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Abstract 
This essay is about the history of the hearing aid in Sweden, from 1930s until today. 

The hearing aid as an apparatus is described, and views by the users are presented. 

Articles and interviews have been used as source material to answer the main questions. 

  

In the essay, people who have written the articles, and the ten users being interviewed, 

describe how hearing aids are used in everyday life, and how users interact with people 

in general and how the hearing care system treats users. Another question regards how 

users perceive their own hearing aids from an aesthetic perspective. The articles are 

collected from a member-paper for people who have a hearing-loss. The articles were 

published between 1943 and 1960. 

  

The result is that these users are quite comfortable with their hearing aids. This result is 

also contradictory to the general view of a person who has a hearing loss. The general 

view of a person with a hearing aid is a person with a problem. The given result shows 

that this general view is in conflict with how people with a hearing loss can view 

themselves.  
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Tack! 

 

Till de tio personer med hörselnedsättningar som på ett mycket generöst sätt ställt upp 

på att intervjuas och som på ett uppriktigt sätt fört fram sina åsikter.  
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Inledning 
Idén till uppsatsen fick jag under hösten 2008 från en artikel i tidningen Språkröret, som 

är Hörselskadades riksförbunds medlemstidning. I artikeln presenterades de senaste 

hörapparatsmodellerna. Christian Wollin, VD för företaget Sennberg säger i artikeln att 

det i dag produceras hörapparater för personer med lindriga hörselnedsättningar: 
 
Vi tror att vi kommer nå en helt ny kundgrupp, personer som inte använt hörapparater förut, 
som är aktiva i yrkesliv och fritid men har fått vissa svårigheter att följa med i samtal, på 
möten och liknande. Genom att byta färg och mönster på skalet kan man visa sin personliga 
stil.[…] Anledningen till att tillverkarna riktar in sig på lindrigt hörselskadade är att den 
gruppen är stor och att många där inte använder hörapparater alls. Genom att ta fram nya, 
lättanvända modeller får vi fler användare och högre acceptans för hjälpmedel över lag, 
vilket gynnar alla.1 

 
I hans uttalande finns påståenden om att hörapparater kommer accepteras lättare om 

många använder dem och att man kan bära hörapparaten som en detalj i sin klädsel. De 

föreställningar som finns om hörapparaten som ett dolt och trist hjälpmedel håller på att 

förändras. Hörapparaten behöver inte längre vara dold utan kan visas upp för andra. 

Föreställningen om att personer med hörapparater är särskiljda från samhället i stort 

ställs på sin kant om många fler personer tar hjälp av en hörapparat. Kan man till och 

med vara tillfreds som hörapparatsbärare? Det låter som om det är möjligt i Christian 

Wollins vision.       

 

Hans vision om framtiden väckte frågor hos mig om hur det har varit förut. Frågor om 

hur hörapparater utvecklades och introducerades på den svenska marknaden, och hur 

personer med nedsatt hörsel har upplevt hjälpmedlet från 1940-talet till i dag. 

Syfte 
Mitt syfte är att undersöka hur hörapparaten som både teknisk apparat och hjälpmedel 

har utvecklats och integrerats i samhället, från 1940-talets till i dag. Eftersom 

hörapparaten både är en apparat och ett hjälpmedel kommer jag att undersöka dels hur 

den tekniska förändringen har skett, dels hur brukarna har använt hörapparaten och 

bemötts av omgivningen. Förändringen har inte inträffat i ett vakuum utan varit 

beroende av samhällets inställning till funktionshindrade. Jag fokuserar på brukarna 

eftersom deras åsikter sällan beskrivs, inte minst i akademiska sammanhang.  

                                                            
1 Tidningen Auris, nr 5/2008, ”Happen” får ny placering 
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Frågeställningar 
Hur har hörapparaten som teknisk apparat utvecklats och integrerats i samhället? 

Hur har brukare använt sitt hjälpmedel? Har de valt att visa upp hjälpmedlet eller inte? 

Hur har brukarna bemötts av omgivningen, det vill säga privatpersoner, hörselvård och 

hörapparatsföretag? 

Hur jämförs hörapparater med glasögon? 

Forskningsläge 
Handikapphistoria som forskningsfält etablerades så sent som på 1990-talet och är ett 

förhållandevis oetablerat forskningsområde.2 I Auris, medlemstidningen för personer 

med hörselnedsättningar, finns en debattartikel insänd av Handikapphistoriska 

föreningens ordförande Bengt Lindqvist. Han skriver att kunskap om handikappade 

håller på att gå förlorad eftersom att forskningen på området är knapp. Bengt Lindqvist 

tycker att handikapphistoria borde ges ”samma status och värde som arbetarrörelsen och 

kvinnorörelsens historia.”3 Att forska om hur personer med hörselnedsättningar har 

resonerat om sitt hjälpmedel kan bidra till att skapa en identitetskänsla hos gruppen. 

Historikern Knut Kjeldstadli skriver i sin bok Det förflutna är inte vad det än gång var4 

att: 

 
Den nya kvinnorörelsen har vänt sig till historien – för att visa att kvinnor existerade om de 
än gjorts osynliga – för att förstå bakgrunden till kvinnoförtryck, för att finna positiva 
hjältinnor att identifiera sig med. I dessa sammanhang är historien bekräftande. Känslan av 
historisk gemenskap är god och positiv.5   

 

Även personer med hörselnedsättningar har varit osynliga i samhället. Ett problem är att 

det endast finns ett fåtal positiva förebilder att identifiera sig med. En hörselnedsättning 

är dessutom ett dolt funktionshinder. Med det menas att hörapparaten och 

hörselnedsättningen går att dölja relativt effektivt. Det är svårt att med blotta ögat se 

vem som har en hörselnedsättning. 

 

                                                            
2 Holme, Lotta & Olsson, Ingrid (2000) Handikapphistorisk forsning – en översikt s.209 
3 Auris – Tidskrift för hörselskadade, nr 6/2008, ”Handikapphistoria ett försummat område”. 
4 Kjeldstadli(1998) Det förflutna är inte vad det en gång var. 
5 Kjeldstadli (1998) Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 24 



6 
 

Historikerna Staffan Förhammar och Marie Nelson är redaktörer för Funktionshinder i 

ett historiskt perspektiv6 som handlar om hur det svenska samhället har sett på 

funktionshinder från 1700-talet fram till i dag. De menar att samtida forskning kring 

funktionshinder sätter in människor i ett politiskt, ekonomiskt och socialt sammanhang. 

Tidigare forskning har undersökt medicinska och individuella aspekter av handikapp. 

Det nya perspektivet visar att en funktionshindrad person kan vara hindrad både att 

utföra handlingar och att interagera med andra i en specifik situation, men inte hindrad i 

en annan. De menar att det som gör en person funktionshindrad till stor del är 

situationsbundet.7 Denna bok används för att ge en bakgrund till hur personer med 

nedsatt hörsel har bemötts av samhället, vilket visar på hur marginaliserade personer 

med hörselnedsättningar har varit. 

  

Historikerna Lotta Holme och Ingrid Olsson undersöker funktionshinder i kapitlet 

Handikapphistorisk forskning – en översikt.8 De menar att skolväsendet är det område 

som ägnats störst uppmärksamhet inom handikapphistorisk forskning.9 De skriver även 

att: ”det finns mycket få studier som analyserar vardagliga och folkliga föreställningar 

om och attityder till handikappade.”10 Det är den luckan jag vill fylla med min 

undersökning och fokus ligger på hjälpmedlet hörapparaten och upplevelsen av den. 

Många personer är beroende av hörapparater för att kunna höra i sin vardag. 

Hörselskadades riksförbund beräknar att det finns 336 000 personer i Sverige som har 

hörapparat. De menar att dubbelt så många personer skulle behöva hörapparat men inte 

har tagit steget att prova ut en. I Sverige har 14,3 procent av befolkningen en 

hörselnedsättning, enligt mätningar gjorda 2005.11    

 

Magnus Tideman, socionom och doktorand i socialt arbete, är redaktör för boken 

Perspektiv på funktionshinder & handikapp12 där olika kapitel beskriver hur man kan se 

på funktionshinder. Det kapitel som jag särskilt använt mig av är Utvecklingsstörning i 

dagens och gårdagens samhälle – får integrationsgenerationen plats i 

                                                            
6 Förhammar & Nelson, red. (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv 
7 Förhammar & Nelson (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, s.163 
8 Finns i boken Humanistisk hälsoforskning – en forskningsöversikt. 
9  Holme & Olsson (2000)  Handikapphistorisk forsning – en översikt s.215 
10  Holme & Olsson (2000)  Handikapphistorisk forsning – en översikt s.226 
11 Hrfs årsrapport (2007) äh, det var inget viktigt, s. 26  
12 Tideman, red. (2000) Perspektiv på Funktionshinder & Handikapp. 
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välfärdssamhället? skrivet av Anders Gustavsson, docent i pedagogik. Hans teori om 

integration i samhället för utvecklingsstörda går även att applicera på personer med 

hörselnedsättningar vilket jag kommer att göra i uppsatsen. Integrationsperspektivet är 

det perspektiv som kommer att användas i uppsatsen. Ett annat kapitel i samma bok är 

Teknik – möjliggörare eller hinder, skrivet av pol.mag. Peter Lorentzon. Han diskuterar 

hjälpmedel i relation till den generella tekniska utvecklingen i samhället. Dessa kapitel 

beskrivs mer ingående i uppsatsens avsnitt som heter teoretiska perspektiv. 

Metod  
De källor som valts för undersökningen är muntliga och skriftliga. Jag har intervjuat tio 

personer. Fem av dem fick hörapparat under 1950-talet och fem fick hörapparat under 

1990-talet. De är alla medlemmar i Hörselskadades riksförbund och bosatta i 

Stockholm. I uppsatsen är deras namn fingerade. 

 

Rekryteringen av intervjupersoner har skett på två olika sätt. Några rekryterades genom 

att jag besökte Hörselskadades riksförbund och bad att få intervjua personer som har 

hörapparat. Flera personer ställde spontant upp på att intervjuas i samband med en 

pågående aktivitet i medlemslokalen. De fick inte ta del av frågorna innan 

intervjutillfället, och varje enskild intervju tog ungefär en halvtimme. De andra 

personerna som intervjuades svarade på min annons i medlemstidningen Språkröret. De 

fick ta del av frågorna innan intervjutillfället och intervjuerna som även här skedde 

enskilt pågick under ungefär en timme. Jag antecknade under intervjuerna och skrev 

rent anteckningarna samma dag.  

 

Personerna som intervjuats har fått sina hörapparater som barn eller vuxna. Åldern då de 

fått hörapparat kan utgöra en skillnad i upplevelsen av hjälpmedlet. 

Barndomshörselskadade känner inte till något annat och har lärt sig kommunicera väl 

med hjälp av läppavläsning. Tre av dem som intervjuats passar in i gruppen 

barndomshörselskadade och fick sina hörapparater på 1950-talet. Den ålder personerna 

hade uppnått, då de fick hörapparaten, skrivs i parantes efter varje namn, liksom 

årtiondet då de fick hörapparaten. Gruppen består av: Mats (4, 1950-talet), Hans (7, 

1950-talet) och Sven (8, 1950-talet).   
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Det är större sannolikhet att de personer som får hörapparat som vuxna har förutfattade 

åsikter om hjälpmedlet när de får hjälpmedlet, än de som fick hörapparat som barn. De 

har även upplevt hur deras kommunikationsförmåga successivt har försämrats. Det kan 

vara en lättnad att få hörapparat, och samtidigt kan det vara svårt att acceptera den nya 

identiteten som hörapparatsbärare. Gruppen består av två kvinnor som fick hörapparater 

på 1950-talet, Astrid (30,1950) och Elsa (37,1950-talet). De övriga fem 

intervjupersonerna har fått sina hörapparater på 1990-talet. Det är Gunne (50,1990-talet) 

Kristina (55,1990-talet), Uno (60,1990-talet) Kurt (64,1990-talet) och Oskar (72,1990-

talet). De är alla med i Hörselskadades riksförbund.  

 

En av de skriftliga källorna är tidningen Språkröret med 17 använda artiklar som är 

publicerade mellan 1944 och 1960. Anledningen till att nummer från de åren har 

använts för undersökningen är att de var expansiva och viktiga år för hörapparaten som 

tekniskt hjälpmedel, samt att hörselvården i Stockholm etablerades då. Språkröret är 

Hörselskadades riksförbund i Stockholms medlemstidning och utgavs första gången 

1944 då den lokala föreningen bildades. Den utkommer fortfarande med tio nummer per 

år. Tidningsledningen hade ambitionen att göra den både informativ och som ett forum 

för diskussioner. Redaktören Johannes Ramberg skrev i den första ledaren: ”Må 

tidningens motto bliva: Ärlig, orädd och storsint kamp för Dövas Väl!”13 Tidningen 

innehöll debattinlägg författade av läkare och andra inflytelserika personer samt 

insändare skrivna av vanliga medlemmar. Tidningen tog upp intressefrågor kring hörsel 

ur barns, tonåringars och vuxnas perspektiv. Artiklarna handlar om allt från en 

ungdomsklubb, politiska beslut, nya hörapparater och personliga upplevelser av 

hörselnedsättningar. Bredden på artiklarna i tidningen förmedlar en sammansatt bild av 

den hörselskadades villkor under tidsperioden 1944-1960.  

 

I undersökningen har 17 artiklar använts och urvalet har bestämts av att artiklarna 

handlat om hörapparatens tekniska utveckling, upplevelser av hörselnedsättningar och 

om hörselvårdens etablering i Stockholm. Genom att läsa titeln och ingressen på 

artiklarna har jag avgjort om de varit intressanta för undersökningen. De som har verkat 

intressanta har jag sedan, till en början, skumläst för att se om de innehöll något relevant 

för undersökningen. Texterna i Språkröret är publicerade mellan åren 1944 och 1960. 

                                                            
13 Språkröret, nr 1/1944, Vår nya tidning 
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Då var hörapparater något förhållandevis nytt och ett antagande är att de flesta av 

texterna är skrivna av personer som fått hörapparat som vuxna. 

 

En annan källa är boken Att höra bättre – en vägledning för alla som har bekymmer för 

sin hörsel av Lowell Brentano.14 Den är riktad till personer som har hörselnedsättningar 

samt deras familjer. I den finns beskrivningar av hur olika hörsituationer kan upplevas, 

samt råd om hur vardag och samvaro kan underlättas för den hörselskadade. Boken är 

utgiven 1951 i England. I boken beskrivs situationer i annat land, men den psykologiska 

upplevelsen av hörselnedsättningen är relevant även i det svenska sammanhanget då 

upplevelserna kan sägas vara likvärdiga.  

