå till sjukhuset då? 

I: Man brukar få med sig extra slang så man kan byta hemma! Ljudslangen som sitter på nu är ganska hård, så 

den skulle behöva bytas! 

J: Då kan jag be någon här att följa med mig, och det gör de ju. Det är inga problem! 

I: Har du fått byta batteri någon gång? 

J: Nej! 

I: När du inte använder hörapparaten, brukar du öppna batteriluckan då? 

J: På själv apparaten? Ja, det får man göra någonting så den öppnas! 

J: Är det bara att lägga den i lite diskmedel? 

I: Ja, man kan ta lite ljummet vatten och en klick diskmedel och låta den ligga ett tag! Sen kan man ta upp den 

innan man går och lägger sig så hinner den torka över natten! Men det är viktigt att man kommer ihåg att ta bort 

själva apparaten, för den tål inte vatten! 

J: Men personalen kanske kan hjälpa mig? 

I: Det tror jag säkert de kan! 

I: Brukar du få besök? 

J: Det är mina barn, och några vänner! Någon gång kommer de.  

I: Brukar ni sitta här inne då, eller ute i allrummet? 

J: Mest här inne! 

I: Går det bra att prata med dem, och höra vad de säger? 

J: Ja! 

I: Går det bra att höra i telefonen? 

J: Ja! Det är en gammaldags telefon, men den måste jag ha kvar! 

I: Tycker du att ljudet är bra i telefonen? 

J: Ja, det finns inget att klaga på! 

I: Teven ute i allrummet, brukar du lyssna på den? 

J: Nej! 

I: Brukar den vara påslagen när ni sitter där? 

J: Ja, på eftermiddagarna när vi dricker kaffe hör jag att någon tittar. 

I: Tycker du att den stör vid eftermiddagskaffet? 

J: Nej! Så hårt är det inte! Min teve sätter jag aldrig på under förmiddagen, då har jag radion! 



XVIII 

 

I: Hur funkar det att lyssna på radion? 

J: Jo, det går bra! 

I: Tycker du att du får höja på den? 

J: Nej, det tycker jag inte! (Spelar upp radion.)  

I: Du sa att kvinnan på radion hördes bättre än vad mannen gjorde, är det något du brukar känna annars också? 

J: Nej, det har jag aldrig tänkt på! Det beror ju lite på också om de sluddrar.  

I: Brukar du gå på sammanträden eller föreläsningar? 

J: Har de något här brukar jag gå! Jag har sagt åt dem att de måste säga till! 

I: Är det i allrummet då? 

J: Ja! 

I: Fungerar det bra att höra då? 

J: Ja, det har gått bra! Så det försöker jag att vara med på! Sen ibland kan det vara fullständigt ointressant, det är 

lite olika!  

I: Hur många brukar ni vara då? 

J: Tja, 7-8 stycken! De brukar ha någonting en gång i veckan, sen ibland har de gymnastik så vi kan röra armar 

och ben! Sen är det många eftermiddagar de inte har någonting, och vill man kan gå ut och prata då. Det är alltid 

någon som sitter där ute!  

 

I: Intervjuare 

K: Brukare K 

I: Hur tycker du att det är med din hörsel? 

K: Dåligt. Jag har ju hörapparater men jag känner att det är dags att byta batterier nu. 

 

I: Brukar personalen hjälpa dig med apparaterna? 

K: Ja, det brukar de. De tar av mig de på kvällarna och tar på mig de på morgonen. Så jag har de hela dagarna. 

 

I: Hur tycker du att de fungerar? 

K: Jo, de har fungerat jättebra de här jag har. Så de är bra.  

 

I: Hur länge har du haft hörapparater? 

K: Det har jag haft länge. Jag hade ett par för många år sen, men de använde jag inte så mycket. Men sen när jag 

flyttade hit så tyckte de att jag skulle ha nya hörapparater. Så då fick jag nya. De här sitter då bra. De gamla var 

så stora och klumpiga. 

 

I: Tycker du att ljudet är bra i dem? 

K: Jo absolut, men efter 2 ½ vecka är batterierna slut i apparaterna så då måste de byta. Min dotter och måg 

köper batterier. Så det finns jämt sådana här. Tecken på att batterierna är slut då börjar det tjuta. Så då brukar jag 

säga till så byter de. 

