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1 Inledning 
 

Enligt WHO (World Health Organisation 2018) finns det 466 miljoner människor i 

världen som har nedsatt hörsel, som betraktas vara en funktionsnedsättning. Jag är 

intresserad av att studera finlandssvenska hörselskadade kvinnors upplevelse av att vara 

kvinna och leva med en hörselskada. Det finns forskning som pekar på att kvinnor med 

en hörselskada befinner sig i en särskilt utsatt situation. I Sverige har det t.ex. kommit 

fram att det finns en ojämlikhet inom hörselvården till kvinnornas nackdel 

(Hörselskadades Riksförbund 2017). Därför anser jag att det skulle vara intressant att se 

hur situationen ser ut för hörselskadade kvinnor i Finland. Finland har år 2016 

ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(CRPD), i och med detta är ämnet även aktuellt i Finland. Hörselskadade är en grupp 

som nämns specifikt enbart en gång i konventionen, även om deras rättigheter omfattas 

av hela konventionen. 

I CRPD erkänner konventionsstaterna att kvinnor med funktionsnedsättning ofta 

befinner sig i en ännu större risk för bl.a. försumlig behandling eller utnyttjande. Där 

framhåller konventionsstaterna även att det finns en oro för personer med 

funktionsnedsättning som blir utsatta för flerfaldig diskriminering på grund av t.ex. kön 

eller ras (CRPD). Halldenius (2015, 66) framhåller att det finns specialkonventioner för 

att skydda  minoritetsgrupper så som t.ex. kvinnor eller funktionshindrade, medan det 

inte finns särskilda konventioner för vita män. Detta menar hon beror på att grupper 

med lägre status i samhället är mera sannolika för att utsättas för kränkningar gällande 

sina rättigheter (ibid.). Det förekommer således en oro för att kvinnor med 

funktionsnedsättning befinner sig i en särskilt svår situation. Till denna grupp hör de 

hörselskadade kvinnorna och därför är det viktigt att studera hur deras situation ser ut i 

Finland. Även Lindqvist (2016, 152) menar att en central faktor för att jobba för 

funktionsnedsatta personers rättigheter, är att utgå från de principer om mänskliga 

rättigheter som CRPD förespråkar. 

 

Hörselskadade är en grupp som befinner sig i en unik situation i och med att de inte 

faller inom gruppen döva, men inte heller har en full hörsel vilket gör att de befinner sig 

i en position där de är placerade i en liten mellankategori mellan två andra grupper. 

Hörselskadade är en grupp som i Finland har fått relativt lite uppmärksamhet inom 

forskning och därför är det också viktigt att lyfta fram denna grupp. Forskningen 
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gällande hörselskadade personer från ett genusperspektiv har också varit mycket liten 

(Gellerstedt & Danermark 2004, 227). Enligt Hietala och Lavikainen (2010, 5) kan brist 

på socialvetenskaplig forskning gällande de hörselskadades situation leda till att 

ojämlikheter gällande deras levnadssituation blir förbisedda. Därför är det viktigt att öka 

medvetenheten kring de hörselskadade och de utmaningar som de möter i sin vardag.  

 

Det finns många olika former av hörselskador som kan ta sig uttryck på olika vis. 

Problematiken gällande t.ex. en hörselskada på bara ett öra kan t.ex. innebära att det är 

svårare att urskilja tal från bakgrundsljud och kan göra det svårare att bedöma avstånd 

till olika ljud (Phillion, 2014). En svår hörselskada innebär att det inte hjälper med 

förstärkning av ljud, vilket är vad hörapparaten ofta bidrar med, och då kan det istället 

behövas ett kokleaimplantat (CI) som transporterar ljudet direkt till hörselnerven förbi 

det skadade området (Svenska hörselförbundet rf, 2018). Hörselskadorna kan alltså vara 

olika beroende på graden, samt typen av hörselskada, vilket innebär att också behovet 

av stöd samt hörhjälpmedel också varierar. I och med att typerna av hörselskador är 

många, skulle det bli för omfattande att närmare studera dessa i denna studie, och de 

kommer därför inte att beskrivas närmare. Fokus kommer snarare att ligga på hur 

informanterna upplever sin egen situation och hur de anser att deras hörselskada 

påverkar deras vardag.   

 

Enligt WHO (2018) så finns det flera negativa följder som kan uppstå i samband med en 

hörselnedsättning. För individen själv kan det leda till en känsla av utanförskap och 

ensamhet till följd av att förmågan att delta i samtal blir svårare och kommunikationen 

påverkas. Nedsättning av hörsel som inte uppmärksammas på rätt sätt kan också leda till 

ekonomiska förluster i formen av t.ex. en lägre produktivitet. Genom att öka förståelsen 

för hörselnedsatta personers behov hos arbetsgivare kunde också arbetslösheten bland 

hörselskadade minska. (WHO 2018) 

 

Finlandssvenskar är en minoritetsgrupp i Finland vilket också innebär att de 

finlandssvenska kvinnorna befinner sig i en särskilt intressant position, inte enbart 

utgående från att de har en hörselskada utan att de därtill tillhör en minoritet. Hur 

upplever dessa kvinnor att det är att leva med en hörselskada inom den ”finlandssvenska 

ankdammen”? Finns det fördelar med att tillhöra en minoritetsgrupp så som 

finlandssvenskarna eller innebär detta att de utsätts för ytterligare svårigheter eller 
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diskriminering i samhället? Enligt Dominelli (2018, 15) innebär diskriminering att en 

individ nekas tillgång till sociala resurser och makt. Hon menar att diskriminering är en 

underkategori till termen förtryck, som handlar om ett maktsystem som dominerar och 

undviker att ge vissa individer värdighet, sociala rättigheter och makt i samhället (ibid.). 

 

För att öka medvetenheten kring de utmaningar och olika former av ojämlikhet som 

hörselskadade och specifikt hörselskadade kvinnor möter är det mycket viktigt att 

studera och lyfta fram denna grupp inom det finska samhället. Denna studie ämnar 

också få en verklig inblick i hur kvinnorna själva upplever sin egen situation. Anser de 

själva att det förekommer en ojämlik behandling av hörselskadade kvinnor som 

påverkar deras vardag, och vilka förändringar skulle de vilja se i vårt samhälle? 

 

2 Tidigare forskning och bakgrund 
 

Detta kapitel börjar med en inblick i tidigare forskning gällande hörselskadade och 

sedan kommer även en kort beskrivning av Svenska hörselförbundet rf, som varit 

delaktiga i denna studie av hörselskadade finlandssvenska kvinnor. 

 

2.1 Tidigare forskning gällande hörselskadade 

Tidigare forskning gällande hörselskadade har varit relativt liten (Hietala & Lavikainen 

2010, 5). Trots detta finns det några studier som kan ge en liten inblick i hur situationen 

har sett ut och vilka utmaningar som speciellt hörselskadade kvinnor kommit att möta. 

Genom detta går det att få en bättre förståelse för vad dessa utmaningar kan innebära för 

personer med hörselskada. 

 

En forskning gällande hörselskadade och arbetsrelaterade förhållanden från ett 

genusperspektiv gjordes av Gellerstedt och Danermark (2004) i Sverige. Materialet i 

studien består främst av kvantitativt material som samlats in genom en 

surveyundersökning, men även lite inslag från intervjuer som forskarna gjort. Survey 

undersökningen innefattar svar från 406 personer med hörselskada i åldern 20-64, både 

män och kvinnor som förvärvsarbetade och inte var egenföretagare. Intervjuer gjordes 

med 21 personer. Även en referensgrupp fanns tillgänglig för jämförelse av resultaten. 
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Centralt i denna studie var att studera arbetsplatsrelaterade förhållanden och 

hälsorelaterade frågor, med fokus på om det finns mönster som beror på kön. (ibid.) 

 

Resultaten från studien visar att de hörselskadade har sämre förhållanden inom 

arbetsmarknaden jämfört med referensgruppen. Speciellt de hörselskadade kvinnorna 

ansågs ofta befinna sej i en sårbar position. Männen och kvinnorna i studien befann sig 

på olika områden inom arbetsmarknaden och forskarna visade på att beroende på 

arbetsplatsen varierade också kraven på hörseln. Kvinnorna hade oftare t.ex. vårdande 

yrken och männen hade yrken gällande t.ex. byggnad eller metallarbete. Det framhölls 

att hörseln är mycket viktig för sociala yrken så som t.ex. inom dagvården och forskarna 

berättade att det kunde ta hårt på yrkesidentiteten att inte uppfatta vad barnen säger. 

(Gellerstedt & Danemark 2004) 

 

I studien framkom att hörselskadade kvinnor oftare än andra grupper kände att de inte 

hade möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, t.ex. gällande frågor relaterade till 

arbetsuppgifter. Resultaten visade även att kvinnorna med hörselskada oftare hade 

tendens för fysiska och psykiska hälsoproblem, så som sömnsvårigheter och huvudvärk. 

De hörselskadade kvinnorna hade oftare jobb med hög stressnivå. I studien lyfter 

forskarna fram tanken om att hörselskadade personer ofta arbetar dubbelt för att 

kompensera för sin hörselskada och få sitt jobb gjort på samma vis som andra. 

