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Sammanfattning:  

Bakgrund: I Sverige finns det omkring två miljoner personer med hörselnedsättning, varav 46 

procent utgörs av pensionärer. Individer som är socialt isolerade har sämre fysisk och psykisk 

hälsa än individer som har ett socialt aktivt liv. Äldre personer med hörselnedsättning löper 

större risk att drabbas av social isolering, vilket är en stark riskfaktor för att drabbas av 

psykisk ohälsa. 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva hur äldre personer med hörselnedsättning gör för att skapa 

delaktighet i sina sociala liv med fokus på kommunikationsstrategier och hörhjälpmedel. 

Metod: Intervju samt observation utifrån en social situation med två informanter som har 

hörselnedsättning och ett socialt och aktivt liv analyseras med induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Informanterna beskrev sig själva som sociala och aktiva individer. Båda använde 

dagligen sina hörapparater och andra hörhjälpmedel för att kunna ta del av den 

kommunikativa vardagen. Informanterna använde sig dagligen av adaptiva strategier som 

underlättade kommunikationen med andra människor.  

 

Sökord: Äldre, Pensionär, Hörselnedsättning, Hörhjälpmedel, Kommunikationsstrategier, 

Delaktighet, Socialt liv, Aktivt liv 
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1. Inledning  
Enligt Socialstyrelsen (2009) beräknas det finnas omkring två miljoner svenskar med 

hörselnedsättning och av dessa är 46 procent pensionärer. Den vanligaste formen av 

hörselnedsättning är sensorineural hörselnedsättning (till exempel Arlinger, Jauhiainen & 

Jensen, 2007b; Roeser, Valente & Hosford-Dunn, 2007). Flera människor i pensionsåldern 

har mer tid över till annat då de inte längre är i arbetsverksam ålder. De får mer tid åt att 

kunna vara delaktiga i föreningsliv, familjeliv och andra sociala aktiviteter (SOSFS, 2011:42). 

Kommunikation är en primär funktion i människans liv och ett sätt att interagera med andra 

(Danermark, 2005). Genom kommunikation kan människor känna större gemenskap och 

delaktighet med sin omgivning. Personer med hörselnedsättning upplever att det ofta är svårt 

att uppfatta tal i miljöer som exempelvis bio- och teaterbesök, sammanträden/möten, samtal i 

bil eller i restaurang. Med en hörselnedsättning är det mer krävande att följa med i 

konversationer då bakgrundsljud finns eller att rummet de befinner sig i har dålig akustik 

(Elberling & Worsøe, 2005/2006). I en miljö med bakgrundsljud eller dålig akustik är 

avståndet mellan ljudkällan och hörapparatsbäraren betydelsefullt (Dillon, 2007). Personen 

med hörselnedsättningen behöver anstränga sig att följa med i vad som sägs och eventuellt 

försöka fylla i den information som de kan ha missat på grund av hörselnedsättningen. En del 

pinsamheter kan uppstå då de missuppfattat vad som sägs och kanske sedan besvarar helt fel. 

En del personer med hörselnedsättning väljer att undvika situationer som är ansträngande eller 

som kan leda till missförstånd genom att hellre dra sig undan och undvika sociala situationer 

med andra (Elberling & Worsøe, 2005/2006). Individer som är socialt isolerade har sämre 

fysisk och psykisk hälsa än individer som har ett socialt aktivt liv (House, 1988). Äldre 

människor löper större risk att drabbas av social isolering.  

 

 

2. Bakgrund  

2.1 Hörselvård i ett län 
Enligt enhetschefen på hörselmottagningen (personlig kommunikation, 12 februari 2015) kan 

folkbokförda personer i länet med hörselnedsättning genomgå en individuell 

behovsutredning. Därefter kan de få möjligheten att låna hörapparat/er utan kostnad oavsett 

ålder. För de patienter då hörapparat/er av olika skäl inte fungerar att använda väljer man 

istället att använda en samtalsförstärkare. Utifrån patientens behov kan landstinget erbjuda 

kommunikationshjälpmedel, i första hand en portabel slinga och vid särskilda skäl kan en fast 

slinga erhållas. Vid medicinska skäl då patienten inte kan använda hörapparat/er och 

teleslinga, tillsätter man istället ett trådlöst system med hörlurar, halsslinga och sändare för att 

exempelvis höra Tv:n (personlig kommunikation med hörselmottagningens enhetschef, 12 

februari 2015). I detta län ska patienten uppfylla särskilda hörselmässiga krav eller andra 

medicinska skäl för att uppfylla de kriterier och krav som finns gällande de hörhjälpmedel 

som erbjuds. Patienten får själv bekosta vissa hörhjälpmedel, exempelvis telefonhjälpmedel. 

Hörselmottagningen erbjuder hjälp för den som är vid behov av arbetstekniska hörhjälpmedel 

utöver hörapparat/er att hitta en individuell passning innan man ansöker om bidrag. Detta 

gäller endast för personer som är i arbetsverksam ålder och gäller inte för personer i 

pensionsålder. Försäkringskassan beviljar bidrag till hörhjälpmedel för personer som har en 

fast tjänst sedan 12 månader tillbaka. Arbetsförmedlingen beviljar bidrag till hörhjälpmedel 

för personer som är arbetssökande eller varit anställda mindre än 12 månader.  

 

2.2 Hörselnedsättning och kommunikation  
2.2.1 Hörselnedsättning 
Sensorineural hörselnedsättning är en skada i innerörat och är vanligt förekommande bland 

äldre personer (till exempel Arlinger et al., 2007b; Elberling & Worsøe, 2005/2006; Roeser et 
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al., 2007). I innerörat finns hårceller som har till funktion att skicka ljudimpulser vidare 

genom hörselnerven upp till hjärnan där vi uppfattar ljudet. En förlust eller skada av 

hårcellerna medför att vissa ljudimpulser inte når upp till hjärnan. Sensorineural 

hörselnedsättning påvisar ofta försämrad hörsel vid de höga frekvenserna omkring 1000-8000 

Hertz (Hz). Inom det högfrekventa området finns särskilda tal information och högfrekventa 

konsonantljud såsom /s/, /tj/ och /t/. Med en skada i det området kan delar av information i tal 

och andra ljud missas (till exempel Elberling & Worsøe, 2005/2006; Roeser et al., 2007). 

Konduktiv hörselnedsättning innebär att det finns ett ledningshinder i ytter- eller 

mellanörat. Det kan medföra att ljudet som kommer in genom öronen inte riktigt når innerörat 

på ett normalt sätt och ljudet uppfattas svagare än vad det egentligen är (exempelvis Arlinger 

et al., 2007a; Elberling & Worsøe, 2005/2006; Roeser et al., 2007). Ett ledningshinder i ytter- 

eller mellanöra kan bero på olika faktorer. Vid sjukdomen Otoscleros bildas en bennybildning 

vilket gör att stigbygelns fotplatta växer fast i ovala fönstret. Det gör i sin tur att ljudets 

överföring in till innerörat försvagas (till exempel Arlinger et al., 2007b; Elberling & Worsøe, 

2005/2006). 

 

2.2.2 Kommunikation 

Kommunikation är grundläggande för den mänskliga varelsen. Interaktion med andra 

människor kan ske genom samtal (Danermark, 2005). Talljud ligger mellan frekvenserna 125-

8000 Hz och talnivå ligger omkring 40 dB HL (till exempel Dillon, 2012; Elberling & 

Worsøe, 2005/2006). Beroende på vilken typ och grad av hörselnedsättning en individ har 

samt om hörselnedsättningen är unilateral eller bilateral är det vanligt att information i tal 

missas (Danermark, 2005). 

 

2.2.2.1 Kommunikationsstrategier 
Med en hörselnedsättning kan det bli svårare i olika vardagssituationer, exempelvis i ett 

samtal med någon annan där information i talet kan missas (Danermark, 2005). Det kan leda 

till missförstånd, irritation från båda parterna då upprepning om vad som sades kan 

efterfrågas. Det kan även leda till att personen med hörselnedsättningen inte orkar eller skäms 

för att fråga om ett förtydligande. Då ord eller annan innehållsrik information missas har en 

del personer med hörselnedsättning lärt sig att förstå sammanhanget. Däremot är det inte alltid 

det blir rätt och det kan leda till pinsamheter. För många personer med hörselnedsättning är 

det vardag att fråga om vad som sades eller att låtsas hänga med i samtalet, individer med 

hörselnedsättning kan uppleva det som tröttsamt i längden (Elberling & Worsøe, 2005/2006).  