 

Den bok som ligger närmast min undersökning är ingenjör Åke Ahlséns bok Ur 

tystnaden – En hörselvård växer fram.15 I den redogörs för hörselvårdens samt 

hörapparaters tekniska utveckling på ett omfattande sätt. Han arbetade under 1950-talet 

som tekniker och reparerade hörapparater, vilket betyder att han redogör för ett område 

han själv var verksam inom. Jag har använt mig av hans teknikhistoriska kunskap i 

redogörelsen av hörapparatens utveckling. Han har även varit Hörselskadades 

riksförbunds ordförande under åren 

 

De skriftliga källorna, det vill säga tidningsartiklarna och böckerna som nämns ovan, 

har använts i undersökningen för att beskriva hörselvårdens etablering och 

hörapparatens utveckling.  Men de har även använts till beskrivningen av hur personer 

med en hörselnedsättning upplevde sitt hjälpmedel och omgivningens reaktioner, från 

1940-talet till 1960-talet.  

 

De muntliga källorna har använts framförallt för att få en förståelse för hur personer 

med hörselnedsättning har använt och upplevt sitt hjälpmedel, och hur de bemötts av 

omgivningen. Anledningen till att de muntliga källorna dominerar uppsatsen är att det 

gått att ställa följdfrågor till intervjupersonerna och på så sätt har det materialet blivit 

större och viktigare.  

 

                                                            
14 Brentano (1951) Att höra bättre – en vägledning för alla som har bekymmer för sin hörsel. 
15 Ahlsén (1991) Ur tystnaden – en hörselvård växer fram. 
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Människor med nedsatt hörsel har varit beroende av både en teknisk utveckling av 

hörapparaten och av det omgivande samhällets bemötande. Därför är de två områdena 

teknikhistoria och mentalitetshistoria sammanlänkade. Historiken Kjeldstadli beskriver 

mentalitetshistoria som att den beskriver samhällets gemensamma attityder och något 

som är underförstått av alla.16  

Källkritik 
Jag är barndomshörselskadad och har två hörapparater. Det gör att jag har egna åsikter 

och upplevelser av hjälpmedlet. Trots det har jag distanserat mig från källorna eftersom 

jag varit intresserad av hur utveckling av hörapparaten har sett ut och hur andra personer 

med nedsatt hörsel har upplevt hörapparaten som tekniskt hjälpmedel. Den tidsperiod 

som jag undersöker, från 1944 fram till nu (2008), har jag endast delvis upplevt då jag 

fick hörapparater först på 1980-talet. De fördelar jag haft vid genomförandet av 

intervjuerna är att jag har en förförståelse för ämnet.  

 

De som intervjuats är insatta i sin funktionsnedsättning och är dessutom medlemmar i 

Hörselskadades riksförbund. Det faktum att de är medlemmar i intresseorganisationen 

visar att de har sökt en gemenskap med andra som har funktionshinder.  

 

Jag valde att intervjua dem enskilt så att deras åsikter så lite som möjligt skulle vara 

påverkade av vad de andra tyckte. De åsikter som kom fram under intervjuerna var 

mångfacetterade. Om jag valt att intervjua personer som inte är medlemmar i 

Hörselskadades riksförbund hade svaren antagligen sett aningen annorlunda ut 

beroende på att de möjligtvis inte accepterat sin hörselnedsättning i lika stor grad. Trots 

det faktum att intervjupersonerna i dag är medlemmar i Hörselskadades riksförbund 

berättade några även om sin barndoms- och ungdomstid som hörselskadade då de inte 

hade accepterat sitt funktionshinder på samma sätt. 

 

En liknande källkritik kan appliceras på medlemstidningen. Av de artiklar som jag valt 

har mestadels redaktörer och andra i hörselsammanhang kända personer varit skribenter. 

Det är inte ett långsökt antagande att de som skrivit vanliga insändare ändå var väl 

insatta i sin hörselnedsättning, eftersom de var medlemmar i intresseföreningen.  

                                                            
16 Kjeldstadli (1998) Det förflutna är inte vad det en gång var, s.88 
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Avgränsning 
En avgränsning är att studien genomförts på medlemmar från Stockholmsområdet. 

Medlemstidningen är lokal och alla intervjuade personer är bosatta i Stockholm.  

  

De som uttalar sig är vuxna personer med nedsatt hörsel. Urvalet består av personer som 

har hörapparat men inte CI-implantat.17 Den främsta orsaken till den avgränsningen är 

att hörapparater som tekniskt hjälpmedel har funnits längre än CI-implantat, och att den 

historiska aspekten intresserar mig. Den tidsmässiga avgränsningen är 1943 fram till i 

dag. 

 

Åsikterna om hörapparater kommer från brukarna själva, och indirekt redovisas även 

normalhörande personers attityder gentemot personer med nedsatt hörsel. 

Begrepp 
I uppsatsen använder jag mig av flera närliggande begrepp som handikapp och funktionshinder. 

I nationalencyklopedin definieras funktionshinder följande: 

funktionshinder, begränsning av en individs fysiska eller psykiska 
funktionsförmåga. Funktionshindret är oftast en direkt följd av en skada, medfödd 
eller förvärvad senare i livet. Det kan vara handikappande i vissa miljöer och 
situationer, i andra inte. Begreppet innefattas i det vidare handikappbegreppet, 
lanserat av bl.a. WHO 1980. Funktionshinder är en benämning som i officiellt 
språkbruk alltmer trängt undan benämningen handikapp .18  

Två ord som också används i uppsatsen är hörselskada och hörselnedsättning. Enligt 

nationalencyklopedin är en person med en hörselnedsättning ett vidare begrepp för även 

dem som hör lite dåligt.  

hörselskada, medfödd eller förvärvad hörselnedsättning som är så stor att personen 
behöver någon form av hörapparat. Hörselskadan kan bero på funktionsstörning i 

                                                            
17 På Hörselskadades riksförbunds hemsida, 6/12 2008, beskrivs CI‐implantat av Jan‐Ove Bergold:  
”Personer med cochlea ‐ implantat (CI) har ett inopererat tekniskt hjälpmedel som stimulerar 
hörselnerven. Det gör att en döv eller gravt hörselskadad person kan uppfatta ljud, men det 
återställer inte hörseln. Implantatet består av en mottagare och en elektrod som är inopererade i 
hörselsnäckan (cochlean). En mikrofon som placeras bakom örat uppfångar ljud som leds till en 
processor, som till exempel kan bäras i en ficka. Processorn kodar ljudet och skickar det till en 
sändare som sitter ovanför örat (ej inopererad). Från sändaren går sedan radiovågor till 
mottagaren som sänder elektriska signaler via elektroden till snäckan och retar hörselnerven – 
hjärnan uppfattar detta som ljud.” 
18Nationalencyklopedin, 2009‐03‐01, http://www.ne.se/artikel/1161397 
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mellanörat (ledningshinder) eller i hörselorganet (snäckan), hörselnerven eller 
hjärnans hörselcentrum.19 

Teoretiskt perspektiv 

Inom forskning som rör funktionshinder är perspektivet integration vanligt. 

Nationalencyklopedin beskriver integration som en process som leder till att skilda 

enheter förenas.20 I citatet nedan beskrivs hur invandrade etniska grupper kan integreras 

i ett samhälle. Liknande förhållanden kan gälla personer med funktionshinder, trots att 

de är födda i Sverige. Att vara integrerad i ett samhälle betyder att kunna vara delaktig 

under samma villkor som andra.  

I studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt för 
att beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade etniska grupper, 
slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till. Det kan gälla deras arbets- 
och bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella och politiska liv.21 

 

Funktionshindrade har genom historien delvis stått utanför samhället och inte varit 

fullständigt integrerade, vilket historikern Staffan Förhammar skriver om i kapitlet 

Svensk handikappolitik: Från separation till integration. ”Den svenska välfärdsstaten 

tillkomst är synonymt med tillkomsten av folkhemmet, och längre fram kom integration 

att bli ett honnörsord vad det gäller funktionshindrades villkor”22 Den ekonomiskt 

starka staten skulle stödja den enskilde individen, men under andra världskriget 

påverkades Sveriges ekonomi negativt. Gruppen funktionshindrade fick ett verkligt stöd 

först efter andra världskriget då samhällets ekonomi byggdes upp igen.23  

 

Ett kapitel som särskilt behandlar funktionshindrades hjälpmedel är skrivet av Peter 

Lorentzon, pol mag., Teknik – möjliggörare eller hinder där han beskriver hur teknik 

allmänt har integrerats i alla människors vardag. Under 1800- och i början av 1900-talet 

utvecklades teknik samtidigt med hälso- och sjukvården. Det bidrog till att utvecklingen 

av hjälpmedel till funktionshindrade växte.24 Ett tydligt exempel på det är hörapparaten 

som genom den generella elektriska utvecklingen uppfanns och började bli tillgänglig 

för människor med hörselnedsättningar. 

                                                            
19 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/1144112, 2009‐03‐01 
20 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/1131812 2009 ‐01 ‐31    
21 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/1131812 2009 ‐01 ‐31    
22 Förhammar & Nelson (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv s.21 
23 Förhammar & Nelson (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv s.21f 
24   Lorentzon (2000) Teknik – möjliggörare eller hinder s. 165 
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Anders Gustavsson, docent i pedagogik, har skrivit kapitlet Utvecklingstörning i dagens 

och gårdagens samhälle – får integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället?  Han 

börjar med att beskriva 1930-talet då framväxten av socialdemokraternas folkhem 

startade. I folkhemmet skulle alla människor ha samma värde, oberoende av ekonomisk 

och social status. En integration av människor med funktionshinder har skett genom 

lagstiftning. Funktionshindrade har fått likvärdig utbildning och även fått tillgång till 

arbetsmarknaden. Gustavsson konstaterar ändå att: ”I grund och botten kan man säga att 

integrerings- och normaliseringsprojekten erbjudit människor med funktionshinder plats 

i välfärdsstaten, även om de allra flesta trots allt bara fått de sämsta platserna.”25     

Hans kapitel som särskilt rör människor med en utvecklingsstörning går att applicera på 

funktionshindrade i allmänhet eftersom han beskriver hur den som är annorlunda blir 

bortsorterad genom människors vardagliga val.  I det moderna samhället kan vi leva 

nära människor utan att behöva samtala med varandra. Han beskriver att människor ofta 

väljer att interagera med personer de känner likhet med och som speglar deras egna 

sociala status, eftersom det inger en trygghetskänsla.26 Gustavsson påpekar att det 

personliga valet inte behöver vara medvetet men styrt av en rädsla att själv bli utesluten: 

”Känslan av att vara en sådan som `håller ihop med dumbommar´ upplevs av de flesta 

som otrevlig och skrämmande och man oroar sig för att andra, som tänker så, kan dra 

sig undan ens sällskap.”27 En person med synliga hörapparater tillhör inte normen och 

riskerar därför att bli ett andrahandsval hos normalhörande personer. Om det händer i 

arbetsrelaterade sammanhang samt i privata sammanhang så blir det ett tydligt negativt 

mönster i den hörselskadades vardag. Enligt svensk lagstiftning borde 

funktionshindrade vara integrerade i samhället. Men konsekvensen av människors 

enskilda val blir att lagen i praktiken inte följs.  

 

 

                                                            
25 Gustavsson (2000) Utvecklingstörning i dagens och gårdagens samhälle – får 
integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället? s.241 
26 Gustavsson (2000) Utvecklingstörning i dagens och gårdagens samhälle – får 
integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället? s. 240ff 
27  Gustavsson (2000) Utvecklingstörning i dagens och gårdagens samhälle – får 
integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället? s. 246 
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Bakgrund 

Funktionshindrade i samhället 
I Sverige var funktionshindrade under flera århundraden hänvisade till tiggeri för sin 

försörjning. De lyckades ofta få gåvor då de själva inte ansågs kunna påverka sin 

situation. De ansågs dessutom vara ett offer för Guds straff. När samhället blev mer 

sekulariserat började funktionshindrade utbildas så att de skulle kunna försörja sig 

själva.28 

 

År 1808 bildade pionjären Pär Aron Borg institutet för blind- och dövstumma på 

Djurgården i Stockholm. Två år efter öppningen av skolan fick den ett ekonomiskt 

bidrag av regeringen. Staten gav annars motvilligt bidrag till specialskolor eftersom man 

tyckte att specialutbildning låg inom kyrkans område.29 Kyrkan ansåg att outbildade 

funktionshindrade stod utanför samhället eftersom de inte tog del av en kristen bildning. 

Kyrkan ansåg att en kristen bildning i sig utgjorde en grund för ett mänskligt värde. I 

början av 1900-talet ändrade staten sin inställning och gav gruppen funktionshindrade 

större stöd så att de skulle rehabiliteras till nyttiga samhällsmedborgare.  

 

Hur personer med nedsatt hörsel har benämnts och kategoriserats är en historisk ledtråd 

till hur samhället har sett på funktionsnedsättningar.  

 
Kategoriseringar kan peka ut eller stigmatisera en grupp, den kan ge dem en identitet eller 
tillskriva dem vissa attribut. Hur ett samhälle kategoriserar individer avslöjar mycket om 
dess normer och värderingar. 30   

  

Ordet lytta användes kring sekelskiftet 1900 för att kategorisera en stor grupp 

människor som var psykisk sjuka, dövstumma, blinda och epileptiker. Ett annat ord som 

användes om gruppen funktionshindrade var abnorm, vilkets motsats är ordet normal. I 

början av 1900-talet började ordet invalid att användas, först i formen krigsinvalid.31 

Under samma tid användes även ordet dövstum om personer som hade en 

hörselnedsättning. Anledningen till att ordet döv användes tillsammans med stum har en 

praktisk förklaring. En del personer som hade en hörselnedsättning kunde inte uttala ord 

                                                            
28 Förhammar & Nelson (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv s19ff 
29 Förhammar & Nelson (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv s. 46ff 
30 Förhammar & Nelson (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, s. 166 
31 Förhammar & Nelson (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, s. 38ff 
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felfritt och valde kanske därför att vara tysta. De fick inte någon språkträning. Om man 

inte hör orden korrekt, är det svårt att uttala dem korrekt. Enligt författaren Ulla 

Ståhlberg kunde ordet döv i början av 1900-talet graderas i ”lite döv” eller ”mycket 

döv”.32 Den första föreningen för personer med hörselnedsättningar bildades 1921 och 

hette Svenska Föreningen för Dövas Väl. Även ordet lomhörd användes om personer 

med en hörselnedsättning i både vardagsspråk och debattartiklar av läkare med flera. 

Den hörselskadade debattören Gerda Meyerson tyckte redan 1920 att barn med 

hörselnedsättningar hamnade i ett felaktigt fack som normalhörande när de gick i 

skolan. Att använda orden döv och lomhörd var antagligen ett sätt att särskilja behoven 

hos barn med olika typer av hörselnedsättningar.  
 