(Gellerstedt & Danemark 2004) 

 

I Finland har en studie gjorts av Hietala och Lavikainen (2010) gällande hörselskadade i 

arbetslivet. Studien gjordes i form av två delar; ett kvantitativt frågeformulär och en 

kvalitativ intervjustudie.  I denna studie framkom att det fortfarande finns brister i hur 

hörselskadade som grupp betraktas som homogen och på så vis får inte alla 

hörselskadade den form av hjälp som de behöver. Ett annat fenomen som i studien 

framhölls som problematiskt av de hörselskadade själva var att en hörselskada inte är 

synlig, och de hörselskadade kan också välja att inte berätta om hörselskadan. 

Informanterna i studien ansåg att det ibland hade uppstått svårigheter när de försökt 

berätta om sin hörselskada för andra, eftersom hörselskadan inte syntes och därför inte 

sågs som särskilt konkret. I intervjuerna framkom också att hörselskadan ofta framhölls 

som det avvikande och något som ansågs sätta gränser. Avgörande för de 

hörselskadades egna upplevelser inom arbetslivet var om de kände sej accepterade 

sådana som de var eller ej. (Hietala & Lavikainen 2010, 92-93) 
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En studie har också gjorts av Kobayashi, Tamiya, Moriyama & Nishi (2015) i Japan för 

att undersöka hur hörselskada påverkade olika aspekter gällande hälsa så som t.ex. 

rökning och psykisk stress, men också sociala faktorer så som att jobba eller vara 

arbetslös och att vara gift eller inte. Materialet samlades in från nationell data från år 

2007 av 136 849 personer som alla hade rapporterat att de upplevde sig ha en nedsatt 

hörsel. Personerna var mellan 20 och 39 år gamla och i studien deltog både män och 

kvinnor. Resultaten från denna studie tyder på att det finns ett samband mellan 

hörselskada och social- och hälsorelaterade problem. Speciellt för kvinnorna var 

sannolikheten för att vara gift mindre, de hade sämre mental hälsa och det var också 

troligare att kvinnorna med nedsatt hörsel skulle vara rökare. I studien framkom även att 

forskarna ansåg att den sena ratificeringen av CRPD år 2014 i Japan kan ha fått negativa 

effekter för personer med funktionsnedsättning, och de menade att ytterligare forskning 

i detta skulle vara viktigt. (Kobayashi, Tamiya, Moriyama & Nishi 2015) 

 

I Norge gjordes av Rekkedal (2012) en studie gällande döva och hörselskadade barns 

upplevelser gällande teknik som stöd i skolan, och vilka faktorer som påverkade 

elevernas attityder till olika hjälpmedel. Informanterna var i åldern 10 till 16 år gamla. 

Där framkom att platsen var eleverna använde sig av de olika hörhjälpmedel så som 

mikrofoner, var avgörande för om hörhjälpmedlet upplevdes som positivt eller ej. Dock 

framkom att problem med teknologin under lektionerna var något som upplevdes som 

problematiskt. Studien visade på att pojkarna hade positivare inställning till 

hörapparater än flickorna, medan flickorna till större utsträckning än pojkarna använde 

sig av hörapparater. Studien visade också på att en grövre hörselskada också gav 

eleverna en mera positiv inställning till hörhjälpmedel så som t.ex. CI, med undantaget 

av mikrofoner. Det framkom även att de elever som beskrivit sig själva på ett positivt 

vis, också hade en bättre inställning till hörhjälpmedel. Teknik kan vara både ett 

hjälpmedel eller en faktor som framhäver en funktionsnedsättning vilket då kan bidra 

till stigmatisering. (ibid.) 

 

När det kommer till tidigare forskning kring hörselskada, så finns det väldigt lite 

material, och det är tydligt att detta är ett ämne som fått väldigt lite uppmärksamhet 

inom debatten i Finland. Dock kan det kanske komma en vändning av detta i och med 

ratificeringen av CRPD, som förhoppningsvis leder till en ökad medvetenhet om denna 

grupp och deras rättigheter. Något som för tillfället är aktuellt i Finland är t.ex. finska 
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hörselförbundet Kuuloliitto ry:s (2018) projekt som påbörjades år 2016 och fortsätter till 

år 2018, projektet har som mål att stöda personer med CI. I samband med detta projekt 

görs även en kvalitativ studie gällande hur det är att leva med CI och vilka behov av 

stöd och information som detta medför (ibid.). Även Kuuloliitto ry (2018) framhåller att 

det både i Finland, och övriga världen finns mycket lite forskning gällande 

hörselskadade som inte är läkarvetenskapligt fokuserad. 

 

2.2 Svenska hörselförbundet rf  

Denna studie har gjorts i samarbete med Svenska hörselförbundet rf, och det är genom 

deras kontaktnätverk som informanter till studien har hämtats, därför kommer en kort 

inblick i organisationen. Svenska hörselförbundet rf är en finlandssvensk organisation 

som jobbar för de hörselskadades rättigheter och som sprider information om olika 

utmaningar som hörselskadade möter (Svenska hörselförbundet 2018). På förbundets 

hemsida (www.horsel.fi ) står det att föreningen bildats år 1986 då 13 lokala föreningar 

för svenskspråkiga hörselskadade valde att bilda ett förbund. De lokala föreningarna 

som tillhör förbundet finns runtomkring svenskfinland från Nyland ända till 

Österbotten. Svenska hörselförbundet rf framhåller att de jobbar för att belysa de 

problem som personer med hörselskada möter, så att myndigheter och samhället kan bli 

mera medvetna om dessa. (ibid.) 

 

I handlingsprogrammet för år 2017-2019 som Svenska hörselförbundet rf har och som 

även finns publicerat på förbundets hemsida uttrycks även deras vision. I denna vision 

beskrivs ett samhälle där information och hörselvård finns tillgängligt, ett samhälle där 

personer med hörselnedsättning kan vara delaktiga. Svenska hörselförbundet rf vill öka 

medvetenheten kring hörselfrågor samt strävar även till ett samhälle där frågor som 

mänskliga rättigheter är något som respekteras och ett samhälle där ljudmiljön är god. 

(Svenska hörselförbundet 2018) Hörselförbundet har på så vis en viktig roll för att 

påverka samhället i frågor som är aktuella för finlandssvenskar som har en hörselskada.  

 

3 Teoretisk referensram 
 

För denna studie har jag valt att använda ett insersektionellt perspektiv som referensram 

för analysen av mitt material. Jag har valt att ta fasta på det faktum att informanterna är 
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finlandssvenskar, kvinnor och upplever sig ha en hörselskada och jag har valt att studera 

hur dessa kategorier påverkar informanternas vardag. Därför utgår jag från kategorierna 

funktionshinder, etnicitet samt genus som utgångsläge för min intersektionella analys. 

För att komplettera det intersektionella perspektivet har jag valt att utgå från 

Thompsons (2006) anti diskriminerande teori som grund för vad diskriminering innebär.  

 

Kapitlet börjar med en kort diskussion gällande diskriminering, samt en beskrivning av 

hur Thompson (2006) definierar diskriminering samt hans PSC-analys. Efter detta 

kommer en närmare inblick i det intersektionella perspektivet, samt en redogörelse för 

de olika kategorierna d.v.s. funktionshinder, etnicitet samt genus. Genom detta avser jag 

ge en bättre förståelse för de olika kategorierna och hur de påverkas av faktorer som 

maktrelationer samt diskriminering.  

 

3.1 Diskriminering  

Det finns olika tolkningar av diskriminering och vad detta innebär. Enligt Halldenius 

(2015, 64-65) innefattar diskriminering tre centrala faktorer nämligen jämförelse, någon 

utsätts för eller tar skada och det förekommer grupper. Hon framhåller t.ex. att 

diskriminering förekommer på olika rättsliga nivåer så som internationell lagstiftning 

och landets egna lagar och att det där också kan tolkas olika (ibid, 64). Payne (2015, 

477) menar igen att ordet diskriminering i sig också kan innefatta positiva aspekter så 

som att använda sig av en bra förmåga att urskilja och genom en god omdömesförmåga 

göra skillnad mellan människor och föremål. Han anser dock att diskrimination använt 

på ett negativt vis innebär att vissa personer eller grupper behandlas sämre på grund av 

en specifik egenskap (ibid). Han framhåller  även att diskriminering kan uppkomma till 

följd av missförstånd eller gälla en konflikt inom ett specifikt socialt sammanhang, 

medan t.ex. förtryck är något som alltid handlar om socialt maktmissbruk (ibid). 

 

Jag har dock valt att utgå från Thompsons (2006) anti diskriminerande teori som grund 

för vad diskriminering innebär och jag har även valt att använd mig av hand PCS 

analys, för att på så vis komplettera det intersektionella perspektivet. Genom PCS-

analysen ämnar jag få en bättre inblick i hur diskriminering inom dessa grupper på ett 

konkret vis kan ta sig uttryck. Diskriminering innebär enlig Thompson (2006, 40, min 

översättning) ”orättvis eller ojämlik behandling av individer eller grupper baserat på en 

existerande eller upplevd avvikelse; fördomsfullt agerande mot en särskild grupps 
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intressen, en grupp som karakteristiskt tenderar att tillhöra en relativt maktlös grupp 

inom den sociala strukturen (kvinnor, etniska minoriteter, äldre eller funktionsnedsatta 

personer och personer vanligen tillhörande arbetsklassen). Diskriminering är därför en 

fråga om sociala formationer så väl som individ och gruppbeteende.”  