 

I: Tycker du hörapparaterna hjälper i samtal med andra boende här? 

K: Jo det gör de, som ute vid matbordet. När det blir mycket ljud kan det bli lite svårt. Men jag struntar i det.  

 

I: Finns det några situationer du tycker det är svårt att höra? 

K: Nja, det är som ute i matsalen när de pratar så mycket, när det blir mycket surr och mycket prat då blir det 

svårt. 

 

I: Brukar du göra något speciellt för att höra bättre då? 

K: Nja, jag försöker höra det jag tycker. Det får gå. Men sen när jag har fått nya batterier då hör man. Det räcker. 

 

I: Brukar du fråga om ibland när du inte hör? 

K: Ja, ibland om det är något som jag vill höra. Men vid matbordet där jag sitter där är det väldigt lugnt och fint 

och man kan prata. Men i bordet som är bredvid kan de prata mycket, så det blir svårt när de sätter igång. Men 

jag trivs här och tycker det är bra. Att bo hemma i min stora lägenhet och få hemtjänst 3 gånger om dagen, det 

skulle jag inte trivas med. 



XIX 

 

 

I: Går det bra att prata med personalen här? 

K: Ja det går väldigt bra, att både prata och höra de. Det är väldigt bra personal här. Det är en väldigt bra 

avdelning. Jag har allt som jag behöver. I början kändes det jobbigt att bo här men man får acceptera det.  

 

I: Har ni några speciella aktiviteter som ni gör här om dagarna? 

K: Jodå, de kommer och läser en gång i veckan. Kyrkan kommer hit och vi går på gudstjänst. Så jag brukar vara 

med på det. Frälsningsarmén brukar komma hit också, så då brukar jag gå ut och vara med på det. 

 

I: Brukar du höra bra vad de säger då? 

K: Jodå, det går bra. Då sitter vi i ett litet rum i en ring, så då hör man alla. 

 

I: Brukar ni vara ute och ta promenader? 

K: Nej, men min dotter brukar komma och ta ut mig varje söndag. Min andra dotter jobbar på ett sjukhus här i 

Sverige men jag kommer inte ihåg vilket.  

 

I: Brukar de komma och hälsa på dig här? 

K: Ja oja,  

 

I: Brukar du titta på något på teve? 

K: Nej, jag ser inte teven. Så jag har ingen glädje av den. Jag hade en stor teve hemma, men den ville jag inte ha 

med mig. Utan jag lyssnar på böcker istället. Det har jag större glädje av. 

 

I: Går det bra att höra ljudböckerna? 

K: Ja det går bra, min dotter köper ljudböckerna åt mig hela tiden. Man kan ju låna på biblioteket men det är så 

omständigt. Jag hade väl ett hundratal när jag bodde hemma. Ja, men visst, jag känner mig nöjd. Men efter att vi 

har ätit där ute så försvinner alla på en gång och sen kommer de bara ut igen till när det är mat nästa gång. Det är 

tråkigt. Det är inte många som har besök här heller, men det har väl med åldern att göra också. Jag får nog mest 

besök av alla som bor här. Syskonbarn som jag har brukar komma och hälsa på mig. Så jag ska inte klaga. 

 

I: Brukar du lyssna något på radion? 

K: Nej, det gör jag inte.  

 

I: Har du någon telefon du använder? 

K: Jag hade en, men jag vill inte ha en telefon. Jag hade en liten apparat men nej. Jag har haft en här men den 

använde jag inte. Min dotter brukar ha sin telefon med mig, så då ibland brukar vi ringa så jag får prata med 

barnbarnen. Men jag känner mig inte övergiven på något vis. Det klart ibland, då saknade man sitt hem och alla 

saker men sen har man tänkt om, det får duga så här. 

 

I: Hur fungerar det att höra barnbarnen i telefon 

K: Det går bra! 

 

I: Har du hörapparaten på dig när du pratar i telefonen? 

K: Ja, det har jag och det fungerar bra. 

 

I: Hur tycker du att ljudmiljön generellt är här? 

K: Jodå, ute i matsalen när inte apparaterna riktigt är på, då blir det svårt. Vid det bordet jag sitter vid är lugnt 

och fint, vi sitter 5 stycken där. Men vi bordet bredvid där kan det bli mycket prat och då blir det svårt. Men 

annars är det rätt lugnt, inget som skramlar från bestick och porslin och så.  Man äter och sitter en stund och sen 

går jag in till mig. 