Endast sådana, som äro födda döva eller som i späd ålder blivit fullständigt döva få 
undervisningar i dövstumskolor. Men de lomhörda barnen få på de flesta platser gå i de 
vanliga folkskolorna och undervisas vanligen tillsammans med de barn som ha normal 
hörsel. Detta är ett felgrepp. […] Mycket ofta blir de orättvist bedömda. Man håller dem för 
slöa, ouppmärksamma, eller svagt begåvade. […] Så få de följa med så gott de kunna, bli 
orättvist behandlade och ej sällan till åtlöje bland kamrater. 33      

 

 

Tydligt är att marginaliserade grupper först ändrar benämningar och att samhället sedan 

följer efter. År 1946 ändrade intresseföreningen Svenska Föreningen för Dövas Väl sitt 

namn. I medlemstidningen Språkröret debatterades namnförslag flitigt och resulterade i 

många insändare. Föreningen tog hjälp av en språkprofessor som menade att uttrycken 

döv, lomhörd, tunghörd och hörselsvag lät negativt, och han rekommenderade 

föreningen att byta namn till Hörselfrämjandet.34 Några år senare, 1950, bildades en 

förening ur Hörselfrämjandet som hette Helt Dövas klubb för personer med få 

hörselrester. De tyckte att de hade andra behov än personer med lindrigare 

hörselnedsättningar och att de kunde tillgodose dem bättre i en egen förening.35  I 

offentliga handlingar slutade man först 1953 att benämna människor som dövstumma. 

Istället användes endast ordet döv. 

   

Under 1960-talet blev samlingsbenämningen handikapp vanligare än ordet invalid. På 

1970-talet förändras synen på personer med funktionsnedsättningar ytterligare. Efter en 

                                                            
32 Ståhlberg (1989) Backebo – en minnesskrift, s. 4 
33 Andersson, (1995) Hörselskadade i historia och nutid, s.9 
34 Ståhlberg, (1998) Backebo – en minnesskrift, s. 22 
35 Ahlsén & Ståhlberg(1989) Hörselfrämjandet i Stockholm 50 år, s. 23ff 
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statlig utredning med titeln Kultur för alla36 definierades handikapp på ett annorlunda 

sätt än tidigare. Förhammar beskriver vad den statliga utredningen kom fram till: 
 

Istället för att likställa handikapp med en individuell egenskap ville utredarna att begreppet 
skulle stå för en skada. Det som socialt blev följden av skadan kallades växelvis 
funktionsbegränsningar eller handikapp. Samtidigt framhöll man också att det just var 
skadans följder som intresserade. Skadan var odiskutabel, medan konsekvenserna var något 
som varierade från fall till fall.37 

 

Utredningens resultat påpekade olikheter i funktionsnedsättningar och förklarade att 

funktionsnedsättningen upplevs olika av människor, trots att skadan är snarlik. Man 

påpekade också den omgivande miljöns betydelse och menade att en person kunde 

känna sig funktionshindrad i en situation, men inte i en annan. Ett exempel är om en 

person med en hörselnedsättning lyssnar på en föredragshållare med eller utan en 

hörselslinga.38 I ena situationen känner sig personen funktionshindrad och i den andra 

inte alls. 

  

På 1980-talet definierade WHO handikapp och menade att människor kunde ha en 

fysisk eller psykisk defekt. Men en persons funktionsnedsättning definierades som den 

begränsning det innebar att utföra en aktivitet som andra kan utföra till fullo. WHO slog 

fast att beroende på samhället och i vilket sammanhang den handikappade vistades i 

kunde funktionsnedsättningen upplevas olika.39 På 2000-talet understryker WHO 

ytterligare den omgivande miljöns betydelse och ansvar för hur funktionshindrade kan 

                                                            
36 SOU 1976:20 i Förhammar & Nelson (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, s. 36 
37 Förhammar & Nelson (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, s.36 
38 En hörselslinga är ofta en sladd placerad i ett rums väggar som fungerar som en 
mottagare/sändare. Ljudet från en mikrofon fångas upp av hörselslingan som sedan sänder ljudet 
till en hörapparat, vilket betyder att ljudet återges i hörapparaten utan andra störande ljud. 
39 Förhammar & Nelson (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, s. 38 
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delta i en aktivitet. FN: s standardregler är en regelsamling och en rekommendation till 

hur man kan se på handikapp idag.40 
 
Paragraf 18. ”Handikapp" avser förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i 
samhällslivet på samma sätt som andra. "Handikapp" beskriver mötet mellan människor 
med funktionsnedsättning och omgivningen. Syftet är att fästa uppmärksamheten på brister 
i miljön och inom olika samhällsområden, exempelvis brister i information, kommunikation 
och utbildning som hindrar människor med funktionsnedsättningar från att delta på lika 
villkor. 41 
 

Utvecklingen har gått från att benämna flera grupper av funktionshindrade tillsammans, 

till att särskilja grupperna. De funktionshindrade själva har man velat påpeka skillnader, 

och anledningen är att man som funktionshindrad ska kunna få ett anpassat bemötande i 

samhället. En utveckling är att personer tidigare har sagt att de är hörselskadade till att 

de i dag säger att de har en hörselnedsättning. Hörselskadan anses i dag inte 

språkmässigt vara del av ens personlighet. I dag är människor inte sitt funktionshinder 

utan de har ett, vilket betyder att funktionshindret inte sammankopplas med en 

personens identitet på samma sätt.       

 

                                                            
4013.  Standardreglerna  har  utvecklats  utifrån  erfarenheter  som  gjorts  under  Förenta  nationernas 
handikappårtionde  (1983‐1992).  Den  politiska  och  moraliska  grunden  för  dessa  regler  utgör  de 
internationella  reglerna om mänskliga  rättigheter. Dessa består  av den  allmänna  förklaringen om de 
mänskliga  rättigheterna,  den  internationella  konventionen  om  ekonomiska,  sociala  och  kulturella 
rättigheter, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen 
om barnets rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor  liksom 
världsaktionsprogram  för handikappade. 14. Även om standardreglerna  inte är  juridiskt bindande, kan 
de  bli  internationell  praxis  när  de  används  av  ett  stort  antal  stater  som  en  folkrättslig  regel. 
Standardreglerna innebär ett moraliskt och politiskt åtagande från staternas sida att anpassa samhället 
till  människor  med  funktionsnedsättning.  Där  finns  viktiga  principer  om  ansvar,  agerande  och 
samarbete. Områden pekas ut som är av avgörande betydelse för livskvaliteten och för möjligheter att 
nå  full  delaktighet  och  jämlikhet.  Standardreglerna  erbjuder  ett  instrument  som  kan  användas  vid 
utformningen  av  handikappolitiken  och  anger  lämpliga  åtgärder  till  gagn  för  människor  med 
funktionsnedsättning och deras organisationer. De utgör också en grund  för  tekniskt och ekonomiskt 
samarbete mellan medlemsländerna, Förenta nationerna och andra internationella organisationer.” 
41 FN:s standardregler s.6 
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Undersökningen 

Hörapparatens utveckling 
I början av 1900-talet användes hörlurar som hjälpmedel för personer med 

hörselnedsättning.42 Ljudvågorna sprids vanligtvis åt alla 

håll men med en hörlur koncentreras de. En hörlur som 

användes i början av 1900-talet var av plåt och inklädd i 

sammet. Kvinnor kunde välja sammetstygsfärgen efter sin 

hårfärg, och dolde luren i håret. Den kunde även bäras med 

en hatt.   

  

Runt 1920 tillverkades den första elektriska hörapparaten i USA. Den var så stor att den 

placerades på ett bord. År 1921 tog Gerda Meyerson43, initiativet till Föreningen för 

Dövas väl.44 Hon var en person som hade både inflytande och nedsatt 

hörsel. Som debattör hade hon engagerat sig för kvinnors 

arbetsförhållanden. I styrelsen för föreningen ingick även Gunnar 

Holmgren, den förste i Sverige som doktorerat på innerörats 

sjukdomar.45  

Föreningen informerade om nya hörapparater och den första 

hörapparatsamlingen som annonseras om i bilden46 tillkom på föreningens initiativ 

1921. Samlingen bestod 

av de hörapparater som 

fanns på marknaden. 

Både väl fungerande 

hörapparater och sådana 

som var en ren bluff. 

Som privatperson var det svårt att överblicka den stora mängden hörapparater, och det 

fanns ännu inga statligt inspekterade hörcentraler. De företag som sålde sämre 

fungerande hörapparater annonserade i dagspress om särskilda försäljningstillfällen på 

                                                            
42 Bild ur Ahlsén, s. 261 
43 Gerda Meyerson, fotografi ur Ahlsén s. 362 
44 Ahlsén, (1991) Ur tystnaden en hörselvård växer fram, s.362 
45 Andersson (1995) Hörselskadade i historia och nutid, s. 14 
46 Annons för apparatsamlingen, ur Ahlsén s. 393 
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hotell. Utprovningen gick tvivelaktigt till, försäljaren pratade helt enkelt lite högre när 

hörapparaten satt i örat. Nöjda köpare skrev på ett bindande kontrakt. Om kunden sedan 

kom tillbaka för att reklamera varan kunde den få hörapparaten ”reparerad”, men var då 

tvungen att betala ytterligare en summa.47  

Föreningen för Dövas Väl rekommenderade att man först fick hörseln testad hos en 

öronläkare och därefter gick till ett hörapparatsföretag. På det sättet nåddes de flesta 

patienter och kunde informeras om de olika hörapparaterna hos läkaren. 

På 1930-talet hade den tekniska utvecklingen kommit längre och hörapparaterna gick att 

bära med sig, men bestod av flera delar. Hörapparaten kunde bäras med ett band runt 

halsen. Ahlsén menar att en del föredrog att ha den utanpå kläderna men att de flesta bar 

den innanför skjortan eller blusen. Kvinnorna brukade placera hörapparaten på sin bh 

och barnen hade den hängandes runt halsen i en tygpåse. Som man kan se på bilden 

nedan48 bestod hörapparaten av tre delar. En del var de stora batterierna, en var 

mikrofonen och förstärkaren, och en var propparna som satt i öronen. Männen hade ofta 

batterierna i bakfickan på byxorna eller i ett fodral som var spänt runt midjan. På 1930-

talet använde inte kvinnor byxor och de ville antagligen inte ha något som putade ut på 

klänningen. Batterierna placerades vanligtvis på insidan av låret. Ahlsén förklarar att: 

”Det kan sägas att uppoffringen att använda denna placering var ett pris för fåfängans 

altare, men man måste ha upplevt den tidens attityder för att förstå 

den vikt människor fäste vid att i möjligaste mån dölja de 

klumpiga arrangemangen.”49  

 

Så sent som 1935 rekommenderade läkaren Lennart Holmgren 

hörlurar framför elektriska hörapparater. Holmgren menade att de 

elektriska apparaterna förstärkte ljudet runtomkring väl, medan hörlurar återgav den 

mänskliga rösten bättre.50 Skepsis mot de elektriska hörapparaterna finns även i 

Språkröret, 1939. En aktivitet inom föreningen var avläsningskurser, det vill säga 

övning i avläsning av munrörelser. Föreningens dåvarande tidningsredaktör skrev i en 

artikel: ”Avläsningskonsten är ju, alla hörapparater till trots, det säkraste och mest 

                                                            
47 Ahlsén (1991) Ur tystnaden. En hörselvård växer fram, s.280f 
48 Bild ur Ahlsén, s. 331. 
49 Ahlsén (1991) Ur tystnaden. En hörselvård växer fram, s. 264 
50 Ahlsén (1991)Ur tystnaden. En hörselvård växer fram, s. 261 
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oumbärligaste hjälpmedlet för hörselsvaga”.51 Påståendet att avläsning är bättre än 

hörapparater beror antagligen på att hörapparater inte hade samma standard som i dag. I 

Språkröret från 1944 skrivs om sommarkurserna i läppavläsning:  

 
Deltagarna komma då i regel från landsorten, ofta från någon enslig plats, där bördan av 
isoleringen på grund av dövheten känts dem mycket tryckande. Då de nu komma till en 
kurs i kungliga huvudstaden, träffa de människor med samma problem, kamrater …52 

  

I Språkröret 1944 fanns den här notisen om en hörapparat som inte fungerade: 

I Meddelanden nr 11, 1937 infördes på sin tid en varning för humbugsapparaten 
”Vibrafon”, vilket delvis bidrog till att densamme försvann ur marknaden. En av allt att 
döma identisk företeelse, kallad Exelefon, annonseras för närvarande i veckopressen. Då 
apparaten är fullständigt värdelös ur hörselförbättrande synpunkt, vill Dövas Väl härmed 
göra sina läsare uppmärksamma härpå. De som ev. redan offrat några pengar på hyra eller 
köp av apparaten uppmanas att vända sig till Centralstyrelsens expedition och 
apparatsamling. 53 

 

I Språkröret nr 3/1945 berättades det om hur hörseln mättes och att man hoppades på en 

utveckling inom området efter kriget.54 I nummer 4/1945 intervjuades doktor Holmgren 

som berättade att:  
[…]en jämförelse med synen så provar vi ju ut glasögonen efter den individuella 
synskärpan, tills vi får ett glas som passar perfekt. När det gäller hörapparater, så har vi ett 
fåtal konstruktioner med olika förstärkartyper och kombinationer. Om den döves hörsel 
passar precis på en sådan kombination, då får han den ideala hörapparaten […] Men jag tror 
inte, det kommer dröja länge förrän vi har en större sorts provapparat, som man kan ställa 
in exakt efter hörselnedsättningens art och rad, avläsa inställningen och rekvirera just den 
bästa kombinationen.55  

 

På bilden till höger från 1950-talet visas när en pojke får hörseln testad.56 Doktor 

Holmgren berättade att efter kriget kunde man vänta sig ett uppsving vad gäller 

hörapparatens utveckling. Han fick frågan om alla personer med en hörselnedsättning 

borde bära en elektrisk apparat. Hans svar blev att; ”Det är mycket svårt att finna en 

elektrisk förstärkartyp som kompenserar just den genuina 

åldersnedsättningen, och därför kan en enkel huvudlur 

göra betydligt större nytta än en aldrig så dyrbar 

radioförstärkare.”57 Han menade att pensionärer kanske 

                                                            
51 Ahlsén & Ståhlberg (1989) Hörselfrämjandet i Stockholm 50 år, s.5 
52 Tidningen Språkröret, nr 10/1944, Om labiologiundervisningen,  
53 Tidningen Språkröret, nr 1/1944, Varning för hörapparaten Exelefon 
54 Tidningen Språkröret, nr 3/1945, Audiometrar och audiofoner 
55 Tidningen Språkröret, nr 4/1945, Intervju med doktor Holmgren 
56 Bild från Brentano, s. 43 
57 Tidningen Språkröret, nr 4/1945, Intervju med doktor Holmgren 
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inte vill höra allt så starkt. I slutet av intervjun diskuterades hörapparatsbatterier och 

kostnad för hörapparater. Det fanns endast kristidsbatterier som tog slut fort. Intervjun 

skedde 1945 och föremål var av sämre kvalité och ransonerades under kriget. Doktor 

Holmgren berättade att människor tyckte att hörapparater var dyra, särskilt i jämförelse 

med radion. Han sade att hörapparaterna tillverkades i färre antal och importerades från 

USA. Han hoppades på att hörapparater skulle börja tillverkas i Sverige så att man inte 

behövde tänka på den svenska kronans värde i jämförelse med dollarn.58  

 

År 1947 tillsattes en statlig kommitté för hörselfrågor med representanter från 

Hörselfrämjandet och den svenska hörselforskningen. Ambitionen var att: 

De sakkunniga skola pröva behovet av och lämpligheten av att inrätta en central statlig 
institution, som bl. a. skall tjäna som rådgivnings-, kontroll-, och samordningsorgan på 
dövhetens område. Den medicinsk-aukustiska forskningen bör bli bättre tillgodosedd. Ett 
särskilt spörsmål är frågan om statsunderstöd vid anskaffandet av 
ljudförstärkningsapparater åt hörselsvaga. Ifrågasättas kan bl.a. om icke ekonomisk hjälp 
bör lämnas oberoende av om den döve för sitt arbete behöver ljudförstärkningsapparat. 59  

 

Från Hörselfrämjandes sida var man nöjd att ha fått med representanter i kommittén. 