 

Den anti diskriminerande teorin är en praktikteori som har som mål att förhindra 

ojämlikhet i samhället genom att ifrågasätta de strukturer som tillåter diskriminering 

(Thompson 2006, 14). Thompson (2006, 13) framhåller att diskriminering i samhället 

får störst konsekvenser när en grupp befinner sig i någon form av maktposition över en 

annan och systematiskt har möjlighet att diskriminera dem. Han menar att makt kan 

tillfalla grupper genom de olika stadierna som PCS-metoden beskriver (ibid.). Genom 

PCS-metoden går det att upptäcka de mönster i samhället som bidrar till olika gruppers 

maktposition i samhället (ibid.). Därför kan detta perspektiv i samband med det 

intersektionella bidra till en djupare förståelse för de finlandssvenska hörselskadade 

kvinnornas position i samhället.  

 

Enligt Thompson (2006, 26) är PCS-analysen en metod som kan hjälpa till att förstå hur 

diskriminering och ojämlikhet i samhället kan ta sig uttryck mellan individer och även 

mellan individer och välfärdsstaten i olika sammanhang. Därför har jag valt att använda 

detta perspektiv för att få en bättre inblick i hur diskriminering och ojämlikhet kan ta sig 

uttryck för de finlandssvenska hörselskadade kvinnorna jag intervjuat. Även Halldenius 

(2015, 66) anser att rättighetskränkningar visar på hur det i samhället förekommer 

grundläggande ojämlikheter och på så vis handlar om mer än bara en institutionell 

orättvisa gentemot en specifik individ.  

 

PCS analysen utgår från att analysera utgående från tre olika nivåer som alla är nära 

sammankopplade och påverkar varandra. Den första nivån, P, handlar om den 

personliga och psykologiska nivån, till denna nivå hör individens egna tankar, känslor 

och uppfattningar. Den andra nivån, C, innefattar en kulturell nivå, vilket innebär tanken 

om gemensamt uppfattade värderingar tankar och ett visst sätt att agera på. Den 

kulturella nivån handlar om vad som ses som socialt accepterat och normalt d.v.s. de 

sociala normer som finns i vårt samhälle och kan även handla om de oskrivna regler 

som omger oss. Den sista nivån, S, står för den strukturella nivån. Detta innebär 

nätverken av olika sociala delningar i vårt samhälle, och hur maktrelationer tar sig 
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uttryck genom dessa. S-nivån hjälper till att förstå hur diskriminering är en del i de 

strukturer som existerar i samhället, och t.ex. är inbyggt i de politiska mönster som finns 

runtomkring oss. (Thompson 2006, 26-28) 

 

PCS-analysen ger en inblick i hur diskriminering förekommer på olika nivåer, samtidigt 

ger den också insikt i hur dessa nivåer upprätthålls av varandra (Thompson 2006, 30). 

Det vill säga, individen påverkas av kulturen runtomkring medan även ordningen i 

samhället påverkar kulturen. Även Payne (2015, 485) menar att diskrimineringen 

formas utgående från personliga åsikter och handlingar, medan dessa förstärks av 

ideologier som framkommer från de grupper som har inflytande och makt, för att på så 

vis också upprätthålla deras position av inflytande. Thompson (2006, 30) menar att 

individens möjligheter till inflytande blir mindre ju längre bort från den personliga 

nivån som individen går, därför framhåller han att det kommer krävas att individer 

tillsammans utmanar de samhällsstrukturer och ideologier som tillåter diskriminering. 

För att på så vis åstadkomma den största möjligheten till förändring krävs det därför 

mer än bara den enskilda individens insatser.  

 

3.2 Intersektionellt perspektiv 

Denna studie kommer även att utgå från ett intersektionellt perspektiv. Ett 

intersektionellt perspektiv innefattar tanken om att förstå och studera olika kategorier 

och maktstrukturer och hur de konstrueras och påverkas av varandra (Mattson 2015, 

97). Det handlar på så vis om att göra en ingående och mångfacetterad analys av olika 

maktstrukturer, centrala kategorier för det intersektionella perspektivet är kön, 

sexualitet, klass och etnicitet (ibid, 19). I denna studie har jag dock valt att utgå från 

kategorierna hörselskada, finlandssvensk och kvinna. Det intersektionella perspektivet 

öppnar upp för hur ojämlikhet skapas mellan olika grupper, t.ex. personer med 

hörselskada och personer utan hörselskada, men också hur ojämlikhet kan skapas inom 

olika grupper, t.ex. ojämlikhet mellan kvinnor och kvinnor (ibid, 22). På så vis kan detta 

perspektiv bidra till en bättre förståelse för hur hörselskadade kvinnors position ser ut i 

jämförelse med personer utan hörselskada, men också i jämförelse med hörselskadade 

män. 

 

Något som är viktigt i frågor gällande maktstrukturer och konstruktion är tanken om 

kategorier. Med kategorier avses en konstruerad grupp vars delar blir sammankopplade 
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för att de har något gemensamt. Kategorier hjälper människan att organisera och förstå 

världen, vi kategoriserar allt från frukter till klientgrupper inom socialt arbete för att 

bättre kunna förstå och hjälpa dem, trots detta är kategorisering av människor aldrig 

oproblematisk. (Mattson 2015, 41) 

 

Det konstruktivistiska perspektivet är centralt inom det intersektionella perspektivet 

(Mattson 2015, 41). Det vill säga tanken om att det är vi människor som i olika former 

av sociala sammanhang konstruerar gemensamma tolkningar av världen och hur vi 

uppfattar den t.ex. genom hur vi pratar om olika fenomen och ny vetenskap som 

produceras (ibid, 32). Genom detta kommer vissa fenomen ses som naturliga och som 

gemensamt upplevda sanningar för majoriteten av människorna, t.ex. vad det innebär att 

vara kvinna och vad som ses som kvinnligt (ibid.). Dessa konstruktioner är dock rörliga 

och kan förändras med tiden (ibid.).  

 

Det är de grupper som redan befinner sig i en maktposition i samhället som får definiera 

vad som ska ses som normalt och vad som ska ses som avvikande, vilket påverkar hur 

världen tolkas, och genom detta upprätthålls rådande maktstrukturer (Mattson 2015, 

39). Genom att olika grupper och kategorier skapas ges de också en viss position i den 

hierarkiska ordningen i förhållandet till varandra (ibid, 35). Utgående från detta 

perspektiv går det att konstatera att vissa grupper kommer få större inflytande på 

samhället och andra grupper kommer få en sämre position, vilket i sin tur kan leda till 

ojämlika förhållanden grupper emellan.  

 

Enligt Ahrne (2016, 185) finns dessa ojämlikheter på olika vis som redan existerande 

inslag i den sociala strukturen som omger oss, och de har ofta en stabil position i 

samhället. Han menar att försökt till att förändra dessa strukturer ofta möter på motstånd 

och kan kräva långa processer. I och med att det handlar om maktfrågor menar han att 

det alltid finns personer som har nytta av att bevara dessa strukturer, medan andra skulle 

få stora fördelar av att strukturen skulle förändras. (ibid.) Enligt honom har också 

organisationer en stor del i upprätthållandet av de redan existerande strukturerna i 

samhället (ibid, 186).  

 

Intersektionalitet handlar på så vis om att belysa olika kategorier, hur komplexa de är 

och hur de fungerar i förhållande till varandra samt hur kategorierna kan förändras 
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(Mattson 2015, 64). Genom att i det intersektionella analysen använda sej av kategorier 

går det att belysa olika maktstrukturer och stereotyper som finns i samhället, utan att 

förstärka deras existens (ibid.). Även Payne (2015, 474) framhåller att det 

intersektionella perspektivet handlar om hur personer upplever flera former av förtryck 

samtidigt och påpekar att ingen form av diskriminering vinner över den andra, snarare 

handlar det om hur dessa tar sig uttryck i samspelet med varandra. Han påpekar också 

att förtrycket inte automatiskt ökar utgående från att en person upplever förtryck av 

olika former (ibid.).  

 

Något som Ahrne (2016, 177) framhåller är att dessa teorier kanske inte är så 

framträdande i vardagen som i teorin, men menar att för individen som behandlas 

annorlunda på grund av t.ex. kön, eller en funktionsnedsättning, kan detta upplevas på 

ett mycket konkret vis. Därför kan det intersektionella perspektivet vara med och 

upplysa om olika orättvisor som råder i vårt samhälle. Ahrne (2016, 177) anser också att 

det intersektionella perspektivet kan ge insikter i hur ett mera jämlikt samhälle kan 

skapas. Vilket också är något värt att sträva efter. 

 

3.2.1 Funktionshinder  

När en person har sämre hörsel än 25dB eller högre på båda öronen, så anses personen 

ha en hörselnedsättning. En hörselnedsättning påverkar förmågan att uppfatta tal och 

andra höga ljud och kan innebära nedsatt hörsel på antingen ett öra eller båda öronen. 

