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Sammanfattning 

Bakgrund: Personer med en hörselnedsättning har svårigheter att höra i kommunikationer, 

vilket påverkar arbetssituationen. Det förekommer dubbelarbete hos personer med 

hörselnedsättning i arbetet, detta leder till fysiska och psykiska påfrestningar. Flera studier har 

visat att arbetskamrater har en negativ inställning till hörselnedsättningen. Hörseltekniska 

hjälpmedel förbättrar lyssnandet och ger en möjlighet till delaktighet i kommunikationer. Ett 

arbetshjälpmedel ska kompensera upp de svårigheter som hörselnedsättningen medför. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av konferenshjälpmedel som används 

i arbetet av personer med hörselnedsättning samt att undersöka om upplevelsen av tekniken 

som finns idag skiljer sig mot Bjarnasons (2011) studie.  

Metod: Studien har utgått från en fenomenografisk metod som syftar till att lyfta fram 

upplevelser av ett fenomen. För att besvara syftet har semistrukturerade intervjuer genomförts 

där fem personer deltog i undersökningen, en man och fyra kvinnor. Materialet analyserades 

med en manifest innehållsanalysmetod d.v.s. materialet tolkades efter vad som specifikt 

uttrycktes, därefter delades de relevanta citaten in i kategorier samt jämfördes med Bjarnasons 

studie.   

Resultat: Deltagare tycker att konferenshjälpmedlet är lätthanterligt och mer energi kan 

läggas på de faktiska arbetsuppgifterna. Konferenshjälpmedlet upplevs ta in för mycket 

omgivningsljud vilket påverkar deltagarnas lyssnande. Förutsättningar för att 

konferenshjälpmedlet ska fungera är utformning av lokal och kollegors delaktighet och 

inställning till hjälpmedlet. Deltagarna är nöjda med sitt arbetshjälpmedel men har förslag på 

förbättringar. Jämförelsen mot Bjarnasons studie visade liknande upplevelser som exempelvis 

behovet av att förbereda sig inför möten och upplevelserna som skiljde studierna åt var bland 

annat hur arbetshjälpmedlet påverkar det sociala arbetslivet.  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

I de flesta yrken idag ställs det stora krav på kommunikation, exempelvis att 

vara aktiv i möten och utbildningar samt ha en social kontakt med sina kollegor. 

Detta kan bli mer komplicerat med en funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättning är enligt World Health Organization (2001) en nedsättning 

av funktionsförmåga i form av fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär. 

Hörselnedsättning är en fysisk typ av funktionsnedsättning där 

kommunikationen kan påverkas negativt. Statistiska centralbyrån (refererad i 

Hörselskadades riksförbunds årsrapport, 2006) uppger att personer med 

hörselnedsättning i yrkesverksam ålder uppgår till 10,5 %. 

1.2 Hörselnedsättning 

En person som har oskadad hörsel har ett tonmedelvärde på 25 decibel hörnivå 

eller bättre på båda öronen vid frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz (World 

Health Organization, 1991). Hörselnedsättning innebär förhöjda hörtrösklar 

vilket betyder att ljudet behöver vara starkare för att man ska kunna uppfatta det. 

Hörselnedsättningens grad delas in i kategorier som mild, måttlig, svår och 

grav/dövhet (a.a.). Beroende på var problemet sitter i hörselsystemet 

kategoriseras hörselnedsättningen som konduktiv eller sensorineural (Ludman & 

Bradley, 2012). Vid en konduktiv hörselnedsättning sitter problemet någonstans 

mellan ytterörat och mellanörat (a.a.). När en hörselnedsättning benämns som 

sensorineural sitter problemet i cochlean eller hörselnerven (a.a.). Vid skada i 

cochlean är det antingen de inre eller yttre hårcellerna som är skadade eller inte 

fungerar som de ska (Plack, 2014). Inre hårceller har i uppgift att föra ljudets 

vibrationer vidare till hörselnerven, vid skada av dessa minskar känsligheten för 

att registrera dessa vibrationer (a.a.). Yttre hårceller ska förstärka vibrationerna i 

innerörat för att öka känsligheten till specifika frekvenser, denna känslighet 

försämras vid skada (a.a.). Både inre- och yttre hårceller kan det leda till en 

försämring av hörtrösklar (a.a.).  

1.3 Taluppfattning 

En cochleär hörselnedsättning leder till att vissa signaler blir ohörbara och kan 

påverka taluppfattningen. En talsignal innehåller ofta mycket information och 

när vissa delar försvinner av den informationen, kan hjärnan ofta räkna ut vad 

som saknas, men det blir svårare ju mer ljud som försiggår runtom det man vill 

lyssna på. Ofta ses en nedsättning i de högre frekvenserna och då påverkas de 

talljud som innehåller högfrekventa ljud som till exempel s-ljud. 

Taluppfattningen baseras på att kunna avkoda toppar i talspektrat som urskiljer 

vokalljuden. Föreligger det en hörselnedsättning innebär det också en 
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nedsättning av frekvensselektiviteten, vilket gör att denna identifiering blir 

mindre detaljrik. Frekvensselektiviteten hjälper oss att skilja på talljud och 

bullerljud, vilket innebär att en minskning av frekvensselektiviteten kan ha en 

stor inverkan på taluppfattningen i bullriga miljöer. Denna förlust av 

frekvensselektiviteten kan inte ersättas med en hörapparat. (Plack, 2014)  

Med en cochleär hörselnedsättning försämras även tidsupplösningen som gör det 

svårare att upptäcka de pauser som finns i talljuden. Tidsupplösning innebär 

förmågan att upptäcka snabba förändringar i en ljudsignal. Dessa förluster av 

frekvensselektiviteten och tidsupplösning kan inte ersättas med en hörapparat. 

(Plack, 2014) 

Dagens hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel bearbetar ljudet för att 

minska signal-stör-förhållandet (signal-to-noise-ratio, SNR) vilket i sin tur 

underlättar lyssnandet för användaren (Dillon, 2012). SNR innebär hur mycket 

skillnad det är på det önskade ljudets ljudnivå (signalen) och oönskade ljudets 

ljudnivå (bruset) (Bell, Creek & Lutman, 2010; Emanuel & Letowski, 2009). 

Hörapparaterna analyserar ljudet som tas in och kan i viss mån skilja på brus 

och tal. Ett problem som kan uppstå är när bruset har samma 

frekvenssammansättning som talljudet. Detta gör att det blir svårt att förstå tal i 

brus med hjälpmedlet. (Dillon, 2012)  

1.4 Person med nedsatt hörsel i arbetslivet  

Personer med hörselnedsättning utsätts för ett dubbelarbete enligt Gullacksen 

(1993/2003). Med dubbelarbete menar Gullacksen att personer med 

hörselnedsättning behöver använda sig av olika strategier (t.ex. läppavläsning) 

och anpassningar (t.ex. beredskapen inför oväntade situationer) för att väga upp 

för de svårigheter som hörselnedsättningen medför. Hon skriver vidare att detta 

leder till både fysiska och psykiska påfrestningar såsom stress, spänningar, 

trötthet och sämre självförtroende. I studien av Hua, Anderzén-Carlsson, Widén, 

Möller och Lyxell (2015) uttryckte deltagarna att de upplevde trötthet efter 

arbetet och att högsta prioritet på fritiden var att återhämta och vila upp sig till 

nästa arbetsdag. Upplevelse av trötthet framkommer även i en studie av Tye-

Murray, Spry och Mauzé (2009) där tröttheten är en följd av att ofta behöva 

förbereda sig inför uppgifter och händelser för att undvika problem. I resultatet 

från studien av Punch, Hyde och Power (2007) framkommer det att det går åt 

mycket energi för att hålla samma effektivitet och kvalitet som sina kollegor. I 

kommunikationer på arbetet krävs det mer koncentration och det blir mer 

ansträngande för personer med hörselnedsättning än för normalhörande (a.a.). 

Kommunikationen med kollegor och arbetsgivare upplevs påverka det sociala 

samspelet negativt på grund av tre orsaker; (1) svårigheter att höra, (2) 

kollegorna och arbetsgivarnas negativa attityd mot hörselnedsättning (3) brister 
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hos medarbetare i deras förhållningssätt till hörselnedsättning (Punch et al. 

2007; Tye-Murray et al., 2009). Arbetstagare med hörselnedsättning anser att 

det är ett eget ansvar att underlätta i sitt arbete (Tye-Murray et al., 2009). Studier 

har visat att personer med hörselnedsättning i arbetslivet kan uppleva negativa 

känslor såsom utanförskap, tillbakadragenhet, skam, ångest, rädsla och en känsla 

av att bli missförstådda på arbetsplatsen, vilket påverkar personerna 

psykosocialt (Hua et al., 2015; Tye-Murray et al., 2009). 

Beroende på vilka krav för kommunikation som det finns inom ett yrke kan 

inställningen till sin hörselnedsättning variera. I Danermark och Coniavitis 

Gellerstedt (2003) studie ses inte en hörselnedsättning som lika allvarlig inom 

verkstadsindustrin som den gör inom förskoleverksamheten. I förskolan är krav 

på kommunikationen större än i industrin vilket påverkar arbetstagarnas syn på 

problemet av hörselnedsättning. Detta krav medverkar till att förskollärarna 

känner sig mer ansträngda och upplever kommunikationen som svårare i arbetet. 

Där är det ofta upp till den hörselskadade att kommunikationen fungerar. Inom 

båda verksamheterna uppger arbetskamraterna att de försöker anpassa sig 

genom olika strategier för att underlätta kommunikationen. Personerna med 

hörselnedsättning känner sig ändå inte delaktiga i samtal på arbetet. Även 

gemensamma känslor som oro och osäkerhet förekommer vid information från 

utomstående aktörer (a.a.). 

Det framkommer i Danermark och Coniavitis Gellerstedts (2004) studie att en 

större andel av personer med hörselnedsättning i arbetet upplever fysiska och 

psykiska påfrestningar än de med normal hörsel. Påfrestningar som till exempel 

nackproblem och sömnproblem. Detta kan bero på att denna grupp har en 

obalans mellan krav och kontroll på jobbet. Forskarna i studien diskuterar att 

kontroll inte bara handlar om att hålla koll på organisationen och ta beslut utan 

också förmågan att ta plats på arbetet, i konversationer och att få all information. 

Konversationen är något en person med hörselnedsättning tappar kontrollen över 

på grund av sin nedsättning. Detta medför osäkerhet hos dessa personer vilket 

leder till en hög grad av ansträngning. Författarna diskuterar vidare att obalans 

kan kompenseras upp med socialt stöd från arbetsplatsen, detta stöd brister för 

personer med hörselnedsättning. (a.a.)  

1.5 Arbetshjälpmedel 

Hörseltekniska hjälpmedel är till för att komplettera en hörapparat eller ett 

implantat då dessa kan vara otillräckliga i specifika situationer (Dillon, 2012). 

Det finns tre typer av hörseltekniska hjälpmedel som använder sig av auditiva, 

visuella eller taktila egenskaper (Hnath Chisolm, Noe, McArdle, & Abrams, 

2007). Denna studie kommer att fokusera på ett av de auditiva hjälpmedlen som 

är utformade för att förbättra kommunikationen för personer med 

hörselnedsättning. De auditiva hjälpmedlen arbetar genom att de samlar in 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chisolm%20TH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noe%20CM%5Bauth%5D
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talljud och sänder ljuden till användaren, på det sättet får ljudet ett mer 

gynnsamt SNR och omgivnings- och ekoljuden minskar, vilket ger en nivå som 

lyssnaren kan höra (Kim & Kim, 2014).  

Personer som har ett behov till extra hörseltekniska hjälpmedel i arbetet har stöd 

i olika lagrum. I lagrummen finns det även benämnt vem som ansvarar för 

rehabiliteringen och anpassningen. Enligt socialförsäkringsbalken (SFS 

2010:110) ska insatser för rehabiliteringsverksamheten samordnas av 

försäkringskassan genom samarbete med arbetsgivare, hälso-sjukvården, 

socialtjänsten, arbetsförmedlingen och andra myndigheter som har kontakt med 

den berörda personen. Vidare ska arbetsgivaren anpassa arbetsförhållandet eller 

ta till sig en annan åtgärd med hänsyn till de särskilda förutsättningarna som 

arbetstagaren har på arbetet (Arbetsmiljölag, SFS 1977:1160; SFS 2010:110). I 

Statens offentliga utredning (SOU 2012:92) anses arbetshjälpmedel vara en 

viktig del för att behålla den enskildes arbetsförmåga och arbetsvilja. 

Arbetsförmedlingens och försäkringskassans gemensamma definition av 

arbetshjälpmedel är; “ett hjälpmedel som underlättar i en arbetssituation för en 

person med funktionsnedsättning.” (Försäkringskassan, 2009, s.10). 