 

I: När ni sitter och äter, brukar ni prata med varandra då? 

K: Nej inte så mycket, vid mitt bord så låter vi maten tysta munnen. Så det är väldigt lugnt och skönt. 

 

I: Skulle du vilja att ni pratade mer? 

K: Nej, jag tycker det är skönt att få äta i lugn och ro. Jag är uppfostrad med det att när man åt så skulle det vara 

tyst, men efter att alla hade ätit då pratade man. 

 

I: Brukar ni sitta något efter maten och prata? 



XX 

 

K: Ja ibland så, men de flesta säger att de vill lägga sig, att de är så trött. Så de flesta går och lägger sig och sover 

fram till eftermiddagskaffet.  

 

I: Intervjuare  

L: Brukare L 

I: Hur upplever du din egen hörsel? 

L: Jag har ju hörapparater, jag är besvärad att jag hör dåligt. Jag hör dåligt i telefonen, i den bärbara, men inte 

allmänt när man pratar med personalen eller när man pratar såhär. Jag skulle önska att jag hörde lite bättre.  

 

I: Hur ofta använder du hörapparaterna? 

L: Alltid, så fort jag kvicknar till på morgonen. Jag har garderat mig, ska ha några vänner här till helgen så då 

tänkte jag byta batterier så att de är färska. 

 

I: Går det bra att byta batterier? 

L: Än så länge, men gäller att man har ett bra underlag, kan inte sitta och trassla här och leta efter det lilla 

batteriet vid byxbenen. Så vid bordet är det lättare. På det nya batteriet sitter det en liten flik så det gäller att få 

bort det, men jag tycker att jag har hittat en bra teknik. 

 

I: Att ta i och ur apparaterna, fungerar det bra? 

L: Ja det tycker jag nog också, men det klart, det handlar så att det är något så där rent i öronen. Jag skulle vilja 

att en sköterska eller läkare tittar i öronen. Jag skulle vilja att någon gör det regelbundet. Spolade öronen förra 

året så då skulle jag vilja att någon tittade i öronen nu också för att veta om det är rent eller inte. Jag har bältros 

så jag har en väldig klåda i öronen. Jag skulle behöva åka till audiologen och boka tid men man tar sig sällan tid 

för det. 

 

I: Jag har med mig ett otoskop så jag skulle kunna titta dig i öronen sen. 

L: Åh vad snällt, det ska jag försöka påminna dig om. Jag är angelägen om det. Var rätt länge sen jag var på 

audiologen, och då tog de båda mina apparater och bytte slangar och så. Mannen som tog in apparaterna gjorde 

allt han kunde för att höja effektivitet i dem.  

 

I: Hur tycker du att ljudet är i hörapparaterna? Fungerar de bra? 

L: Det är bra, det är nog så bra det kan bli. Man vänjer sig, jag är ju van att höra så här nu. Men jag vill gärna 

vara med och bevaka allt de gör. Finns det t.ex. nya bättre hörapparater som passar mig? Är dessa gamla, jag har 

haft de i snart 5 år nu! 

 

L: Finns det så man kan få nya eller kostar det pengar? 

I: Här på landstinget så får man hörapparater. Skulle man tappa bort eller ha sönder apparaten själv så får man 

betala en viss summa för att få en ny.   

L: Jo men det låter ju verkligen rimligt. Det förstår jag att man får betala. Jag hör inte till de som har lagt 

apparaterna i byrålådan. Det skulle vara dumt, varför ska man skaffa dyrbara apparater och sen inte använda 

dem? Jag levde på den tiden då det var skamligt att ha hörapparater men så är det ju inte nu. Men i och med att 

teckenspråket utvecklades så blev det mindre, så teckenspråk med hörapparater och kroppsspråk gör ju att man 

får en mer gynnsam miljö. 

 

I: Finns det några situationer där du tycker det är svårt att höra i? 