Hörselnedsättningar kan vara allt från milda till mycket svåra. (WHO 2018) Med 

hörselskadade avses således personer som på grund av olika faktorer har en nedsatt 

hörsel. Men till gruppen hörselskadade tillkommer även personer med andra sjukdomar 

så som t.ex. tinnitus, ljudöverkänslighet och ménières sjukdom som på olika vis också 

påverkar hörseln (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2009). Därför har jag i denna 

studie valt att använda mej av termen hörselskada för att på så vis även inkludera 

personer med andra hörselsjukdomar så som t.ex. ljudöverkänslighet och inte enbart 

personer med hörselnedsättning. 

 

Hörselskadade faller också inom kategorin funktionshindrade. Lindqvist (2016, 153) 

menar att funktionshinder kan förstås på en samhällsnivå, en organisations- eller 

gruppnivå i kontrast mellan individen och institutioner, samt på en individuell nivå. Han 

menar att den samhälleliga nivån innefattar fenomen så som olika former av t.ex. 
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institutionella hinder och svårigheter i tillgänglighet, medan den organisatoriska nivån 

innefattas av växelverkan mellan personer och institutioner, medan den individuella 

nivån pekar på enskilda individers erfarenheter och uppfattningar, och hur de hanterar 

t.ex. diskriminering (ibid.). 

 

Enligt Lindqvist (2016, 153) finns det många definitioner och perspektiv gällande 

funktionshinder i och med att det är ett mycket mångfacetterat fenomen. Ett vanligt 

perspektiv är t.ex. det medicinska, där utgångspunkten är att hälsa innebär normal 

tillstånd och definierad funktionsnedsättning innebär att man är avvikande, och inte 

längre kan uppnå optimal prestation (ibid, 154). Denna studie utgår dock från ett 

intersektionellt perspektivet och utgår från tanken om funktionshinder som en social 

konstruktion. Detta perspektiv innebär att det är när individen är i samverkan med 

samhället som fenomenet funktionshinder skapas (ibid, 156). 

 

Något som Thompson (2006, 127) framhåller är att alla människor använder sig av 

olika former av hjälpmedel i vardagen så som t.ex. skedar, bilar och rulltrappor. Han 

menar att det därför är mycket stigmatiserande när vi börjar se vissa hjälpmedel som 

extra, t.ex. en rullstol eller en hörapparat (ibid.). Han påpeka att mycket av statens 

ekonomiska understöd går till att understöda majoritetsbefolkningens behov så som t.ex. 

vägar och skolor och att det sällan är funktionshindrade som sitter med och fattar beslut 

gällande vilka stöd som ska ges (ibid.). Han menar därför att funktionsnedsatta bör 

betraktas som en diskriminerad grupp i och med att deras behov anses som extra och att 

de på grund av detta kan bli utan de hjälpmedel de behöver, medan andra 

samhällsgruppers har lättare för att få sina behov tillgodosedda (ibid, 128). Det kan t.ex. 

handla om att det skolor har tillräckligt med datorer för eleverna, men man väljer att inte 

sätta in akustikplattor för det skulle bli för dyrt.  

 

Det som Lindqvist (2016, 157) lyfter fram är att en funktionsnedsättning i sig är ett 

fysiskt faktum, men personens förutsättningar att t.ex. delta i arbetslivet eller 

fritidsaktiviteter även påverkas av faktorer så som t.ex. tillgängligheten till de 

utrymmena där dessa möjligheter äger rum. På så vis kan även samhället vara med och 

påverka förutsättningar för möjlighet till deltagande som personer med 

funktionsnedsättnings har. Även individers egna tankar, värderingar och handlingar 

påverkar hur kategorin funktionshindrade konstrueras (ibid, 157). Funktionshindrade 
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kan påverkas av negativa attityder utifrån, som i sin tur påverkar deras egen syn på sig 

själva, dessa negativa påtryckningar kan även anses vara en form av förtryck mot 

individen (ibid, 158). Dock kan stöd och positiv uppmuntran från omgivningen vara 

med i att bidra till en ökad självkänsla hos individen (ibid, 161).  

 

För att passa in i samhället på bästa vis kan personer med funktionshinder använda sig 

av olika strategier, vilket t.ex. kan leda till att de drar sig undan svåra situationer för att 

så lite som möjligt utsätta sig för händelser där de blir definierade som annorlunda (ibid, 

159). För en person med hörselskadad kunde detta t.ex. innebära att undvika att gå till 

platser med bullrig miljö så som en bar, eller en matsal med hög ljudnivå. Enligt 

Lindqvist (2016, 158) är det vanligt att personer med ett funktionshinder upplever sig 

vara utanför. 

  

Något som också kan inkluderas i teorin om funktionshinder som social konstruktion är 

tanken om att personer med funktionsnedsättning är aktörer som kan förhandla och vara 

med och konstruera sina förutsättningar och påverka omgivningen (ibid, 161). Dock kan 

även detta medföra utmaningar. Upplevelsen av komplicerade byråkratiska system kan 

försvåra förutsättningen för detta, och det är vanligt att individer får slåss för sina 

rättigheter vilket kan upplevas som både tidskrävande och tungt för individen (ibid, 

161). Detta innebär att mycket ansvar sätts på individen själv.  

 

3.2.2 Etnicitet  

I Finlands grundlag 17 § framhålls att Finlands nationalspråk är svenska och finska. Där 

framhålls också rätten till att få använda dessa språk hos b.la. domstol och myndigheter. 

I samma paragraf står det också att det allmänna ska tillgodose landets svenskspråkiga 

och finskspråkiga kulturella behov. Enligt statistikcentralen (2018) så hade år 2017, 5,2 

% av den finska befolkningen svenska som modersmål. Vilket innebär att den 

finlandssvenska befolkningen utgör en relativt liten del av befolkningen och 

finlandssvenskarna är på så vis en minoritetsgrupp i Finland. Finlandssvenskarna 

befinner sig således i en intressant position i det finska samhället, i och med att de i 

Finlands lagstiftning garanteras rättigheter samtidigt som de utgör en relativt liten del av 

befolkningen. Därför är det också viktigt att fråga sig hur finlandssvenskheten påverkar 

de finlandssvenska hörselskadade kvinnorna. 
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Enligt Anderson (1991, 6) är alla former av samhällen något som existerar och 

konstruerats i våra tankar, eftersom vi aldrig kommer att känna alla som tillhör gruppen. 

Han menar att även nationer är en konstruerad påhittad gemenskap (ibid.). Han påpekar 

att alla nationer trots detta är begränsade även om gränserna för vem eller var nationen 

tar slut inte är statiska (ibid, 7). Han framhåller också att nationen upplevs som en 

gemenskap även om det inom denna gemenskap kan förekomma stora orättvisor (ibid, 

7). Genom detta går det också att tänka sig att det finlandssvenska är en upplevd 

gemenskap som har flytande gränser men som fortfarande kan ses som mycket viktig. 

Anderson (1991, 7) framhåller att även om den nationella gemenskapen enbart är en 

konstruerad upplevd gemenskap, så är det något som människor genom tiderna också 

varit beredda att offra sina liv för. Här befinner sig finlandssvenskarna i en intressant 

position i och med att de är en upplevd etnisk minoritet i Finland. 

 

Även etnicitet går att se som en social konstruktion. Enligt Sernhede (2016, 77) så är 

etnicitet en social konstruktion som används för att göra skillnader mellan människor. 

Han menar att vi genom etnicitet ger grupper olika egenskaper, men han understryker 

att i och med att etniciteten är en social konstruktion, så innebär inte etniciteten i sig inte 

några givna egenskaper (ibid, 77). Snarare går det att se att vi genom hur vi konstruerar 

dessa grupper tilldelar dem särskilda egenskaper, med dessa egenskaper är alltså inget i 

sig förutbestämt. Trots detta, används etnicitet för att tillskriva grupper skillnader och 

visa på olikheter (ibid, 78). Thompson (2006, 72) menar att etniska minoriteter ofta ses 

som mindervärdiga majoritetsbefolkningen, och detta kan leda till att de diskrimineras. 

Enligt Sernhede (2016, 84) så har kategorin etnicitet kommit att allt mera få ta den plats 

för att visa på social tillhörighet som tidigare definierades utgående från kategorin klass.   

  

Enligt Thompson (2006, 72) kan kulturella skillnader också användas inom politiken för 

att understryka majoritetsbefolkningens makt och ställning i samhället i de fall där 

minoriteterna skiljer sig från majoritetsbefolkningens i samhället. Etnicitet som kategori 

är på så vis knepig, och det finns grund för att ifrågasätta den. Trots detta framhåller 

Sernhede (2016, 90) att vi genom att se på de behov som framkommer när människor 

ser sig som en enhet och vi kan då se de behovsstrukturer som finns i vårt samhälle. 

Han menar att människan idag har ett behov av den form av tillhörighet som etnicitet 

erbjuder, den medför historia, rötter och till dessa tillkommer ett starkt emotionellt band 

(ibid, 89). 
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3.2.3 Genus  

Denna studie kommer att ta fasta på hur genus påverkar dessa kvinnors vardag, eftersom 

studien ämnar studera hörselskadade kvinnors upplevelse av att vara kvinna och leva 

med en hörselnedsättning. Enligt Butler (2007, 220) är genus något som skapas genom 

våra handlingar i olika sociala sammanhang, vilket innebär att genus är en identitet som 

vi själva konstruerar. Det är genom våra egna förväntningar och förutfattade meningar 

som vi skapar och formar vad som ska betraktas som feminint och kvinnligt respektive 

vad som skall ses som manligt (Mattson 2015, 48). Genus är alltså något som med tiden 

kan förändras och formas. Genus kan också uppfattas olika beroende på sammanhanget 

som en person befinner sig i (Mattson 2015, 47). 