Arbetshjälpmedlet ska kompensera för den, nedsatta arbetsförmågan som är en 

följd av användarens funktionsnedsättning (Arbetsförmedlingen, 2012). 

Punch et al. (2007) får i sin undersökning fram att de hörseltekniska 

arbetshjälpmedel som används av deltagarna upplevts som otillräckliga, 

tillexempel FM-system. Systemet fungerade inte vid vissa platser på grund av 

störningar i omgivningen såsom lysrör (a.a.).  

1.6 Konferenshjälpmedel med FM-teknik/ FM-system  

FM-system är utvecklat för att ökar SNR som medför en ökad hörbarhet och 

kvalitet på det tal användaren lyssnar på. Det finns olika versioner av systemet 

där ett alternativ är att systemet är monterat i en lokal och användningen sker i 

den specifika lokalen.  Ett annat alternativ är att användaren kan bära med sig 

systemet och ge en mikrofon till den som ska tala. Systemet fungerar på så sätt 

att rösten plockas upp av en mikrofon som är placerad nära talarens mun. Den 

akustiska signalen omvandlas till en elektrisk signal och frekvensmoduleras med 

en specifik bärfrekvens. Signalen sänds sedan till en mottagare, som är inställd 

på samma frekvens som sändaren. Mottagaren filtrerar ut den elektriska signalen 

från FM-signalen som i sin tur förstärks och översätts tillbaka till en akustisk 

signal igen. Detta gör att systemet minskar avståndet mellan den som lyssnar 

och den som talar, vilket innebär att lyssnare och talare kan stå i varsin ände av 

rummet. Användaren kan använda sig av antingen, en teleslinga runt halsen till 

sin hörapparat eller en hörapparat med en integrerad eller extern FM-mottagare. 

(Smaldino, Crandell, Kreisman, John & Kreisman, 2009) 
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FM-system har olika signalbearbetningar bland annat en fast och en adaptiv 

bearbetning. För dessa signalbearbetningar arbetar FM-mottagaren tillsammans 

med hörapparatens mikrofon, vilket innebär att hörapparaten är inställd på 

mikrofon- och telespolläge. Den fasta signalbearbetningen höjer rösten på 

talaren i en fast utnivå över utnivån från hörapparatens mikrofon. En adaptiv 

bearbetning i FM-systemet innebär att den automatiskt anpassar utnivån 

beroende på det omgivande bullrets nivå. Om sändaren märker att 

omgivningsbullret överstiger 57 dB ljudtrycksnivå [SPL] sänds en signal till 

FM-mottagaren för att öka SNR till max 24 dB. Detta system kräver sändare 

med en mikrofon som fästs på kragen eller en mikrofon som sätts på huvudet 

som ett headset. Sändaren skickar digitala koder som mottagaren kan avkoda 

och sedan behandla. Det adaptiva systemet upplevs av användare ge ett klarare 

och starkare ljud och att det är lättare att uppfatta röster jämfört med fast 

signalbearbetning. Den aktuella rösten är även lättare att peka ut i ett 

bakgrundsljud. (Thibodeau, 2010) 

I studien av Hnath Chisolm et al. (2007) testades ett FM-system av ett antal 

pensionärer, som upplevde att FM-systemet förbättrade kommunikationen i 

bullrig miljö och minskade känslor som pinsamheter och utanförskap. 

Bland användare och audionomer används begreppen FM-system och 

konferenssystem för samma typ av system. Begreppet konferenssystem används 

mestadels när man pratar allmänt om tekniken vilken använder sig av FM-

teknik. I detta arbete kommer begreppet konferenssystem/konferenshjälpmedel 

användas för den teknik som används som arbetshjälpmedel av denna typ. 

1.7 Frekvensband 

Enligt lag om elektronisk kommunikation (SFS: 2003:389) behövs det tillstånd 

för att använda sig av ett frekvensband för elektronisk kommunikation, vid 

undantag för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets 

radioanstalt och Försvarets materielverk. Det finns även andra undantag som för 

trådlösa mikrofoner, där det inte behövs ett tillstånd för att använda vissa 

bestämda frekvensband (Post och telestyrelsen, u.å.). Ett problem är att det 

tillkommer fler och fler hjälpmedel som använder sig av radiobaserad teknik 

som exempelvis FM-system (Hampus-Andrén & Elfving, 2007). Risken som 

kan inträffa vid begränsningar av frekvensband är att det kan inträffa störningar 

vid användning av hörseltekniska hjälpmedel, exempelvis överhörning mellan 

frekvenserna (a.a.). 
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2. Tidigare studie om upplevelsen av hörseltekniska 

arbetshjälpmedel 

Inom ämnet finns det få studier som undersöker upplevelsen av ett 

hörseltekniskt arbetshjälpmedel. Denna undersökning jämförs med en av 

studierna som har undersökt detta: Bjarnason (2011) som lyfter fram upplevelser 

hos yrkesverksamma personer med en hörselnedsättning. Bjarnason undersöker 

flera typer av hörseltekniska arbetshjälpmedel men vidare redovisas endast 

resultatet hon fått fram om upplevelsen av konferenshjälpmedel. Hennes metod 

var enkät- och intervjuundersökning, 70 personer svarade på enkäten och 10 

personer av de 70 blev intervjuade. Majoriteten av de som svarade på enkäten 

ansåg att de blev hjälpta av sitt konferenshjälpmedel på arbetet. Det framkom 

fyra gemensamma kategorier i svaren; (1) minskad trötthet (2) minskad 

ansträngning (3) ökad delaktighet (4) underlättad samtalsdisciplin. Beroende på 

vilken hörselnedsättning deltagaren hade varierade det mellan hur många av 

dessa kategorier som överensstämde, personer med lätt hörselnedsättning 

nämnde fler av de ovannämnda kategorierna än de med medel eller en svår 

hörselnedsättning. De som svarade att de inte blev hjälpta av sitt 

arbetshjälpmedel hade tre gemensamma upplevelser; (1) störande 

omgivningsljud påverkar (2) gruppens storlek har betydelse (3) sociala barriärer. 

Både personer med en lätt och måttlig hörselnedsättning tyckte att 

omgivningsljud och dålig akustik påverkade arbetshjälpmedlet negativt. Med 

sociala barriärer menas att arbetshjälpmedlet fungerar mindre bra socialt, vilket 

leder till att användaren dras från att använda hjälpmedlet. I intervjuerna 

framkom det att konferenshjälpmedlet bidrar till att lyssnandet blir mer 

avslappnat och att fokus kan ligga på att förstå innehållet av vad som sägs. 

Deltagare har varit med om att tekniken har gått sönder eller slutat fungera 

under ett möte, vilket lett till att de fått delta utan hjälpmedel. När detta hände 

upplevde de att det blev svårare att vara delaktig i mötet. När systemet går 

sönder innebär det att systemet måste skickas in för reparation tillsammans med 

hörapparaterna. Denna reparationsprocess upplevdes ta lång tid. Eftersom 

systemet är bärbart innebär det att användarna själva får se till att batterierna är 

laddade. Bjarnason påpekar att det kan bli mycket att hålla reda på om 

användaren använder sig av flera enheter i sitt system. 

Ljudet i konferenssystemet upplevs stundtals som högt, ljud från exempelvis 

pappersprassel. Detta ljud blir intensivt och leder till trötthet, vilket gör att 

systemet upplevdes störa mer än att hjälpa. Vid användning av en 

centralmikrofon (vidare skrivet som bordsmikrofon) upplevdes ljudet variera i 

styrka när talaren gick fram och tillbaka, vilket ansågs vara problematiskt. Det 

förekom att flera bordsmikrofoner användes med syfte att täcka ett större 

område. Väl hörbart kunde viskningar bland kollegorna vara, vilket störde det 
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tal som var önskat att lyssna på. En bordsmikrofon ställer krav på den rumsliga 

akustiken, omgivningsljud och personerna runt bordet för att den ska vara som 

mest användbar skriver Bjarnason. Exempelvis att mötesdeltagare talar en i taget 

och inte diskuterar vid sidan om eller skapar ljud på andra sätt. Risken blir större 

att något av detta sker när det är flera personer med i mötet. Det framkommer 

även att det finns störande ljud från som till exempel overhead-apparater, öppna 

fönster och data-projektorer.  

Planering innan möten gjordes, för att veta vilka enheter deltagaren skulle ta 

med sig till mötet. Vissa deltagare använde sig inte av konferenssystemet för att 

det gick bra med enbart läppavläsning eller för att tid inte fanns innan mötena 

till att plocka fram systemet. Det fanns dock deltagare som tyckte att det inte 

fanns några problem att ta fram sin utrustning på grund av tidsbrist.  

Delaktigheten i mötessituationer påverkas av lokalens akustik samt hur stora 

grupperna var under mötena. Bjarnason skriver att det är lättare att vara delaktig 

i mindre grupper jämfört med en stor grupp. Det poängteras att en person med 

hörselnedsättning har behovet av lugn och ro. Det framkommer även att 

upplevelsen om hur personer pratar är påverkande. 

Bjarnasons undersökning kommer fram till att konferenshjälpmedlet delvis 

kompenserar för användarnas nedsättning. Arbetshjälpmedlet gör så att de klarar 

av att jobba och göra deras arbetsuppgifter. Det framkommer dock att behovet 

av att anpassa sig även finns kvar, då hjälpmedlet inte är tillräckligt. Anpassning 

av lokaler och hos kollegor betyder lika mycket för en lyckad användning med 

konferenssystemet som med hörapparater. När konferenshjälpmedlet inte räcker 

till använder deltagarna skrivtolk, främst i större grupper. 

Sammanfattningsvis så är många av deltagarna nöjda med sin teknik, det blir 

möjligt att slappna av och att lyssna på innehållet i det som sägs i möten. Utan 

samtalsförstärkaren blir arbetet mer koncentrationskrävande för deltagarna. 

3. Problemformulering 

Hörseltekniska hjälpmedel sägs utvecklas snabbt och att en teknik som är fem år 

anses vara gammal. Men innebär en utveckling av ett hjälpmedel att upplevelsen 

blir förändrad? Smaldino et al. (2009) säger att hörhjälpmedel förändras ständigt 

men att behovet hos individerna behöver undersökas mer för att kunna matcha 

tekniken. Bjarnason (2011) gjorde sin datainsamling 2007, vilket är nio år 

sedan. På tillverkarnas hemsidor framgår det att den senaste tekniken av 

konferenssystem utvecklades efter 2012. Därför skulle det vara intressant att ta 

reda på hur upplevelserna är idag gällande konferenssystem som 

arbetshjälpmedel, och se om det skiljer sig från Bjarnasons resultat.  
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4. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av konferenshjälpmedel som 

används i arbetet av personer med hörselnedsättning samt att undersöka om 

upplevelsen av tekniken som finns idag skiljer sig mot Bjarnasons (2011) studie. 

4.1 Frågeställningar  

- På vilka sätt underlättar ett konferenshjälpmedel i arbetet? 

- Vilka nackdelar upplevs finnas gällande konferenshjälpmedlen?  

- Hur upplevs konferenshjälpmedlet kompensera för personens nedsatta hörsel i 

arbetet och på vilket sätt? 

- Finns det någon önskan/förslag om förbättring gällande konferenshjälpmedlet? 

- Vilka skillnader finns mellan dagens upplevelser och de upplevelser som 

redovisas i Bjarnasons (2011) studie? 

- Vilka likheter finns mellan dagens upplevelser och de upplevelser som 

redovisas i Bjarnasons (2011) studie? 

5. Metod 

För att besvara studiens syfte har författarna valt att använda en 

fenomenografisk metod. Fenomenografi är en metod som syftar till att beskriva 

olika upplevelser och belysa olika perspektiv av fenomenet (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering, SBU, 2014). Vidare anger SBU att 

intervjuer är det vanligaste tillvägagångsättet för datainsamling i denna metod. 

Intervjuer enligt Kvale och Brinkmann (2014) är till för att få fram personers 

upplevelser, erfarenheter och känslor. De hävdar dessutom att detta ger en 

inblick i människors livssituation. Författarna har därför valt att använda sig av 

en semistrukturerad intervju. 

5.1 Urval 

I bakgrundsavsnittet har det nämnts att personer med hörselnedsättning har 

negativa känslor som till exempel utanförskap på arbetet. En större andel av 

personer med hörselnedsättning jämfört med normalhörande upplever att de har 

fysiska eller psykiska påfrestningar på grund av jobbet. Hnath Chisolm et al. 