 

Communication Strategies Scale (CSS) är en skala med 25 olika kommunikationsstrategier 

som personer med hörselnedsättning vanligtvis använder när dem kommunicerar med andra. 

Vanligtvis används en enkät för att kartlägga dessa strategier. Strategierna har kategoriserats 

in i grupperna mal adaptiva beteenden och adaptiva beteenden. Mal adaptiva beteenden 

utgörs av sådana strategier som anses hämma kommunikationen och kan exempelvis vara att 

man låtsas uppfatta tal eller att gissa sig fram till det som sägs. Dem adaptiva beteenden delas 

in i verbala- och icke verbala strategier. Verbala strategier utgörs av verbal kommunikation i 

syfte att förbättra kommunikationen genom att uppmärksamma omgivningen, exempelvis 

genom att be om upprepning eller att informera om sin hörselnedsättning och därmed vad den 

andra parten kan göra för att underlätta kommunikationen. Icke verbala strategier utgörs av 

sådana strategier där personen med hörselnedsättning anpassar sig i syfte att förbättra 

taluppfattningen, exempelvis genom läppavläsning, placering närmare ljudkällan eller 

placering där det förekommer mindre bakgrundsljud, samt att man själv talar tydligt som i sin 

tur kan smitta av sig till att den andra även gör det (Elberling & Worsøe, 2005/2006; Helvik, 

Thürmer, Jacobsen, Bratt & Hallberg, 2007). 
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2.2.2.2 Negativa konsekvenser  
Mycket koncentration krävs av personen med hörselnedsättning, särskilt när talet inte riktigt 

når fram eller då det finns störande bakgrundsljud samtidigt. Många personer med 

hörselnedsättning kan uppleva lyssning som energikrävande. I ett samtal innebär det att höra 

och att uppfatta tal, det kräver också att lyssnaren inte enbart uppmärksammar talet utan även 

budskapet i det som inte uppfattas eller uttalas (Nilsson & Waldemarson, 1994). Personer 

med hörselnedsättning upplever större svårigheter i situationer där det är ett större sällskap. 

Detta medför en svårighet i att kommunicera och att vara delaktig i kommunikationen 

(Elberling & Worsøe, 2005/2006). Många äldre personer upplever ofta att det är svårt att 

uppfatta vad exempelvis yngre personer eller vad barnbarnen säger då de bland annat har ett 

snabbt och otydligt tal. En sensorineural hörselnedsättning medför att man kan missa 

högfrekventa talljud och ljusa barnröster blir svårare att uppfatta. Vid familje- eller 

släktträffar kring middagsbordet kan det bli svårt att följa med i samtal med andra då det 

delvis är flera som talar samtidigt, ihop med att porslinskrammel och annat bakgrundsljud.  

Det optimala avståndet mellan ljudkällan och hörapparatsbäraren är en till fyra meter för att 

personen med hörselnedsättning skall kunna uppfatta tal. Rum med mycket textil och fler 

möbler gör att ljudet inte studsar och mindre efterklang bildas (Dillon, 2012). För en person 

med hörselnedsättning kan miljön, rummets akustik eller antalet personer vara en påverkande 

faktor för taluppfattningen (exempelvis Andersson et al., 2007a; Elberling & Worsøe, 

2005/2006). Personer med hörselnedsättning kan uppleva trötthet efter viss tids koncentration 

av att uppfatta och bearbeta tal. Genom att vara utvilad kan energin hålla längre. Användandet 

av hörhjälpmedel som hörapparat/er eller andra hörseltekniska hjälpmedel underlättar 

lyssningssituationen.  

Personer med hörselnedsättning bör förbli sociala och aktiva med familj och vänner samt 

undvika isolering. En långsiktig risk med mal adaptiva beteenden kan medföra att dessa 

personer drar sig undan från sociala situationer och isolerar sig allt mer (Elberling & Worsøe, 

2005/2006). Det finns ett samband mellan sociala relationer och hälsa. Ju mer socialt 

isolerade och ju mindre socialt integrerade människor är, desto större risk löper dessa 

individer för psykisk och fysisk ohälsa. Dessa individer löper större risk att dö i förtid jämfört 

med andra som har bättre hälsa (House, 1988). 

 

2.3 Hörseltekniska hjälpmedel 
Hörseltekniska hjälpmedel har till funktion att förbättra signal- och störförhållandet mellan 

hörapparatsbäraren och ljudkällan samt att förkorta avståndet dem emellan, vilket sker med 

hjälp av olika tekniska hjälpmedel (exempelvis Andersson et al., 2007b; Dillon, 2012; Schow 

& Nerbonne, 2007).  

 

2.3.1 FM- och infrarött system 
En-till-en kommunikation har till syfte att förbättra signal- och störförhållandet mellan talare 

och lyssnare. En extern mikrofon kan användas i samtal mellan två personer i miljöer med 

bakgrundsljud eller efterklang där signalöverföringen sker trådlöst eller trådbundet. Den 

externa mikrofonen placeras nära ljudkällan och ljudet överförs från mikrofonen vidare till 

hörapparatens audioingång. Radiofrekvensmodulering (FM) och infraröd signalbehandling är 

exempel på trådlösa mikrofonsystem (Dillon, 2012). Med FM sker signalöverföringen genom 

en mikrofon och sändare. Sändaren placeras framtill nära ansiktet på talaren, exempelvis 

hängandes kring nacken på bröstkorgen. När signalen når mikrofonen överförs signalen till 

FM-sändaren och vidare till hörapparatens mottagare. Hörapparatsbäraren får 

signalöverföringen direkt genom hörapparaten utan störning av bakgrundsbuller eller 

efterklang. FM-system är ett kostsamt och portabelt system som kan användas inomhus 

likaväl som utomhus (Schow & Nerbonne, 2007). Ljudöverföringen med infrarött kopplas 
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elektriskt till hörapparaten (Dillon, 2012). Infrarött ljus är en optisk överföring med en 

räckvidd på omkring 10 meter. Det krävs fri sikt mellan sändaren och mottagaren eftersom att 

infraröda ljusvågor inte tar sig förbi föremål som är i vägen. Det infraröda systemet är även 

känsligt för optiska störningar som exempelvis starkt solljus eller ljusa ytor i rummet där 

överföringen sker. Fördelar med infrarött system är att det är låg risk vad gäller överhörning, 

är trådlöst och har en låg kostnad (Schow och Nerbonne (2007).  

 

2.3.2 Teleslinga 
Teleslinga utgörs av bland annat magnetisk slingsystem och kan finnas på offentliga platser 

såsom bio- och teaterlokaler eller föreläsningssalar på universitet. Hörapparatens telespole är 

mottagaren för signalöverföringen från teleslingan (Dillon, 2012). Fördelarna med 

slingsystem i rum är att det består av lättillgänglig teknik, flera hörapparatsanvändare kan 

använda systemet samtidigt samt att systemet har en låg kostnad (Schow & Nerbonne, 2007). 

Nackdelarna är risk för överhörning från närliggande rum. Portabla slingsystem, även kallat 

för halsslinga, används tillsammans med en extern mikrofon. Teleslinga används till Tv-

tittande och är oftast utformad som en sittkudde. En elektrisk utsignal från Tv:n kopplas till 

teleslingans utrustning och kudden placeras på en stol, soffa eller fåtölj där 

hörapparatsbäraren sitter. På så sätt får hörapparatsbäraren in ljudet från Tv:n till 

hörapparaterna (Andersson et al, 2007b).  