Kommittén lämnade ett förslag om att utprovning och försäljning av hörapparater skulle 

ske på sjukhusen Sabbatsberg och Södersjukhuset. 

 

Under andra världskriget utvecklades radiostyrda bomber med ny teknik. Den 

kunskapen utnyttjades sedan i civil elektronik, däribland i hörapparater. Genom 

förbättringar av tekniken kunde batterierna förminskas och placeras inne i 

hörapparaterna.  Bilden60 visar en hörapparat som utvecklades efter kriget. I Sverige 

introducerades flera nya hörapparater på 1950-talet som behövde endast ett batteri. 

Hörapparaterna minskade då ytterligare i storlek. En apparat 

som väckte särskild uppmärksamhet var hörglasögonen. År 

1952 började bakom-örat-apparater att säljas.61 

 

                                                            
58 Tidningen Språkröret, nr 4/1945, Intervju med doktor Holmgren 
59 Tidningen Språkröret, nr 10/1947, Statsmakterna ingripa i kampen om dövheten  
60 Bild från Brentano, s. 112 
61 Hörselskadades riksförbunds hemsida, http://www.hrf.se/upload/pdf/milstolpar.pdf 

 



22 
 

En annan nyhet var de 

individuellt gjutna 

öronpropparna i plast 

som intro-ducerades 

efter andra 

världskriget. Tidigare 

hade det endast funnits en slags standardpropp i hård plast som gjorde att örat kändes 

ömt. 

 

År 1955 öppnade Stockholms stad hörcentraler för utprovning och försäljning av 

hörapparater. Man samlade kunskapen som fanns hos läkare, audionomer och 

servicetekniker. En expertgrupp skulle kontinuerligt kvalitetstesta nykomna 

hörapparatsmodeller. Att statliga myndigheter engagerade sig i patientgruppen med 

nedsatt hörsel berodde på att de påverkades av engelska staten. Där bekostades 

hörapparaterna från statligt håll eftersom många medborgare fått nedsatt hörsel under 

andra världskriget. Det går att konstatera att patienter med hörselnedsättning var en 

grupp som fick lite allmänt stöd fram till 1950-talet men desto mer stöd då de första 

hörcentralerna öppnade 1955. 

 

År 1957 var hörapparaterna ännu inte individuellt anpassade efter hörselnedsättningen. 

Hörapparaten kunde inte förstärka hela talområdet än. I en insändare i Språkröret 

berättas att personen ville ha en skräddarsydd hörapparat. Åke Ahlsén svarade 

insändaren med att forskningen pågick.62 För en nutida hörapparatsbärare är det 

ofattbart att det endast fanns ungefärligt anpassade hörapparater. 

 

I början på 1960-talet byggdes hörapparaterna ihop i små sammansatta enheter och 

bakom-örat-apparaten introducerades.63  På bilden ovan64  visas tre olika sätt som man 

kan bära den, bakom örat, bakom örat med ett hårspänne eller sammankopplad med 

glasögonskalmen, det vill säga hörglasögonen.65 Med bakom-örat-apparaten blev ljudet 

anpassat för varje öra och dess hörselnedsättning. Hörapparater var på 1960-talet en 

expansiv marknad och flertalet hörapparatsföretag etablerades. På nästa sida finns 
                                                            
62 Tidningen Språkröret, nr 2/1957, Skräddarsydda hörapparater,  
63 Ahlsén (1991) Ur tystnaden. En hörselvård växer fram, s. 265ff 
64 Bilden är från Ahlsén, s 344. 
65 Ahlsén (1991) Ur tystnaden. En hörselvård växer fram, s.344 
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reklam från märket Oticon med hörapparaterna Oticon modell 350 och Oticon Princess 

från tidningen Auris, 1961. 66 Flera av dem som intervjuats i undersökningen hade kroppsburna 

hörapparater på 1950-talet och sedan bakom-örat-apparaten på 1960-talet.  

 
År 1962 bestämdes det genom riksdagsbeslut att kostnaden 

för hörapparaterna inte längre skulle belasta den enskilda 

patienten.67  

 

Under 1970- och 1980-talen introducerades hörapparaten-i-

örat, som syns till höger.68 Den var liten och satt i 

                                                            
66 Tidningen Auris, nr 4/1961 
67 Ahlsén (1991), Ur tystnaden. En hörselvård växer fram, s. 108ff 
68 Bild från Ahlsén, s. 327. Hörapparaten på bilden är från 1990‐talet. 
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hörselgången. Ljudet var sämre 

men hörapparaten var populär 

eftersom den var helt dold i 

örongången.69 Den och bakom- 

örat-apparaten har dominerat 

marknaden fram till i dag.  

 

Under 2000-talet har det skett en ny teknisk utveckling, exempelvis har hörapparaten 

mitt-i-örat som syns på bilden till vänster70 introducerats. Den sitter i ett av öronvecken 

med en tunn sladd in till hörselgången. Utveckling sker idag mot ren design och utan 

reglageknappar för personer med lindrigare hörselskador.71 Ljudet är förinställt och man 

kan byta skalen själv.72 Vilket gör att hörapparatsfärgen kan matchas med kläderna.  

  

Hörapparatens tekniska utveckling har kunnat ske genom den generella elektriska 

utvecklingen i början av 1900-talet och genom att tekniska framsteg gjordes under andra 

världskriget inom krigsindustrin. Teknikutvecklingen hyllades allmänt med exempel 

som TV-apparaten som introducerades i Sverige på 1950-talet.  

 

Det är intressant att hörapparaterna tidigt utvecklats så pass mycket och blev tillgängliga 

för många personer samtidigt. I jämförelse med TV:n som gjorde sitt intåg i de svenska 

hemmen på 1950- och 1960-talet.    
 

Television blev praktiskt användbar från mitten av 1930-talet, då man lyckats tygla 
elektroniken för detta ändamål; ljus och ljud omvandlas till elektriska signaler. I Sverige 
startade officiellt TV-sändningar 4 september 1956. Utbyggnaden gick mycket snabbt, 
liksom försäljningen av TV-mottagare, och redan efter tio år kunde 80 % av befolkningen 
se TV. Färg-TV infördes 1970 och stereoljud 1988. 73 

 
Som Lorentzon skriver i sitt kapitel Teknik - möjliggörare eller hinder så berodde 

hjälpmedelsutvecklingen på både en teknisk utveckling och en förändrad politisk syn i 

samhället gällande hur man såg på funktionshindrade. Gruppen skulle integreras i 

samhället och det blev genomförbart med teknikens hjälp.74 Han påpekar även alla 

                                                            
69 Berättat av tekniker Nils‐Erik Söderström från företaget Hansaton 2/10 2008 
70 Bild från Auris nr 5/2008. Fotograf Ulrika Nilsson. 
71 Bild från Auris nr 5/2008. Fotograf Ulrika Nilsson. 
72 Tidningen Auris, nr 5/2008, Happen får ny placering,  
73 Nat iona lencyk loped in ,  http://www.ne.se/artikel/1166056, 2009 ‐02 ‐06  
74  Lorentzon (2000)Teknik ‐ möjliggörare eller hinder s.165 
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människors beroende av den tekniska utvecklingen genom att ta exempel som 

centralvärme, kylskåp och dammsugare. Men menar att de som vunnit allra mest på att 

samhället är tekniskt utvecklat är funktionshindrade.75   

 

Hörapparaterna utvecklades successivt från 1940- till 1960-talet med ett individuellt 

anpassat ljud för båda öronen. Storleksmässigt minskade hörapparaten och den 

integrerades mer i kroppen då den kunde sitta i och direkt bakom örat, i jämförelse med 

de större löst hängande hörapparaterna som tidigare doldes under kläderna. I Svenska 

Dagbladet i slutet av december 2008 fanns en annonsbilaga om hörsel och hörapparater. 

Rubriken på en av artiklarna var: ”Från pipande protes till modeaccessoar”, vilket var en 

rubrik som är lik min då redan satta titel. Ingressen lyder:  

 
Tiden då hörapparaten var en stor, hudfärgad och tjutande protes, med klumpiga 
inställningar, är förbi. Dagens hörselhjälpmedel har modern design och bygger på 
sofistikerad, digital högteknologi. Blickar vi längre fram är hörapparaten en 
kommunikationscentral, direktuppkopplad mot mobiltelefon, tv och flygplatsens 
informationssystem.76 

  

Denna annonsbilaga visar hur hörapparatsföretagen vill marknadsföra sina hörapparater 

i dag, och hur hörapparater på ett tekniskt sätt skulle kunna integreras med annan teknik 

i samhället. Med en större teknisk integration skulle hörapparatens stämpel som enbart 

ett hjälpmedel kunna förändras. Det är en framtidsvision som var otänkbar då 

hörapparaten introducerades i Sverige. 

 

                                                            
75 Lorentzon (2000)Teknik ‐ möjliggörare eller hinder s. 169 
76 Mediaplanet, december 2008, Öron‐Näsa‐Hals 
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Jämförelse mellan glasögon/hörapparater och design/apparat  
En jämförelse som ofta dök upp i källorna är den mellan hjälpmedlen glasögon och 

hörapparater, synskador och hörselnedsättningar.  

 

Redan 1920 skriver Gerda Meyerson en debattartikel i Svenska Dagbladet där hon 

problematiserar blindhet kontra dövhet. 
 

Hjälp de döva och lomhörda. Det finns en grupp av lidande för vilka vi gjort mycket 
litet i Sverige. Medan en mycket omfattande verksamhet bedrives till förmån för 
blinda, vanföra m.fl., har man hittills icke intresserat sig för det stora antal 
människor, som lida av mer eller mindre nedsatt hörsel och därigenom är invalider. 
Att den blinde behöver hjälp inser var och en. Han väcker medlidande överallt. Men 
en döv människa finner man ofta endast löjlig, tröttsam och besvärlig.77   

 

I Språkröret 1946 skrev en kvinna: ”Och låt oss lära vår omgivning, att 

hörapparater är lika naturliga att bära som den närsyntes glasögon!”78  

I Språkröret nr 4/1953 berättas om en ny uppfinning gjord av en amerikan.  
I oket döljs en mikrofon och i skalmarna batterier och andra agremanger. Med ett 
par omärkliga små rattar vid skalmfästena kan hörapparaten slås på och av och 
ljudstyrkan kan regleras. Överföringen till örat sker genom ena skalmen och dess 
tryck mot hörselbenen. Nog måste man betvivla, att en sådan liten apparat kan vara 
till verklig nytta.79  

 

1955 diskuteras hörglasögonen i Språkröret:  

 
Det viktigaste är väl, att man hör bra med apparaten och inte dess utseende. Inte är det väl 
finare att se dåligt, än att ha nedsatt hörsel? Varför ska man maskera ett handikap med ett 
annat? Glasögon och hörapparater är proteser, som ingen behöver skämmas för.80   
   

I annonsen81 ovan från 1958 marknadsförs hörglasögonen. Denna modell var aldrig 

godkänd av Hörselfrämjandet.  

  

Sven (8,1950-talet) hade hörglasögon på 1960-talet. Han beskrev att hörapparaterna satt 

fast på skalmarna, och att propparna satt fast med en slang. Han tyckte att det var 

                                                            
77 Ahlsén & Ståhlberg (1989) Hörselfrämjandet i Stockholm 50 år, s. 4 
78 Tidningen Språkröret, nr 7,1946, Det finns arbete för oss 
79 Tidningen Språkröret, nr 4/1953, En kuriös uppfinning 
80 Tidningen Språkröret, nr 8/1955, Öppet brev till medlemmarna  
81 Annonsen är från Ahlsén, s. 281 
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väldigt opraktiskt med hörglasögonen 

eftersom de verkligen satt fast på huvudet. 

Det var lättare att ta av glasögonen när 

han sportade om de var separata.82 

  

Under intervjun sade Kristina (55,1990-

talet) att hörapparaten skulle kunna vara 

en del av skalmarna på ett par glasögon. 

Glasögon är mer accepterat som 

hjälpmedel och hon skulle kunna tänka sig 

att ha glasögon med fönsterglas för att 

prova den lösningen.83 

  

Flera av dem som intervjuats tyckte inte 

att det var någon skillnad mellan olika 

hjälpmedel. Gunne (50,1990-talet) tyckte att hjälpmedel är livsviktiga för ens enskilda 

behov. Hon berättade hur hon hade haft en rullator och att den varit snygg som en Rolls 

Royce.84  
   

Det finns en allmän föreställning om att man ska vara fysisk fullkomlig och att kroppen 

ska vara så naturlig som möjlig. En hörapparat är ett hjälpmedel som i jämförelse med 

glasögon drivs av elektricitet, det vill säga med ett batteri. En person som har hörapparat 

kan därför inte vara funktionell utan elektricitet. En insändare i Språkröret nr 2/1949 

skriver: ”Ja, man fungerar ungefär som en robbot, så man får väl ha `maskinöron´ 

också.85 Under intervjun gjorde Kurt (64,1990-talet) en jämförelse mellan hörapparater 

och CI-implantat.86 Han tyckte inte att det skulle vara kul med ett CI-implantat. Enligt 

honom är det en processor som sitter fastmonterad i huvudet med en direktkoppling till 

innerörat. Skillnaden mellan CI-implantat och hörapparat tyckte han var att folk kan se 

att hörapparaten kan tas av när man sover.87  

                                                            
82 Intervju 25/11‐2008 
83 Intervju 26/10‐2008 
84 Intervju 26/10‐2008 
85 Tidningen Språkröret, nr 2/1949, Om hörapparater och propaganda 
86 Förklaring av CI‐implantat finns i not nummer 11. 
87 Intervju 26/10 ‐2008 
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En särskild händelse fick Hans (7,1950-talet) att fundera över hjälpmedlens design. Han 

berättade om när en normalhörande person skulle prata med honom och flera andra med 

nedsatt hörsel i ett konferensrum. I konferensrummet fanns en hörselslinga med en 

mängd sladdar. Den normalhörande personen reagerade negativt på alla sladdar.  