L: Ja, det är svårt med den här handtelefonen. Får jag ett samtal i den här så får jag byta till den vanliga stora 

telefonen och då hör jag mycket bättre. Jag ska snart sitta i ett möte med olika boende. Vi brukar träffas en gång 

i veckan, 12-15 boende och sitter och pratar. Och vi är så olika utrustade, vissa verkar inte höra alls och andra 

hör allt. Men nu kommer det bli lite förändring så vi blir lite mer uppdelade. Men då senaste gången så reste jag 

mig och frågade ”varför har in inte en hörselslinga?”. Jag är uppfostrad med hörselslinga. När man kommer till 

ett sådant här ställe och det inte finns en hörselslinga så räcker jag upp handen och frågar varför, för det klart att 

jag ska höra, ingen ska få säga att jag inte ska höra. Så jag tror nog att det kommer bli snart. Hör jag inte vad de 

säger och ingen försöker så tackar jag för mig och går. Det är ju otroligt viktigt att höra. 

 

L: Vet ni vad CI är? 

I: Ja! 

L: Hörseln är ju så otroligt komplicerat, allting så svårt bedömt. Det är så lätt gjort att tro att det är så enkelt. Jag 

blir så otroligt arg på mina släktingar när jag säger att jag inte hör vad de säger, och då börjar de artikulera och 

prata långsamt och då säger jag åt de att vända sig om och titta på mig istället. 
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I: Den här hörselslingan i aktivitetsrummet, har du behövt tjata för att få något att hända där? 

L: Nej, nej, det är vår arbetsterapeut. Och det är bara en trevan eller ett önskemål så att vi ska ha något att prata 

om. Jag tror att det där kommer att hända ganska snart. Det här med hörapparaterna, det är ju bara att ha på 

slinga utan man måste ju kunna hitta knappen på apparaten också och det kan vara lite svårt ibland. Att fingrar 

på de här små apparaterna är inte lätt, men det får man lära sig för det är en fantastiskt grej. 

 

I: Det här du som om att man får tänka på hur man placerar sig, brukar du tänka på det vid vanliga samtal också? 

L: Det beror lite på hur andra beter sig. man får tänka på hur en person i min ålder på 90 år, att man möts med en 

viss möjlighet att höra. Man kan ju sätta sig precis var som helst och vända ryggen till och tro att man hör. Men 

en sak som all personal borde ha i utbildning är hur man pratar med en person som inte hör så bra. Att t.ex. att de 

ska vara vända sig mot den personen de pratar med, det finns ju ganska enkla hjälpmedel att ta sig till för att det 

ska bli mycket bättre. Det skulle man väldigt gärna vilja delge till dem, men kan inte komma med pekfingret 

jämt för då blir man inte uppskattad. Men jag som utbildad skulle vilja ge mer av den informationen med 

personalen. 

 

I: Hur går det annars generellt att prata med personalen? 

L: Ja det tycker jag. Sen tillkommer motparten också att tala om vad jag behöver, jag hör inte dig, kan du vara 

snäll att upprepa. Jag tänker på telefonen då hör jag inte. Jag tänkte på en sak, har ni några tips på enkla 

hjälpmedel man kan ha när man pratar i telefonen? 

I: Det finns vissa telefoner som har mer förstärkningen. När du använder telefonen sätter du den precis vid örat 

då? 

L: Ja! 

I: Hörapparaten har en mikrofon som fångar upp ljud och då kan man testa att vinkla telefonen mot den 

mikrofonen, sätta den lite ovanför örat, då upplever vissa att det hör bättre. 

L: Men vad bra, det är sådana där tips som gör livet enklare. 

I: Man brukar säga att bärbara telefoner har generellt sämre ljud än vanliga fasta telefoner.  

L: Jaså de har det? Då är det bra att veta så man inte har för höga krav på alla telefoner 

I: Vet du om man kan ändra volymen på telefonen? 

L: Det har jag ingen aning om, jag är inte så teknisk. 

 

I: Hur tycker du att ljudmiljön är här på boendet? 

L: Jag har nog inget att säga om det. Det blir sällan stökigt. Vart man än ska flytta så vill man veta vilken miljö 

det är runt omkring. Jag brukar ta reda på vissa saker, jag frågade mig fram om störningar från ovanför, och det 

kunde höras lite från en teve eller så ibland men annars inte farligt alls. Sen frågade jag om stora vägen men den 

stör ingenting alls heller. Jag hör ingenting från någon av de boende. 

 

I: När ni sitter och äter allihop, kan det bli störande ljud då? 