 

2.3.3 Samtalsförstärkare 
En samtalsförstärkare innehåller en mikrofon och en förstärkare och används tillsammans 

med ett par hörlurar (Schow & Nerbonne, 2007). Samtalsförstärkarens mikrofon placeras nära 

ljudkällan och genom hörlurarna kommer det förstärkta ljudet. Samtalsförstärkare kan 

användas av personer med hörselnedsättning som inte är i behov av hörapparat/er, som har få 

problemsituationer eller är i behov av hörhjälpmedel men är väntan av hörapparat/er 

(Andersson et al., 2007b). Fördelarna med en samtalsförstärkare är att den är billig, portabel 

samt lätt att bära runt med sig. Däremot är en samtalsförstärkare inte individuellt anpassad till 

hörselnedsättningen, dock är viss volymreglering är möjlig (Schow och Nerbonne, 2007).  

 

2.3.4 Telefon- och mobilförstärkare 

Hörhjälpmedel som telefon- och mobilförstärkare kan användas utan hörapparat/er och har en 

separat förstärkare mellan hörlur och telefon, volymen på dessa går att justera. Telefon eller 

mobiltelefon med inbyggd teleslinga används tillsammans med hörapparat/er och halsslinga 

(Schow & Nerbonne, 2007).  

 

2.4 Tidigare forskning  
I följande avsnitt presenteras artiklar som behandlar tidigare forskning inom ämnet som denna 

studie behandlar.  

 

I studier som genomförts i olika länder med fokus på vilka kommunikationsstrategier som är 

mest vanligt förekommande bland grupper av personer med hörselnedsättning, har liknande 

resultat framkommit i flera av dessa studier. Bland mal adaptiva beteenden var dem mest 

vanligt förekommande strategierna såsom att undvika sociala situationer, undvika 

konversationer eller undvika samtal med främmande personer på grund av 

hörselnedsättningen. Bland verbala strategier var det vanligt att personer med 

hörselnedsättning förklarade för samtalspartnern om sin hörselnedsättning då de inte 

uppfattade vad som sades. Andra verbala strategier som vanligtvis förekom var bland annat 

att be samtalspartnern upprepa det som sades, eller om samtalspartnern talade lågt eller 

otydligt bad personerna med hörselnedsättning att de skulle tala tydligare. Bland de icke 
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verbala strategierna var läppavläsning en mest förekommande strategi. Därefter kom 

strategier såsom att läsa av mimik och ansiktsuttryck och att befinna sig i platser med mindre 

bakgrundsljud. Forskarna menar på att audiologiska kliniker bör använda sig av CSS i 

rehabiliteringssyfte för personer med hörselnedsättning för att främja förutsättningar för en 

bättre kommunikation. Genom att medvetandegöra om vilka kommunikationsstrategier som 

finns och vilka av strategierna som har en positiv eller negativ inverkan i kommunikationen, 

kan strategierna tillämpas på ett konstruktivt sätt i vardagen (Demorest & Erdman, 1986; 

Helvik et al., 2007). 

 

I en studie med 79 deltagare genomfördes bland annat hörselmätning och audiologisk 

rehabilitering. Deltagarna fick även besvara CSS enkäten utifrån vilka strategier som 

användes och hur ofta dessa användes. Resultaten visade på att deltagarna använde sig av 

verbala strategier hälften av gångerna som strategier tillämpades, medan mal adaptiva 

beteenden användes mer sällan. I resultaten kunde forskarna se skillnad i könen då icke 

verbala strategier användes oftare hos de kvinnliga deltagarna jämfört med de manliga 

deltagarna. Forskarna drar slutsatsen att psykosociala konsekvenser av en hörselnedsättning, 

såsom försämrad livskvalité, kan inte enbart mätas upp i graden av hörselnedsättning. 

Individens förmåga att hantera hörselnedsättningen, bland annat genom användandet av 

kommunikationsstrategier, är också en viktig förutsättning för att kommunicera, vilket 

därmed inverkar i det psykosociala måendet. Forskarna säger att det bör utvecklas 

träningsprogram som fokuserar på hanterandet av dem konsekvenser som medförs av en 

hörselnedsättning. Vidare säger forskarna att professionella inom audiologiska kliniker bör 

inbegripa användande av kommunikationsstrategier i rehabiliteringsplanen. Det är även 

viktigt att involvera familj och anhöriga till patienten i rehabiliteringsplanen genom att 

informera dem hur dem kan bidra till en underlättad kommunikation då patienten har en 

hörselnedsättning (Hallberg, Hallberg & Kramer, 2008). 

 

Sociala aktiviteter har en positiv påverkan på hälsan både fysiskt och psykiskt. Individerna 

som deltog i studien hade en känsla av sammanhang och meningsfullhet i sina liv. Individerna 

som rapporterade sämre hälsa var mindre fysiskt aktiva, saknade samhörighet och hade 

mindre socialt stöd (Borglin, Jakobsson, Edberg & Hallberg, 2006). Genther et al. (2015) 

beskriver i sin studie ”Association of hearing impairment and mortality in older adults” att 

fler äldre personer med hörselnedsättning är mindre socialt engagerade, vilket medför en 

större risk till social isolering och ensamhet hos dessa individer. Författarna till studien 

framför att social isolering är starkt förknippat med ökad dödlighet.  

 

I Aberdeen och Fereiro’s (2014) studie ”Communicating with assistive listening devices and 

age-related hearing loss: Perceptions of older Australians” studerades vilken påverkan 

hörhjälpmedel hade hos en grupp äldre individer med hörselnedsättning mellan åldrarna 65 

och uppåt. Majoriteten av de 20 deltagarna hade och använde hörapparat/er sedan tidigare. 

Under intervjun fick deltagarna även använda hörseltekniska hjälpmedel vilka var individuellt 

anpassade efter deras hörselkurva. Deltagarna rapporterade att de vanligaste situationerna de 

hade svårigheter att höra i var exempelvis vid familje- och släktträffar eller andra sociala 

sammanträden. Aberdeen och Fereiro (2014) menar på att de fann förhöjda nivåer av nöjdhet, 

en förbättrad talförståelse och ljudupplevelse vid användandet av både hörapparat/er och 

hörseltekniska hjälpmedel.  

 

Äldre med hörselnedsättning är lämpliga kandidater för hörseltekniska hjälpmedel och system 

på grund av sin åldersrelaterade hörselnedsättning. Äldre individer har större svårigheter än 

yngre att särskilja och uppfatta ljud i bullriga miljöer. En hörselskadad person kan få optimal 
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hjälp vid användning av endast hörseltekniska hjälpmedel eller i kombination med 

hörapparat/er. Lyssningssituationer som är särskilt svåra, även med hörapparat/er är 

exempelvis vid stora grupper, telefonsamtal, restauranger och filmer. I dessa situationer är 

hörseltekniska hjälpmedel eller system är idealiska för personer med hörselnedsättning 

(Lesner, 2003). 

 

Kricos (2007) antyder i sin studie att allt fler äldre människor kommer att ha åldersrelaterad 

hörselnedsättning och synnedsättning inom de närmaste åren. Audionomers roll i 

hörselrehabilitering för äldre med hörselnedsättning är viktig, genom att få dessa individer att 

engagera sig i vardagliga aktiviteter och att inte dra sig undan från dessa på grund av sina 

funktionsnedsättningar. I slutändan påverkar det individernas sociala delaktighet och 

livskvalitet.  

 

2.5 Teoretisk anknytning 

2.5.1 Delaktighet 

Begreppet delaktighet kan beskrivas olika i litteraturen. Författaren väljer att ta upp begreppet 

delaktighet för att karakterisera en egenskap hos individen eller som resultatet av en 

samspelsprocess. Delaktighet innebär att ta del av något, som i en social gemenskap, en 

aktivitet eller en uppgift. En aktiv medverkan genom att interagera mellan minst två individer 

eller händelser. En känsla av tillhörighet kan i sin tur ge en koppling till delaktighet genom att 

exempelvis vara med och lösa en uppgift. Den enskilde individens upplevelse av att vara 

delaktig bör även bedömas utifrån hen själv. Delaktighet bör beskrivas som ett samspel 

mellan den enskilde individen och hens sociala och fysiska omgivning. Författaren förklarar 

att det finns ett förhållande mellan delaktighetsformerna aktivitet och engagemang. Begreppet 

aktivitet handlar om en persons genomförande av en viss uppgift eller handling. Aktiviteten 

kan genomföras i olika grad av engagemang. Begreppet engagemang handlar om hur en 

person väljer att utföra en viss uppgift eller handling (Molin, 2004).  

 Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation. ”Definitionen av delaktighet för in 

begreppet engagemang. Några föreslagna definitioner av ”engagemang” innefattar att delta, 

att ingå i eller att vara involverad inom ett livsområde, att vara accepterad eller att ha 

tillgång till nödvändiga resurser.” (Socialstyrelsen, 2007, s.18). Ett sätt att beskriva 

delaktighet för personer med funktionshinder är att utgå från den genomsnittliga 

medborgarens levnadsvillkor. För att en person med hörselnedsättningen ska kunna vara 

delaktig i samhälle förutsätts att det finns tillgänglighet för dessa personer (Tideman, 2004). 

Tillgänglighet för personer med hörselnedsättning finns då möjligheten att bland annat kunna 

ha ett samtal eller att kunna ta del av information (Hörsellinjen, 2014).  

 

 

3. Problemformulering och syfte 

Äldre personer med hörselnedsättning löper större risk att drabbas av social isolering, vilket är 

en stark riskfaktor för att drabbas av psykisk ohälsa. I Sverige finns omkring två miljoner 

personer med hörselnedsättning, varav 46 procent utgörs av ålderspensionärer. Det är en stor 

del av befolkningen varpå det är viktigt med kunskap kring hur hörhjälpmedel och 

kommunikationsstrategier påverkar kommunikation och social interaktion för äldre personer 

med hörselnedsättning. 

 

Studiens syfte är att beskriva hur äldre personer med hörselnedsättning gör för att skapa 

delaktighet i sina sociala liv med fokus på vilka kommunikationsstrategier de använder sig 

utav och vilken funktion hörhjälpmedel har för dessa individer. 
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3.1 Frågeställningar: 
- Hur och vilka hörhjälpmedel används för att äldre personer med hörselnedsättning ska 

behålla ett socialt och aktivt liv?  

- Hur och vilka kommunikationsstrategier används för att äldre personer med 

hörselnedsättning ska behålla ett socialt och aktivt liv?  

 

 

4. Metod  
Åtta artiklar redogjordes för relevans av studiens syfte. Det fanns ett begränsat utbud av 

artiklar som behandlar kommunikationsstrategier inom området hörselnedsättning. De åtta 

artiklarna hittades med hjälp av följande sökord genom databaserna PubMed och Cinahl Plus 

with full text: 

 

Sökord: Hearing impairment, social health, older. Assistive listening devices, older, elderly. 

Quality of life, everyday activites, older, elderly. Hearing aids, hearing assistive technology, 

older. Communication strategies, hearing impairment.  

 
4.1 Fallstudie  
Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats och tillämpar fallstudiemetoden. En fallstudie kan 

exempelvis vara deskriptiv (exempelvis Backman, 2008; Rosner, 2012). ”Den grundläggande 

formen för en fallstudie rymmer en detaljerat och ingående studie av ett enda fall” (Bryman, 

2008/2011, s.73). Ett fall kan till exempel vara en plats, en viss del av samhället, en viss 

organisation eller en person. Fallstudiedesignen faller in under kvalitativa metoder som 

deltagande observation och ostrukturerade intervjuer. En detaljrik granskning av ett fall är 

målet med studien (Bryman, 2008/2011). Studien kan innehålla beskrivningar utifrån 

observationer kopplade till intervjuer (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Genom observation 

studerar man ett händelseförlopp och noterar det som utspelas. I observationen kan man vara 

en deltagande observatör eller en fullständig observatör. En deltagande observatör har en roll i 

händelseförloppet utan att riktigt ta del av det samtidigt som man observerat situationen och 

noterar händelser. En fullständig observatör deltar inte i händelseförloppet utan är idealt helt 

osynlig och datainsamlingen sker dolt exempelvis via kamera. Med hjälp av observatörens 

sinnen eller med tekniska hjälpmedel kan data över olika situationer samlas in. Författaren till 

denna studie skall tillämpa rollen som en deltagande observatör och utifrån sina sinnen 

antecknas noteringar. Vid observation kan man uppmärksamma vad personerna faktiskt gör 

och inte enbart vad de säger att de gör. Människor är oftast inte alltid medvetna om särskilda 

rörelser, beteenden eller handlingar vilket kan förbättrar deras lyssningssituation. Som 

observatör har man eventuellt möjligheten att kunna fånga upp det. Intervju med enskild 

deltagare kommer att utformas som semistrukturerade intervjuer (Höst, Regnell & Runeson, 

2006). En semistrukturerad intervju innebär att samma frågor utifrån olika teman ställs till alla 

informanter och frågorna har öppna svarsalternativ vilket tillåter att informanterna kan 

besvara med egna ord (Denscombe, 2000; Höst el al., 2006; Ryen, 2004). Valfritt ljudmedium 

kan användas för inspelning av intervju samt möjligheten att stödanteckningar förs under 

intervjun (Höst et al., 2006).  

 Fallstudiedesignen lämpar sig då en observation av hur äldre personer med 

hörselnedsättning gör för att skapa delaktighet i sina sociala liv med fokus på 

kommunikationsstrategier och hörhjälpmedel vilket har betydelse för den här 

undersökningen. Undersökningen består av två individer, en man och en kvinna med 

hörselnedsättning som är i pensionsålder. En kontakt med Hörselskadades Riksförbund har 

varit till hjälp för att få tag på deltagare till denna studie.  
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4.2 Genomförande av intervju och observation 
För att få en djupare förståelse om informanternas egna upplevelser och åsikter utformades en 

intervjuguide med ett antal frågor baserade på frågeställningarna. Intervjufrågorna utgjorde 

två olika kategorier, se bilaga 1. En mobiltelefon användes som ljudmedium under intervjun 

och viktiga uttalande av informanterna antecknades av intervjuaren i form av stödord i 

anteckningsblock. Intervjuerna pågick under 45 minuter respektive 50 minuter och dessa 

transkriberades ordagrant i dator senare samma dag som intervjuerna ägde rum. Varje 

transkribering tog ungefär 5-6 timmar. Informanterna fick därefter ta del av respektive text av 

intervju genom mail. Informanterna fick möjligheten att ändra, ta bort eller komplettera 

sådant som var önskvärt för att minimera risken för missförstånd.  

 Författaren till studien hade rollen som deltagande observatör vid respektive observation. 

Informanten och deras omgivning fick kännedom om syftet samt författarens närvaro, 

däremot deltog författaren själv inte i den sociala situationen. Författaren befann sig med den 

kvinnliga informanten i danslokalen där danskursen ägde rum och observerade från avstånd. 

Vid observationen med den manliga informanten satt författaren med informanten och hans 

sällskap vid middagsbordet. Författaren behöll en roll som deltagande observatör. Under 

observationens gång fördes anteckningar gällande informanternas sätt att kommunicera med 

andra personer och vice versa. Noteringar antecknades då informanterna använde sig av 

synliga kommunikationsstrategier och i så fall vid vilka tillfällen de ägde rum. Noteringarna 

skrevs rent, sammanställdes och kodades in under respektive kategori.  
 

4.2.1 Analys  
Det insamlade datamaterialet analyseras utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Vid tolkning av transkriberade texter är kvalitativ innehållsanalys lämplig, genom att 

beskriva och identifiera likheter samt skillnader. En induktiv ansats innebär att en objektiv 

analys görs utifrån datamaterial som kan utgå från personers berättelser om deras upplevelser 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Datamaterialet kategoriseras i huvudkategorier 

samt i delkategorier. Därefter tolkas kategorierna och en helhet kan bildas (Jonsson, 

Heuchemer & Josephsson, 2012). ”I syfte att skapa en mera systematisk uppbyggd förståelse 

bildades sedan teman och subteman av hela intervjumaterialet” (Nyström, 2012, s.163). I 

denna studie är hörhjälpmedel och kommunikationsstrategier huvudkategorierna med positivt 

samt negativt som delkategorier. Varje intervju kodades separat. Därefter kunde likheter och 

skillnader från analysen sammanställas. Datamaterialet kodades in under respektive 

tillhörande kategori och under resultatdelen presenteras analysen av datamaterialet.  