(2007) kom fram till att konferenshjälpmedlet i privat bruk underlättar 

kommunikation i buller bättre än vad hörapparater gör. Därav valet att intervjua 

personer med någon form av hörselskada som använder sig av 

konferenshjälpmedlet i sitt arbete. Arbete definieras i denna studie utifrån 

definitionen av Aldercreutz och Mulder (2007): att arbetsinsatsen från en person 
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ersätts i form av lön eller andra förmåner. Därför har personer med studier som 

sysselsättning exkluderats. Upplevelsen kan påverkas av att användaren är ovan 

med att hantera sitt konferenshjälpmedel. Detta ville författarna undvika genom 

att endast inkludera de som använt sitt hjälpmedel i minst ett år. Ännu en faktor 

som kan påverka upplevelsen är brist i språkförståelse. För att undvika att 

resultatet blir påverkat av detta har författarna valt att inkludera personer med 

svenska som modersmål. 

Inklusionskriterer för denna studie är: 

 Ha hörselnedsättning av någon typ av art och grad. 

 Använda ett konferenssystem med FM-teknik som arbetshjälpmedel. 

 Använt sig av sitt konferenssystemet med FM-teknik i minst ett år. 

 Svenska som modersmål. 

Exklussionkriterie: 

 Heltidsstuderande. 

För att få deltagare till studien hade författarna kontakt med Claes Möller som är 

professor/överläkare på Universitetssjukhuset, Stefan Andersson som är 

audionom på Arbetsförmedlingen och Hörselskadades riksförbund, samtliga i 

Örebro via mail eller telefon. Till medlemmarna i Hörselskadades riksförbund 

skickades en inbjudan till studien (bilaga 1). Claes Möller och Stefan Andersson 

skickade ut en förfrågan och bjöd in personer de uppfattade vara aktuella för 

studien. De inbjudna fick av eget intresse anmäla sig genom att kontakta 

författarna på mail eller telefon, för att sedan delta förutsatt att de uppfyllde 

kraven. Fem personer anmälde sitt intresse för att delta i undersökningen, en 

man och fyra kvinnor. Dessa fem personer fick en skriftlig tillfrågan om en 

intervju. Deltagarna är mellan 30 och 50 år (medelålder 34,8 år) och de har olika 

bakgrunder till sin hörselnedsättning. Bakgrundsinformation om varje deltagare 

beskrivs i tabell 1.  
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Tabell 1 Personbeskrivning med olika aspekter hos deltagarna  

Deltagare A B C D E 

Kön Kvinna Man Kvinna Kvinna Kvinna 

HA*/CI** CI bilateralt 

(Använder 

mest höger) 

HA 

bilateralt 

HA 

bilateralt 

CI bilateralt HA bilateralt 

Hörsel-

nedsättning 

Före CI 

Förvärvad döv, 

höger öra 

Medfödd döv, 

vänster öra  

Medfödd 

Svår  

Medfödd 

 

Lätt  

Före CI 

Förvärvad  

Svår  

Medfödd 

Måttlig till svår  

Anställnings-

form 

Heltid Heltid Heltid Deltid Heltid 

Användnings-

områden 

- Möte med en 

person  

- Möten med 

flera deltagare 

- Större 

möten 

- APT***  

- Utbildning  

- Möten 

- Hela 

arbetsdagarna 

- Mindre och 

större möten.  

- Utbildning 

*Hörapparat ** Cochlea implantat ***Arbetsplatsträff 

 

5.2 Etik 

Det finns en risk för att ett samtal mellan intervjuperson och intervjuare kommer 

in på känsliga områden som kan påverka intervjupersonen på ett negativt sätt 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Om detta sker ska intervjuaren veta hur denne ska 

agera om det blir en spänd situation eller om intervjupersonen blir upprörd 

(a.a.). Eftersom en intervju kan vara känslig för intervjupersonen förberedde sig 

författarna för möjliga förutsedda händelser. Händelser som till exempel att 

deltagaren skulle ställa frågor och vilja ha hjälp med sina hörseltekniska 

hjälpmedel. Beredskap fanns i form av att berätta och hänvisa till deltagarnas 

kontaktperson gällande hjälpmedlen. Deltagarna blev informerade att de kunde 

avbryta intervjun eller avstå från att svara på frågor som upplevdes känsliga. 

Som beredskap inför att deltagarna skulle kunna känna sig misstolkade, blev de 

på förhand informerade om att de när som helst kunde ifrågasätta intervjuns 
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ämnen och frågor. Från författarnas sida försökte detta undvikas genom att ställa 

följdfrågor och sammanfatta det som sagts. Deltagarna fick möjlighet att justera 

och utveckla svaren om det uppstått missförstånd. Författarna var tydliga med 

rollen som intervjuare. 

Kvale och Brinkmann nämner även att det är viktigt att uppfylla 

konfidentialitetskravet för att skydda intervjupersonernas identitet. Materialet 

har avidentifierats för att få deltagarna att känna sig trygga i sitt deltagande och 

kunna prata fritt om sin upplevelse. 

5.3 Intervjuguide 

Med stöd av Bjarnasons (2011) intervjuguide har författarna bearbetat fram en 

egen intervjuguide som innehåller diskussionsämnen och stödfrågor. Guiden 

inleds med slutna bakgrundsfrågor, för att få information om bakomliggande 

faktorer som kan vara av intresse för resultatet. Därefter ställs öppna frågor, för 

att få intervjupersonen att beskriva fritt om sina upplevelser och åsikter och få 

chansen till svar som är oväntade och originella (Bryman, 2008). Intervjuguiden 

finns att läsa i bilaga 4.   

5.4 Genomförande 

Till deltagarna skickades ett mail med information om (1) studiens syfte (2) hur 

utförandet kommer gå till (3) deltagarnas rättigheter (4) hur materialet kommer 

att behandlas. Tillsammans med informationen skickades en blankett 

innehållande samtycke. Deltagarna informerades om deras rättigheter d.v.s. att 

det var frivilligt att delta i studien, att de när som helst fick avbryta sitt 

deltagande under studiens gång samt att endast författarna med handledare 

skulle få tillgång till intervjumaterialet. Deltagarna blev uppmanade att läsa 

igenom och skriva under för att godkänna sin medverkan i studien. 

(Informationsblad, bilaga 2 och samtyckes-blankett, bilaga 3). Tillsammans med 

deltagaren bestämdes tid och plats för intervjun via mail. Detta för att författarna 

ansåg att miljön ska vara trivsam och kommunikationsvänlig för deltagaren. 

Samtliga intervjuer genomfördes i Örebro. 

Inför varje intervju gick intervjuaren muntligt igenom samtycket samt de tillägg 

som var aktuella. De aktuella tilläggen var att intervjumaterialet endast kommer 

att användas till denna studie ändamål och därefter raderas efter publicering. 

Deltagarna fick godkänna samtycket muntligt innan intervjun samt lämna den 

undertecknade samtyckes-blanketten. Intervjuerna spelades in och var mellan 

30-45 minuter långa. Vid intervjuerna var en av författarna intervjuledare medan 

den andra medverkade genom att föra anteckningar. 

Intervjumaterialet transkriberades verbatim d.v.s. ordagrant för att möjliggöra en 

analysering. Transkriberingen delades upp mellan författarna och för att försäkra 
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sig om att transkriberingen utförts likadant läste författarna varandras 

transkriberingar. Materialet analyserades enligt en manifest innehållsanalys, 

metoden innebär att tolkningen är inriktad på det skrivna ordet och inte att 

analysera bakomliggande betydelser av det som sägs (Graneheim & Lundman, 

2004). Efter analysering av intervjumaterialet har författarna även läst resultatet 

i Bjarnasons (2011) licentiatuppsats för att kunna besvara två av 

frågeställningarna. Upplevelser som uppkom i Bjarnasons licentiatuppsats 

skrevs ned och jämfördes med denna studies resultat, där det delades upp i 

likheter och skillnader. När resultatet hade bearbetats fick deltagarna del av 

materialet för att ge dem möjlighet att kommentera eventuella feltolkningar.  

5.5 Analysmetod 

Författarna har analyserat datamaterialet utifrån syftets frågeställningar. 

Inledningsvis sorterades datamaterialet in i huvudkategorierna: (1) positivt (2) 

negativt (3) hur konferenssystemet kompenserar och (4) förslag/önskning om 

förbättring av konferenshjälpmedlet. Materialet i huvudkategorierna positivt och 

negativt delades vidare in i tre underkategorier: teknik, omgivning och rumslig 

akustik. Vid denna uppdelning uppkom det liknande ämnen i båda 

huvudkategorierna. För att samla liknande ämnen har gemensamma kategorier 

skapats, oberoende om uttalandet var positivt eller negativ. Det blev många och 

specificerade indelningar som exempelvis “hantering av tekniken” och 

“bordsmikrofon”, vilka insågs av författarna behandla samma tema. Därför 

skapades mer övergripande kategorier som exempelvis “konferenshjälpmedlet 

som teknik”. Dessa kategorier har blivit rubriker i resultatet. 

Korrigering av uttalanden har gjorts men på ett sådant sätt att det inte har 

påverkat resultatet. Detta visas genom olika symboler som redovisas i tabell 2.  

Tabell 2 Symboler som kan förekomma i citat 

Symbol: Förklaring: Exempel: 

(...) Förekommer andra uttalanden 

emellan redovisade uttalandena. 

 

.. Deltagaren har en paus i talet.  

*ord* När deltagaren gör ickeverbala 

ljud och tysta meddelanden 

*skratt* 

*letar med blicken* 

Lisa Istället för namn på kollegor 

som deltagarna har nämnt. 

 

Kursiv text i 

citat 

När deltagaren använder ett 

annat tonläge. 

“... även om dom bara ska säga ah gott 

kaffe idag…” 

(ord) Förtydliga orden ”det”, ”denna” 

osv. som förekommer i citat. 

“... jättebra att kunna ha med en egen sån 

här (mottagare) och lämna fram…” 
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6. Resultat 

Av en ren slump använder sig alla deltagare av samma modell av 

konferenssystem med FM-teknik. I denna intervjustudie framgick det att sändare 

med tre olika sorters mikrofoner användes. Deltagarna använde sig av en 

mottagare med halsslinga, vilken tar emot ljudet som sändaren skickar och för 

ljudet vidare till hörapparaterna. Mottagaren kan även ha en egen mikrofon som 

kan sättas på när användaren behöver höra sin egen röst eller när en person som 

sitter nära börjar prata. En av de mikrofoner som deltagarna placerar ut är en så 

kallad bordsmikrofon, vilken har en sändare med en mikrofon som ha en 

rundupptagande riktverkan. Bordsmikrofonen har till syfte att placeras på ett 

bord för att kunna ta upp alla personers röster i rummet. Sedan använder 

deltagarna mikrofoner som har en fast riktverkan. En av mikrofonerna är 

kroppsburen och fästs i kragen nära munnen på talaren, denna mikrofon är alltid 

igång. Den andra mikrofonen deltagarna använder sig av är en så kallad ”tryck 

och tala”, där talaren måste hålla in en knapp för att mikrofonen ska vara 

aktiverad. 

6.1 Konferenshjälpmedlets roll att underlätta och dess brister 

6.1.1 Konferenssystem som teknik 

Samtliga deltagare blev tillfrågade om hur de upplevde hanteringen av 

konferenshjälpmedlet och majoriteten anser att systemet är lätthanterligt. 

Lätthanterligt på så sätt att: inställningarna är lätta att förstå och hantera; tydliga 

knappar och lätt att sätta igång; enheterna är små och lätta att bära med sig; 

enheterna har samma laddningsenhet och själva mottagaren är individinställd. 

Det innebär att volymen kan ställas in efter vad deltagaren föredrar.  

D: “… väldigt smidigt att det blir ju som att du har en egen mobiltelefon som 

att man kan ha sina egna inställningar på. Till skillnad från en stationär telefon 

som man liksom kommer till ett ställe och använder som det var förr i tiden .. 

så det är väldigt bra.” 

Konferenssystemet kan sammankopplas med andra system, vilket upplevs som 

något positivt av deltagarna. D förklarar hur det kan gå till: 

D: “... jättebra att kunna ha med en egen sån här (mottagare) och lämna fram 

micken, även om det fanns en slinga i lokalen så fick talaren helt enkelt 

använda två mikrofoner ifall det var flera hörselskadade. Man kan ställa in 

både efter grupp och enskild användare och att man kan koppla ihop dom (…) 

man kommer till en ny utbildning där det är flera hörselskadade och så har 

dom inte tillräckligt med mottagare då kan jag bara koppla på min mottagare 

till det systemet” (...) “... om det är samma märke så går det ju…” 
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Några av deltagarna har en mindre mikrofon, vilken kan sättas på den de pratar 

med eller personen som leder ett möte eller en föreläsning. B uppger att han inte 

använder den särskilt ofta och beskriver problem som han upplever vid 

användning av den mindre mikrofonen: 

B: ” ... en person kan alltid börja prata men det är en demokrati ibland. Så jag 

vill inte sätta på den här mikrofonen på den som kanske har makten eller som 

ska styra mötet, för dom andra kommer prata lika mycket och det kan bli 

riktigt jobbigt. Att sätta på en person som kanske pratar lite i mun eller som 

går å pratar med någon annan om något helt annat mitt i mötet, för även om 

den personen pratar väldigt lågt så har jag ju direktkontakt med personen…” 

E ser däremot den mindre mikrofonen som ett bra redskap och att den 

underlättar när det är mycket ljud: 

E: “… jag kan känna att när jag är i kundmottagningen där är det ju ganska 

mycket ljud och folk går runt och sådär att när jag behöver sitta där 

tillsammans med en sökande och handläggare å hänger på den här mikrofonen 

så tycker jag att det för å va i en sån lokal så funkar det faktiskt över förväntan 

.. det är olika.” 