L: Ja, vi är ju alla som vi är. Någon har en mycket besvärande hosta, nästan som en jordbävning. Men så är det 

när man bli äldre. För övrig är vi normala gamla, men inte tråkiga utan vi har trevligt när vi pratar om gamla 

ämnen och minnen. Det är ju alltid någon som tar upp något när vi äter. Vi har trevligt. 

 

I: Finns det några speciella saker ni brukar göra här om dagarna? 

L: Äta! Det är fantastiskt mat. Klockan nio är det frukost. Halv ett är det lunch. Klockan tre är det kaffe. Runt 

klockan sex är det middag. Och efter det får man kaffe. Ibland kan man få komma ut och gå, och jag har ju 

rullstol så då kan jag få komma ut. Det jag saknar är att jag inte kan gå och handla själv längre. När man ska i 

väg med färdtjänst så är det rätt omständigt också. 

 

I: Brukar du titta på teve? 

L: Det finns två stora teve-apparater i samband med matsalarna, det är främst männen som sitter där nu när det 

har varit OS. 

 

I: Brukar du titta på din teve? 

L: Ja det gör jag, varje kväll gör jag det, utan den hade livet varit väldigt trist. Mest tittar jag på nyheter men 

ibland väljer jag ut andra program och tittar på. 

 

I: Hur går det att höra teven? 

L: Då måste jag ha texten och det är inte så lätt att höra. Med texten blir det lättare, men det är inte så att jämt 

hör allt. Men för tillfället så funkar det. 
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I: Du har ingen slinga till teven? 

L: Det har jag inte, men det klart att man kan fixa. Jag vet inte riktigt vem man vänder sig till.  

 

I: Det är landstinget, vid audiologen man kontaktar.  

L: Ja men de borde man kunna ringa och prata med, det är bra att jag blir påmind om det, men jag vet ju andra 

som har det. Nästa steg är nog en sådan, man ska förbättra hörseln om man kan. Det finns ju så många 

hjälpmedel, en sådan där skrivtolk. Då ser man texten på en stor skärm. Jag var på föreläsning om sådant förr. 

 

I: Brukar du få besök av anhöriga hit? 

L: Jag har väldigt få anhöriga, de kan jag få besök av bor i andra städer. Men till helgen när jag fyller år så 

kommer det några personer hit, så jag ska ha lite fest då. Personalen kommer hjälpa till med servering och ställa 

ordningen allt. 

 

I: Intervjuare 

M: Brukare M 

I: Hur upplever du din hörsel? 

M: Jag tycker den är bra! Jag har väldigt bra, och jag hör mer än vad jag ska! 

I: Är det i några situationer som du tycker det är svårt att höra i? 

M: Jag har haft det lite besvärligt med att jag haft ont i benen, men jag hoppas det ska vara tillfälligt. Men jag 

kan stå rätt så långt ifrån och ändå höra vad de säger. 

I: När ni sitter och äter tillsammans, tycker du att det går bra att höra vad andra säger då? 

M: Ja, nu sitter vi tre vid varje bord. Vi sitter två stycken mittemot varandra och vi hör väl inte varandra så väl 

när vi pratar just då när vi äter. Utan då sitter vi och samtalar lite lätt, sedan när vi ätit kan vi prata och skoja lite! 

Vi sitter väl 5-6 stycken, det är lite olika! 

I: … och det går bra? 

M: Ja, det går bra! 

I: Är det skrammel från bestick och porslin som gör att det blir svårt att samtala under måltiderna? 

M: Många tycker det, men inte för min del! Håller de på i köket vet man att det bara är ett undantag. Då får man 

behärska den situationen! 

I: Går det bra att höra personalen? 

M: Ja, det gör det! Det är inga problem! När vi ätit så äter de tillsammans med oss!  

I: Hur tycker du att ljudmiljön är generellt på boendet? 

M: Andra kan tycka att det låter på nätterna från andra lägenheter, men jag hör ingenting! Jag sover på nätterna, 

så jag hör ingenting!  

I: Där ute har ni en teve i allrummet, brukar den vara påslagen samtidigt som ni sitter och äter? 

M: Jag tycker inte den ska vara på! Jag tycker den ska vara avstängd när vi sitter och äter, och när vi dricker 

kaffe! När man pratar med varandra så hör man inte vad den andra säger när man sitter flera stycken runtom! Det 

finns några som knäpper på den.  

I: Ber du dem att stänga av teven då? 