  

Det finns flera intressanta åsikter här, en att människan skulle bli en robot och ha 

”maskinöron”. Örat är inte längre enbart naturligt med en hörapparat utan personen hör 

med hjälp av ett batteri. Idén om hörapparaten som en elektrisk apparat tror jag återfinns 

främst hos dem som har fått hörapparat som vuxna. Som barndomshörselskadad kan 

man se hörapparaten nästan ”som en integrerad del av kroppen”, och det kan vara svårt 

att avgöra med känseln om den är i örat. Kurt (64,1990-talet) fick sina hörapparater som 

vuxen och tänker antagligen på hjälpmedlet mer som en teknisk apparat Flera av dem 

som haft hörapparat i 50 år berättade att de alltid hade hörapparaten på sig och blev 

osäkra utan den. Livssituationen är mycket bättre med, än utan, och man kände sig 

beroende av apparaten. Många personer med nedsatt hörsel kan uppleva att de delvis 

klarar sig utan hjälpmedlet, särskilt om de fått det som vuxna. Fördelarna kanske inte 

överväger nackdelarna helt och hållet.  

 

Observationen som Hans (7,1950-talet) gjorde att en normalhörande reagerade på 

sladdarna är nog inte så ovanlig. De nya hörapparaterna som produceras nu är mindre 

och har även en mycket tunnare slang mellan plastproppen och apparaten. Det gör att 

slangen nästan inte syns. På bilden av den exklusiva hörapparaten från företaget Widex, 

på sidan 36 i uppsatsen, redovisas inte slangen och plastproppen. Slangar kan möjligtvis 

förknippas med sjukvård. Glasögon har inte någon slang och det kan vara en av 

orsakerna till att glasögon räknas som design, medan hörapparater fortfarande ses som 

hjälpmedel. En förändring som går att skönja är att fler hörselhjälpmedel blir helt 

trådlösa. Även personer som har hörapparat gör skillnad på glasögon och hörapparater 

vilket sannolikt beror på att de också är färgade av samhällets föreställningar. 

Antagligen har skillnaden att göra dels med utseendefrågan där hörapparaten ses som 

medicinsk/elektrisk och glasögon som design, dels med att den talade kommunikationen 

upplevs brista vid hörselnedsättningar på ett helt annat sätt än vid synskador. Att 

personer med hörapparat kan stämplas som dumma och personer med glasögon som 

intelligenta är uppfattningar som antagligen grundar sig i kommunikationsbristen hos 
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hörselskadade och föreställningen att man läser så mycket att ögonen blir 

överansträngda hos synskadade.   

  

När hörapparater i större utsträckning designas och utvecklas till en ”teknisk detalj”, det 

vill säga sammankopplad med telefonen kommer kanske jämförelsen hörapparat och 

glasögon att försvinna. Det är vanligt i dag att normalhörande har en stor synlig trådlös 

mottagare till sin telefon i öronen, vilket det även det kan bidra till normaliserandet av 

hörapparater.  

Vilka hörapparater har brukarna haft och hur har de använts?  
Flera av dem som intervjuats har haft större hängande hörapparater och följt 

teknikutvecklingen från 1950 till i dag. En av dem är Mats (4,1950-talet). Han berättade 

under intervjun att hans första hörapparat på 1950-talet var stor som en större 

tändsticksask. Den var guldfärgad med två batterier, ett runt avlångt och ett fyrkantigt. 

Från den delen gick det sladdar upp till propparna som satt i öronen. Hans proppar var 

individuellt gjutna i plast. Hörapparaten bars i en påse som hängde runt halsen som hans 

mamma hade sytt. Den stora hörapparaten hade han i ett par år tills han började skolan, 

1956. Då fick han en silverfärgad hörapparat som var ungefär hälften så stor och den 

hade bara ett runt batteri. Han berättade att hörapparaten var driftsäker men att 

sladdarna som gick från mikrofondelen upp till propparna ofta gick av. Det är lätt att 

tänka sig att sladdarna går av när ett lekande barn har en hängande hörapparat. Han 

berättade att det kunde prassla i hörapparaten eftersom mikrofonen som fångade upp 

ljudet stötte mot kläderna. Ibland kunde han ha hörapparaten i en bröstficka på sin 

skjorta. Han minns att den var besvärlig att reparera och att han försökte ta isär den en 

gång när den skulle torka, eftersom han hade hoppat i vattnet av misstag.  

  

På 1960-talet hade han en mindre hängande hörapparat som var stor som en 

tändsticksask. Då fick han även sin första bakom-örat-apparat. Han behövde en 

hörapparat med mycket förstärkning och det hade inte funnits tidigare. I jämförelse med 

en kroppsburen apparat tyckte han att bakom-örat-apparaten var mycket bättre. 

Framförallt på grund av att mikrofonen satt vid örat istället för nere på bröstet.  

  

Det fanns flera saker med den tidens hörapparat som förvånar en nutida brukare. En är 

att mikrofonen satt nere på bröstet och mot kläderna. Detta genererade extra störande 
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ljud. En annan är att det var två proppar från en enhet vilket innebär att samma ljud gick 

till båda öronen, trots att hörselnedsättningen ofta är olika på öronen.  

  

Mats (4,1950-talet) berättade att det inte var några problem för honom i skolan eftersom 

han gick i hörselklass och där bar alla hörapparater. Han har aldrig skämts för sin hörsel 

eller haft behov av att skyla över hörapparaten eftersom han växte upp med hjälpmedlet 

på ett naturligt sätt. Hörande kompisar utanför skolan reagerade inte heller på hans 

hjälpmedel. När han spelade basket observerade hans tränare att han spelade mer med 

synen än med hörseln. Tränaren tyckte att det fanns vissa fördelar med att vara visuellt 

observant som basketspelare.    

  

Mats har arbetat som ekonom och det har fungerat bra. Han har inte primärt varit 

beroende av hörseln, som till exempel en säljare är. Pratar han med en granne så känns 

det helt naturligt med hörapparaten. Kanske att grannen tycker hörapparater är ovanlig, 

fast det är inget som han har märkt.88  

  

Elsa (37,1950-talet) berättade under intervjun att hon alltid varit nöjd med sina 

hörapparater och minns att den första läkaren hon träffade sa: ”de här måste du alltid ha 

på dig”. När hon gick hem med dem första gången på 1950-talet blev hon irriterad på 

biljuden. Hon hade aldrig förut hört att bilar lät så mycket. Hon känner sig i dag inte 

klädd utan sina hörapparater .89 

  

En annan man, Sven (8,1950-talet), berättade att han är nästan döv utan hörapparaterna 

och väldigt beroende av dem i samtal med andra. När han är ensam hemma tycker han 

det är skönt att inte ha dem på, men det blir alltid bråttom ifall det ringer. Då får han ta 

på dem och sen ringa tillbaka.90   

  

Hans (7,1950-talet) som haft hörapparater sedan 1954 har alltid på sig sina och känner 

sig osäker utan dem. 

  

  

                                                            
88 Intervju 17/11 ‐2008 
89 Intervju 11/11 ‐2008 
90 Intervju 25/11 
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Att försöka dölja sin hörselnedsättning och hörapparaten  

I Sverige finns det i dag cirka 356 000 personer som använder en eller två hörapparater. 

Beräkningar hos hörselvården visar att gruppen borde vara dubbelt så stor.91 Det är så 

pass ovanligt att se en hörapparatsbärare att normalhörande personer registrerar att 

något är annorlunda. En bidragande orsak till att bruket framstår som ovanligt är att 

många personer döljer sina hörapparater. Bakom-örat-apparaten finns i beige hudton, 

för att smälta in i öronfärgen och i vanliga hårfärger, vilket döljer hörapparaten 

effektivt. Den lilla hörapparaten allt-i-ett, som kom på 1970-talet, är än mer diskret 

eftersom den sitter inne i hörselgången och har en beige hudton.  

  

Sven (8,1950-talet) som haft hörapparater i över 50 år berättade att han tyckte att det var 

jobbigt att visa hörapparaten och sina glasögon som barn och tonåring. Det fanns en 

rädsla för vad andra skulle tycka. 

  

En av kvinnorna, Kristina (55,1990-talet), kammar över håret så att hörapparaterna inte 

syns. Hon skäms inte, men vill inte heller visa upp dem. Hon vill vara diskret och vara 

som alla andra. Om hon skulle visa dem kanske det skulle bli många påträngande 

frågor.92 

  

Oskar (72,1990-talet) som fått hörapparat som vuxen har en allt-i-ett och tycker att hans 

hörapparat är dold genom att den sitter inuti örongången. Hans audionom har 

rekommenderat en hörapparat som man sätter bakom örat, men det vill han inte ha. Han 

har blivit van vid denna modell och tycker att det skulle vara besvärligt att ha något 

bakom örat.93 

  

Trots att hon aldrig har skämts så brukade Elsa (37,1950-talet) sy fickor på insidan av 

blusarna för att kunna gömma hörapparaten där. Det var en kroppsburen hörapparat av 

märket Oticon som det var ett väldigt bra ljud i, tycker hon94 

  

Ännu en person som gömde sin hörapparat under kläderna var Sven (8,1950-talet). Han 

fick hörapparat när han började skolan och tyckte att det var lite besvärligt eftersom det 
                                                            
91 Hrfs årsrapport (2007), äh, det var inget viktigt, s.26 
92 Intervju 26/10 ‐2008 
93 Intervju 26/10 ‐2008 
94 Intervju 11/11 ‐2008 
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prasslade en del från kläderna. Mikrofonen satt mot skjorttyget. Det var hans mamma 

som bestämde att den skulle sitta innanför kläderna. Sen fick han en ny apparat där 

mikrofonen satt på överkanten av den fyrkantiga apparaten och den prasslade mindre.95 

  

Hans (7,1950-talet) hade en hörapparat hängandes i en påse och han tyckte att den var 

ful. I andra klass började han i en hörselklass men de tog alltid av hörapparaterna när de 

lekte på rasterna. De blev tillsagda av lärarna att inte vara så högljudda när de gick från 

skolan. Han och hans klasskompisar pratade nämligen högt istället för att använda 

hörapparaterna. Vid ett tillfälle blev han och en kompis hembjudna på bal hos en 

normalhörande tjej. Han minns att de diskuterade ifall de skulle ha på sig 

hörapparaterna eller inte. Han kände sig avvikande med hörapparaten även under 

tonåren men använde den mer konstant från 13 års ålder. Under högstadiet gick han i en 

hörande klass och använde hörlurar som hjälpmedel under lektionerna. Då hörde han 

läraren men aldrig de andra eleverna. Under gymnasiet gick han först integrerad i en 

hörande klass men valde sedan själv en hörselklass. På den skolan fanns det elever med 

olika sorters funktionsnedsättningar och det blev en väldigt bra sammanhållning. Då 

hade han alltid på sig hörapparaterna.96 

   

Historikern Kjeldstadli beskriver en inriktning inom historieforskning som han kallar 

mentalitetshistoria. ”Man efterforskar det som är gemensamt, underförstått för alla, 

under en tid – världsbilden, den spontana historieuppfattningen, de värdenormer som 

styrde människor – mer än de medvetna övervägandena.”97 Det som styr handlandet hos 

personer med hörselnedsättningar är beroende av allmänna föreställningar i samhället. 

En föreställning som har varit dominerande under hela 1900-talet är att hörapparaten till 

varje pris ska döljas. Ett exempel kan ses i annonsen på sidan 22 i uppsatsen där 

hörapparaten Oticon princess marknadsförs som dold. Det har antagligen att göra med 

att hörapparaten som sådan skapar ambivalens hos normalhörande. En synlig hörapparat 

ställer vissa krav på betraktaren. Det kan även finnas en personlig konflikt i att visa upp 

hörapparaten. Personer med en hörselnedsättning vill oftast bli bedömda som ”alla 

andra”, och inte enbart förknippas med sin hörapparat. Hörapparaten kan förknippas 

med en person som svarar fel. Den första slutsatsen de flesta drar när någon svarar fel är 

                                                            
95 Intervju 25/11‐2008 
96 Intervju 25/11‐2008 
97 Kjeldstadli (1998) Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 88 
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att personen är dum, snarare än att personen inte hör. I samspelet mellan människor sker 

kommunikation snabbt och man dömer varandra efter första intrycket. Ifall något ”inte 

stämmer” så kan situationen upplevas som obehaglig. Första intrycket består. När en 

person som har hörapparat ändå svarar fel och blir tvungen att förklara sin 

hörselnedsättning förstärker det ytterligare bilden av hörapparatsbäraren som 

annorlunda. Det är föreställningar både hos den som bär hörapparat och hos 

normalhörande som bidrar till att hörapparaten döljs. Berth Danermark beskriver i 

boken Att erövra samtalet att hörselnedsättningen även kan göra att personer börjar 

fundera över sin identitet: ”Man blir annorlunda bemött av såväl de som man lever nära 

som andra personer i omgivningen.”98 Ofta missas bokstavsljud och ord, och meningar 

hörs i fragment. Det gör att det lätt blir missförstånd i samtal med andra. Två personer 

som samtalar vill ha flyt i samtalet. Det kan bli problematiskt när en hörselskadad 

person frågar om alltför ofta. Samtalet avstannar och den normalhörande personen måste 

upprepa sin mening en gång till.99 

  

Författaren Lowell Brentano som själv hade nedsatt hörsel beskrev redan 1951 hur en 

hörselnedsättning kan påverka psyket och hur omgivningen kan reagera. 
 