Vidare menar hon att den mindre mikrofonen minskar ljuden runtomkring, när 

hon har möten med två personer och mikrofonen sitter under hakan på en av 

personerna. 

E: ”ehm. Konferenshjälpmedlet gör att jag kan stänga av dessa ljud eftersom 

jag sätter den precis under hakan på handläggaren så sätter jag över på T-läget 

så hör jag bara det och nästan ingenting av det som sker runtom.” 

Det finns även en större mikrofon som ska göra det lättare att höra de personer 

som sitter längre ifrån användaren, en så kallad bordsmikrofon. B är positiv till 

mikrofonen som han lägger på ett bord en bit ifrån sig själv. Detta gör att han 

ökar upptagningsområdet mer än om han bara använder hörapparaterna. När 

mötesdeltagare som sitter närmare honom börjar prata sätter han även igång 

mikrofonen som sitter i mottagaren, för att minska variationen på ljudet. B 

upplever att bordsmikrofonen hjälper honom att få en mer naturlig ljudbild då 

han hör alla lika mycket till skillnad från att bara inrikta in sig på en specifik 

person. Medan D upplever att bordsmikrofonen inte tillför så mycket för henne 

utan använder systemet för att komma närmare enskilda personer. E menar att 

det beror på situationen, hur många som ska vara med på mötet och väljer 

mikrofontyp därefter: 

E: “... om vi är fler så räcker ju inte den här DC20:an (bordsmikrofon) riktigt 

till. Utan då får jag lägga ut dom här tryck och tala och där har jag fyra stycken 

plus en då som huvudtalaren kan ha på sig.” (…) ”om jag är osäker tar jag med 

mig allt” (...) ”så får jag liksom ta ett snabbt beslut vilken typ av mötessituation 

är det här? å så får jag helt enkelt bara avgöra ah men vi provar det här eller 
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vi provar det där.”(...)“...sen så har vi ju arbetsplatsträffar då lägger man ut fler 

mikrofoner. Är det lite mindre arbetsträffar då har jag den här 

(bordsmikrofon). För det mesta funkar det bra…” 

Majoriteten av deltagarna berättar att de kan behöva förklara funktionen av 

deras hjälpmedel för omgivningen.  

A: ”… om jag ber en sökande förklarar jag att ja jag har en mikrofon här, jag 

brukar säga att det är inte för att spela in samtalet utan det är för att jag ska 

kunna höra bättre, de är kopplade till mina hörapparater. Då är det liksom jaha 

va spännande…”  

Hjälpmedlet kräver inte så mycket instruktioner från deltagarna och de upplever 

att systemet är lätt för omgivningen att hantera. Den lätta hanteringen medför att 

omgivningen upplevs uppskatta hjälpmedlet och inte är rädda för att göra fel.  

C: “... det är enkelt att förklara för folk vad det är meningen att de ska göra 

med mikrofonerna. Åh folk generellt har ju taskig mikrofonhantering. Så att då 

är det också bra att de är hyfsat enkla att, bara så här att här är mikrofonen! 

Rikta den mot munnen.” 

6.1.2 Fördelar med konferenshjälpmedlet 

När A kompletterade sitt hjälpmedel med en halsslinga istället för audioskor, 

tycker hon att ljudet blev starkare och att hon hör sin egen röst bättre. C som 

använder sitt hjälpmedel mycket inom utbildningar får hjälp med att höra bättre 

under dessa situationer, vilket innebär att hon inte behöver anstränga sig för att 

lyssna. Fördelen med många mikrofoner är att det går att sprida ut dessa i 

rummet, vilket gör att diskussionerna blir smidigare mellan mötesdeltagarna.  

C: ”… och jag tycker det är jätte skönt när man har dom här liksom såhär 

diskussioner att så när man går runt i rummet att det finns mikrofoner 

utspridda så man slipper hålla på att pausa för att skicka.” 

Konferenshjälpmedlet hjälper till när det är mycket ljud i omgivningen genom 

att stänga ute eller iallafall minska detta omgivningsljud enligt D. 

“... alltså om det är mycket ljud runtomkring man blir väldigt trött av det. Om 

jag kan höra genom konferenssystemet så underlättar det mycket för man 

behöver inte ta in alla ljud…” 

Konferenshjälpmedlet gör så att deltagarna kan bli mer delaktiga när de 

kommunicerar med omgivningen. Allt från att kunna höra små kommentarer till 

att höra vad som diskuteras vid möten och utbildningar. 

Användning av konferenshjälpmedlet på fikarasten.  

D: ”… ligger mikrofonerna utplacerade då blir det mer att folk plockar 

mikrofonen även om dom bara ska säga ah gott kaffe idag eller sådär.” 
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Användning av konferenshjälpmedlet på möten. 

E: ”Nej men det är väl för att ja överhuvudtaget ska ha en möjlighet å hänga 

med så mycket som möjligt i .. mitt arbete, genom möten och kunna hänga 

med överallt.” 

Konferenshjälpmedlet underlättar också på så vis att en av deltagarna kan hålla i 

ett möte som de normalt sett inte skulle kunna göra på grund av sin 

hörselnedsättning samt att den gör situationen mer avslappnad. 

C: “Ja asså framförallt är det ju slinga och få in ljudet direkt.” (...) “Så att 

kunna få den här att kunna slappna av i lyssnandet det är vad som är skillnaden 

att ha det och inte ha det för mig.” 

6.1.3 Omgivningen som en förutsättning 

6.1.3.1 Lokaler 

En förutsättning för att konferenshjälpmedlet ska fungera och hjälpa användaren 

är god rumsakustik. Deltagarna blev tillfrågade att beskriva lokalerna där de 

använder sitt arbetshjälpmedel. Tre av fem deltagare berättade att de har 

favoritrum att ha sina möten i. Dessa lokaler innehåller ljuddämpande material: 

gardiner, akustikplattor och draperier, som tar bort ekot i rummet. 

Favoritrummen bokas för att få lugn och ro och för att det ger de bästa 

förutsättningarna för dem att höra, dock är det ett problem då det finns flera på 

arbetsplatsen som tycker om samma rum. A beskriver sitt favoritrum som är bäst 

för henne: 

A: “Det är ju ett rum som är lite mer avskilt som man inte tar in ljud 

utifrån.(...) Om det har liksom ett runt bord så är det ju lättare att lägga 

mikrofonen för då kommer alla mer till samma avstånd till mikrofonen i 

jämförelse mot om man har ett avlångt bord.” 

I de fall det är möjligt kan B begära att flytta möten till sitt favoritrum. I 

favoritrummet är ljudet klarare än i lokalen som är avsedd för möten, vilket 

leder till att hans lyssnande blir mer avslappnat: 

B: “… det blir ett torrare ljud.” (...) ”Det gör mig mer avslappnad, funkar 

mycket bättre i längden .. man blir mer bakåtlutad istället för framåtlutad om 

man säger som så .. för det gör skillnad också hur jag känner efter mötena 

också...”. 

Tre av deltagarna beskriver hur vissa lokaler, där de använder sitt 

arbetshjälpmedel, brister i akustik och möblering. Betoning på att val av bord är 

viktigt då avlånga bord att mötesdeltagare hamnar mer utspritt och det blir 

svårare att höra vad som sägs. 
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A: “... jag har suttit i möten flera gånger kanske vart sju-åtta personer som 

sitter runt ett bord .. och det kanske inte ens är ett runt bord utan kanske ett 

avlångt bord man sitter på .. man sitter på rad .. vilket gör att en del personer 

hamnar ganska långt från mottagaren (mikrofonen) och det gör att dom blir 

väldigt svårt att höra…” 

Att ha ett möte i en ekande lokal är ansträngande för B och det kan vara svårt att 

vistas där en längre tid, för att det känns som ett processat ljud.  

B: “... det blir svårare att uppfatta röster. I längden blir jag trött fortare det går 

inte att komma upp med exakta siffror men bara fem minuter kan vara väldigt 

jobbiga om det är liksom fel person som pratar i det ekot, då kan jag bli ganska 

utmattad .. så det påverkar mycket...” 

Deltagare C uppger att det alltid finns ett pågående bakgrundsljud i alla rum som 

förstärks i hörhjälpmedlen. Detta blir enligt henne utmattande även om hon inte 

alltid hör det medvetet. 

C: ”... det är ju ett ljud man inte tänker på förens det blir en skillnad den 

kommer eller går men det finns där hela tiden .. och det är en sån sak man blir 

väldigt trött av. När man måste lyssna på, särskilt när man gör det hela 

dagar…” 

Fler deltagare har berättat om störningar i lokaler som påverkat 

konferenshjälpmedlet. Störningar från elektriska komponenter kan bryta 

kontakten med konferenshjälpmedlet och det kan upplevas som att det 

tillkommer ett knastrande ljud. Detta resulterar i känslor som irritation och 

trötthet. 

B: “... det får inte tappa länken det har jag vart med om några gånger.” (...) “... 

alltså det är ju portabelt arbetshjälpmedel som jag kan ta med mig till andra 

ställen. Är det då nånting, jag tror det är elektriska störningar eller nånting då 

kan det bryta kontakten och det kan ju, nu när jag tänker på det kan det vara 

väldigt irriterande. För den gör ett väldigt knastrande ljud när den bryter 

kontakten, den blir inte bara tyst utan den låter verkligen *kraschljud*...” 

För deltagare A har det hänt att konferenssystemet påverkats av en fast slinga 

som ligger i ett närliggande rum. 

A: “det som är lite faran här i huset med tanke på att vi hanterar så många 

hörselskadade sökande och sådär, det är ju när systemen börjar krocka med 

varandra. Vi har ju även fasta slinger installerade i en del salar här. Och det är 

ju om jag sitter exempelvis här och skulle slå igång mitt system och samtidigt 

om de har den fasta slingan igång i rummet intill .. så kan det ju bli att dom går 

in i varandra.”.. 

I: “och hur blir det då?” 
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A: “… ja då kan jag mer höra dom som pratar om någonting i rummet intill än 

vad jag hör det som jag egentligen vill höra .. lite som att gå på bio och kolla 

på en film men får in ljudet på en annan. *skratt*” 

Tre av deltagarna beskriver att det krävs förberedelser innan ett möte sätter 

igång, för att kunna delta på bästa sätt. De behöver i förväg boka eller boka om 

till en speciell lokal som fungerar med deras hörselnedsättning och hjälpmedel. 

E: “... det enda som kan vara störande är om man är i en lokal med mycket 

störningar och sådär då får man försöka styra om å man får vara lite steget 

före...”(...) “... många lokaler. Vissa rum har ju störningar så att vet jag att nu 

ska vi ha ett möte här på några timmar då får jag försöka å styra om det lite 

granna och sådär men skulle vi kunna boka det här rummet istället...” 

Kollegor lär sig allt eftersom vilken lokal de ska boka eller inte boka för att 

personen med hörselnedsättning ska kunna delta i mötet på bästa sätt. 

Till förberedelserna hör även att planera vilka komponenter som ska tas med till 

mötet, vilket det inte alltid finns tid till. 

E: ”... när man ska plocka ihop allting att det kan gå lite snabbt ibland, man 

kanske har kommit iväg till mötet å så bara nej men va fasen nu har jag glömt 

den där grejen då får man ju liksom kuta tillbaka…” 

Vid utbildningar eller föreläsningar förbereds dessa tillställningar genom att 

kontakta den ansvarige för att få en överblick av vilka hjälpmedel som redan 

finns i lokalen och vad användaren behöver ta med. Några deltagare har som 

vana att alltid ta med sig sitt konferenssystem, då det har hänt att det som finns 

på plats inte har fungerat. När det gäller större möten behöver deltagarna komma 

i tid för att förbereda sig genom att lägga upp sin utrustning. Dock är det inte 

alltid det är möjligt att vara där i god tid innan mötet börjar.  