M: Ja, sitter de vid mig ber jag de stänga av teven! För ska vi sitta och prata med varandra då hör vi inte vad den 

andra säger! 

I: Lyssnar de då och stänger av teven? 

M: Ja, det gör de oftast!  

I: Brukar du själv titta något på teve? 

M: Jag har min teve påslagen på kvällarna, men jag tittar sällan på teve. Eftersom jag varit dålig har jag hållit 

mig undan från teven därför att jag varit trött, och gått och lagt mig rätt tidigt! 

I: Är det mest svenska eller engelska program du tittar på? 

M: Jag tittar på olika djurprogram, det tycker jag är väldigt roligt att titta på!  
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I: Tycker du att du hör teven bra? 

M: Ja, den passar mig! Den hörs! 

I: Brukar du få besök? 

M: Ja, mina barn och barnbarn kommer och hälsar på.  

I: Brukar ni sitta här inne hos dig? 

M: Ja, vi sitter mest här inne! 

I: Går det bra att höra dem då? 

M: Ja, det gör det! Det är inga problem!  

I: Jag ser att du har en telefon här, går det bra att höra i den? 

M: Den går jättebra att höra i! Det är inga problem med den!  

I: Har ni några speciella aktiviteter som ni gör här på dagarna? 

M: Ja, på måndagar har vi gymnastik men det har jag inte varit med på ett tag. Sen varannan tisdag har vi 

gudstjänst, och sedan har vi andakt där vi träffas åtta stycken en gång i månaden! Jag är inte med på så mycket 

just nu, jag orkar inte det! Men det finns väldigt mycket att göra! 

I: Men du undviker inte de aktiviteterna på grund av hörseln, utan det är andra orsaker? 

M: Nej, det är på grund av andra skador!  

I: Du har ingen hörapparat? 

M: Nej, det har jag inte! Det är jag inte i behov av! 

I: Har du haft någon kontakt alls med hörselvården? 

M: Nej. Jag tycker jag hör så bra! 

I: Brukar du lyssna på radio? 

M: Nej, jag har radio i sovrummet men jag lyssnar aldrig på den! 

I: Brukar ni vara ute i friska luften någonting? 

M: Ja, det är var fjortonde dag kommer det folk som hjälper oss ut! Sen har vi vår hemhjälp som följer oss ut när 

det passar! 

I: Är det något annat du reagerat på hörsel- eller ljudmässigt? 

M: Nej! Det blir rätt många som är ute och rör sig i korridoren, men det går bra att koppla bort! Jag stänger igen 

min dörr så är jag här inne! 

 

I: Intervjuare 

N: Brukare N 

I: Hur upplever du din hörsel? 

N: Höger hörs det ingenting på, vänster är lite bättre.  

I: Hur länge har det varit så? 

N: Jag har väl fått det genom jobbet.  

I: Finns det några situationer som är särskilt svåra att höra i?  

N: Vadå? 

I: Till exempel när ni sitter och äter, är det svårt att höra då? 

N: Ja, det är klart det är det väl. 

I: Har du köpt den där samtalsförstärkaren själv? 

N: Ja, den har jag köpt själv! 

I: Tycker du att den fungerar bra? 

N: Den sprakar lite! 

I: Är det när man rör på den som det sprakar? 

N: Ja! 
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I: Brukar du använda den ofta? 

N: Nej, jag är mest själv här hemma! Det kommer folk ibland, men då hör jag vad de säger! 

I: Har du några hörapparater? 

N: Ja, jag har ett par gamla. Men det är inte mycket att ha! 

I: Fungerar de inget bra? 

N: Nej. 

I: Har du någon kontakt med hörselvården? 

N: Nej, det är många år sedan! 

I: Hur längesen var det du använde hörapparaterna? 

N: Det vet jag inte, jag förstår mig inte på deras grejer! 

I: Har du hörapparaterna här någonstans? 

N: Det vet jag inte, jag kan inte säga vart de är för det är så längesen jag använde de! 

I: Funkade de inget bra när du använde de? 

N: Nej. Men det finns väl nyare nu! 

I: Om du vill kan du ta kontakt med sjukhuset… 

N: … Nej. 

I: Det vill du inte? 

N: Nej, jag är för gammal! 

I: Brukar du titta något på teve? 

N: Jodå!  

I: Går det bra att höra teven? 

N: Jag har aldrig ljudet på! 

I: Varför har du inte det? 