 

Något som Evertsson (2016, 56) framhåller är att vi människor skapar det sociala könet 

i vardagen. Det att vi agerar på ett visst sätt utgående från vad som förväntas av oss som 

antingen kvinnor eller män innebär att vi är med och skapar kön, oberoende av om detta 

är ett medvetet eller omedvetet val (ibid, 55). Han framhåller t.ex. att en kvinna gör kön 

genom något så vardagligt som att tillreda familjens middag (ibid, 56). Det är på så vis 

genom små mönster i vardagen som vi är med och skapar och upprätthåller 

könspositioner i vårt samhälle. Evertsson (2016, 56) menar att vi inte kan undgå att göra 

kön och att många människor även försöker passa in i sin könsroll oberoende av om 

detta är medvetet eller ej. Även Thompson (2006, 23) menar att vi redan som unga 

formas enligt olika mönster av tankar och beteenden och får olika roller beroende av 

vårt kön. Han framhåller även att personer som inte följer dessa mönster blir bestraffade 

på olika vis, en kvinna med bestämda åsikter blir t.ex. bossig (ibid, 23). 

 

Tanken inom den feministiska analysen är att män befinner sig i en maktposition över 

kvinnor, att det finns en maktordning i vårt samhälle som ger kvinnorna en underordnad 

position (Mattson 2015, 50). Mannen har också fördelen av att hans kön inte ifrågasätts; 

han får vara könsneutral och norm, medan kvinnor ofta synliggörs som just kvinnor och 

på så vis som annorlunda (Mattson 2015, 50, 51). Detta i sin tur bidrar till att mannens 

maktposition i samhället uppehålls. Thompson (2006, 23) menar även att olika 

beteenden och situationer kan tolkas olika beroende på om det handlar om en man eller 

en kvinna. Skillnaden mellan könen blir ett problem när kvinnor t.ex. inte får den vård 

de behöver på grund av strukturerna eller när de inte kan uppnå sina mål på grund av 

den existerande normen (Evertsson 2016, 70). 
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Utgående från detta går det att se att kvinnor och män i vårt samhälle betraktas olika, 

och att de också kan ges olika förutsättningar i vårt samhälle utgående från våra egna 

uppfattningar och fördomar gällande de olika könen. Evertsson (2016, 54) ger t.ex. som 

exempel att kvinnor i Sverige kan ha mera gemensamt med män i Sverige jämfört med 

kvinnor i Afghanistan, men att kvinnorna i Sverige trots detta kan ha olika erfarenheter 

baserade på t.ex. deras egen etnicitet eller utbildning. Därför är det också motiverat att i 

denna studie specifikt fokusera på den hörselskadade kvinnans position i vårt samhälle, 

för att visa hur kvinnorna påverkas av dessa maktstrukturer. 

 

4 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur det är att vara en finlandssvensk kvinna 

och leva med en hörselskada i Finland idag. I denna studie ämnar jag studera om 

finlandssvenska kvinnor med hörselskada har mött diskriminering, och hur de själva 

upplever sin situation. Det finns inte mycket forskning inom detta område i Finland och 

därför anser jag också att det är viktigt att öka medvetenheten om de hörselskadades 

situation i samhället och framförallt lyfta fram kvinnorna. 

Min centrala frågeställning är således: 

- Hur upplever finlandssvenska kvinnor med hörselskada att det är att vara 

kvinna och leva med en hörselskada i Finland? 

Det finns också några underliggande teman som jag närmare ämnar studera. Nämligen 

vilka de olika utmaningar som kvinnorna själva upplever att de möter i vardagen, 

upplever de själva att det förekommer en diskriminering av kvinnor med hörselskada 

och vilka är de förändringar de skulle vilja se i samhället gällande finlandssvenska 

hörselskadade kvinnors situation. Jag vill även närmare studera om informanterna 

upplever några särskilda positiva aspekter med att vara finlandssvensk kvinna och ha en 

hörselskada. Genom dessa teman avser jag få en inblick i hur dessa kvinnor upplever 

det att vara finlandssvenska kvinnor med en hörselskada, och på så vis få en bättre 

förståelse för deras upplevelser. 
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5 Metod 
 

I detta kapitel kommer jag beskriva metoden jag valt för denna studie, samt motivera 

valet av metod. Jag kommer också att redogöra för materialet, samt hur det har samlats 

in och analyserats. 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys och forskningsdesignen 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur det är att vara en finlandssvensk kvinna 

och leva med en hörselskada i Finland idag. För att få svar på min forskningsfråga har 

jag valt att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer. Intervjuer lämpar sig när 

forskaren vill studera komplexa situationer och frågor som innefattar sådant som t.ex. 

åsikter, erfarenheter och där forskaren har möjlighet att prata med personer som kan 

bidra med intressanta insikter (Denscombe 2016, 265). Eftersom studien ämnar studera 

finlandssvenska hörselskadade kvinnors upplevelser av att vara kvinna och leva med en 

hörselskada i Finland idag, är intervjuer en metod som lämpar sig för denna studie. 

Genom intervjuerna ämnar jag på så vis få en inblick i hur kvinnorna själva upplever sin 

situation. Vilka är de utmaningar de möter, har de upplevt att de blivit diskriminerande 

och är det något särskilt som de upplever som positivt i relation med att vara kvinna 

med en hörselskada? 

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade vilket innebär att forskaren har en 

intervjuguide med färdiga frågor, men lämnar utrymme för flexibilitet för informanten 

och forskaren att få vidareutveckla de ämnen som diskuteras (Denscombe 2016, 266). 

Därför utformade jag en intervjuguide med fem teman d.v.s. bakgrundsinformation 

(ålder och sysselsättning), vardag, finlandssvensk, kvinna, och samtliga faktorer (Se 

bilaga 2). Inom ramarna för dessa teman utformade jag sedan frågor som hade för avsikt 

att ge svar på min forskningsfråga, men hade även möjligheten att ställa följdfrågor till 

de svar som informanterna gav. För att göra intervjuerna lättare att analysera 

transkriberades materialet till skriftlig form. Kvale och Brinkman (2014, 208) 

poängterar att det är viktigt att komma ihåg att intervjuerna i sig är det insamlade 

materialet medan utskrifterna är verktyget som hjälper forskaren att tolka det. 

För analysen av materialet används en kvalitativ teoristyrd innehållsanalys. 

Innehållsanalysen är en flexibelmetod som går att använda på flera olika typer av 

material och tanken är att koda och sätta in materialet i olika kategorier för att sedan 

analysera dessa (Schreier 2014). Innehållsanalysen hjälper till att lyfta fram sådant som 
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annars skulle förblivit dolt i texten (Denscombe 2016, 393). Innehållsanalysen är 

mycket systematisk och hjälper även forskaren att minska på materialet och på så vis 

göra det mera hanterbart (Schreier 2014). Detta gör att den lämpar sig väl i samband 

med intervjustudier där mängden insamlat material kan vara relativt stort. 

Vid en innehållsanalys börjar forskaren med att välja forskningsfråga och sedan vilken 

typ av material som kommer användas (Schreier 2014). Sedan börjar forskaren forma en 

ram för kodningen (ibid.). Forskaren väljer olika huvudkategorier för sitt material och 

skapar också flera lager av underkategorier för analysen av materialet (ibid.). Vid den 

teoristyrda innehållsanalysen kan de olika kategorierna från materialet formas deduktivt 

d.v.s. utgående från en tidigare teori eller induktivt d.v.s. utgående från teman som 

hittas i materialet (Forman & Damschroder 2007, 49). Jag har därför valt att använda 

mig av denna metod där jag formar kategorier från det intersektionella perspektivet 

d.v.s. kvinna, finlandssvensk och hörselskadad och där se hur olika former av 

diskriminering kan förekomma inom dessa grupper. Men jag kommer även att vara 

öppen för att finna nya teman inom materialet som kvinnorna själva lyfter fram.  

Innehållsanalysen lämpar sig mycket bra i denna studie eftersom det finns specifika 

teman som önskas studeras gällande kvinnornas situation t.ex. frågor gällande 

diskriminering, samtidigt så ges också möjligheten att finna och analysera sådana teman 

som innan insamlingen av materialet inte hade kunnat förutses. Viktigt är att allt det 

material som är relevant för forskningsfrågan blir inkluderat i någon av kategorierna. 

(Schreier 2014) 

Det är också viktigt att vid användningen av kvalitativ innehållsanalys ingående bekanta 

sej med materialet genom att t.ex. lyssna på de bandade intervjuerna och att läsa det 

transkriberade materialet flera gånger för att på så vis bilda sej en helhetsuppfattning av 

materialet (Forman & Damschroder 2007, 47). Genom att göra detta går det att finna 

relevanta teman och bilda sig en omfattande förståelse för vilka teman som är relevant 

för forskningsfrågan och vad forskaren önskar inkludera i analysen. 