E: ”... det mest optimala är ju att jag är några minuter före så jag hinner å rigga 

upp mina grejer speciellt om det är många saker absolut men sen är jag lite 

tidsoptimist så där ibland så jag kan ju liksom ramla in...” (…) ”jag får också 

komma försent ibland jag är inte mer än en människa som dom. *småskratt*” 

6.1.3.2 Kollegor och andras medverkande i användningen av 

konferenshjälpmedlet 

När användaren inte har den tid som krävs att förbereda sig för ett möte kan det 

påverka mötesdeltagarnas inställning till användandet. Det kan uppstå irritation 

och åsikter om att användaren ska ta bättre ansvar.  

Omgivningen kan lätt glömma bort att anpassa sig, för att få personen med en 

hörselnedsättning att vara delaktig i vad som sägs. Kollegor glömmer 

exempelvis att använda mikrofon eller pratar med ryggen vänd mot användaren. 

Flera deltagare nämner att de måste förklara och påminna omgivningen om 
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anpassningen till sin hörselnedsättning, vilket upplevs tröttsamt. När B var ny på 

sin arbetsplats upplevdes kollegorna ha svårt att anpassa sig.  

 B: “… då märkte jag ju att attityden var väldigt .. man vill inte säga dålig men 

den var bristfällig .. det var väldigt mycket folk vände bort huvudena och sånt 

där till och med när man sa va så fortsatte dom å ha huvudena bortvända ifrån 

en och .. det var ett himla förklarande, påminnande hela tiden så på så vis var 

jag väldigt ensam med arbetshjälpmedlet dom såg mig lägga fram det, fråga 

lite om det sen glömde dom oftast bort det.” 

C:s tankesätt har förändrats med tiden på så sätt att påminnelsen om 

anpassningarna kan gynna andra än bara henne, då alla kan behöva en 

upprepning. Det kan vara lätt att bara låta samtalet fortsätta trots att personen 

med hörselnedsättning inte har uppfattat vad som sagts. Det handlar om en 

avvägning, om det lönar sig att avbryta för att påminna. 

C: ”… är det värt den energi det tar att avbryta för att säga att ni måste 

använda mikrofon till exempel.” 

C föredrar fasta hjälpmedelssystem där mikrofonen är fastmonterad. 

Anledningen är att mikrofonen inte påverkas av talarens gestikuleringar. När 

talaren väljer att inte prata i mikrofonen kan det upplevas frustrerande och 

jobbigt. 

D: “... tidigare så kände jag att det kunde va besvär med det att folk inte 

använder micken och att det kanske var specifika personer liksom som inte 

använde det så mycket och att det blir ju jättejobbigt då, att om man sa å men 

använd micken att dom sa att det här rör inte dig eller sådär och hur ska jag 

kunna veta det när jag inte hör. Ska man ha privata samtal ja men då tar man ju 

inte det när alla, asså kollegor sitter runt bordet liksom utan alla andra hör ju, 

så privat kan ju inte samtalet varit så att då ah! då kändes det förstås jobbigt…” 

(…) “… sen vissa lyssnar inte utan bara lägger den åt sidan eller liksom tror att 

det är nån inspelningsgrej eller sådär eller liksom säger men den här behöver 

ju inte du, du verkar ju höra… “ 

Det finns tendenser till att kollegor har lättare att komma ihåg att anpassa sig när 

de har varit med ett tag. Det upplevs av deltagarna som att det handlar om en 

vana hos kollegorna. Skillnaden märks när kollegor har varit i kontakt med 

personer med hörselskada eller dövhet. 

B: “... då märkte jag ju det att, ja åtminstone kan man säga va då förstår dom 

att dom ska vända på huvudet dom blir lite mer medvetna om när dom slänger 

papper på konferensutrustningen mitt under ett möte och såna här grejer. Förr 

var det liksom bara bla bla bla bamp bamp bamp nu förstod dom direkt när jag 

lyfte handen liksom att nu tänker han säga nånting om det och det är klart att 

det gör en skillnad för det är jobbigt att hålla på å förklara hela tiden och det 

*suck* ja jag lägger inte fram konferensutrustningen för att den ska märkas 

eller så, inte i min värld i alla fall, utan den ska ligga där och funka och inte 
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liksom va i vägen eller skapa någon vidare debatt liksom tänker jag .. så det är 

lite skönt när det funkar om man liksom slipper förklara hela tiden..” 

Med konferenssystemet krävs det att en person i taget pratar i mikrofonen, vilket 

kan upplevas som att diskussionerna blir mer styrda och att spontana 

kommentarer utelämnas. Känslor som kan uppkomma är att personen upplever 

sig hamna vid sidan om samtalet.   

A: “Jag har provat att använda systemet i större sammanhang också. Men det 

har inte riktigt fungerat för det blir också en diskussionsdödare, lite grann .. att 

folk måste greppa i en mikrofon för att kunna prata. Och har man då i som i 

mitt fall inte så där jätte många mikrofoner så blir det att de där spontana 

kommentarerna, kan ingen säga liksom det där att ah men va bra sagt eller jag 

håller med dig eller sånna där saker. Och det blir mycket sånt man tappar så att 

.. jag upplever det lite grann som att det kan döda diskussioner också.” 

I större grupper kan det dock vara positivt att prata en i taget, vilket gör att mötet 

blir mer strukturerat och får en högre disciplin. Det kan medföra att mötena blir 

avklarade snabbare och mer effektiva. 

C: “… ju fler man är desto sämre är folk på att hålla fokus. Lägger man på 

liksom att man måste prata i mikrofon så är det mycket lättare att få 

mötesdisciplin. Så vilket jag tycker är skönt för då .. nä men då gynnar mina 

krav alla och inte bara mig. Så man slipper vara den där jobbiga människan 

hela tiden.” 

Majoriteten av deltagarna tycker att deras kollegor har en positiv inställning till 

konferenshjälpmedlet. De är oftast villiga att anpassa sig efter användaren. 

Dessa anpassningar är exempelvis: prata mot deltagaren och påminna varandra 

när andra glömmer bort att använda sig av mikrofonen. D som har problem med 

både riktningshörsel och dålig syn har kollegor som är uppmärksamma när de 

behöver berätta vem som pratar  

D: ”… men mina kollegor är ju lite uppmärksamma på det liksom dom ser ju 

om jag *letar med blicken* .. så vinkar dom lite eller säger ja det är Lisa som 

pratar.” 

6.1.3.3 Samhällets syn: att en person via hjälpmedel ska vara 

normalhörande. 

Vissa av deltagarna tar upp hur inställningen är hos omgivningen eller samhället 

när det gäller deras arbetshjälpmedel. Deltagarna upplever att den generella 

inställningen är att en person med arbetshjälpmedlet ska höra som en 

normalhörande och inte ha några svårigheter som hörselnedsättningen medför. 

A: “Det är det som jag ibland kan uppleva av samhället att ah men du har ju ett 

sånt fint konferenshjälpmedel nu när vi har gått in som arbetsgivare och köpt 

detta dyra hjälpmedlet till dig då ska du höra också. Och det är inte riktigt så 
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enkelt alltid att det faktiskt, bara för att man har fått ett CI av landstinget och 

att man fått ett konferenshjälpmedel av arbetsgivaren, att man hör perfekt för 

det. Det är liksom en .. en liten hjälp på vägen men den kan liksom aldrig 

ersätta en fullgod hörsel.” 

E berättar att personer som inte är vana med att kommunicera med en person 

med hörselnedsättning kan bli lite “rädda” att ta kontakt och prata med henne. 

E: ”… om jag kommer ut i en ny situation då måste jag ju liksom verkligen 

förklara vad det är för nånting och nej men visst det kan man ju märka att folk 

blir lite sådär å kan man prata med hon därborta hör hon vad jag säger o 

liksom .. å ibland kan jag till och med om jag är på ett riktigt vasst då kan jag 

säga det . det är helt okej å prata med mig på fikarasten det går, jag kan 

faktiskt höra vad ni säger ibland gör jag det *skratt*.” 

6.1.4 Svårigheter som kan uppstå i samband med användning av 

konferenssystemet 

Hjälpmedlets bordsmikrofon tar in och förstärker nästan alla sorters ljud, vilket 

anses som en nackdel. Situationer när det förekommer små knackningar i bordet, 

slammer med kaffekoppar, pennor som slås i bordet och papper som läggs på 

bordsmikrofonen förstärks. Det innebär att talet som användaren vill lyssna på 

blir maskerat av ett oönskat ljud. Konferenshjälpmedlet tar även upp ljud som 

påverkas av lokalen som exempelvis ljud från ventilationen i rummet. Systemet 

fungerar inte i alla miljöer och det har många av deltagarna accepterat. 

Deltagarna använder inte konferenshjälpmedlet vid tillfällen där de vet att det 

inte kommer att vara till nytta, exempelvis: utomhus, situationer där det 

förekommer mat och bestickslammer eller i stimmiga miljöer där det vistas 

många människor som talar samtidigt.  

C: “... det blir jättestor skillnad om det är ljud runtomkring även med ett sånt 

här system att det är .. ljuden kommer ju igenom lite ändå liksom…”. 

Enligt B kan konferenssystemets vara ett dubbelsidigt mynt. Han kan bli 

avslappnad med det men kan även bli tröttare av att använda det. Ljud i systemet 

kan bli intensivt i längden speciellt när det är en dålig ljudmiljö där det till 

exempel ekar.  

6.1.4.1 Tekniska problem med hjälpmedlet 

Om det skulle hända att konferenshjälpmedlet inte fungerar, blir situationerna i 

de stimmiga ljudmiljöerna ännu svårare att hantera. En person med 

hörselnedsättning blir direkt påverkad om dennes hörseltekniska hjälpmedel inte 

fungerar. Två av deltagarna som har blivit drabbade av detta. En ytterligare 

nackdel är när något går sönder eller om det är något som ska kompletteras och 

systemet behöver skickas in till tillverkaren. Det upplevs som en omständlig 

process som kan ta tid. Det betyder att en person som behöver sitt 
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arbetshjälpmedel för att klara av sina arbetsuppgifter, kan få vara utan 

hjälpmedel i veckor. Både vid kompletteringar och vid eventuell reparation. 

E: “... att det går sönder, man måste lämna in för reparation, å ja har ju kontakt 

med försäkringskassan när det gäller mina hjälpmedel så att det .. hela den 

processen .. den är väldigt energitömmande .. lång tid .. krånglig” (...) ”då står 

man ju utan så att det kan verkligen ta veckor, mm .. eller ta lång tid .. 

krångligt.” 

6.1.4.2 Svårigheter med samtalspartners röst och gruppstorlek 

När det väl fungerar är det inte säkert att användaren kan förstå allt den hör. Två 

av deltagarna upplever att det inte alltid är så enkelt att föra ett samtal fast de 

använder konferenshjälpmedlet. Det krävs också att den de talar med har en bra 

röst. Röster som är svaga och tunna eller om talaren har en grov dialekt eller 

brytning kan göra det svårt att uppfatta vad som sägs. 

A: “... det är inte riktigt så enkelt att bara för att jag hänger slingan runt halsen 

att jag faktiskt hör personen som pratar också. Det där som många tycker jag 

har lite svårt att förstå när man använder de här hjälpmedel, det är att det avgör 

hur nära personen sitter men också hur liksom hur högt de pratar, har den en 

väldigt stark dialekt åt något håll .. kanske är från ett annat land så den har en 

kraftig brytning. Och det är ju sånna saker som är svåra att ta bort, jag kan ju 

inte säga till en person från Skåne att nu får du prata rikssvenska.” 

Typ av röst är inte det enda som kan påverka samtalen med 

konferenshjälpmedlet. Ju fler det ingår i ett möte desto större utmattningskänsla 

upplever två av deltagarna, även om de använder sig av arbetshjälpmedlet. 

Fokus ligger på att höra och inte att förstå, vilket leder till att mer energi går åt 

till att bara höra. Det förbrukas dock mer energi om det är fler personer i samma 

grupp. I en mötesgrupp med 30 personer upplevs det problematiskt när vissa 

personer hamnar bakom personen med hörselnedsättning, för att 

läppavläsningsstödet försvinner när det inte går att se personerna bakom sig. 

A: “ ... jag försökt liksom med systemet sådär och se om man kan hänga med 

en stund då .. men .. det brukar bli väldigt ansträngande för att .. nej som sagt 

jag tar liksom inte in så jätte mycket utan avläsningsstödet.” 

6.2 Arbetshjälpmedlet som kompensation 

En av frågeställningarna i denna undersökning är hur deltagarnas 

konferenshjälpmedel kompenserar för deras hörselnedsättning i deras arbete och 

på vilket sätt. Majoriteten av deltagarna uppger att konferenshjälpmedlet ger 

dem mer energi. 