Mycket ofta har man intryck av att den hörselskadade tar skada till sin personlighet på ett 
sätt, som inte står i någon rimlig proportion till den fysiska defektens omfattning. Den som 
inte är minst förvånad är patienten själv. Han inser inte riktigt sammanhanget mellan 
förändringarna i hörselförmågan och förändringarna i känslo- och tankeliv, i förmågan att 
hävda sig socialt och ekonomiskt. […] Det föreligger inga ärr eller eljest några tecken på 
stympning. Men hans uppträdande är ofta excentriskt och oberäkneligt. Han är utestängd 
från ljudens värld, och han har förlorat förmågan att komma i kontakt med sin omgivning. 
Han har blivit förvirrad och skrämd av att plötsligt känna sig isolerad […] Och eftersom 
folk i allmänhet har svårt att sätta sig in i sådana känslor och följder därav, blir till och med 
hans närmaste vänner och anhöriga ofta likgiltiga eller rent av otåliga. Den som själv har 
normal hörsel kan knappast föreställa sig, att han troligen skulle reagera på samma sätt 
under liknande omständigheter. 100 
    

Till stor del bedömer vi oss genom andras tyckande och bemötande, och därför kan det 

vara svårt att prata om sin hörselnedsättning och visa upp hörapparaten.   

Som Gustavsson påpekar i sitt kapitel Utvecklingsstörningen i dagens och gårdagens 

samhälle - får integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället? så väljer alla 

människor vilka de vill umgås och interagera med. Valet kan ske omedvetet och baseras 

på ett första intryck. Då verkar det klokt att låta människor bilda sig en uppfattning om 

                                                            
98 Danermark, Berth (2005) Att (åter) erövra samtalet s. 14 
99 Danermark, Berth (2005) Att (åter) erövra samtalet s. 56 
100 Brentano, Lowell (1951) Att höra bättre – en vägledning för alla som har bekymmer med sin 
hörsel, s. 54 
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en som person först. Samtidigt så kan inga nya positiva föreställningar om personer med 

hörapparat etableras, ifall alla försöker dölja hjälpmedlet.  

 

Att acceptera sin hörselnedsättning och dess begränsningar 
Det finns personer i undersökningen som velat visa upp sin hörapparat för att 

avdramatisera situationer. Personer som valt denna strategi är väl insatta i sin 

hörselnedsättning och har kommit fram till tillvägagångssättet efter positiva 

erfarenheter. Flera insändare i Språkröret uppmanade andra att de skulle visa upp sina 

hörapparater. De ville bana vägen och visa upp en stark gemenskap. I Språkröret 

nummer 5/1946 finns en artikel som är skriven av en man:  

 
Ja, jag vet att det är svårt, att det ibland är nästan omöjligt. Själv har jag känt, hur varje fiber 
i min kropp har protesterat mot detta, att jag skulle behöva visa mitt lyte.  
 

Han berättade att han alltid sätter sig längst fram vid föredrag och att det kan uppstå 

pinsamma situationer eftersom den raden ofta är reserverad. Han tyckte att platsen 

längst fram borde vara reserverad för de med nedsatt hörsel och berättade om ett tillfälle 

då han fick sitta kvar på första raden. Han skrev att: ”Efter en aldrig så snabb eftertanke 

äro alla överens om att det är vår självfallna rättighet att få en `hörbar´ plats, även om 

den skulle råka konkurrera med de s.k. hedersplatserna.”101 Han argumenterade för att 

personer med nedsatt hörsel aldrig ska ha låtsas ha hört ett föredrag.  
 
Det kan synas vara Din ensak, om Du är nöjd med en sådan halvhet, men det är det inte. Du 
sviker icke endast Dig själv, Du sviker vår gemensamma sak. Du sviker alla andra döva. Ty 
genom oss skola de hörande i världen lära sig att visa den hänsyn till vår dövhet, som bör 
tillkomma oss, och som de skulle finna naturlig, om vi på ett övertygande sätt kunde visa 
dem, att den är naturlig. Därför måste vi vänja dem vid oss och vår dövhet. Vi måste visa, 
att vi äro döva.102  
 

Som en slutpoäng berättade han om sin hörselnedsättning och att han inte längre kunde 

höra utan sin elektriska hörapparat. Han hade mikrofonen som upptog ljudet placerad 

under skjortan men beslutade sig för att sätta mikrofonen på rockuppslaget istället. Han 

beskrev att han gjorde det med viss vånda. Men att resultatet blev positivt: 
 
Nu kommer det underbara. Det visar sig, att nästan utan undantag lägga medmänniskorna 
märke till mikrofonen på ett diskret och anständigt sätt, och som regel anpassa de sin röst 
sympatiskt och på fullt naturligt sätt. Vi har annars alla gjort den tråkiga erfarenheten, att 
om man talar om, att man hör illa, så skriker antingen vederbörande eller också ser han dum 

                                                            
101 Tidningen Språkröret, nr 5/1946, Visa din dövhet! 
102 Tidningen Språkröret, nr5/1946, Visa din dövhet! 
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ut och tiger. Men det är som om anblicken av min mikrofon skulle trolla fram hänsyn, takt 
och omtanke, vilket ett muntligt påpekande aldrig skulle lyckas med.103    

 

I nummer 6/1946 återkom en kvinna till den föregående artikeln. Hon tyckte att 

personer med hörselnedsättning inte ska dra sig undan: 

Och liksom det inte hjälper att försöka gömma undan svårigheterna, så lindrar det inte 
heller att sörja och jämra sig. Därigenom skrämmer vi bort människorna ifrån oss. Vi gör 
livet tungt för dem, som måste leva i vår närhet, och själva blir vi bara allt dystrare och 
sorgsammare till sinnes.  […] Det är stimulerande och upplyftande att se de många, som bär 
sitt öde lugnt och glatt, och man känner, att man inte får krypa bakom sin dövhet utan har 
samma skyldigheter och plikter som en hörande människa. Därför anser jag det som en 
lycka att vara medlem i Dövas Väl.104  

I artikeln ”Skaffa hörapparat” i Språkröret nr 10/1948 skrev en kvinna om lyckan av att 

ha fått en hörapparat: 

Men det finns oändligt många, som tycks tro, att det är liksom skamligt att visa, att man har 
en apparat. De vill inte medge, att de faktiskt skulle behöva en. Jag gjorde själv våldsamt 
motstånd mest av ekonomiska skäl, men då trädde Hörselfrämjandet på det vänligaste 
emellan, både med gåvor och med lån, så att jag blev ägare till en hörapparat. Nu kan jag 
inte vara den förutan, och det är ett stort nöje att gå någonstans, där man numera många 
gånger hör bättre än de flesta.105 

I Språkröret nr 3/1952 berättade en man positivt om sin hörapparat och hur människor 
vill prata om hörapparater:  

En annan sak, som ofta glatt mig, är den kontakt som min hörapparat är orsak till. Det 
händer ofta, att jag träffar obekanta personer på gatan eller på tåg, spårvagn eller buss, som, 
då de ser min apparat, pekar på den och undrar: är den bra, den där? De är antingen döva 
själva, eller så känner de någon som skulle behöva en apparat, och nu vill de veta om jag är 
belåten med min. Vad det är roligt att kunna tala om för dem, vilken glädje en sådan tingest 
kan skänka sin bärare.106    

Något liknande händer ofta Sven (8,1950-talet). Han bryr sig inte om att folk tittar och 

ställer nyfikna frågor. Barn tror ofta att han har någon slags radio i öronen och han 

brukar förklara hörseln för dem. 

  

Kurt (64,1990-talet) berättade under intervjun att han bär sina hörapparater synliga och 

har kortklippt hår. Han sade att det inte spelar någon roll att de syns. Han skulle inte 

vilja ha en allt-i-örat hörapparat även om de är diskretare. Han vet att deras funktion 

inte är lika bra.107  

  

                                                            
103 Tidningen Språkröret, nr5/1946, Visa din dövhet! 
104 Tidningen Språkröret, nr 6/1946, Kamp och resignation 
105 Tidningen Språkröret, nr 10/1948, Skaffa hörapparat  
106 Tidningen Språkröret, nr 3/1952, Glädjeämnen  
107 Intervju 26/10‐2008 



36 
 

En som bär sin hörapparat synligt med kort hår är Uno (60,1990-talet). Han sticker inte 

under stol med sin bullerskada. Det har inte varit någon nackdel hittills att vara tydlig 

med hörselnedsättningen.108 

  

Hans (7,1950-talet) som hade svårt att visa sina hörapparater när han gick i skolan 

tycker att det är viktigt att våga visa upp sina hörapparater på ett naturligt sätt. Han 

tycker att ungdomar i dag vågar visa upp sina hörapparater och att de på det sättet kan 

känna gemenskap och bli stärkta.109  

  

Att visa upp hörapparaten på ett oproblematiskt sätt är en fördel för flera personer i 

undersökningen. Åsynen av en hörapparat kan göra en hörande osäker inför 

kommunikationssituationen och det kan krävas en viss information. I Språkröret skrev 

en man att många känner sig berörda av hörapparater och gärna vill veta mer. De 

nyfikna normalhörande kände sig antagligen lättade av att få prata om hörapparater på 

ett avslappnat sätt.  

 

Ett problem är att personer med hörapparater sällan är framträdande i media, och i 

media formas många av allmänhetens uppfattningar.  Att kulturministern Lena 

Adelsohn-Liljeroth har två hörapparater var något som hon gick ut med direkt då hon 

tillträdde posten som kulturminister. Hon är den första ministern som har hörapparater. 

Av de över 1 miljon hörselskadade som lever i Sverige i dag borde några fler kunna ha 

framträdande poster i samhället.  Faktumet att det finns så pass få framgångsrika 

hörselskadade visar att en full integration inte är genomförd i det svenska samhället.  

Där man inte förväntar sig en hörapparat ser man heller inte någon. Få känner till att 

våra två folkkära artister Björn Skifs och Lill-Babs har hörapparat trots att de medverkat 

i Hörselskadades riksförbunds tidning Auris och i deras informationsbroschyr. 

 

Det finns brukare som förhöjer hjälpmedlet och väljer att visa upp hörapparaten som ett 

smycke. Det går att lägga in glittrande stenar i proppen av plast. Man kan även välja 

olika färger på apparaten. Det finns påkostade designade hörapparater men de förmedlas 

inte av hörselvården. Brukaren måste själv söka upp ett företag som provar ut dem.   

  

                                                            
108 Intervju 26/10 ‐2008 
109 Intervju 25/11‐2008 
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Gunne (50,1990-talet) berättade att hon hade 

sett en kvinna som hade glittrande stenar i sin 

öroninsats och att hon själv har det nu. Hon har 

en gång fått frågan om hon har örhängen inuti 

örat. Gunne (50, 1990-talet) tyckte att själva 

apparaten är trist men att glittret piffar upp, 

liksom smycken allmänt sett kan förgylla 

tillvaron. Tanken har funnits att hela 

hörapparaten skulle vara elegantare och mer estetiskt tilltalande. Hon understryker att 

det är viktigt för människor att saker ser fina ut. Om man kan tillverka andra avancerade 

föremål, varför inte mer tilltalande hörapparater? De är i dag framförallt anpassade till 

ett fysiskt behov och det verkar som om de därför enbarts framställs för att vara 

praktiska och tekniska.110  

  

Designen har dels att göra med kostnader eftersom hörapparater är starkt 

subventionerade av sjukvården, dels med en allmän föreställning att de inte ska synas. 

Hörapparaten111 till höger är som ett smycke. 

 

Jag har sett en bild på den tidigare och hittade en ny bild av den på internet. Intressant är 

att Ray Matson som skrev inlägget bredvid bilden av hörapparaten från Widex 

återupprepar föreställningen om att hörapparater inte ska synas. Hans fråga är snarare 

ett påstående och visar ingen som helst förståelse för funktionshindrade personer.   

 
Prylen finns - alltså kan den blingas! Den här hörapparaten är täckt med 24 karats guld och 
beströdd med 220 stycken små diamanter. Är det inte så att hörapparater ska finnas men 
inte synas? Widex heter tillverkaren. Din för närmare 400 000 kronor.”112  

 

Hörapparaten har även presenterats i tidningen Auris och är ett alternativ för dem som 

har råd. Den mindre delen på bilden är hörapparaten och den större en fjärrkontroll. 

Plastproppen och slangen finns inte med på bilden. 

                                                            
110Intervju 26/10 ‐2008 
111 Bilden är hämtad från http://www.prylkoll.se/tag/horapparat/ 2008-12-07 
112 Prylkoll.se http://www.prylkoll.se/tag/horapparat/2007‐08‐27 
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Uno (60,1990-talet) berättade att han tänkt att hjälpmedlet kunde vara mer poppigt, 

kanske att hörapparaterna kunde vara fastsatta med en båge över huvudet så att det 

kunde likna hörlurar. Då kunde folk tänka att det är som att lyssna på musik.113 

 

Hans (7,1950-talet) tycker att designen i dag är elegant, snygg och sofistikerad mot hur 

den var förut. Samtidigt tycker han att designen i dag är sekundär i jämförelse med 

tekniken. När han var yngre var designen mer viktigt.114 

   

De tre vanligaste orsakerna till hörselnedsättningar är ärftlighet, bullerskador och 

åldrande.115 Trots att 63 procent av de hörselskadade är i åldern 16 - 64 år är 

hörapparater allmänt förknippat med åldrande.116 En orsak till den föreställningen kan 

vara att äldre personer inte kan dölja sin hörapparat eller har behov av att göra det. De 

syns därför oftare på äldre personer. 

  

Uno (60,1990-talet) berättade att han fick sin hörapparat i en stadgad ålder. Hans 

arbetskamrater var finkänsliga och kommenterade inte hörapparaten.117 Om man får 

hörapparat när man har ett stabilt privatliv och yrkesliv kanske hjälpmedlet inte upplevs 

som lika stigmatiserat som för en yngre person som vill träffa en livskamrat eller 

konkurrera i arbetslivet. 