5.2 Material och materialinsamling 

I denna studie valde jag att använda finlandssvenska kvinnor som upplever sig ha en 

hörselskada som min målgrupp. Detta gjorde jag i och med att jag under mina tidigare 

studier deltagit i en praktikforskning gällande hörselskadade finlandssvenskar i 

arbetslivet och det kändes naturligt att fördjupa mig i detta ämne. Tillsammans med 

några anställda vid Svenska Hörselförbundet rf reflekterade vi även kring vad som 
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kunde vara ett viktigt och aktuellt ämne att fördjupa sig i, och vi enades om att det 

skulle vara viktigt att få en bättre inblick i hur de finlandssvenska hörselskadade 

kvinnornas situation ser ut i Finland i och med att det bl.a. i Sverige har förekommit en 

diskussion gällande ojämlikhet i vården till kvinnornas nackdel. Detta är något som 

Hörselskadades Riksförbund (2017) har framhållit.  

Dessutom valde jag att ytterligare begränsa målgruppen genom att fokusera på 

finlandssvenskar. Det finns inte särskilt mycket forskning gällande hörselskadade och 

ännu mindre gällande hur hörselskadade finlandssvenskar upplever sin situation. 

Finlandssvenskarna är en minoritetsgrupp och därför är det också viktigt att studera hur 

de upplever sin egen situation. Även ratificeringen av FN-konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning (CRPD) som Finland gjorde år 2016 gör att det 

är av intresse att få en insikt i hur de hörselskadade i Finland idag upplever att deras 

rättigheter tillgodoses. Jag valde även att enbart intervjua kvinnor i åldern 18-49. Detta 

gjorde jag i och med att jag ville fokusera på kategorierna genus, funktionshinder och 

etnicitet och därför ville undvika att behandla faktorer och frågor relaterade till ålder.  

Informanterna till studien hämtades från Svenska Hörselförbundet rf:s kontaktnät. Jag 

skrev ett informationsbrev gällande min studie som via Svenska Hörselförbundet rf 

sändes ut till lokalföreningarna, som sedan i sin tur sände ut detta till sina medlemmar. 

Genom detta fick jag kontakt med två informanter. Eftersom finlandssvenskar med 

hörselskada är en relativt liten grupp visade det sig vara ganska svårt att få kontakt med 

personer som önskade delta i studien, därför tog sedan Svenska Hörselförbudet rf 

personligen kontakt med några personer och frågade om de kunde tänka sig delta i 

studien. Slutligen består studien av material från fem informanter. Eftersom studien har 

som mål att studera informanternas egna upplevelser av sin egen situation och med 

tanke på de tidsramar som finns för studien anses detta som ett lämpligt antal. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014, 129-130) så väljs antalet intervjuer främst med tanke på 

studiens syfte, men också i mån av möjlighet på tid och de resurser som finns 

tillgängliga. 

I studien har alla kvinnorna en upplevd hörselskada och definierar sig som 

finlandssvenskar. En av informanterna berättade att hon är döv, men kan höra i och med 

att hon har ett CI. Även om denna studie har som mål att studera hörselskadade och inte 

döva motiverar jag valet av att ta med henne i studien med att hon tack vare CI kan höra 

med ena örat. Enligt Hörsellinjen (2018) så ger CI olika resultat och personer kan ofta 

efter implantatet ännu ha en grav eller måttlig hörselnedsättning.  
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Av de informanter som deltog i studien kom två från Nyland och tre från Österbotten. 

Informanterna befinner sig i olika livsskeden. Tre av informanterna befann sig i 

arbetslivet, var av två fortfarande även studerade, en var sjukpensionerad och en 

berättade att hon är hemmamamma. Informanterna var 23, 28, 40, 49 och 49 år gamla. 

Alla informanter som deltog i studien hade en medfödd hörselskada. För att på bästa sätt 

kunna värna om informanternas anonymitet har jag valt att ge informanterna fiktiva 

namn, samt lämna bort specifika platser som informanterna nämner. Detta är även något 

som Granholm (2016,111) valde att göra i sin studie, vid presentationen av materialet.  

Tre av intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte var av en gjordes i Österbotten. En 

intervju utfördes som telefonintervju på grund av avståndet och tidsramarna för studien. 

I och med att telefonsamtal kan upplevas som jobbiga för personer med hörselskadade 

kontrollerades först med informanten att hon var okej med att intervjun utfördes via 

telefon, vilket hon meddelade att hon var. Gällande alla intervjuerna var valet av plats 

mycket viktigt i och med att ljudmiljön måste vara sådan att det inte blev problematiskt 

för informanterna att delta. Två av intervjuerna utfördes i café miljö var ljudmiljön var 

aningen högljudd, men informanterna meddelade att det fungerade för dem. En tredje 

intervju utfördes på informantens arbetsplats och telefonintervjun utförde jag hemma för 

att minska risken för bakgrundsljud.  

En av intervjuerna utfördes skriftligen genom att frågorna sändes via email till 

informanten, som sedan svarade skriftligen på frågorna. Detta gjordes i och med att det 

av olika orsaker inte gick att utföra intervjun ansikte mot ansikte, och informanten 

upplevde att telefonintervju inte var ett bra alternativ. Jag ansåg dock att det trots detta 

var viktigt att få med informantens synpunkter i studien i och med att hon mycket gärna 

ville delta och valde därför att utföra intervjun i skriftlig form. En av informanterna som 

intervjuades ansikte mot ansikte önskade även få frågorna på förhand, efter lite 

övervägande valde jag att sända några av de centrala frågorna på förhand.  

Vid början av intervjun berättade jag om studiens syfte och hur materialet kommer att 

användas, sedan skrev informanterna under ett skriftligt samtycke till att delta i 

intervjun. Gällande telefonintervjun gjordes detta enbart muntligen och vad gällande 

den skriftliga intervjun beskrevs studiens syfte och tillvägagångssätt skriftligen och 

själva svaret tolkades som godkännande av deltagande i studien. För den skriftliga 

intervjun hade intervjuguiden omarbetats för att fungera som konkreta frågor (se bilaga 

3). Innan jag påbörjade intervjuerna hade jag begärt forskningstillstånd av Svenska 
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hörselförbundet rf, vilket de gav mig i en fritt formulerad skriftlig form. Detta upplevde 

jag som viktigt i och med att informanterna kontaktades via deras kontaktnät.  

Något som jag måste tänka särskilt på i min studie är anonymiteten av mina 

informanter, speciellt med tanke på att det handlar om hörselskadade finlandssvenska 

kvinnor som är en relativt liten grupp i Finland. Även Lindqvist (2014, 46) framhåller 

att det inom de finlandssvenska kretsarna finns stor risk för att informanterna ska kunna 

bli igenkända. Därför måste även jag ta i beaktande att jag inte kan garantera en 

fullständig anonymitet. Innan jag påbörjade intervjun informerade jag därför deltagarna 

om detta, och poängterade att det finns risk för att personer som t.ex. är medlemmar i 

Svenska hörselförbundet rf kan känna igen dem på deras svar. Alla informanterna var på 

så vis medvetna om detta när de valde att delta i intervjun.  

Intervjuerna varade mellan 34 och 42 minuter. Intervjuerna bandades in och efter detta 

transkriberade jag materialet ord för ord. Materialet blev sedan ca 13 sidor transkriberat 

material per intervju, sammanlagt ca 55 sidor material där jag använde mig av Times 

New Roman storlek 12 och radavstånd 1.5. För att bevara informanternas anonymitet 

har jag valt att transkribera materialet till standardsvenska i de fall när informanterna 

använt dialekt eller slang som kunde göra att de känns igen på språkanvändningen. Den 

skriftliga intervjun var sammanlagt 3 sidor lång och var annorlunda till sin utformning. 

Vid den skriftliga intervjun hade informanten möjlighet att se alla frågor samtidigt och 

kunde svara direkt på frågorna, detta ledde till att frågorna var svaren var relativt korta. 

Möjligheten att ställa följdfrågor eller försäkra mig om att jag förstod informantens svar 

rätt fanns inte. Jag har valt att utgående från frågorna tolka informantens svar, men 

möjligheten till missförstånd finns. Dessa faktorer är således något som kan ha påverkat 

materialet. 

 

5.3 Analys av data 

Efter att ha utfört intervjuerna transkriberade jag materialet. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014, 196) innebär transkriberingen att en analysprocess inleds. I och med 

transkriberingen lyssnade jag på intervjuerna en andra gång och blev medveten om 

detaljer som jag tidigare kanske missat. Jag valde att skriva ut materialet så att jag hade 

det i pappersform, efter detta valde jag att läsa igenom materialet och gjorde då enbart 

små kommentarer i kanten gällande sådant som jag ansåg var specifikt viktigt gällande 

forskningsfrågan. Då satte jag också in några korta kommentarer som visade på olika 

former av diskriminering och maktstrukturer utgående från Thompsons (2006) PCS-



 25 

analys, detta hjälpte mig finna sådant som kanske annat skulle ha blivit fördolt i 

materialet. En av informanterna berättade t.ex. att vilken hörhjälp hon får till viss del 

beror på vem som sitter på vilka poster, och vilken förståelse de har för hennes 

situation. Detta markerade jag i kanten med ett P och ett S, för att visa på att det visade 

på diskriminering utgående från en strukturell nivå gällande utgivandet av olika poster i 

samhället, men också hur informanten upplever att postinnehavarnas personliga 

förståelse för hennes situation påverkar möjligheter att få hörhjälp.  