E: “... ja, men det är ju A och O, jag jobbar ju heltid idag så att det är ju 

liksom, utan det där så skulle jag ju aldrig jobba heltid. Inte en chans.”.  
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Med hjälpmedlet känner tre av deltagarna att det blir enklare att klara av sitt 

arbete. Det underlättar inte enbart för användaren utan också för personerna i 

omgivningen. Användaren blir mindre trött, hänger med lättare och kan fördela 

sin energi på flera saker. Dock innebär användning av konferenshjälpmedel vid 

en hörselnedsättning alltid extra arbete. 

E: “... vissa möten så vet jag att jag till och med, att egentligen kanske jag inte 

behöver ha som här (arbetsrum). Men det skulle kunna funka utan men då är 

jag trött när jag är klar och det är det jag har lärt mig med tiden, att bättre att ha 

det med hela tiden än att hoppa över.” (…) ”… har man en hörselnedsättning 

och man jobbar 100 procent så jobbar man ju mer än 100 procent .. det 

kommer man ju aldrig ifrån 

C: “ … Så jag skulle inte kunna räkna med mig själv på den lägre kapacitet 

som jag skulle ha utan (konferenshjälpmedlet). Då skulle jag överkompensera 

och gå in i väggen jävligt snabbt.” 

Konferenshjälpmedlet kompenserar för en hörselnedsättning i olika 

utsträckningar från lite till mycket, men inte till 100 procent. 

B: “... det är en kompensering för min sämre hörsel men sen är frågan om det 

är till hundra procent. Det är en liten annan fråga, där kan jag säga att det gör 

ju inte det. Det hjälper mig men det är ju inte det här, den hundra procentiga 

lösningen som gör att jag inte blir trött i samband med möten, som gör att jag 

hör varenda ord, som man förväntas göra oftast, men den hjälper det gör den.” 

(...) “... alltså som bäst så kan den säkert, säga nittio procent absolut, kanske 

inte hundra…” 

När deltagarna pratade om hur konferenshjälpmedlet kompenserar deras 

nedsättning i arbetet uppkom det även andra lösningar, som kan kombineras 

med konferenshjälpmedlet. Majoriteten av deltagarna trycker på att 

teckenspråket är ett bra komplement till konferenshjälpmedlet, vid situationer 

där systemet inte är tillräckligt för att uppfatta vad som sägs. 

A: “... bara för att man väljer att ha ett konferenssystem så är det ingenting 

som utesluter att jag kan använda tolk på ett möte, eller att jag har en 

bildtelefon istället för en vanlig telefon att kommunicera med liksom, att hitta 

individuella lösningar. Det tror jag är jätte viktigt, inte bara, du är hörselskadad 

och då ska du ha den här lösningen punktslut utan aa men vilka .. vilka behov 

har du.” (…) ”…men för mig så är nog teckenspråket det som har stöttat upp 

mest. Egentligen mer än hjälpmedlet i sig.” 

6.3 Förslag och önskemål för utveckling 

Det finns flera lösningar för att göra arbetssituationen bättre för personer med 

hörselnedsättning. Deltagarna fick frågan om vad som kan förbättras eller hur 

konferenshjälpmedlet kan utvecklas. B som är en van hörapparatbärare och 
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bekväm med tekniken skulle vilja styra och själv bestämma hur mikrofonerna 

ska agera. 

”… men ja, jag skulle tycka om att kanske sitta med den här surfplatta eller 

nånting och liksom bara kunna flytta ljudet så runt i rummet…” 

Tekniken behöver bli mindre automatisk då B tycker att det skulle vara bra om 

alla hade varsin kroppsburen mikrofon som han individuellt kan stänga av efter 

eget önskemål. Ett förslag som B:s audionom har gett honom är att han ska få 

två bordsmikrofoner som han sedan kan styra med en fjärrkontroll. Detta genom 

att stänga av och slå på ljudet, vilket B är mycket positiv till att testa. 

D som har en synnedsättning och har problem med motoriken tycker att 

konferenshjälpmedlet kan bli lättare att hantera, både att displayen och 

knapparna kan bli mer tydligare. C tycket även hon att konferenssystemet kan 

bli visuellt bättre, på grund av pedagogiska skäl. 

Tekniken får slitskador som att displayen blir matt och att batteriet blir lite 

sämre med tiden. A tycker det är en nackdel att hon inte kan byta batteri själv. 

De krav som A har på sitt arbetshjälpmedel är att det ska fungera i flera miljöer 

då hon använder det bland annat i olika lokaler vid möten med andra 

arbetsgivare. 

“Menar jag kan komma in, ena dan sitter jag i ett möte här, imorgon så kan jag 

vara i kommunens lokal. I övermorgon kan jag sitta i en barack ute i skogen 

med en anläggningsarbetare eller någonting. Och att det liksom ska fungera i 

de olika miljöerna...” 

Problem som har framkommit i intervjuerna är att konferenssystemet tar in 

omgivningsljud som rummen ger ifrån sig. Ett önskemål är att systemet ska ta 

bort dessa omgivningsljud och endast förstärka talet. Hjälpmedlet bör inte 

krocka med andra system då andra kollegor med hörselnedsättning också kan 

använda sig av liknande system. 

6.4 Sammanställning av materialet 

Fyra av studiens frågeställningar besvaras sammanfattande nedan. 

På vilka sätt underlättar ett konferenshjälpmedel i arbetet? 

Konferenshjälpmedlet underlättar för deltagarna på så vis att de blir mer 

delaktiga i möten och den sociala kretsen på arbetet. Majoriteten säger att de 

orkar arbeta fler timmar på grund av hjälpmedlet, tröttheten de upplever 

försvinner dock inte helt och hållet efter en arbetsdag. Hjälpmedlet är 

lätthanterligt och det är enkelt att ge instruktioner för användning, vilket 

underlättar användandet både för kollegor och för användaren. Positivt är att 
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systemet går att koppla ihop med andra system, vilket innebär att användaren 

kan ha sin egen mottagare som är inställd efter dennes behov. Det upplevs också 

som underlättande att systemet har fler enheter så att användaren själv kan välja 

mellan vilken mikrofon som ska användas. 

Vilka nackdelar upplevs finnas gällande konferenshjälpmedlen? 

De brister som konferenshjälpmedlet har är att det tar in mer ljud än bara 

talljuden. Det påverkar lyssnandet och kan upplevas som ansträngande. När 

omgivningen har ekande och kala lokaler har det en inverkan på hjälpmedlets 

ljudkvalitet. Inte bara rummets inredning har en betydelse för lyssnandet utan 

även störningar från andra elektriska komponenter i lokalen, vilket medför 

irritation hos deltagarna. Det har även hänt att konferenssystemet har störts av 

en fast slinga i en intilliggande lokal, vilket lett till att användaren har hört vad 

som sagts i rummet intill och inte hört lika bra i mötet den deltar i. 

Utformningen på rummet är viktigt för att alla i mötet ska höras lika bra, vid ett 

avlångt bord hamnar mötesdeltagare längre ifrån mikrofonen och upplevs då 

som svåra att höra.  

Deltagare behöver komma före mötet för att plocka fram sin utrustning. Det 

innebär att de ska ha den tiden att vara där innan mötet börjar och även vara 

kvar tills mötet är avslutat för att plocka ihop sina saker. 

En brist som upplevs av deltagarna är att kollegor kan glömma bort att prata i 

mikrofonen, vilket leder till att små kommentarer inte uppfattas.  

Hur mycket kompenserar konferenshjälpmedlet för personens nedsatta hörsel i 

arbetet och på vilket sätt? 

Konferenshjälpmedlet kompenserar för mycket men inte allt. Det vore svårt för 

deltagarna att hålla samma nivå på arbetet utan hjälpmedel. Arbetshjälpmedlet 

gör att energin ökar och de känner sig mer delaktiga i möten. Kompenseringen 

för funktionsnedsättningen i arbetet ökar när konferenshjälpmedlet används med 

andra lösningar såsom teckenspråk. Deltagarna menar att det vore mest optimalt 

att få kombinera flera alternativ av arbetshjälpmedel. 

Finns det någon önskan/förslag om förbättring gällande konferenshjälpmedlet?  

Deltagarna kommer med förslag och önskemål om förbättring. Möjligheten att 

det ska gå att själv bestämma mer över vilka mikrofoner som ska vara igång och 

ta in ljud. Att det skulle vara lättare att se och hantera funktionerna i 

hjälpmedlets komponenter som knappar och display. Det går inte att byta batteri 

på egen hand, vilket skulle vara önskvärt. Konferenshjälpmedlet skulle 

utvecklas till att det bara fånga upp talljud och inget annat ljud. Att 

konferenshjälpmedlet inte ska påverkas av liknande system i närheten. 
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6.5 Jämförelser med tidigare studie av Sif Bjarnason 

En frågeställning i detta arbete är vad det finns för likheter och skillnader i 

upplevelser mellan denna studie och Bjarnasons licentiatuppsats. I de två 

kommande avsnitten redovisas de likheter och skillnader som hittats mellan 

studierna i punktform. 

6.5.1 Likheter 

 Deltagarna är nöjda med sitt konferenssystem: Med konferenssystemet 

sparar de energi i lyssnandet och blir mer avslappnade. Fokus ligger på att 

ta åt sig innehållet, vilket kan vara viktigt för att kunna utföra sitt arbete. 

 Upplevelse av trötthet: Bjarnasons deltagare upplevde trötthet när de 

skulle ta del av informationen utan konferenshjälpmedlet. Trötthet i denna 

studie innebär att de blir trötta även fast de använder sig av 

konferenshjälpmedlet men inte i lika stor utsträckning. 

 Högre nivå på arbetsprestationen: Utan konferenshjälpmedlet skulle 

deltagarna inte klara av att jobba på samma nivå som med hjälpmedlet. 

Trots högre arbetsprestation upplevs konferenshjälpmedlet kompensera 

delvis. 

 Omgivningsljud: Konferenshjälpmedlet tar in oönskade omgivningsljud, 

som till exempel apparater som finns i rummet eller kollegor som pratar 

bredvid mötet. Det upplevs som störande och omgivningsljudet försvårar 

lyssnandet, vilket innebär att deltagarna försöker ha möten i en lugn och 

stilla miljö. 

 Underhåll av tekniken: Att ladda alla komponenter/enheter är deras eget 

ansvar. När konferenssystemet går sönder eller behöver lämnas in för 

reparation, upplevs situationerna utan konferenshjälpmedlet som jobbiga 

på grund av att delaktigheten i möten minskas. Reparationsprocessen 

upplevs vara lång och krånglig. 

 Förberedelser inför mötet: Deltagarna tar kontakt med ansvarig innan 

möten för att veta vilka enheter som ska tas med, för att få ut det bästa av 

systemet. De behöver även vara på plats innan mötets början för att lägga 

upp sitt system. Vissa deltagare uppger att de kan vara lite sena till möten 

ibland men ser inga problem med att ta fram sin utrustning vid de 

tillfällena. 

 Möten: Konferenshjälpmedlet ger mötet mer disciplin. Det framkommer 

också i båda studierna att antalet närvarande på mötet påverkar 
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hjälpmedlets användning. Ju fler mötesdeltagare det är desto mer 

ansträngande blir det att lyssna. 

6.5.2 Skillnader 

 Läppavläsning: 

Bjarnason: Använder sig inte av konferenssystemet på grund av att 

läppavläsning fungerar bra. 

Denna studie: Läppavläsning används som ett komplement till 

konferenssystemet. 

 Socialt: 

Bjarnason: Konferenshjälpmedlet är ett hinder för den sociala kontakten. 

Denna studie: Får bättre social kontakt med hjälp av 

konferenshjälpmedlet. 

 Ljudkvalitet: 

Bjarnason: Dålig ljudkvalitet, styrkan på ljudet varierar vid användning 

av bordsmikrofon när talaren går fram och tillbaka. 

Denna studie: Nämns ej. 

 Innan möten:  

Bjarnason: En deltagare upplever att det inte finns tid till att lägga upp 

sitt system innan möten.  

Denna studie: Nämns ej 

 Annan elektronik påverkar konferenssystemet: 

Bjarnason: Nämns ej. 

Denna studie: Konferenssystemet påverkas av elektriska komponenter i 

rummet. Sling-system i ett rum bredvid slår ut konferenshjälpmedlet.  

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Urvalet skedde där de deltagare som inkluderades uppfyllde kriterierna för 

studien. Författarna såg inga andra lösningar som skulle kunnat vara bättre för 

den tidsperiod de hade till sitt förfogande. Om fler deltagare visat intresse till 

studien hade författarna kunnat skapa en större spridning av deltagarnas typ av 

hörselnedsättning, ålder, kön, yrkesgrupp osv. vilket hade kunnat visa om det 

skiljer sig i upplevelser från exempelvis en person som är 20 år och en som är 

60 år. En större spridning hade kunnat göra att författarna sett tendenser i dessa 

faktorer, om de påverkar, och hur de i så fall påverkar upplevelserna av 

konferenshjälpmedlet. Skiljer sig exempelvis upplevelserna av 
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konferenshjälpmedlet mellan en 60-åring som nyligen fått sin hörselnedsättning 

och en 30-åring som haft sin hörselskada sedan barndomen?  