  

4.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att man mäter det som är avsett att mätas och innebörden i reliabilitet är 

tillförlitligheten i mätningen (Höst et al., 2006). När en mätning har hög grad av 

överensstämmelse har den även hög reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2001). För att styrka 

validiteten i studien var det viktigt att komma i kontakt med två äldre personer i 

pensionsåldern med hörselnedsättning, som lever ett socialt och aktivt liv samt använder 

diverse hörhjälpmedel. Intervjuguidens uppbyggnad består av frågor gällande användandet av 

hörhjälpmedel och kommunikationsstrategier. Intervjufrågorna är av relevans för studien och 

mäter det som avses att mäta. De två deltagarna har fått besvara samma frågor som utformats 

från intervjuguiden.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Anonymitet är en etisk aspekt (Kvale, 1997). För denna studie utlovas informanterna 

anonymitet, varken namn eller ort nämns för att skydda deltagarnas identitet. Istället har 

informanterna fått fingerade namn och att viss information om respektives privatliv beskrivs i 
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studien. Den manliga informanten kallas för Lars och den kvinnliga informanten för Ann. En 

närmare presentation av informanterna finns under resultatdelen.  

 Informerat samtycke är en av de riktlinjer som ingår vid en intervjusituation (Kvale, 2007). 

Informanterna fick läsa och skriva på ett informerande samtycke, se bilaga 2. Samtycket gav 

dem information om studiens syfte och en kort beskrivning av bakgrunden. Informanterna 

fick veta att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde dra tillbaka sitt 

deltagande från studien utan konsekvenser för detta. Inför intervjuerna fick informanterna 

vetskap om att intervjuerna skulle spelas in och gav sitt muntliga samtycke till det. Endast 

författaren till studien har haft tillgång till ljudinspelningarna samt bearbetat dessa. 

 

 

5. Resultat 
Initialt presenteras informanterna med sina fingerade namn. Studiens övergripande 

frågeställningar presenteras som två huvudkategorier med respektive två delkategorier. 

Resultaten redovisas i beskrivande text utifrån informanternas svar från intervjuerna samt 

uppmärksammande kommunikationsstrategier vid observationerna.  

 

 5.1 Informanter 
”Ann” 71 år, pensionär och bor tillsammans med sin sambo i en mellanstor stad i Sverige. 

Hon har en bilateral sensorineural hörselnedsättning som hon haft sedan hon var 30 år och vid 

40 års ålder började hon använda hörapparater. Idag är Ann en van hörapparatsanvändare. 

Tidigare har hon arbetat inom hälsa- och sjukvård där hon dagligen hade kontakt med 

människor. Hon är en aktiv medlem i Hörselskadades Riksförbund, flera gånger i veckan går 

hon på en danskurs och är även medlem i en klubb. Hon går gärna på konserter, uppträdanden 

och andra evenemang.  

 

”Lars” 77 år, pensionär bor tillsammans med sin fru i en mellanstor stad i Sverige. Han fick 

diagnosen otoscleros i sitt högra öra när han var 50 år, ingen operation gjord på höger öra. 

Han började använda hörapparat på höger öra. Några år senare fick han bilateral sensorineural 

hörselnedsättning och har sedan dess använt hörapparat på båda öronen. I senare 

arbetsverksamålder hade Lars en chefsposition i ett företag. Han är en aktiv medlem i 

Hörselskadades Riksförbund, samt aktiv i många andra föreningar och organisationer. Han är 

engagerad politiskt, i olika föreningar, i näringslivet och i att alla människor ska få bättre 

rättigheter. 

 

5.2 Hörhjälpmedel 
5.2.1 Positivt 

Lars och Ann berättar att de båda använder sina hörapparater dagligen och hela dagarna. 

Informanterna uttalar att de inte kan höra ljud eller kommunicera med andra människor då de 

inte använder hörapparaterna. Genom att använda hörapparaterna kan de ta del av den 

hörande världen samt kommunicera med andra människor. Informanterna beskriver sig själva 

som sociala och aktiva individer. Båda vill gärna interagera, socialisera och behålla kontakt 

med anhöriga, bekanta och andra individer. Lars och Ann är vana hörapparatsanvändare sedan 

flera år tillbaka och båda upplever stor nytta utav sina hörapparater. I samband med 

observationerna och intervjuerna använde båda informanterna sina hörapparater.  
 När Ann arbetade fick hon en extern mikrofon och halsslinga som arbetshjälpmedel 

beviljat från Försäkringskassan. Som arbetsverksam använde hon hörhjälpmedlet dagligen 

under arbetstid och i sin fritid. Sedan några år tillbaka som pensionär använder hon 

hörhjälpmedlet emellanåt. Den använder hon exempelvis när hon är ute på promenader med 

någon av sina döttrar. Dottern bär på den externa mikrofonen vilket underlättar 
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lyssningssituation för Ann. Det medför att hon inte behöver titta på dotterns ansikte för att 

använda sig av läppavläsning som stöd. När Ann nyligen läste en kurs bad hon föreläsaren att 

bära på den externa mikrofonen vilket gjorde att hon lättare kunde följa med i föreläsningen. 

Då hon använder hörhjälpmedlet uttrycker hon att hon inte behöver vila på samma sätt inför 

ett socialt sammanträde som hon skulle behöva göra utan hörhjälpmedlet. 

 Lars har en mobiltelefon som han kan koppla till hörapparaterna genom blåtand och få in 

ljudet direkt genom hörapparaterna. Han har själv även bekostat en hemtelefon där han kan 

reglera volymen och få en viss förstärkning. Lars uttalar att han haft båda i flera år, använder 

dessa dagligen och är väldigt nöjd med dem. Ann har själv bekostat en äldre mobiltelefon 

som hon samtalar i med höger öra utan hörapparat.  

 Av landstinget har båda informanterna tidigare fått varsin teleslinga till Tv:n. Vid  

användandet av detta hörhjälpmedel underlättades lyssningssituationen vid Tv-tittandet för 

båda. Däremot var det endast Lars som fortfarande använde sin teleslinga till Tv:n. Innan Lars 

fick teleslinga tittade han på Tv:n med hög volym för att kunna uppfatta tal, vilket hans fru 

upplevde som störande. Vid användandet av hörhjälpmedlet till Tv:n störs inte frun längre 

samt att Lars uppfattar tal och ljud bättre vid Tv-tittande.  

 Ann och Lars har hörapparater med telespole och kan ta del av teleslinga som finns i 

särskilda lokaler, som exempelvis vid konserter, uppträdanden, föredrag eller andra sociala 

tillställningar. Informanterna uttalar att det fungerar utmärkt att kunna ta del av teleslingan då 

den fungerar i lokalen. I en mellanstor stad i Sverige har HRF en lokal med rumsslinga samt 

mikrofoner till ett flertal personer kring ett bord. Genom en klubb som Ann är medlem i 

brukar hon befinna sig i denna lokal, även Lars har varit i denna lokal. Båda informanterna 

uttrycker att det är nyttiga hörhjälpmedel och att det fungerar väldigt bra att kommunicera 

med andra personer i den lokalen. Särskilt då det är flera personer med olika typer och grader 

av hörselnedsättning.  

 

5.2.2 Negativt 
Under observation med båda informanterna noteras det att deras hörapparater inte alltid är 

tillräckliga under alla kommunikativa situationer. Exempelvis då det finns ett större avstånd 

mellan talaren och informanten eller i samband med att det finns bakgrundsljud samtidigt.  

 För några år sedan ansökte Lars om att få en extern mikrofon och halsslinga från  

landstinget men blev då nekad detta och blev hänvisad att bekosta ett sådant själv eftersom att 

han inte längre var i arbetsverksam ålder. Han berättar att han sedan dess funderat på att 

skaffa ett sådant hörhjälpmedel på egen hand. Lars tror själv att hörhjälpmedlet skulle 

underlätta och förbättra för honom i flera situationer sociala situationer. Under intervjun med 

Ann kommer hon på att hon aldrig funderat på att använda hörhjälpmedlet under 

danslektionerna. Dansläraren ger ofta direktiv i samband med att hon förflyttar sig runt i 

lokalen samtidigt som musik spelas i bakgrunden. Ann uttalar att hon vid flera tillfällen, bland 

annat vid danslektionerna, skulle kunna dra nytta av hörhjälpmedlet men förklarar att hon är 

mer bekväm och har inte den energin att förbereda och fixa med tekniska prylar. Hon 

uttrycker att hon själv är lat.  