Efter att sedan ha läst materialet flera gånger hade jag bildat mig en helhetsbild av vilka 

teman informanterna framhöll. Jag använda mig av olika färgpennor för att sträcka 

under och göra små markeringar i kanten, och märkte på så vis ut olika teman i 

materialet som var centrala för forskningsfrågan. Utgående från det intersektionella 

perspektivet markerades sådant som rörde genus med rött, hörselfrågor med grönt, och 

etnicitet med gult, vilka är de centrala kategorierna utgående från teorin. Utöver detta 

markerades även olika underliggande teman med olika färger t.ex. markerades 

utmaningar gällande hörsel med svart, sådant som sågs som positivt eller som stöd 

gällande hörseln med brunt och eget ansvar gällande hörsel med blått. Andra teman som 

också markerades ut, var t.ex. sådant som handlade om vården eftersom detta var ett 

tema som framkom flera gånger i intervjuerna.  

Tabell 1 är ett exempel, på vad informanterna berättat, hur några underkategorier 

formades och hur detta sedan kopplades under de huvudsakliga rubrikerna för analysen. 

I tabellen är dock inte alla underkategorier gällande hörsel insatta, utan enbart några 

centrala exempel.  
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Tabell 1 

Huvudkategori Funktionsnedsättning   

Underkategori Utmaningar med 
hörselskada 

Stöd eller 
positiva 
upplevelser 
gällande 
hörselskada 

Eget ansvar 
gällande 
hörselskada 

Informanterna  
berättar 

S: Men när jag sedan 
t.ex. är på 
kaffepausen så har 
jag jätte svårt att 
orka höra på vad 
mina kollegor säger. 

M: Nå man 
sticker ju lite ut 
från minoriteten 
man är lite unik 

J:Men det kräver ju 
också inte kan man 
ju förvänta sig att 
någon ska ge en 
specialbehandling 
om man inte 
berättar om sina 
specialbehov 

 

Efter att ha läst genom intervjuerna och markerat sådant som upplevdes som centralt 

började skrivandet av analysen. Jag valde att presentera analysen med utgångspunkten 

från det intersektionella perspektivet d.v.s. funktionshinder, etnicitet, genus. Jag valde 

också att ge det sista temat namnet intersektionalitet, i och med att de fick frågor som 

gällde alla de tidigare faktorerna och hur deras sammansatta effekt påverkade 

informanterna. I detta kapitel valde jag även inkludera frågor som gällde deras 

förhoppningar inför framtiden, eftersom detta innefattade alla diskuterade teman. 

Gällande presentationen av analysen är det svårt att helt skilja de olika kategorierna från 

varandra i och med att informanterna samtidigt tillhör alla kategorierna, d.v.s. de är 

kvinnor samtidigt som de har en hörselskada. Trots detta har jag valt att presentera 

analysen under rubrikerna funktionshinder, etnicitet, genus och intersektionalitet. I och 

med att fokusen i de olika kapitlen ligger på olika kategorier, och slutligen på hur 

informanterna ser att de olika kategorierna påverkar varandra, anser jag att strukturen på 

analysen hjälper till att lyfta fram det intersektionella perspektivet som har för avsikt att 

visa hur de olika kategorierna och maktstrukturerna påverkas av varandra (Mattson 

2015, 97). 
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6 Etisk reflektion 
 

Studien har gjorts i enlighet med de riktlinjer som Forskningsetiska delegationen (2009) 

har angett. Eftersom studien består av intervjuer är det viktigt att alla informanter fått 

tillräckligt med information gällande vad studien handlar om, samt att alla som deltar 

gör det frivilligt (Forskningsetiska delegationen 2009, 5-6). Information om studiens 

syfte gavs ut i formen av ett informationsbrev redan i det skede som forskaren 

tillsammans med Svenska hörselförbundet letade efter frivilliga informanter till 

intervjun. Utöver detta berättade jag även före intervjuerna påbörjades kort vad studiens 

syfte är, att intervjun kommer bandas in, och på så vis försäkrade jag mej om att 

informanten är okej med detta och att hon ville delta i studien. I enlighet med 

Forskningsetiska delegationens (2009, 5) riktlinjer fick informanterna även information 

om att de när som helst kunde avbryta intervjun. Informanterna undertecknade ett 

informerat samtycke i de fall intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte. I fallet av 

telefonintervjun gjordes detta muntligt och i den skriftliga intervjun tolkades svarandet 

på frågorna som samtycke. Även Forskningsetiska delegationen (2009, 5) menar att svar 

kan ges både skriftligt och muntligt och påpekar även att val att svara på frågeformulär 

kan ses som samtycke.  

 

I studien kommer även informanternas personliga integritet och dataskydd tas i 

beaktande i enlighet med Forskningsetiska delegationens (2009, 9) principer. Materialet 

har transkriberats och vid detta skede har informanternas namn byts ut för att skydda 

deltagarnas anonymitet. Det transkriberade materialet har förvarats så att inga obehöriga 

får tillgång till det. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, 109) är det också viktigt att 

reflektera kring deltagarnas konfidentialitet där uttalanden kan förekomma i offentliga 

rapporter. Därför kommer även talspråk och ordanvändning som kunde göra att någon 

lätt känner igen informanten att tas bort eller skrivas om till standardsvenska, för att 

ytterligare kunna skydda informanternas anonymitet.  

 

I och med att de svenskspråkiga kretsarna för hörselskadade är relativt små, så har 

informanterna även informerats om att trots vidtagna åtgärder så kan någon komma att 

känna igen deras uttalanden i studien, och att det fullständig anonymitet inte kan 

garanteras. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, 89-90) är det bra att överväga de 

fördelar och eventuella nackdelar som deltagande i studien kan innebära. Även om 
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studiens handlar om personliga upplevelser, så är ämnet inte väldigt känsligt och därför 

kan nyttan med att delta i studien vara större än det att informanterna t.ex. kunde bli 

igenkända i något citat. Eftersom informanternas delade erfarenheter kan leda till 

viktiga insikter gällande hörselskadade kvinnors situation.  

 

I samband med studien framkom att det på grund av olika faktorer inte skulle bli möjligt 

att intervjua en av informanterna i person, inte heller telefonintervju var möjligt. I detta 

skede fick jag fråga mig om det var möjligt att informanten istället skulle svara på 

frågorna skriftligt, och i sådana fall hur detta skulle påverka studien, eller om jag skulle 

försöka finna en annan informant. Efter eget reflekterande och att ha diskuterat med min 

handledare ansåg jag att det var mera etiskt rätt att låta personen svara på frågorna 

skriftligt, eftersom hon ville vara med. Jag anser att jag själv annars vart med om att 

behandla henne ojämlikt på grund av att hon inte kunde göra en telefonintervju, och jag 

inte hade möjlighet att träffa henne personligen. Detta innebar dock att materialet från 

hennes intervju var aningen annorlunda, jag hade inte någon möjlighet att försäkra mig 

att jag förstått hennes svar rätt och hade inte heller någon möjlighet att ställa följdfrågor 

i samband med intervjun.  

 

Något som också är viktigt att reflektera kring är hur den egna forskarrollen kan påverka 

studien (Kvale &Brinkmann 2014, 111,112). Här anser jag att det är positivt att jag som 

forskare är relativt ny inom hörselvärlden och därför inte påverkas av att jag känner 

personerna inom området på en nära personlig nivå, vilket kan hjälpa mej att behålla 

min forskarroll. Det är också viktigt att som forskare hålla en god vetenskaplig kvalitet 

på det arbete som görs (Kvale & Brinkmann 2014, 111). Här anser jag att den 

vägledning som min handledare ger och de kommentarer som jag får av andra personer 

som också går på magisterseminariet, kommer att vara till nytta för att studien ska bli så 

korrekt och vetenskapligt givande som möjligt.  

 

7 Resultat 
 

I detta kapitel redogör jag för resultaten av analysen som gjordes av intervjuerna. Jag 

har valt att redogöra för analysen utgående från rubrikerna funktionshinder, etnicitet, 

genus och intersektionalitet. I analysen avser jag lyfta fram exempel på hur de olika 
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kategorierna funktionshinder, etnicitet och genus tar sig uttryck i samband med 

maktrelationer och diskriminering, och avslutar analysen utgående från en 

sammanfattande överblick av alla faktorer samt förväntningar inför framtiden under 

rubriken intersektionalitet.   

 

7.1 Funktionshinder  

I denna del av analysen beskrivs hur informanterna upplever av att det är att leva med 

en hörselskada, och det är kategorin funktionshinder som är den centrala faktorn. 

Kapitlet är indelat under de tre rubrikerna olika erfarenheter, hur hörselskadan påverkar 

vardagen och tillgång till hjälp och stöd.   

 

7.1.1 Olika erfarenheter 

Alla informanterna i studien har en hörselskada som är medfödd, även om detta inte var 

ett krav för deltagande i studien. Informanterna hade olika sätt att förhålla sig till sin 

egen hörselskada. Så här berättar några av informanterna om sina tidiga upplevelser av 

deras hörselskada. Heidi 47 år:  

H: ”Jag har haft den hela livet, den upptäcktes när jag började 
skolan, för hemma hade de inte märkt någonting eller så, och jag fick 

genast hörapparaten när jag började skolan, men jag vägrade 
använda den.” 