Författarna har valt att inkludera deltagare som har använt sig av 

arbetshjälpmedel mer än ett år men inte just det specifika hjälpmedlet som 

användes vid intervjutillfället. Detta innebär att personen kan ha kompletterat 

sitt arbetshjälpmedel eller haft liknande äldre varianter av ett konferenssystem. 

En fråga som uppkom var om detta kan innebära att de är ovana med 

hanteringen av det senaste hjälpmedlet. I och med att deltagarna har erfarenhet 

att lyssna med en typ av konferenshjälpmedel och har använt sig av liknande 

teknik innan anses de vara vana användare.  

Semistrukturerade intervjuer valdes istället för exempelvis enkät för att få en 

personlig kontakt med deltagarna. En enkätundersökning hade kanske resulterat 

i att fler personer deltog i studien, vilket ökar chansen till en bredare spridning 

av aspekter hos deltagarna. Dock finns risken att svaren inte hade varit lika 

djupgående som i en intervjuundersökning. Genom intervjuer fick författarna 

chans att ställa följdfrågor om något var relevant för syftet, därmed blev 

upplevelsen av konferenshjälpmedlet detaljrikt beskriven. Enligt Bryman (2008) 

ska en intervjuare agera i god tro, vilket innebär att den inte medvetet ska 

influera intervjun med personliga värderingar eller teoretisk inriktning. Den risk 

som finns är att dessa aspekter kan framkomma omedvetet (a.a.). Med en och 

samma intervjuare anser författarna att deltagarna kan påverkas på liknande sätt, 

vilket ökar chansen att undersöka samma område. Vid intervjuerna har 

intervjuaren dock inte kunnat betona och ställa samma frågor till alla deltagare. 

Kvale och Brinkmann (2014) nämner att det är vanligt att intervjuaren ändrar 

sitt sätt att (1) ställa sina frågor (2) lyssna (3) tolka vad deltagaren berättar. Detta 

betyder att betoningen inte är det viktiga i frågan, utan det som är viktigt är att 

intervjuaren vet vad den vill få ut med sin ställda fråga.  

Författarna valde manifest innehållsanalys som beskrivet enligt Graneheim och 

Lundman (2004) för att syftet med undersökningen var att ta reda på 

användarens upplevelser. Därför är manifest innehållsanalys en metod att 

föredra istället för en latent innehållsanalys, då den faktiska upplevelsen 

kommer fram och inte blir påverkad av författarens subjektiva tolkning. En 

manifest innehållsanalys anser författarna förstärka tillförlitligheten, då analysen 

inte görs olika från den ena författaren till den andra. Detta eftersom analysen 

inte har färgats av författarens tolkningar utan resultatet bara blir en 

sammanställning av deltagarnas upplevelser, så som de blev beskrivna under 

intervjun.   

För att få respondentvalidering kan forskaren enligt Bryman (2008) skicka 

resultatet till deltagarna för att få en bekräftelse på om beskrivningen är korrekt. 

Detta har gjorts i denna studie för att författarna vill vara säkra på att deras 
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redovisning av intervjuerna är rätt uppfattade, för att säkerställa trovärdigheten i 

studien. Om författarna inte gjort detta skulle det kunna innebära att deltagarna 

läser studien och upplever sig missförstådda och att resultatet hade blivit 

inkorrekt. Inkorrekt på så vis att författarna har vinklat resultatet i en önskad 

riktning.  

7.2 Resultatdiskussion 

Vid jämförelsen med Bjarnasons (2011) licentiatuppsats förekom svårigheter att 

hitta likheter och skillnader på grund av att studierna haft fokus på olika saker. 

Denna undersökning har varit mer djupgående och detaljrik om ett specifikt 

hjälpmedel medan Bjarnasons studie har riktat sig allmänt till alla hörseltekniska 

arbetshjälpmedel, vilket medförde att jämförelserna inte blev lika ingående som 

författarna hade önskat. Bjarnason har exempelvis nämnt att lokalen påverkar 

konferenshjälpmedlet men dock inte vad som räknas som en bra alternativt 

mindre bra lokal. Deltagarna mellan studierna har olika sätt att använda sig av 

hjälpmedlet samt olika arbetsplatser. Därför finns det brister i jämförelsen av 

upplevelserna gällande konferenshjälpmedlet och kan därför inte bedömas om 

upplevelserna har blivit mer positiva över tid. Trots det så skiljer sig inte 

upplevelserna så mycket mellan varandra. Detta kan vara att upplevelsen inte 

påverkas av konferenssystemet som teknik, utan andra aspekter runtomkring 

som exempelvis rumsakustiken. 

Resultatet visar att det krävs vissa förutsättningar för att konferenshjälpmedlet 

ska fungera, detta kommer även Bjarnason (2011) fram till i sin studie. En av 

förutsättningarna är att det finns en god akustik i lokalerna där hjälpmedlet ska 

användas. Deltagare från båda studier upplever att detta inte förekommer i alla 

lokaler som finns tillgängliga på arbetsplatsen. Akustiken behöver ses över 

redan när användaren får prova ut sitt hjälpmedel. Att begära detta vore 

förmodligen inte möjligt, att arbetsgivare ska åtgärda alla lokaler på 

arbetsplatsen. En idé kan vara att arbetsgivare anpassar ett fåtal rum som 

användaren kan få förturen till att använda. Problem uppstår om det är fler 

personer med en hörselnedsättning på samma arbetsplats som behöver denna 

anpassning. En aspekt kan också vara att de inte vistas i en och samma lokal 

utan arbetar i olika lokaler och miljöer. Konferenshjälpmedlet bör utvecklas så 

att det inte blir lika beroende av rummets akustik i och med att många användare 

reser i sitt arbete, vilket gör att miljöerna i lokalerna förändras och det är svårt 

för arbetsgivare att påverka dessa.  

Det är inte bara lokalens akustik som har påverkat konferenshjälpmedlet för 

deltagarna, de beskrev även att elektriska störningar har förändrat ljudkvaliteten, 

vilket uppträdde som ett knastrande ljud. Störningarna uppges eller tros komma 

från andra elektriska komponenter i rummet och det hindrar dem i sin 

användning av konferenshjälpmedlet. Detta uppmärksammades även i en studie 
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av Punsch et al. (2007) där lysrör störde ut FM-systemet som användes. 

Användandet minskar vid dessa situationer då konferenshjälpmedlet inte är till 

någon hjälp utan upplevs mer ansträngande. Därför bör detta problem ses över 

eftersom det finns många elektriska komponenter i dagens samhälle som skulle 

kunna påverka konferenshjälpmedlet. 

Hörseltekniska hjälpmedel samlar in talljud och arbetar för att förbättra SNR 

(Kim & Kim, 2014). I stimmiga miljöer tycker deltagarna att bordsmikrofonen 

inte hjälper, då det fångar upp för mycket omgivningsljud. Detta trycker på att 

bordsmikrofonen inte klarar av att förbättra SNR i alla situationer, för att 

användarna inte upplever någon skillnad med eller utan mikrofonen, på grund av 

att det fortfarande är problematiskt att höra i dessa miljöer. Situationer där 

arbetstagaren behöver använda hjälpmedlet varierar, i ena mötet kanske alla 

delar av ett konferenshjälpmedel behövs och andra gånger bara en komponent. 

Därför kan det vara en svår bedömning om användaren ska få tillgång till alla 

enheter som konferenshjälpmedlet består av. Det kan möjligtvis handla om en 

kostnadsfråga, hur många enheter användaren får. Därför kan mikrofonerna 

behöva bli mer flexibla och inte bli lika påverkade av miljön så att användaren 

kan klara sig med färre enheter. 

I resultatet uppger fler av deltagarna att konferenshjälpmedlet gör så att deras 

arbetsprestation ökar, jämfört med om de inte har det. Deltagarna behöver 

planera och använda sig av strategier som läppavläsning och ge instruktioner om 

konferenshjälpmedlets användning. Detta tyder på att dubbelarbetet som 

Gullacksen (1993/2003) nämner i sin licentiatuppsats inte försvinner med 

konferenshjälpmedlet, vilket innebär att konferenshjälpmedlet inte täcker alla 

svårigheter. Upplevelsen av hörselsituationen anges av deltagare i denna studie 

som förbättrad och det blir inte lika ansträngande av att lyssna och vara delaktig 

när hjälpmedlet används. Konferenshjälpmedlet minskar känslan av trötthet, 

även om de fortfarande känner sig trötta. Det kan vara på grund av att 

dubbelarbetet fortfarande finns kvar, vilket leder till att de alltid får jobba mer 

än vad de är avsedda att göra.  

Arbetshjälpmedlet ska kompensera den nedsättning i arbetsförmågan som 

medföljer av funktionshindret (Arbetsförmedlingen, 2012). Detta kan 

ifrågasättas: vad menas med att arbetshjälpmedlet ska kompensera 

nedsättningen i arbetsförmågan, ska det göra det fullt ut eller delvis? Det 

framgår i resultatet att hjälpmedlet delvis kompenserar men att den aldrig kan 

göra det fullt ut. Det är inte praktiskt möjligt att ersätta en normal hörsel med ett 

hörseltekniskt hjälpmedel, då en hörselnedsättning inte bara medför förhöjda 

hörtrösklar utan taluppfattningen blir även försämrad. Försämrad taluppfattning 

innebär att tids- och frekvensupplösningen är försämrad, vilket gör det svårare 

att skilja olika ljud från varandra (Plack, 2014). 
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Deltagarna upplevde att deras kollegor har en positiv inställning till att använda 

sig av hjälpmedlet, för att användaren ska kunna vara delaktig i samtalet. Det 

som kan påverka denna upplevelse, är att deltagarna uppgav att de varit på 

arbetsplatsen länge och att kollegorna har fått in en vana vid användningen av 

arbetshjälpmedlet. Dessutom har de blivit medvetna om hur de bidrar för att 

personen med hörselnedsättning ska känna sig delaktig. Resultatet överraskade 

då tidigare studier av Punch et al. (2007) samt Tye-Murray et al. (2009) kommer 

fram till att deltagare tycker att kollegors negativa attityd mot 

hörselnedsättningen påverkar det sociala samspelet. 

Upplevelser om vilken mikrofonenhet som är bäst att använda varierar då 

deltagarna har olika syften med användandet. För B var syftet med användandet 

att kunna höra alla mötesdeltagare lika mycket för att vara mer delaktig i den 

“normala” diskussionen, vilket gör att han därför använder bordsmikrofonen. 

Medan D vill komma nära talaren för att få bästa möjliga ljudbild från den som 

pratar just då och väljer därför tryck och tala mikrofonen. Behovet kan påverkas 

av att de har olika hörselnedsättningar eller att användarna har olika 

hörhjälpmedel då B har hörapparat och D har CI. Kan detta ha betydelse för 

valet av mikrofon? A som också är CI-användare använder sig av 

bordsmikrofon vid mindre möten, men hon kompletterar konferenshjälpmedlet 

med läppavläsning. Detta kan betyda att det inte är CI:t som påverkar 

upplevelsen av bordsmikrofonen utan möjligen användningen av andra 

strategier. Då D har en nedsatt syn blir läppavläsning svårt att använda som 

komplement till bordsmikrofonen. Behovet av konferenshjälpmedlet kan därför 

också påverkas av andra sinnen som exempelvis synen. Detta belyser att 

konferenshjälpmedlet behöver utvecklas efter olika behov och på en individuell 

nivå. Utvecklingen av hjälpmedel har anpassats efter behov och individ, genom 

att systemet har flera alternativ till mikrofoner, vilket upplevs som positivt hos 

användarna eftersom det ser till deras individuella behov. I utvecklingen av 

konferenshjälpmedlet är det dock inte bara behovet som behöver tas reda på som 

Smaldino et al. (2009) framför. Utan som resultatet visar finns det från 

användarnas sida även förslag om utveckling av själva teknikens utformning för 

att förenkla användandet.  

7.3 Slutsats 

Slutsatser som kan dras är att personer med hörselnedsättning klarar av att 

arbeta längre arbetsdagar med hjälp av konferenshjälpmedlet. Det hjälper även 

till att vara delaktig och social på arbetet. 

Med ett konferenssystem som arbetshjälpmedel underlättas kommunikativa 

situationer med kollegor och andra mötes- och utbildningsdeltagare. Trots att 

hjälpmedlet hjälper till med att höra bättre måste det finnas en förståelse att 
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konferenshjälpmedlet inte ersätter en normal hörsel, och att anpassningar i 

omgivningen bör ske. 

Bortsett från bristerna i jämförelsen visas det ändå att upplevelser gällande 

konferenshjälpmedel inte har förändrats markant trots utveckling av tekniken. 