Ann har tidigare fått en teleslinga till Tv:n som hon valt att inte längre använda. Hon 

uttrycker att hon klarar sig utan teleslingan. Istället tittar hon endast på Tv-program med 

textning. Förutom när hon tittar på Tvärsnytt och får ofta gissa sig fram till det som sades.  

Båda informanterna har flertal gånger upplevt att tillgängligheten brustit då det saknats 

teleslinga i en del offentliga lokaler eller att teleslingan inte fungerat om det funnits en i 

lokalen. Informanterna uttrycker att de då haft svårt att höra och uppfatta vad som sades i 

mikrofonen. Istället har de fått sätta sig långt fram så nära som möjligt om det gått för att 

eventuellt kunna uppfatta talet någorlunda bättre än vad de gör på större avstånd. 
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5.3 Kommunikationsstrategier 
I kommunikation med andra personer använde informanterna dagligen mal adaptiva och 

adaptiva strategier. Bland dem mal adaptiva beteenden förekom gissning, utfyllning av vad 

som sades vid uttalanden, de slutade lyssna när det blev för svårt att följa med i samtal och 

vid irritation som uppstod hos samtalsparten slutade informanterna att be om upprepning. 

Adaptiva strategier användes oftare jämfört med mal adaptiva strategier. Bland de verbala 

strategierna förekom upprepning då informanterna inte uppfattade eller missade det som 

sades, de påminde samtalsparten om att de hade en hörselnedsättning och förklarade vad det 

innebar att ha en hörselnedsättning samt då samtalsparten talade otydligt bad informanterna 

att de skulle tala tydligt. Bland de icke verbala strategierna förekom förflyttning närmare till 

ljudkällan, läppavläsning, mimikavläsning samt att gissa sig fram till vad som sades utifrån 

sammanhang eller uppfattning av enstaka ord.  

 

5.3.1 Positivt 

Lars och Ann uttalar att de använder sig av läppavläsning och att det mestadels sker 

omedvetet. Under intervjun och observationen med respektive informant kunde det noteras 

och bekräftas med deras uttalande. Informanterna tittar på talarens ansikte, läpprörelser och 

mimik. Lars hörselnedsättning har försämrats under de senaste åren och därmed har han och 

hans fru även fått anpassa sig till det. Lars berättar att de i dagsläget befinner sig i samma rum 

och ser varandra då de kommunicerar, vilket har underlättat lyssningssituationen för honom. 

Informanterna uttalar att de med deras hörselnedsättning under årens lopp lärt sig att skapa 

meningsenhet och fylla ut sådant som de missat i ett samtal. Det kan exempelvis vara ord eller 

bokstäver. Oftast fungerar det för dem att gissa sig fram med hjälp av sammanhanget.  

Båda informanterna sitter gärna nära andra personer vid exempelvis middagsbordet. På så 

sätt kan de samtala med personerna som sitter närmast dem.  

Lars uttrycker att han är van att göra sin omgivning uppmärksam om att han har en 

hörselnedsättning. Han berättar att han tidigare kunde uppfattas som irriterad eller sur då han 

inte uppfattade vad som sades. Det gjorde att han exempelvis försökte förklara att han hör 

dåligt, han visade sina hörapparater och bad personen på ett vänligt sätt att upprepa det dem 

sade. Även Ann uttalar att anhöriga och vänner är medvetna om hennes hörselnedsättning.  

Ann ber oftast personer att upprepa sig då hon inte har uppfattat vad som sades. 

Danskollegorna och dansläraren är medvetna om hennes hörselnedsättning och hon har även 

informerat dem om att hon behöver stå nära dansläraren för att kunna uppfatta instruktioner. 

Ett flertal gånger under observationen noterades att Ann ställde sig nära dansläraren på 

danslektionen. Ann uppger att det ibland händer att hon inte uppfattar allt som sägs. Då har 

hon valt ut några kvinnor som hon ber upprepa eller förtydliga de olika uttalandena. Hon 

upplever att det känns tryggt att kunna vända sig till dem och att inte missa information, som 

ibland kan vara viktig. Båda informanterna bad om upprepning under intervjuerna då de inte 

uppfattade vad intervjuaren sade.  

Ann berättar att hon försöker vara utvilad inför sociala sammanhang för att aktivt orka 

lyssna och delta i samtal. Hon är medveten om att det är energikrävande för henne att lyssna 

och uppfatta tal i större sällskap under en längre tid.  

 

5.3.2 Negativt  
Under observationerna och intervjuerna med respektive informant noteras större ansträngning 

som jobbigt då informanterna inte såg talarens ansikte. Både Lars och Ann uttrycker att det 

blir svårt att uppfatta tal då de inte har talarens ansikte vänt mot sig eller när talaren befinner 

sig i ett annat rum är det ytterst svårt för dem att uppfatta tal. Det medför att de inte kan 

använda sig av icke verbala strategier, exempelvis läppavläsning, kroppsspråk eller genom att 

tyda utifrån sammanhanget. Under observationen med Ann på danslektionen noterades det att 
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hon många gånger hade svårt att uppfatta danslärarens instruktioner på grund av att hon 

förflyttade sig runt i lokalen samtidigt som musiken var igång. Ann tittade då istället på 

danslärarens rörelser eller såg sig omkring på övriga hur de rörde sig.  

 Informanterna upplever att det många gånger blivit fel när de missat information i tal och 

gissat sig fram till vad som sades. Detta sker genom att dem exempelvis svarar helt fel eller 

kommenterar ”konstigt” tillbaka till en person. Informanterna har då upplevt en känsla av 

pinsamhet, men uppger dock att dem mestadels kunnat reda ut missförståndet och skrattat åt 

situationen. 

  Både Lars och Ann upplever att det blir svårt att samtala när det är flera personer som talar 

samtidigt, exempelvis vid middagsbordet. Om ljudnivån blir hög och folk pratar i mun på 

varandra har informanterna svårt att följa med. Båda uttrycker att de då slutar att lyssna, de 

drar sig undan och ”försvinner” in i sig själva för en stund. Under observationen med Lars vid 

middagsbordet noterades en sådan händelse. När det var flera som samtalade med varandra 

vid bordet slutade han att följa med i samtalet, han tittade istället ner på tallriken och 

fokuserade på maten en kort stund. När det blir för energikrävande och svårt att uppfatta i 

samtal på grund av att det är flera som talar samtidigt eller att det är dålig akustik i rummet, 

väljer Ann att dra sig undan för en stund och slutar att kommunicera. Hon uttalar att när hon 

efter en stund har samlat på sig ny energi så fortsätter hon att samtala med dem andra. 

 Ann berättar att hon blivit irriterad på exempelvis döttrarna när de samtalat med varandra 

och hon inte uppfattat vad de sagt. Då har hon bett dem att upprepa sig och till slut har en viss 

irritation från båda håll bildats och det hela slutat med att båda parterna avslutar samtalet och 

skildras för en stund. En stund senare försöker de oftast att kommunicera igen med varandra.   

 

 

6. Diskussion  
6.1 Resultatdiskussion 
Äldre personer med hörselnedsättning har påvisat en förbättrad taluppfattning med hjälp av att 

använda olika hörhjälpmedel (Aberdeen & Fereiro, 2014; Lesner, 2003). Informanterna var 

vana hörapparatsanvändare sedan många år tillbaka och använder sina hörapparater dagligen. 

Hörapparaterna var dock inte alltid tillräckliga för att informanterna skulle kunna uppfatta tal 

eller ljud i alla situationer och miljöer som de befann sig i. Den kvinnliga informanten hade 

tillgång att använda andra hörhjälpmedel än bara hörapparaterna. Istället valde hon att 

använda sig av kommunikationsstrategier vilket enligt henne var lättare. Hon har dock uttalat 

att hon skulle kunna dra nytta av sitt hörhjälpmedel i vissa situationer, men valt bort det på 

grund av bekvämlighet då hon upplever att det kan vara krångligt att förbereda hörhjälpmedel. 