  

En kvinna, Astrid (30,1950-talet), tyckte att hon är lite för gammal för att bry sig om 

utseendet på hörapparaten, men om hon verkligen hade använt den permanent så hade 

hon nog piffat upp den lite.118 

 

                                                            
113 Intervju 26/10 ‐2008 
114 Intervju 25/11‐2008 
115 Hrfs årsrapport (2007), äh, det var inget viktigt, s.13 
116 Hrfs årsrapport (2007), äh, det var inget viktigt, s. 68 
117 Intervju 26/10 ‐2008 
118 Intervju 26/10 ‐2008 
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Bemötandet hos privatpersoner, hörselvården och 
hörapparatsföretag 
Nästan alla personer som intervjuats hade en åsikt om hur de bemötts av omgivningen. I 

boken Perspektiv på funktionshinder och handikapp beskrivs omgivningen reaktioner 

på ett bra sätt:  

 
Vår inställning till personer med funktionshinder präglas emellertid av ambivalens. Å ena 
sidan känner vi medkänsla med dem som drabbats av ett funktionshinder utan att själva 
vara skuld till det, och vi är benägna att prioritera insatser till dem. Å andra sidan vill vi inte 
komma för nära de människor som har funktionshinder för de påminner oss om vår egen 
risk att drabbas, svaghet och utsatthet är något vi inte vill låtsas om.119   
  

Istället för att öka förståelse för hörselnedsättningar kan hörapparaten som sådan även 

förknippas med en negativ känsla hos normalhörande. Det är svårt att lära sig 

kommunicera på ett nytt sätt, vilket faktiskt krävs i ett samtal med en person som har 

hörapparat. Det kan vara lättare för normalhörande att nonchalera en hörselskadad 

persons behov än att ändra sitt eget kommunikationssätt. En missuppfattning hos 

hörande är att hörapparater kan kompensera hela hörselnedsättningen. Det är av vikt att 

se den som pratar framifrån för bra avläsning, samtalet ska inte vara omgivet av andra 

ljud och samtalet måste få ta tid. Dessa till synes enkla strategier är ganska svåra att 

uppnå i vanliga samtalssituationer. För att upprätta ett samtal krävs kommunikativ 

kompetens. Den kan beskrivas som att;  
 
kunna initiera ett ämne, kunna ta tur, dela uppmärksamhet med någon annan och 
upprätthålla samtalet […]. Att kunna svara och avsluta, uppmärksamma ämnesbyten, känna 
igen när samtal bryter samman och kunna reparera det ingår också som viktiga delar i 
individens kommunikativa kompetens”120.  

  

I Språkröret nr 2/1951 och notisen Från läsekretsen beskrivs hur en man med nedsatt 

hörsel frågar en konduktör något och inte hör svaret.   
 

Hiskeliga rytanden gjorde den döve alltmer förvirrad och folk började vända sig om och 
skrattade. Token som inte kan höra vad folk säger och roar en hel teatersalong. Fortfarande 
oviss om svaret gav den gamle mannen upp och makade sig framåt i vagnen. Men det var 
så förtvivlat att se hans förlägna ögon. Han var avslöjad som döv och kände sig utlämnad 
till alla glada anleten.121 

                                                            
119 Tideman, Perspektiv på funktionshinder och handikapp, s.11 
120 Andersson, Lotta (2002) Interpersonell kommunikation – en studie av elever med 
hörselnedsättning i särskolan. s. 174 
121 Tidningen Språkröret, nr 2/1951, Från läsekretsen 
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Elsa (37,1950-talet) berättade under intervjun att en god vän med nedsatt hörsel blivit 

kallad för ”tokiga kvinnan” på grund av sina hörselproblem och själv har hon fått höra 

att hon är ”den med hörlurarna.”122  

  

Det tar ganska lång tid innan en hörselskada märks och hörande kan tro att man är 

saktfärdig sa Mats (4,1950-talet). Det är lätt att bli betraktad som lite dum. Men han 

tycker att om man berättar om sin hörselnedsättning så finns det större förståelse hos 

normalhörande. Man måste själv anstränga sig. Han tycker att det finns en större 

tolerans i dag hos yngre generationer om man jämför med hur det var på 1960-talet. 

Attityden hos många har förändrats och många saker som man inte pratade om förr, 

pratas det om i dag. 123  

  

Det blev lite ansträngt för Astrid på arbetet (30,1950-talet) eftersom hennes 

arbetskollega alltid pratade väldigt tyst, trots att hon upprepade gånger bad honom höja 

rösten. Hon hämmades ändå inte i sitt arbete som inköpare där hon pratade både 

engelska och tyska.124 

  

Kristina (55,1990-talet) berättade att hon tyckte att det gav en tråkig stämpel att bära 

hörapparat, då man kan uppfattas som dum. När man inte hör blir det fler missförstånd 

än när man inte ser. Det blir mer komplikationer med hörfel än synfel, menade hon.125  

 

Två av dem som intervjuats nämnde problem i kommunikationen med sina familjer. 

Gustavsson beskriver att: 

Familjen utgör den sociala gemenskapen, där val sannolikt har minst betydelse för de 
vardagliga kontakterna, och där man också, intressant nog, tycks återfinna ett faktiskt 
socialt samspel långt utöver vad man vanligen ser vid integreringen av människor med 
utvecklingsstörning i vanliga skolor, bostadsområden och arbetsmiljöer.126  

 

                                                            
122 Intervju 11/11‐2008 
123 Intervju 17/11‐2008 
124 Intervju 26/10‐2008 
125 Intervju 26/10‐2008 
126Gustavsson (2000), Utvecklingsstörning i dagens och gårdagens samhälle – får 
integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället? s. 247 



41 
 

Gustavsson nämner utvecklingsstörning i citatet men det går att applicera på en 

hörselnedsättning lika väl. Trots en automatisk inkludering kan en person med en 

hörselnedsättning ofta bli bortvald, då det sagda blir rubricerat som ”inget viktigt”. På 

så sätt väljer man en verklighet åt familjemedlemmen med en hörselnedsättning. Både 

Oskar (72,1990-talet) och Sven(8,1950-talet) beskrev i intervjuerna hur de behandlades 

av sina familjer.  

 

Oskar (72,1990-talet) påpekade att allmänt sett så tar inte folk hänsyn till dem som 

använder hörapparater. Han hade varit på ett kalas och människorna där hade pratat fort 

och i munnen på varandra, vilket medförde att han inte hörde vad de sa. Han berättade 

att det även är svårt att höra hemma ibland. Han hade sett ett program på TV om Indien. 

Det var mycket ljud i programmet samtidigt som hans sambo slamrat med disken, och 

dessutom ropat på honom. Men hennes röst hade drunknat i alla andra ljud. Han beskrev 

att TV-ljudet lätt överröstas av andra ljud vilket gör det svårt att höra. Men om han 

skruvar upp ljudet på TV: n blir han ifrågasatt.127 

  

Sven (8,1950-talet) som haft hörapparat sedan 1950-talet beskrev att han gått integrerad 

i vanlig skola och blivit bra bemött av klasskamrater. Men i hans egen familj är det mer 

komplicerat. Han pratade alltid med sina familjemedlemmar en i taget. Ifall de var flera 

som pratade samtidigt så kunde han inte höra. När han frågade vad de hade sagt, fick 

han alltid höra att det inte var något viktigt. Då kände han sig alltid utanför. Mönstret 

håller i sig än i dag när familjen träffas några gånger varje år. Han tycker att generellt så 

bryr sig inte hörande tillräckligt mycket om personer med nedsatt hörsel. De pratar högt 

i början men sedan sänker de alltid rösten. Den största skillnaden att prata med en 

person med nedsatt hörsel är att det inte finns en ständig irritation i samtalet. Det får gå 

långsammare och man pratar med hög röst hela tiden.  I boken Perspektiv på 

funktionshinder & handikapp skriver Gustavsson att:” Emellertid visar också 

forskningen om människor som växer upp tillsammans med andra, icke handikappade 

människor, att de ändå i viss mån söker sig till personer med liknande erfarenheter.”128 

Han menar att om funktionshindrade umgås med varandra kan det i icke 

funktionshindrades ögon ses som ”ett nedköp” eftersom alla funktionshindrade har en 

                                                            
127 Intervju 26/10‐2008 
128  Gustavsson (2000), Utvecklingsstörning i dagens och gårdagens samhälle – får 
integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället? s.252 
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lägre samhällelig social status. 129 Hörselskadade är som alla andra och väljer även de 

sitt umgänge efter vissa kriterier. De olika samtalssituationer som Sven (8,1950-talet) 

berättar om ovan känner nog många hörselskadade igen sig i. 

Sven (8,1950-talet) har haft tur i sitt arbete med förstående kollegor men hans chef ville 

inte bekosta hörselhjälpmedel till ett konferensrum. Det betydde att det alltid var svårt 

för honom att höra under möten, och resultatet blev att han oftast satt tyst. Det är 

försäkringskassan som bekostar hjälpmedel det första året på en ny arbetsplats, men 

sedan är det arbetsgivaren som ska bekosta dem. Sven (8, 1950-talet) tycker att det är 

fel eftersom en person med nedsatt hörsel kan ses som problematisk i arbetsgivarens 

ögon. Bäst fungerar det enligt Sven (8,1950-talet) att prata med kollegor en i taget.  

  

Det kan vara en längre startsträcka att lära känna en hörande person än en person med 

nedsatt hörsel, tyckte Mats (4,1950-talet). Men han tycker att det finns mer acceptans 

för hörapparater i dag än för 30 år sedan. Det finns mer information och hörapparater är 

synligare. En orsak kan vara att fler människor med lindriga hörselskador får hörapparat 

i dag. Förr var gruppen hörapparatsbärare mycket färre.130   

  

Trots att flera av dem som intervjuats är öppna med sin hörselnedsättning så har de alla 

stött på hinder i samtal med normalhörande. Det behövs med andra ord mer information 

i samhället om hur nedsatt hörsel upplevs. Jag tror att de flesta hörande tror sig förstå 

nedsatt hörsel. De har själva säkerligen har haft lock för öronen. Men det är stor skillnad 

på att höra dåligt med en jämn nedsättning under en begränsad tid, än att vissa 

tonregister inte hörs alls och i alla möjliga situationer. För många med nedsatt hörsel 

låter orden fragmentariskt vilket gör det tröttsamt att kommunicera. Två av dem som 

intervjuats berättade att även deras närmsta familj inte anpassat sitt kommunikationssätt. 

Förståelse för hörselnedsättningar saknas i vårt samhälle. Att informera hörselskadades 

familjer skulle kunna vara en viktig uppgift för hörselvården och Hörselskadades 

riksförening. 

 

                                                            
129 Gustavsson (2000), Utvecklingsstörning i dagens och gårdagens samhälle – får 
integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället? s. 252 
130 Intervju 25/11‐2008 
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Det fanns även åsikter om bemötandet hos hörselvården och hörapparatsföretagen hos 

de intervjuade. Patienter är ofta i händerna på experter. I en artikel i Språkröret nr 

10/1955 om hörselvården skrev Åke Ahlsén att:  

 
Man undervärderar ofta den hörselskadades intelligens, man vill planera och sköta 
hörselvården efter eget gottfinnande, man vill fösa och leda oss som barn och glömmer 
bort, att vem som helst kan bli hörselskadad. Det torde väl numera vara uppenbart, att en 
människa inte blir dum i och med att hon helt eller delvis förlorar sin hörsel.131    

 

Jag tror att personal inom hörselvården har god förståelse för hörselskador, men tyvärr 

är besökstiderna effektiviserade. En person med nedsatt hörsel behöver tid för att hinna 

höra allt som audionomen frågar om. Tid att ta ställning till om den ena eller andra 

inställningen av hörapparaten är bäst.  

 

Mats (4,1950-talet) tyckte att tekniken har gått snabbt framåt men att det känns som om 

hörapparatsföretagen endast gör hörapparater för vissa grupper. Han tyckte att det länge 

har funnits en brist på starkare hörapparater. Vid ett tillfälle har han tagit kontakt med 

en hörapparatsfirma för att framföra klagomål på en hörapparat som inte fungerade i 

varmt klimat. Men hans åsikt blev nonchalerad. Han förvånades över att personerna på 

företaget inte använde honom som referensperson. Det är aldrig något 

hörapparatsföretag som har tagit kontakt. Han menar att som hörapparatsanvändare i 

över 50 år har man erfarenheter som en nog så professionell tekniker aldrig kan ha. När 

det gäller många andra produkter så tar man in personer som testar produkten.  Han 

tyckte även att hörapparater ibland utvecklades bakåt då vissa finesser kan försvinna till 

en nyare modell. 

  

Hörselvården gör alldeles för lite, tyckte Uno (60,1990-talet). Personer med en 

hörselnedsättning måste själva ta initiativ till att prova ut nya hörapparater och alla vet 

inte att man får byta vart femte år. Han tyckte att hörselvården kunde vara mer 

uppsökande och kalibrera hörapparaterna oftare.132 

   

Oskar (72,1990-talet) har fått ett väldigt gott intryck av hörselvården på Sabbatsbergs 

sjukhus. Men han tyckte att hörselvården kunde vara mycket bättre på att informera nya 

                                                            
131 Tidningen Språkröret, nr 10/1955, Aktuellt inom hörselvården 
132 Intervju 26/10‐2008 
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hörapparatsanvändare och att det är svårt att byta batterier själv som en äldre person. 

Det har tidigare funnits rehabilitering i många år som Hörselfrämjandet höll i 

kostnadsfritt.  Annonsen ”Kurser i anpassningsträning för hörapparat”, syns frekvent i 

Språkröret på 1950-talet.133 Det behovet finns säkerligen idag och kurser skulle hjälpa 

många nya hörapparatsbärare.  

  

Gunne (50,1990-talet) kan kommunicera väl till hörselvården om vad hon behöver för 

stöd men det kan inte alla. Hon känner till människor som har mötts av en negativ 

attityd och audionomer som inte lyssnat på patientens behov. Som patient låter man sig 

slås ned av det negativa bemötandet och struntar i att höra, vilket är sorgligt, tycker 

hon.134 

  

Att själv kunna ställa in sina hörapparater vore något för Sven (8,1950-talet). Han är 

kunnig inom programmering och menar att dessa inställningsprogram är enkla. 

Programmen skulle vara tillgängliga eftersom personer med nedsatt hörsel ändå vet bäst 

hur hörapparaten ljud låter. Han har själv fått återkomma flera gånger till audionomen 

för att få ett bra ljud i hörapparaten. Som det är nu får man nya hörapparater var femte 

år men han tycker att de som kan ställa in sina hörapparater själva skulle kunna göra det 

i Hörselskadades riksförbunds lokaler.135   

  

                                                            
133 Språkröret, nr 3/1956, Kurser i anpassningsträning för hörapparat  
134 Intervju 26/10‐2008 
135 Intervju 25/11‐2008 
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Resultat och diskussion 
Uppsatsen handlar om personer med hörselnedsättningar och deras upplevelser av att 

bära hörapparat, samt hörapparatens tekniska utveckling. Enligt historikerna Lotta 

Holme och Ingrid Olsson som har skrivit kapitlet Handikapphistorisk forskning – en 

översikt finns det nästan ingen forskning som undersöker föreställningar om människor 

som har funktionsnedsättningar.136 Enligt dem har det forskats mest om barn med 

funktionsnedsättningar inom skolan. En anledning till det är att det funnits rikliga källor 

att bygga forskningen på. Skolväsendet var den första platsen i samhället där 

handikappade behandlades någorlunda jämställt i jämförelse med icke-handikappade då 

bildning ansågs nödvändigt även för dessa barn, enligt historikern Staffan 

Förhammar.137 Eftersom jag velat ge en bild av hur villkoren för personer med 

hörselnedsättningar har förändrats över tid har jag vänt mig till vuxna som har haft 

hörapparat en längre tid, från cirka 15 år till 50 års tid.  