N: Det stör de andra! Det blir för högt! Jag hade ett par hörlurar som jag kopplade till teven, men det hördes inte 

så bra! 

I: Så nu har du inga lurar? 

N: Nej, jag har tagit bort de! 

I: Brukar du titta på teve där ute? 

N: Nej. 

I: Varför gör du inte det, hörs det inget bra? 

N: Jo, det gör det väl men jag är sällan där ute! 

I: Det finns ju hjälpmedel man kan få från sjukhuset som gör att man kan höra den bättre. 

N: Jag hade ju ett par lurar själv som jag kopplade in, men det hördes inte speciellt bra! 

I: När ni sitter där ute och äter, brukar ni prata med varandra då? 

N: Jag äter här inne!  

I: Har du bett om att få maten här inne? 

N: Ja! 

I: Hur kommer det sig? 

N: Jag vet inte. Jag har alltid fått det, sedan jag kom hit! 

I: Hur trivs du med det? 

N: Jag trivs bra! 

I: Finns det några särskilda aktiviteter som ni gör om dagarna? 

N: De andra kanske har det, men inte jag! 

I: Jag såg att du satt och lyssnade på den där (en bärbar radio). 

N: Jag brukar sitta och lyssna på nyheterna! 

I: Går det bra att höra i den? 

N: Ja, det går rätt så bra! 

I: Brukar du vara ute någonting? 

N: Inte vid den här tiden, sommartiden brukar jag vara det! Det är ju väldigt fint i parken! Vintertiden är inget att 

se! 

I: Hur tycker du att det går att prata med personalen? 

N: Jo, det går bra! De är trevliga! 



XXV 

 

I: Hör du de bra när de pratar med dig? 

N: Ja, det går bra! 

I: Brukar du få besök? 

N: Jodå, det får jag väl! 

I: Går det bra att höra de när du får besök? 

N: Ja, det gör det! 

I: Sitter ni här inne eller där ute? 

N: Här inne! 

I: Brukar du använda samtalsförstärkaren när de är här på besök? 

N: Nej, det går bra ändå! Det är sällan jag använder den här! 

I: Hur kommer det sig? 

N: Jag vet inte, när folk pratar så hör jag ändå! 

I: Får du fråga om för att höra vad folk säger? 

N: Ja. 

I: Hur tycker du att ljudmiljön är här rent generellt? 

N: Jo, den är bra!  

 

I: Intervjuare 

O: Brukare O 

I: Hur upplever du din egen hörsel? 

O: Jo men den är bra, jag brukar säga att ”mig lurar ni inte”, jag hör och ser allt. Det finns så många här som inte 

hör alls. 

 

I: Finns det några situationer som du tycker är svåra att höra i? 

O: Inte som jag kan komma på nu.. 

 

I: Hur går det när ni sitter och äter? 

O: Det går bra, då pratar alla så högt.  

 

I: Hur går det att prata med de andra som bor här? 

O: Det går bra, vissa hör dåligt här. Men vi brukar prata och vi har trevligt tillsammans. Och på sommaren är det 

så roligt för då får vi sitta ute på balkongen.  

 

I: Går det bra att höra vad personalen säger? 

O: Jadå, de brukar upprepa om jag inte hör vad de säger. Och när jag inte hör så brukar jag fråga om ibland.  

 

I: Brukar du titta på teve? 

O: Väldigt lite, jag har en teve inne på mitt rum men jag gillar inte att sitta där inne ensam så då brukar jag gå ut 

hit och vara med de andra och det är trevligt.  

 

I: Går det bra att höra teven när ni sitter här ut? 

O: Ja, det går bra.  

 

I: Brukar du prata i telefonen? 

O: Ja det blir lite ibland, jag har nyligen fått en ny telefon som fungerar väldigt bra, det hörs så bra i den. 

 

I: Gör ni något speciellt här på dagarna? 

O: Vi har mycket att göra, idag har vi långfilm där nere. De ordnar väldigt mycket åt oss. Vi har bingo också. 

Ibland så är det någon här och sjunger och spelar gitarr för oss också. 

 

I: Brukar du vara med på aktiviteterna? 

O: Ja, så mycket som möjligt! Vi har så trevligt och roligt där nere. Det är samma gäng varje gång nästan, så vi 

sitter där vid ett bord. Jag försöker utnyttja allt som jag kan och orkar.  