Detta innebär att det är viktigt att hörhjälpmedel är användarvänliga samt att användarna är 

införstådda om hur hörhjälpmedlen används på ett enkelt och bekvämt sätt.  

Hörhjälpmedel kan i vissa situationer stärka förutsättningarna för ökad delaktighet. Båda 

informanterna visade på en stark delaktighet genom att använda hörapparater, hörhjälpmedel 

och olika kommunikationsstrategier för att kunna ta del av den kommunikativa vardagen. 

Informanterna och som många andra personer med hörselnedsättning behöver i vissa 

situationer förkorta avståndet mellan sig själv och ljudkällan för att lättare kunna uppfatta 

ljud. Personer med hörselnedsättning kan få optimal hjälp vid användning av endast 

hörseltekniska hjälpmedel eller som en kombination med hörapparat/er (Lesner, 2003). 

Avståndet mellan ljudkällan och hörapparatsbäraren är betydelsefull, även i miljöer med 

bakgrundsljud (Dillon, 2012). Avståndet mellan hörapparatsbäraren och ljudkällan kan 

förkortas med hjälp av hörseltekniska hjälpmedel, exempelvis som en extern mikrofon och en 

halsslinga (exempelvis Arlinger, 2007; Dillon, 2012; Schow & Nerbonne, 2007). Den 

manliga informanten ansåg att han behövde en extern mikrofon och halsslinga men behövde 

bekosta detta själv eftersom att landstinget endast bekostar dessa medel för personer i 
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arbetsverksam ålder. På grund av ekonomiska skäl hade han ännu inte köpt dessa 

hörhjälpmedel. Det innebär att han på grund av ekonomiska skäl blir utan hörhjälpmedel som 

skulle underlätta hans vardag samt stärka hans delaktighet i olika situationer. 

 

Informanterna använde sig både av adaptiva och mal adaptiva beteenden i kommunikation 

med andra. Forskning har visat att strategier används av personer med hörselnedsättning och 

att dessa kan underlätta kommunikationen med andra personer (Demorest & Erdman, 1986; 

Hallberg et al., 2008; Helvik et al., 2007). Det är vanligt att personer med hörselnedsättning 

använder sig av kommunikationsstrategier i form av läppavläsning (Arlinger, 2007). Denna 

icke verbala strategi använde båda informanterna dagligen och det skedde mestadels 

omedvetet hos dem. Läppavläsning som är en icke verbal strategi kan eventuellt vara en 

mindre synlig strategi då personen med hörselnedsättningen ser talarens ansikte och kan 

lättare följa läpprörelser. En mer uppenbar strategi kan vara exempelvis en verbal strategi, att 

uppmärksamma andra om sin hörselnedsättning och därmed be personerna att tala tydligare, 

vilket oftast har en positiv effekt för personen med hörselnedsättning. Adaptiva strategier är 

till stor nytta och kan underlätta kommunikationen för både personen med 

hörselnedsättningen men även för personer som samtalar med denne (Hallberg et al., 2008; 

Helvik et al., 2007). Då informanterna inte uppfattade vad som sades kunde de bland annat 

förflytta sin närmare talaren eller be att talaren upprepade sig, då talaren upprepat sig och 

lyssnare kunnat uppfatta vad som sades uppstod ingen irritation från någon av parterna. Det 

kan tolkas som att ett aktivt användande av adaptiva strategier kan leda till minskat 

användande av mal adaptiva strategier. Mal adaptiva beteenden förkom i informanternas liv 

vid situationer då irritation uppstått från någon av samtalsparterna och därmed har de slutat 

konversera. Båda informanterna uttalar att de varit med om situationer då lyssningssituationen 

blivit för svår för att hänga med i har de valt att sluta följa konversationen. Den manliga 

informanten uppgav att på senare tid, i takt med att hans hörsel försämrats, så har hans sociala 

situation i hemmet förändrats eftersom att han och hans fru behöver befinna sig i samma rum 

när dem kommunicerar då han är beroende av att använda adaptiva strategier, exempelvis 

läppavläsning, en nära placering eller att be om upprepning. Det innebär att läppavläsning och 

en nära placering kan vara behjälpligt för personer med hörselnedsättning, samtidigt som det 

förutsätter att man befinner sig i samma rum och ser den andra personens ansikte. Många 

situationer i vardagen utspelar sig när personer är i rörelse eller aktiva med olika moment 

samtidigt som dem kommunicerar, vilket innebär att en person som är beroende av 

läppavläsning kan begränsas i flera situationer vad gäller möjligheten att kommunicera och 

delta. Den kvinnliga informanten befann sig i sådana situationer då hon var på promenader 

med sina döttrar eller under danslektionerna. I dessa situationer skulle hörhjälpmedel fungera 

som en brygga och därmed bryta beroendet av att behöva se personens ansikte.  

Båda informanterna använder sig dagligen av kommunikationsstrategier, men dock inte på 

ett medvetet sätt utan det kan ses som att dem utvecklat strategierna under tiden som de haft 

deras hörselnedsättning som ett sätt att hantera kommunikativa situationer. Det framkom att 

båda informanterna använde sig av mal adaptiva beteenden, vilket i vissa situationer lett till 

irritation, missförstånd samt att dem undvikit vissa situationer, som eventuellt skulle ha en 

viktig inverkan i deras liv. Då forskning (Hallberg, Hallberg & Kramer, 2008) visar att det är 

viktigt att audiologiska kliniker i sina rehabiliteringsplaner inbegriper ett medvetet 

användande av adaptiva strategier, kan det ses som att båda informanterna skulle kunna ha 

annorlunda förutsättningar i kommunikativa situationer om dem hade haft mer kunskap om 

vilken inverkan kommunikationsstrategier har i deras vardag.  

Användandet av hörapparater, hörhjälpmedel samt adaptiva strategier gav informanterna 

en förbättrad taluppfattning. Vid avstånd mellan ljudkällan och hörapparatsbäraren är inte 

alltid hörapparater eller adaptiva strategier tillräckliga för att uppfatta tal. Hörhjälpmedel kan i 
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dessa situationer fungera som en brygga. I miljöer där det förekommer bakgrundsljud är det 

svårt att enbart med hörapparat uppfatta tal och här kan olika adaptiva strategier fungera som 

ett komplement.  

 

Tideman (2004) beskriver att delaktighet hos en person med hörselnedsättning i samhället 

förutsätter att det finns tillgänglighet för dessa personer. Tillgänglighet i att kunna uppfatta 

och höra ljud eller tal. Informanterna upplevde att tillgängligheten kunde brista i offentliga 

lokaler som saknade teleslinga eller inte hade en fungerande teleslinga. Det begränsade dem 

från att kunna uppfatta tal eller ljud från bio- eller teaterföreställningar, konserter eller 

föredrag där ofta teleslingan saknades eller inte fungerade. Då det finns ett avstånd mellan 

individen och ljudkällan blir det svårt för personer med hörselnedsättning att uppfatta tal i, 

oavsett om personen i fråga är delaktig och social.  

Genther et al. (2015) förklarar att det är vanligt att äldre personer med hörselnedsättning 

har ett lågt social engagemang och drar sig undan mer socialt. Social isolering ökar risken till 

fysisk och psykisk ohälsa och därmed ökas risken för dödlighet (Borglin et al., 2006; Genther 

et al., 2015; House, 1988). Båda informanterna har i vissa sociala situationer upplevt 

svårigheter att delta eller följa med i konversationerna på grund av sin hörselnedsättning och 

därmed för stunden försjunkit i sig själva och då slutat lyssna, ett mal adaptivt beteende har 

tillämpats. Vid flera sociala sammanhang kunde hörselnedsättningen försvåra 

kommunikationen för dem. Framförallt upplevde informanterna svårigheter att uppfatta tal 

vid större sällskap och i miljöer med störande bakgrundsljud då de endast använde 

hörapparater. Det är vanligt att personer med hörselnedsättning upplever svårigheter i att vara 

delaktiga i samtal med större sällskap (Arlinger, 2007; Elberling & Worsøe, 2005/2006). 