Det som dock kan ses är att kollegors inställning och attityd mot ett hjälpmedel 

är mer positiv idag än tidigare. 

Kombineras konferenshjälpmedlet med andra lösningar exempelvis teckenspråk 

kan fler situationer på arbetsplatsen fungera mer optimalt än att endast en 

lösning används. 

Studiens resultat har visat att konferenshjälpmedlet behöver vara mer flexibelt i 

alla ljudmiljöer. Konferenshjälpmedlet behöver utvecklas på så sätt att det inte 

störs av andra elektriska komponenter, för att detta komplicerar lyssnandet för 

användaren. 

7.4 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har ingen av deltagarna varit i en ledande position på 

arbetsplatsen, vilket kan innebär att tala inför större grupper. Något som kan 

studeras vidare på är om upplevelsen av konferenshjälpmedlet är liknande för en 

arbetstagare i en ledande position, jämfört med en som inte är det, vilket kan 

innebära att behovet och kraven är annorlunda. Ännu en annan aspekt som inte 

har varit med i denna undersökning är personer som har fått sin 

hörselnedsättning på senare år. Det skulle vara intressant att undersöka i och 

med att de kan ha mindre vanor med strategier som läppavläsning eller 

teckenspråk. Deras situation kan ha ändrats drastiskt från att höra normalt till att 

ha hinder att anpassa sig till och därmed bli mer beroende av 

konferenshjälpmedlet. 

Ytterligare vore det intressant att undersöka hur processen vid reparationer av 

hjälpmedel går till, detta för att både deltagare från denna studie och Bjarnasons 

studie uppger att processen är lång och krånglig. 

Avslutningsvis hade det varit intressant att göra en liknande undersökning som i 

Danermark och Coniavitis Gellerstedt (2004) studie. Att jämföra grupperna; 

personer med hörselnedsättning utan hörseltekniska hjälpmedel och en grupp 

som använder sig av hörseltekniska hjälpmedel istället, för att se om hjälpmedlet 

underlättar kontrollen av kommunikation i arbetet.   
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Bilaga 

1. Inbjudan  

2. Informationsbrev 

3. Samtyckes-blankett 

4. Intervjuguide 

  



 

Bilaga 1. 
 

Inbjudan till studie  

Deltagare sökes till ett examensarbete gällande 

arbetshjälpmedel! 

 

Hej! 

Vi är två audionomstudenter på Örebro Universitet som nu ska göra ett examensarbete. Vi 

söker deltagare och skickar här med en inbjudan för att hitta dig som är intresserad av att vara 

med i vår undersökning.  

 

Information om vår Studie 

Syftet med studien är att genomföra intervjuer där vi ska undersöka personer med 

hörselnedsättning i Örebro län, som använder ett konferenshjälpmedel/FM-system i sitt 

arbete. Det vi vill undersöka är din upplevelse av arbetshjälpmedlet. 

  

Tyvärr finns det inte många studier som undersöker användarnas upplevelse av deras 

arbetshjälpmedel. En studie vi hittat studerade upplevelsen av arbetshjälpmedel år 2009. Vår 

fråga är om upplevelsen har förändrats efter sju år?  Med denna studie vill vi därför få fram 

mer information för både tillverkare och andra audionomer, hur användarna uppfattar sitt 

arbetshjälpmedel: i vilka situationer det är mest användbart och där det finns områden till 

utveckling. Enligt vår uppfattning behöver användarnas åsikter och behov framföras för att 

tekniken ska kunna utvecklas mot det som efterfrågas.  

 

Är du den vi söker? 

Vi söker dig som har en hörselnedsättning och använder i ditt arbete ett 

konferenshjälpmedel/FM-system. Vi ser gärna att du har svenska som modersmål, är mellan 

30- 50 år och använt arbetshjälpmedlet i minst ett år. 

 

Utförandet 

Intervjun kommer vara på ca.30 min -1 timme. 

 

För dig som är intresserad skicka ett mail till Ebba eller Emma. 

Där du anger: Namn, ålder, kontaktuppgifter, hur länge du använt ditt arbetshjälpmedel, yrke 

och typ av hörselnedsättning (om du har vetskap om detta, skriv om din hörselnedsättning är: 

medfödd/förvärvad, lätt, måttlig eller svår).  

 

All information vi får av dig kommer behandlas med sekretess. Du har som deltagare rätt att 

avstå från deltagandet i studien när som helst under arbetets gång.  

 



 

 
 

Har du några frågor angående studien är du välkommen att kontakta oss på: 

 

Ebba Abrahamsson    Emma Nyman 

Mail: xxx@xxx.com   Mail: xxx@xxx.com 

Mobil nr: xxx-xxxxxxx   Mobil nr: xxx-xxxxxxx 

 

Berth Danermark 

Mail: xxx@xxx.com 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ebba Abrahamsson & Emma Nyman 

Audionomprogrammet T6  

Örebro Universitet 

4 februari 2016 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 2.  

Information 

 

Ett arbetshjälpmedel är till för att kompensera de brister som kan uppstå vid ett 

funktionshinder i arbetet. Det finns få studier som undersöker upplevelsen om hur 

hörseltekniska hjälpmedel i arbetet fungerar för användare i arbetslivet. För att kunna 

utveckla arbetshjälpmedlen bör detta undersökas ytterligare. Vi har valt att inrikta oss på 

konferenshjälpmedel för att detta ska hjälpa en person med hörselnedsättning att bli mer 

delaktig vid kommunikation i grupper som är fler än två personer. Med motiveringen att 

studier har visat att majoriteten av arbetstagare medger att de har svårigheter att höra vid 

kommunikation i större grupper.    

 

Studien 

Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av konferenshjälpmedel som används i 

arbetet av personer med hörselnedsättning samt att undersöka om upplevelsen av tekniken 

som finns idag skiljer sig mot Bjarnasons (2011) studie. 

Frågeställningar: 

- På vilka sätt underlättar ett konferenshjälpmedel i arbetet? 

- Vilka nackdelar upplevs finnas gällande konferenshjälpmedlen?  

- Hur upplevs konferenshjälpmedlet kompensera för personens nedsatta hörsel i arbetet och 

på vilket sätt? 

- Finns det någon önskan/förslag om förbättring gällande konferenshjälpmedlet? 

- Vilka skillnader finns mellan dagens upplevelser och de upplevelser som redovisas i 

Bjarnasons (2011) studie? 

- Vilka likheter finns mellan dagens upplevelser och de upplevelser som redovisas i 

Bjarnasons (2011) studie? 

 

Utförande 

För att svara på vårt syfte kommer vi att genomföra en intervju som varar mellan 30-60 min. 

Längden på intervjun är beroende på hur aktiv du är som deltagare. Intervjuerna kommer att 

spelas in för att vi ska kunna bearbeta och analysera materialet efteråt. Materialet kommer att 

jämföras med en tidigare studie som redovisas senare i arbetet. De som har tillgång till 

materialet är Ebba Abrahamsson, Emma Nyman och handledaren till examensarbetet Berth 

Danermark. 

 

Eventuella problem som kan uppstå 

I kommunikation mellan två eller flera personer kan det ske misstolkningar och missförstånd. 

Detta vill vi lösa genom att ha ett öppet förhållande mellan den deltagande och oss, vilket 

innebär att du när som helst får ifrågasätta våra ämnen och frågor i intervjun. För att vi ska 

vara säkra på att vi inte misstolkar vad du säger kommer vi att ställa följdfrågor och 

sammanfatta det som sagts så att du har möjlighet att ta ställning till om det är korrekt 

uppfattat eller inte. Om inte, kommer du få tid att justera detta och utveckla dina svar.  



 

 
 

 

Örebro universitet omfattas av sekretesslagstiftningen vilket innebär att vi kommer att 

behandla dina uppgifter enligt svensk lag. I studien kommer inga namn eller andra uppgifter 

att redovisas som kan identifiera dig. Detta innebär att dina åsikter kommer redovisas 

anonymt.  

 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt till att avbryta ditt deltagande när du vill, utan 

anledning. Vid ett avsägande av deltagandet i studien kommer all information vi fått av dig 

raderas.  

 

Studien beräknas vara färdigställd i början av april 2016. Vill du som deltagare få del av 

uppsatsen var vänlig informera oss om detta vid intervjutillfället eller via mail. 

 

Om vi behöver komplettera intervjun kan vi komma att ta kontakt med dig igen och ställa 

ytterligare en fråga eller klargöra en beskrivning av en upplevelse du gett oss, 

 

 

 

 

 

Vi ser framemot att få träffa dig! 

 

Ebba Abrahamsson & Emma Nyman 

Audionomprogrammet, Termin 6 

Örebro Universitet. 

  



 

 
 

Bilaga 3. 

 

Samtycke 

 

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) §17 får 

forskning bara utföras om deltagaren har samtyckt till den forskning som avser honom eller 

henne. För att kunna använda dina åsikter i vår studie behöver vi ditt samtycke.  

 

Genom att du skriver under här nedan samtycker du till att:  

- Deltaga i en intervju 

- Intervjun blir inspelad 

- Vi använder oss av den skriftliga informationen gällande arbetsuppgifter, 

hörselnedsättning och kön i studien. 

- Vi använder oss av dina beskrivna upplevelser gällande konferenshjälpmedlet/FM-

system i studien. 

 

 

 

Kom ihåg att du har rätt till att när som helst avsäga ditt deltagande i studien! 

 

 

 

 

 

__________________________   ______________________________________________ 

Ort och datum                                 Namn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag med detta samtycke till intervjun.  
  



 

 
 

Bilaga 4. 

Intervjuguide 

Informera om: 

❏ Muntligt gå igenom samtycket:  

❏ Informera om nyttjandekravet: att vi endast kommer använda 

intervjumaterialet oss emellan och endast för denna studies räkning därefter 

raderas allt.                  

❏ Är det okej att intervjun spelas in? 

❏ Kan vi kontakta dig efter intervjun om komplettering är nödvändig med 

ytterligare intervjufrågor eller klargöra av en beskriven upplevelse? 

 

❏ Deltagaren får stå över att svara på frågor eller avsluta intervjun när denne så väl 

önskar. 

❏ Att alla intervjufrågor utgår och är relaterat till konferenshjälpmedlet. 

 

❏ Bakgrundsfrågor 

❏ Vilken typ av hörselnedsättning har du? / hur var hörselnedsättning innan du fick ditt 

CI?  

❏ Hur länge har du använt/haft din hörapparat/CI? 

❏ Hur mycket använder du hörapparaterna/CI.t? 

❏ Modersmål? 

❏ Hur länge har du använt dig av arbetshjälpmedlet?  

 

❏ Beskriv en vanlig arbetsdag för dig med ditt arbetshjälpmedel 

❏ Vilka situationer använder du dig av konferenshjälpmedlet? 

❏ Beskriv en händelse där du använt hjälpmedlet som var positiv. 

❏ Beskriv en händelse där du använt hjälpmedlet som var negativ. 



 

 
 

 

❏ Möten/Utbildningar/Sammanträden/Arbetsuppgifter 

❏ Beskriv kontakten med övriga kommunikationsdeltagare! 

❏ Hur länge pågår dessa tillställningar??  

❏ Anpassning av personerna i omgivningen? 

❏ Hur är lokalen uppbyggd? 

❏ Något som funkar mindre bra? Beskriv!  

❏ Något som funkar bra? Beskriv! 

 

❏ Konferenshjälpmedel som teknik 

❏ Beskriv ditt konferenshjälpmedel! 

❏ Är konferenshjälpmedlet bundet till en viss plats eller är det flyttbart? 

❏ Hur länge har du använt dig av konferenshjälpmedlet? 

❏ Kan du beskriva hur tekniken är att hantera. 

❏ Finns det några störningsmoment i samband med användning av 

konferenshjälpmedlet? 

❏ I vilka situationer väljer du att inte använda konferenshjälpmedlet och varför? vad 

skulle kunna förändras så du skulle känna att du vill använda hjälpmedlet i dessa 

situationer? 

❏ Hur fungerar det socialt? 

❏ Fungerar hjälpmedlet i sociala sammanhang? Beskriv! 

❏ Vilka förutsättningar behövs för att konferenshjälpmedlet ska fungera bra? 

❏ Hur flexibelt är hjälpmedlet? Behöver du planera inför användning? Hur påverkar det 

dig och ditt arbete?  

 

❏ Känslor 



 

 
 

❏ När du inte använder dig av konferenshjälpmedlet, hur känner du dig då efter en dag? 

Jämför gärna med när du använder hjälpmedlet. 

❏ Känner du att hjälpmedlet hjälper dig att klara av arbetet bättre med än utan? I så fall 

hur?  

❏ Vilka krav känner du att du har på dig själv på arbetsplatsen?  

 

 

 

 

 