 

I: Brukar ni vara utomhus något? 

O: Väldigt lite. Jag har varit ute en gång men då fick jag sitta hela dagen i rullstolen och det är inge roligt. Sen 

har vi gått till affären ibland men det är inte heller nå roligt. Jag vill ju röra på mig och kunna gå själv.  



XXVI 

 

 

I: Brukar du få nå besök hit? 

O: Ja, min dotter kommer.  

 

I: När dottern kommer på besök brukar ni sitta på ditt rum eller här ute? 

O: Hon vill gärna sitta inne på mitt rum men ibland sitter vi här ute också. Hon brukar handla åt mig också. Det 

brukar komma någon där nere och sälja kläder och grejor, så då skulle hon gå ner dit och handla lite kläder till 

mig.  

 

I: Hur tycker du att ljudmiljön är här? 

O: Den är bra, det är någon som bankar på väggen på kvällen men jag stör mig inte på det. Jag brukar kunna 

koppla bort det. Det är skönt på ett sätt att veta att man inte är ensam här, att det finns fler som bor här.  

 

I: Så då har du ingen hörapparat? 

O: Nej det har jag inte, inte än så länge. Klarar mig så bra utan. Och ingen glasögon har jag heller.  

 

I: Brukar du lyssna något på radio? 

O: Jag har på den jämt, hela tiden. Men inte så högt så att det stör andra, jag har frågat och de säger att de inte 

hör någonting. Jag har på den jämt verkligen.  

 

O: Min bror var här och hälsade på med sina barn samtidigt som min andra syster var här också. Så då var det 

mycket folk här, men det är roligt när de kan komma och hälsa på mig.  

 

I: Störs du någon gång av att personalen håller på i köket och ni sitter här ute och pratar? 

O: Nej, ingenting. Då hojtar vi till om det är något, men det är ingen fara. 

 

I: När ni sitter här ute och pratar, brukar teven vara på då? 

O: Nej, när vi dricker kaffe då är den avstängd. Det är en dam som säger till att den ska vara av och att vi ska 

prata istället. Och det har hon rätt i, det går bättre att prata med varandra då.  

 

O: Jag bodde på ett annat ställe förr, men jag kände mig så ledsen där jämt så då ordnade min dotter att jag fick 

flytta hit, och nu trivs jag bra. Det är väldigt bra mat här också. Det är också närmare för min dotter att hälsa på 

när jag bor här.  

 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Brukares hörselsituation på äldreboenden 

 

Vi heter Emil Falk och Viktoria Wallinder, och vi studerar på audionomprogrammet vid 

Örebro universitet. Vi håller just nu på med vårt examensarbete som berör ämnet 

hörselvetenskap. Då äldres hörselsituation och vardagsliv sällan uppmärksammas har vi valt 

att rikta oss mot brukare på äldreboenden för att ta reda på hur de har det.  

Syftet med denna studie är att beskriva hur brukare på äldreboenden upplever sin 

hörselsituation. 

Insamling av materialet kommer att ske genom samtal som är en del av audionomens 

arbetsprocess. Samtalen spelas in för att sedan bearbetas och sammanställas. Alla uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att det inte kommer vara möjligt att spåra de 

inspelade samtalen till någon enskild person. Det är endast vi författare och vår handledare 

Peter Czigler som kommer ta del av materialet under bearbetningens gång. Studien kommer 

sedan publiceras på DiVA som är ett offentligt arkiv för studentuppsatser och diverse andra 

publikationer.  

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst, utan anledning, välja att 

avbryta din medverkan och dra tillbaka ditt samtyckte. Det insamlade materialet kommer då 

raderas och inte användas.  

Önskar du att ta del av uppsatsen i dess färdiga form är du välkommen att kontakta Emil eller 

Viktoria. 

 

Jag är införstådd och samtycker med ovanstående information. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        

Namnteckning                                                         Namnförtydligande 

Vid frågor får du gärna kontakta oss på telefonnummer eller e-post 

Emil Falk Viktoria Wallinder Peter Czigler 

Audionomstuderande Audionomstuderande Universitetslektor/handledare 

0768xxxxxx 0768xxxxxx 019-xxxxxx 

emifah111@studentmail.oru.se vikwah111@studentmail.oru.se peter.czigler@oru.se 

 

Tack för din medverkan! 