 

6.2 Metoddiskussion 
Informanterna i studien bestod av en kvinna i 71 års ålder och en man i 77 års ålder. Båda 

hade bilateral hörselnedsättning och använde hörapparat samt andra hörseltekniska 

hjälpmedel. För att kunna besvara de centrala frågeställningarna i studien valdes en 

halvstrukturerad intervju och observation med båda informanterna. Datamaterialet har samlats 

in, sammanställts, analyserats och redovisats i förgående avsnitt. Informanterna fick besvara 

och berätta deras egna upplevelser av sin vardag och verklighet utifrån en intervjuguide. En 

observation av en social situation med enskild informant genomfördes. På grund av tidsbrist 

genomfördes ingen provintervju före intervjuerna. En provintervju skulle förmodligen lett till 

bättre förberedelse införs intervjuerna vad gäller möjligheten att ställa följdfrågor utifrån 

intervjuguiden. Innan genomförandet av intervjuerna och observationerna fick informanterna 

kännedom om studiens syfte. Detta kan ha påverkat deras inställning till hur de själva 

kommunicerat med författaren till studien och med andra personer. Att vara medveten om att 

bli observerad kan eventuellt ha påverkat att det inte fallit lika naturligt för personerna att föra 

en konversation med varandra. Båda informanterna kände att de ville informera för resterande 

vid observationen om författarens närvaro och syfte. Eventuellt kan detta ha påverkat hur 

dessa personer har kommunicerat med informanterna. På något sätt kan det ha gjort 

omgivningen mer medvetna i deras kommunikation med informanterna. Vid danslektionen 

med den kvinnliga informanten var författarens roll som observatör mindre synlig än vid 

middagen med den manliga informanten. Vid danslektionen satt författaren en bit ifrån och 

syntes endast till i bakgrunden medan författaren vid middagen satt tillsammans med 

sällskapet vid bordet. Författaren deltog däremot inte i konversationerna under middagen. 

Författarens roll som observatör med den manliga informanten kunde gett andra resultat om 

författaren eventuellt var mindre synlig och observerade från avstånd eller satt i bakgrunden 

vid ett annat bord. Troligtvis skulle sällskapet lättare kommit in i en mer vardaglig 

kommunikation då de inte känner av att de blir observerade utav en person som sitter i samma 
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sällskap. Författaren uppmärksammade inget obehag bland personerna som närvarande under 

observationerna.  

 I denna studie ingick två informanter, därmed görs inga generella slutsatser. För vidare 

forskning behöver fler informanter delta för att generella slutsatser skall kunna göras. 

Eventuellt kan en jämförelse mellan könen eller personligheterna behöva göras för att se om 

det finns likheter eller skillnader sig i hur äldre personer med hörselnedsättning använder 

hörhjälpmedel och kommunikationsstrategier i sina sociala och aktiva liv. 
 

 

7. Slutsats 

Inom det audiologiska arbetet med patienter bör audionomer kartlägga patienters användning 

av kommunikationsstrategier utifrån en CSS-enkät, vilket kan utgöra som underlag i syfte att 

stötta patienterna genom att medvetandegöra om fördelarna av ett aktivt användande av 

adaptiva strategier, samt nackdelarna som finns med mal adaptiva beteenden. En kombination 

av användande av hörapparat, hörhjälpmedel samt en komplettering med adaptiva strategier, 

är viktiga förutsättningar för att en person med hörselnedsättning ska kunna ha bra 

taluppfattning i olika miljöer.  
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http://www.southalabama.edu/alliedhealth/speechandhearing/ramkissoon/teaching/647/lesner2003_PDF.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72


    

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Inledning 

När är du född? 

Vilken stad är du folkbokförd i? 

Civilstånd? (barn, barnbarn?) 

 

Hörhjälpmedel  

Vilken typ och grad av hörselnedsättning har du? (uni- eller bilateral?) 

Har du hörapparat/er? 

Använder du hörapparat/er? (Hur ofta?) 

Har du hörseltekniska hjälpmedel eller system? 

Vilka hörseltekniska hjälpmedel eller system har du? 

Använder du dina hörseltekniska hjälpmedel eller system? (Hur ofta och i vilka situationer?) 

I vilka miljöer och situationer använder du dina hörseltekniska hjälpmedel eller system? 

Har dina hörseltekniska hjälpmedel eller system förbättrat lyssningssituationen för dig? (På 

vilket sätt?) 

 

Kommunikationsstrategier 

Definierar du dig själv som en socialt aktiv person? (Varför?) 

Har du hört talas om kommunikationsstrategier tidigare? 

Använder du dig av någon eller några kommunikationsstrategier? (Vilka och när?) 

Uppmärksammar du din omgivning om din hörselnedsättning? 

Har kommunikationsstrategier förbättrat din kommunikationssituation med andra? 

Deltar du i familje- eller släktmiddagar?  

Hur fungerar kommunikationen för dig vid familje- eller släktmiddagar? 

Stöter du på situationer då kommunikation blir svårare vid exempelvis middagsbordet? (I så 

fall vilka?) (Använder du hörhjälpmedel då?) 
Är du medlem och aktiv i någon/några föreningar eller organisationer? (Vilka?) 

Hur fungerar kommunikationer för dig vid sammanträden med föreningen eller 

organisationen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

Bilaga 2 

 

Informerat samtycke  
 

Du tillfrågas härmed att delta i studien ”hur gör äldre personer med hörselnedsättning för att 

behålla ett socialt och aktivt liv?”. Observationen utförs av audionomstudenten Jacquline 

Johanen. Ditt deltagande i denna studie är helt frivillig och du kan avbryta observationen eller 

dra tillbaka ditt samtycke när som helst. 

 

Bakgrund till studien  

Äldre personer har oftast lägre ekonomi samtidigt som de fått mer tid över till annat då de inte 

längre är i arbetsverksam ålder. Mer tid åt att kunna vara delaktiga i föreningsliv, familjeliv 

och andra sociala aktiviteter. I vardagen stöter människan på olika hinder där kommunikation 

i form av tal är inblandat. Om man har en hörselnedsättning stöter man kan på hinder och 

upplever eventuellt bristande tillgänglighet i olika situationer. Som pensionär och 

hörselskadad är man dubbelt utsatt för att drabbas av social isolering, vilket är en stark 

riskfaktor för att drabbas av psykisk ohälsa. 

 

Syfte med studien  

Uppsatsen syftar i att skildra hur äldre personer med hörselnedsättning gör för att bevara ett 

socialt interaktivt liv. Två deltagare skall ingå i denna studie. 

 

Studieplan 

1-2 tillfällen i ungefär 1-2 timmar ska studenten observera informanten i ett möte eller träff 

med andra människor. 

 

Praktiskt genomförande 

Vid bestämmande av träff av deltagare och student skall studenten befinna sig i bakgrunden 

av tillställningar eller sammanträden, anteckna och notera hur kommunikationen för 

deltagaren med andra fungerar. En kort enskild intervju med deltagaren kommer även att ske.  

 

Studiedeltagande 

Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande eller dra 

tillbaka ditt samtycke när som helst utan förklaring. Vid avbrytande av deltagande önskas en 

skriftlig eller muntlig begäran. När en sådan begäran nått fram till studenten kommer all 

insamlat material av studiedeltagaren att avidentifieras samt förstöras. Studiedeltagaren har 

rätt till att ta del av materialet om önskan finns.  

 
Hantering av personuppgifter och insamlad information 

Personuppgiften och lämnad information kommer att skyddas i studien. Avidentifiering eller 

kodning av personuppgifter samt lämnad information kommer att ske.  

 

Studieansvarig och kontaktperson  

Denna studie utförs av audionomstudenten Jacquline Johanen från Örebro Universitet och 

handledare för uppsatsen är Sif Bjarnason, Örebro universitet.  

 

Jacquline Johanen, e-post jacqulinejohanen@gmail.com 

Sif Bjarnason, e-post sif.bjarnason@oru.se 

 

 

mailto:jacqulinejohanen@gmail.com


    

Informerat samtycke 

Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om studie X. 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studie X och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum  Deltagarens namnteckning Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående deltagare 

samt erhållit deltagarens samtycke. Deltagaren har även fått en kopia av 

deltagarinformationen. 

 

 

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum  Studentens namnteckning Namnförtydligande 

 

 

 

 
……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum  Handledares namnteckning Namnförtydligande 

 

 

 