 

Perspektivet integration löper som en röd tråd genom hela undersökningen, dels 

redogörs för hur forskare teoretiskt använder begreppet integration dels ger personer 

med hörselnedsättning själva sin syn på hur de blivit bemötta av normalhörande. 

Integration är ett begrepp som ofta används inom handikappforskning och även i andra 

olika samhälleliga sammanhang. Att vara integrerad i ett samhälle betyder att kunna 

vara delaktig under samma villkor som andra. Ett vanligt användningsområde av 

begreppet integration som folk associerar till är integration av invandrare. Om en 

invandrare är integrerad ska den personen kunna ta del av samhället som en infödd 

svensk medborgare. Påståendet att många infödda svenska medborgare inte är 

integrerade i samhället förvånar nog. Trots ett svenskt medborgarskap kan en 

funktionshindrad person stå delvis utanför det svenska samhället i hela sitt liv. Ett 

område som personer med hörselnedsättningar inte kan delta i är TV-utbudet. För en 

normalhörande är det en självklarhet att sätta på TV:n och låta intresset styra vilket 

program som man vill titta på. En person med en hörselnedsättning får ibland välja bort 

det program som den allra helst vill se eftersom det är omöjligt att höra vad som sägs i 

programmet. I förlängningen kan det betyda att personer med en hörselnedsättning inte 
                                                            
136 Holme, Lotta & Olsson, Ingrid (2000)  Handikapphistorisk forsning – en översikt, s.226 
137 Förhammar & Nelson (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv s. 46ff 
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kan delta i diskussioner om TV-program och känna sig utanför i privatlivet och på 

arbetsplatsen. Ett exempel i undersökningen beskrivs av en man som har svårt att titta 

på TV samtidigt som hans fru diskar. 

 

 Två historiker som har problematiserat integration och funktionsnedsättningar är 

historikerna Staffan Förhammar och Marie Nelson i boken Funktionshinder i ett 

historiskt perspektiv.138 I kapitlet Svensk handikappolitik: Från separation till 

integration139 redogör Staffan Förhammar om hur funktionshindrade successivt blivit 

mer integrerade i det svenska samhället med en tydlig början i och med den 

socialdemokratiska välfärdstanken på 1930-talet. Min undersökning tar även den sin 

början då, vilket beror på att hörapparater hade utvecklats så de gick att bära med sig 

runt halsen. Tidigare hade de varit tyngre och stationära på ett bord. Det var även då den 

elektriska hörapparaten utkonkurrerade den tidigare hörluren. Förhammar skriver sedan 

att andra världskriget satte stopp för politiskt genomförbara reformer för gruppen 

funktionshindrade, och menar att den större förändringen skedde efter kriget.140 I min 

undersökning redogörs för hur hörapparaten utvecklades markant efter kriget och 

förklaringen till det var att man använde samma teknik i hörapparater som hade använts 

och uppfunnits i och med krigsmateriel. 

 

Staffan Förhammar och Marie Nelson påpekar att samtida forskning om 

funktionshindrade infogar gruppen i ett politiskt, ekonomiskt och socialt sammanhang. 

Enligt dem har tidigare forskning inom området mest rört medicinska aspekter.141  De 

funktionshindrade verkar ha varit en särskild grupp både i samhället och inom 

forskningen. De områden som det tidigare har forskats om är enligt de ovan nämnda 

forskarna pedagogiska och medicinska områden. Min undersökning sätter in personer 

med en hörselnedsättning i ett samhälleligt sammanhang och undersökningen är inte 

utförd med ett ovanifrån perspektiv utan det är de hörselskadade själva som kommer till 

tals.  

                                                            
138 Förhammar, Staffan & Nelson, Marie C (red.) (2004). Funktionshinder i ett historiskt 
perspektiv. 
139 Förhammar, Staffan (2004) Svensk handikappolitik: Från separation till integration. 
140 Förhammar, Staffan(2004) Svensk handikappolitik: Från separation till integration, s.21 ff 
141 Förhammar, Staffan & Nelson, Marie C (red.) (2004). Funktionshinder i ett historiskt 
perspektiv. s. 163 
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Mitt val att läsa texter skrivna av personer med hörselnedsättningar från 1940 och 1950-

talet och intervjua personer med hörselnedsättningar 2008 är en medveten handling från 

min sida. Jag har undersökt brukarnas egna åsikter om hjälpmedlet eftersom de har levt 

med hörapparaten till vardags. De har berättat om hur de blivit bemötta av 

omgivningen, det vill säga vänner, familj, arbetskamrater och hörselvård för att ta några 

exempel. De åsikter som återges skriftligen i Hörselskadades riksförbunds 

medlemstidning Språkröret mellan 1944 och 1960 var påfallande lika de åsikter som tio 

personer uttryckte i intervjuer genomförda 2008, detta trots teknikförbättringen i 

hörapparaterna. I uppsatsen redogörs för hur en person med en hörselnedsättning 

upplever den på ett psykologiskt plan. Det är vanligt att känna sig utanför och mindre 

värd när man inte hör. Dessa känslor är allmänmänskliga och då som i dag känner sig 

personer med hörselnedsättningar ibland utanför i olika sammanhang.  

 

Jag hoppas kunna bidra till forskningen genom att låta personer med 

hörselnedsättningar föra sin egen talan. De attityder de mötts av redovisas i uppsatsen. 

Istället för att undersöka normalhörandes attityder gentemot funktionshindrade får 

läsaren en uppfattning av hur de normalhörandes attityder upplevs. Man kan som läsare 

få en uppfattning ifall de känt/känner sig integrerade i samhället. Ett annat resultat som 

framkom i undersökningen var att de som haft hörapparater i över 50 år och 

intervjuades 2008 tyckte att det är relativt oproblematiskt att bära hörapparat nu. Dessa 

brukare har upplevt att hörapparaterna var otympligare och hade sämre ljud, och har så 

att säga följt med teknikutvecklingen. De är även vana hörapparatsbärare. Flera av dem 

tycker att människor generellt sett i dag är mer öppna mot och informerade om 

hörselnedsättningar än förr.  

 

I den hörselskadades fall handlar integration om att inte bli utesluten eller bortvald på 

grund av sin hörselnedsättning eller sitt hjälpmedel enligt Anders Gustavsson, docent i 

pedagogik och författare till kapitlet Utvecklingsstörning i dagens och gårdagens 

samhälle – får integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället?142 Han beskriver en 

teori som visar att alla personer i största mån väljer både sitt umgänge och 

arbetskamrater. Hans kapitel handlar om personer med en utvecklingsstörning men är 
                                                            
142 Gustavsson, Anders (2000) Utvecklingsstörning i dagens och gårdagens samhälle – får 
integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället? 
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applicerbar på personer som har hörapparat. Hörapparaten är något som visuellt sticker 

ut och gör att normalhörande ibland väljer bort hörapparatsbärare.143 Integration av 

personer med hörselnedsättningar och integration av hörapparaten både fysiskt i 

kroppen och som en teknisk apparat i samhället hänger därför samman. Hörapparaten är 

omgiven av allmänna föreställningar som färgar av sig på bäraren.  

 

En forskare som har skrivit om hjälpmedel är pol. mag. Peter Lorentzon i kapitlet 

Teknik – möjliggörare eller hinder.144 Han menar att hjälpmedel har kunnat utvecklas i 

och med den allmänna tekniska utvecklingen som har skett under det senaste 

århundradet. Människor som lever i dag kan knappast föreställa sig en värld utan 

tekniska apparater. Men han menar att de människor som har vunnit mest på den 

tekniska utvecklingen är personer med funktionsnedsättningar. De kan med hjälpmedel 

delta i samhällslivet på ett helt annat sätt än tidigare.145 I uppsatsen beskrivs hur 

hörapparaten har minskat i storlek och successivt blivit mer tekniskt utvecklad under 

1900-talet. De första hörapparaterna var otympliga och hängde runt halsen, ofta dolda 

under en skjorta eller en blus. Successivt blev de mindre och integrerades mer med 

kroppen, det vill säga de satt bakom och/eller inuti örat. De blev på så sätt mer eller 

mindre dolda och hörselskadade kunde effektivt dölja sitt funktionshinder och samspela 

på de normalhörandes arena. Det är inte en verklig integration som har skett utan en 

otillräcklig sådan. En full integration har skett om hörapparatsbärare kan visa sina 

hörapparater och samtidigt bli accepterade. Flera av dem som intervjuats har använt och 

dessutom dolt sina större hängande hörapparater under kläderna. I intervjuerna framkom 

att det var så man borde göra.  

 

Flera av de intervjuade nämnde att de struntar i att hörapparaten syns och någon att den 

skulle kunna vara som ett smycke. Men det finns även de som vill dölja den för att inte 

bli utpekade. I artiklarna från 1944 - 1960-talet som använts i uppsatsen visas att det var 

absolut vanligast att dölja hörapparaten, även om det fanns ett exempel på en person 

som ville ha en öppenhet kring hjälpmedlet och uppmanande andra att även de visa upp 

den. Det har funnits en allmän föreställning hos både normalhörande och hörselskadade 

                                                            
143 Gustavsson, Anders(2000) Utvecklingsstörning i dagens och gårdagens samhälle – får 
integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället? s.240 ff 
144 Lorentzon, Peter (2000) Teknik – möjliggörare eller hinder. 
145 Lorentzon, Peter (2000)Teknik – möjliggörare eller hinder s. 169 
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att hörapparaten ska döljas, egentligen ända fram tills i dag. Det kan man exempelvis se 

i uppsatsen där en annons visar på hörapparatsföretagens tidiga marknadsföring. I 

annonsen är hörapparaten Opticon Princess presenterad som just dold 1961. Även de 

färger hörapparaten har funnits i, beige och brun som smälter in i en hudfärg på örat, 

talar sitt tydliga språk. Förändringen hos hörapparatsföretagen har skett nu med 

designade hörapparater i olika färger och en viss attitydförändring verkar ha skett hos 

hörapparatsbärarna själva, vilket redogörs för i uppsatsen. Att det fortfarande kan vara 

svårt för hörapparatsbärare är något som både Anders Gustavsson och Magnus 

Tideman, socionom och doktorand i socialt arbete, skriver om i Perspektiv på 

Funktionshinder & Handikapp. Gustavsson menar att ett funktionshinder automatiskt 

signalerar lägre samhällelig status och att det kan anses negativt att bli sedd i ett sådant 

sammanhang för normalhörande.146 Tideman skriver om ambivalensen åsynen av ett 

funktionshinder kan väcka hos andra, dels vill icke funktionshindrade vara hjälpsamma 

mot de funktionshindrade men de känner samtidigt rädsla för att själva bli drabbade.147 

Flera personer i uppsatsen berättar om hur deras hörselnedsättning har blivit ignorerad 

av familjen, vänner, arbetskamrater och deras chefer.  

 

Få hörapparatsbärare figurerar i media och få når höga samhällspositioner. I alla fall 

som allmänheten känner till. Att de folkkära artisterna Björn Skifs och Lill-Babs är 

hörapparatsbärare känner få till, trots att de inte döljer att det bär hörapparat. Det är som 

om den samhälleliga bilden och rädslan för funktionsnedsättningar står i vägen för 

funktionshindrades framgång. Att vara känd och dessutom funktionshindrad visar på en 

personlig styrka som möjligen upplevs som hotfull. Funktionshinder och framgång 

verkar inte går ihop. I det svenska samhället i dag finns få positiva bilder av en 

harmonisk framgångsrik hörapparatsbärare. Nästan inga hörapparatsbärare syns i media, 

förutom i Hörselskadade riksförbunds tidningar, vilket ytterligare förstärker bilden av 

att hörselnedsättningen är ett dolt funktionshinder. Symbolvärdet av att kulturminister 

Lena Adelsohn-Liljeroth bär hörapparat är stor, och hon förmedlar att man kan vara 

både kompetent och ha hörapparat. Tyvärr är hon ett undantag och den generella bilden 

är att man inte kan nå framgång som hörapparatsbärare. Som Gustavsson påpekar är 

                                                            
146 Gustavsson, Anders (2000) Utvecklingsstörning i dagens och gårdagens samhälle – får 
integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället? s. 246 
147 Tideman, Magnus (2000) Perspektiv på funktionshinder & handikapp, s. 11 
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funktionshindrade till stor del integrerade i samhället, men har ändå alltid fått 

ståplatserna.148  

 

Trots återkommande motgångar förmedlade intervjupersonerna en bild av att vara både 

kompetenta och relativt sett harmoniska med sina hörselnedsättningar. Inom 

handikappforskningen i Sverige lyfts ofta de negativa aspekterna av 

funktionsnedsättningar fram, och mer sällan återges en positiv bild. Likadant är det i 

media som jag diskuterat ovan. Ett viktigt resultat i undersökningen är att 

hörapparatsbärare inte alltid känt eller känner sig så stigmatiserade av sitt hjälpmedel 

som allmänheten tror. En intressant fråga för fortsatt forskning skulle kunna vara: 

Varför har det varit så viktigt att reproducera en negativ samhällsbild av personer som 

bär hörapparat?  

                                                            
148 Gustavsson, Anders, (2000) Utvecklingsstörning i dagens och gårdagens samhälle – får 
integreringsgenerationen plats i välfärdssamhället? s. 241 
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Bilaga 1  Intervjufrågor 
Kön: 
Ålder idag: 
Ålder när du fick din första hörapparat: 
Yrke? 
 
1. Vad tänkte du om hörapparater innan du började använda en egen? 

2. Hur reagerade omgivningen d v s familj/vänner/arbetskamrater när du berättade 

att du skulle få hörapparat? 

3. Vad tycker du om dina olika hörapparater, angående funktion och utseende? 

Vilka har du haft? 

4. Hur reagerade omgivningen det vill säga familj/vänner/arbetskamrater och 

främlingar när du har haft hörapparaten på dig? 

Familj/ Vänner/Arbetskamrater/Främlingar 

5. Har du burit den synligt eller dold i håret? 

6. Varför?  

(Varför vill du dölja den?) 

(Varför vill du synliggöra den?) 

7. Om hörapparaten skulle se annorlunda ut hur skulle du vilja att den såg ut? 

8. Känner du till alla de olika alternativ som finns? 

9. Finns det något som hörselvården eller hörapparatsfirmor kan göra/borde ha 

gjort för att underlätta för hörapparatsanvändare använder sin hörapparat? 

10. Tycker du att hörapparaten urskiljer sig från andra hjälpmedel? I så fall hur? 

11. Har du sett någon skillnad i attityden gentemot hörapparater under den tid du 

använt din/dina? 
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