Johanna 40 år berättar i sin tur så här om hur hon först lade märke till sin hörselskada: 

J: ”Jag märkte det själv när jag var fyra år och var på hörselkontroll 
vid rådgivningen. Men det här varken rådgivaren eller hälsovårdaren 
eller mamma fattade ju vad det här var om. De bara liksom ”barnet 
är osamarbetsvilligt för dagen för dagen” står det liksom. För jag 

bröt ihop och började storgråta, men sedan har jag liksom hela min 
uppväxt försökt dölja min hörselskada.” 

Det går på så vis att se att både Johanna och Heidi inte ville visa att de hade en 

hörselskada i början av deras liv. För Johanna var hörselskadan något som hon 

dessutom sedan försökte dölja genom hela hennes uppväxt. Enligt Kuuloavain (2018) så 

kan hörselskador hos barn som inte tas i beaktande leda till en ojämlikbehandling, samt 

leda till att barn t.ex. upplevs som bråkiga eller olydiga. Johanna fick också uppleva 

detta, i och med att hon uppfattades som ett barn som inte ville samarbeta under hennes 

hörselkontroll. Heidi påpekar också i intervjun att hon ännu idag, nästan dagligen inser 

hur mycket hon missat på grund att hon inte ville börja använda hörapparaten. 
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Andra upplevelse fanns också t.ex. Mia 23 år berättar så här: 

M: ”Jag kände mig mera som en försökskanin när jag var liten. Alltid 
måste jag komma bort från skolan och gå till talterapi och. Jag kände 

mig påträngd, att gå så ofta dit fast det var till mitt bästa. Men jag 
trivdes aldrig, ja tyckte det var hemskt jag ville inte känna mig 

annorlunda.” 

Mia uttrycker att det att hon gick till talterapin fick henne att känna sig annorlunda, även 

om framhåller att det var för hennes bästa. Viljan att få känna sig som alla andra är 

också något som flera av informanterna på olika vis nämner i intervjuerna. Lindkvist 

(2016, 159) menar också att personer med funktionshinder använder sig av olika 

strategier för att passa in och på så vis undvika att ses som annorlunda. I intervjun 

berättar också Heidi att orsaken till att hon inte ville använda hörapparat när hon var 

yngre var att hon inte ville vara annorlunda. Detta kan på så vis ses som hennes strategi 

att undvika att bli definierad som avvikande. Mattson (2015, 39) framhåller också att 

det är de grupper som innehar en maktposition i samhället som får definiera vad som ses 

som normalt och vad som är avvikande, och på så vis upprätthålls också de rådande 

maktstrukturerna. Dessa exempel visar på att talterapi och det att ha en hörapparat för 

informanterna blev en upplevelse av att de definierades som avvikande.  

 

Heidi berättar också om en av hennes tidigare erfarenheter av vården och hur hon 

upplevde detta: 

H: ”Ja det är nästan så man inte tror att det är sant heller, men man 
for till hörselcentralen och skulle på hörselkontroll och hela 

faderullan där. Det första de gör när man kommer dit är att de ber en 
ta bort hörapparaten och så sätter dom dem i en plastficka och så 
skickar dom iväg dem då på genomgång, eller vad de nu gör med 
dem, och så försöker de prata med mig sedan. (...) Jag blev liksom 

chockad, att på riktigt ta bort det sista människovärde man har liksom 
och sedan försöka kommunicera.” 

Heidi berättar att detta var en händelse som inträffade i slutet av nittiotalet, och menar 

att situationen idag är annorlunda. Lindqvist (2016, 156) anser att det är i samspelet 

med samhället som funktionshinder skapas. Detta är också ett exempel på hur Heidi 

sattes i en position av att hennes hörselskada inte beaktades, utan snarare blev ett tydligt 

hinder i och med att hennes hörapparat togs ifrån henne och sedan försökte 

vårdpersonalen prata med henne. Heidi beskriver även situationen som ett tillfälle där 

hon upplevde att det sista av hennes människovärde togs ifrån henne.  
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Informanterna hade olika inställningar gällande hur öppna de väljer att vara med sina 

hörselskador, så här berättar Heidi: 

I: ”Brukar du vara öppen med att du har en hörselskada?” 

H: ”Jo, jo jag har inget att dölja med det. Inte är det kanske det första 
jag säger åt en ny människa men att, när det behövs. När det kommer 

emot att nu hör jag inte vad du säger, så då säger jag det.” 

Heidi berättar på så vis att hon inte har något att dölja med sin hörselskada och hon 

berättar om den då det behövs. Så här motiverar Sara 28 år samma fråga:  

S: ”Jo för när du har frågat ”Va?” tillräckligt många gånger så då 
börjar folk bli irriterade och så tycker de att du inte hör på så, men 
jag brukar inte börja med ”Hej jag är Sara jag är hörselskadad” då 

är det oftast att de fast ”Jaha okej det är någon som inte förstår saker 
och de börjar prata på ett sådant sätt till mig som att jag inte förstår 

någonting, och att jag inte kan någonting. Så då brukar jag säga ”Hej 
jag är Sara” och That’s it.” 

Sara anser på så vis att personer hon möter börjar prata till henne som att hon inte skulle 

förstå dem eller att hon inte kan någonting, om hon genast berättar om sin hörselskada. 

Sara berättar hur hon sedan gör när hon berättar om sin hörselskada för personer hon 

möter.  

 S: ”Och sedan efter en stund vet du när man kanske har träffat dem 
några gånger så säger jag ”Ja annars jag vet inte om jag sa det men 
jag har ju en hörselnedsättning och då kan de vara så där ”Ajja”. Då 

är de redan vana att prata till dig som en vanlig människa, så då 
ändrar inte det men de har en bättre förståelse för när du inte hör” 

För många av informanterna var det på så vis tydligt att de valde att inte genast berätta 

om sin hörselskada även om de flesta framhöll att det berättar det i det skede då 

situationen kräver någon form av förklaring eller de inte längre hör vad som sägs. Detta 

visar också på hur människan i olika sammanhang gemensamt konstruerar tolkningar av 

världen och hu vi uppfattar den, t.ex. i samband med hur vi pratar om olika fenomen 

(Mattson 2015, 32). I studien av Hietala & Lavikainen (2010, 92-93) framkom att det 

fanns en viss problematik med att hörselskadan inte är synlig och det att hörselskadade 

också kan välja att inte berätta om den. 

 

 Johanna nämner att hon egentligen först de senaste fem åren blivit bättre på att 

acceptera sin situation som hörselskadad och berättar så här gällande hur hon upplever 

att personer i hennes omgivning reagerat på hennes hörselskada:  
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J: ”Nå positivare än jag själv. För i och med att det varit en så svår 
sak för mig. Så det har ju nog varit en positiv sak, men nog är det 

fortfarande en sak som jag inte pratar om med mina föräldrar eller 
med mina syskon heller.” 

Informanterna väljer på så vis när, hur och om de berättar om sin egen hörselskada, 

eftersom flera av dem också ansåg att detta påverkar hur de blir bemötta. Även 

Lindqvist (2016, 157) menar att individens egna tankar och sätt att handla påverkar hur 

kategorin funktionshinder konstrueras. På så sätt kan informanterna genom sitt eget 

agerande påverka hur de som personer med hörselskada upplevs. Samtidigt 

framkommer det även att informanterna på upplever det viktigt att få känna sig 

accepterade av sin omgivning.   

 

7.1.2 Hur hörselskadan påverkar vardagen 

Informanterna fick även berätta om deras vardag och olika faktorer som de ansåg att 

påverkade denna, med tanke på hörseln. Så här berättar t.ex. Johanna: 

J: ”Alltså jag menar att jag lever ju mitt liv som de flesta andra, jag 
äter, jag sover o har mina barn och så vidare. Men att det är de här 

små sakerna, vissa saker som man kanske inte ens tänker på, som jag 
tänkte på när jag körde hit att det har nu varit en vana att vi aldrig 

har på radion i bilen, för antingen hör inte jag någonting, eller så hör 
de andra tio gånger mera än de vill höra. ” 

Gemensamt för många av informanterna var att de påpekade att de på många sätt lever 

ett liv som de flest andra. Även om de berättade om att det t.ex. kan ha svårt att prata i 

telefon med andra. Så här berättar Sara om hur hörselskadan påverkar hennes vardag: 

S: ”Nå jag är ju så van med att ha det så här, men jag märker nog nu 
när jag inte har så bra hörapparater, så märker jag att jag har jätte 
mycket värk i hela kroppen för jag, för jag måste anstränga mig så 

mycket för att höra.”  

Sara upplever på så vis att dåliga hörapparater lett till att hon har värk i hela kroppen 

och detta är på så vis också något som på ett negativt sätt påverkar hennes vardag, och 

hon blir tvungen att ständigt anstränga sig för att kunna höra. Även West (2017) 

framhåller att nedsatt hörsel är en stressfaktor som påverka hälsan. Resultaten från 

studien gjord av Kobayashi, Tamiya, Moriyama & Nishi (2015) visade också på att det 

finns ett samband mellan hörselskada och social- och hälsorelaterade problem. Mia 

berättade om hur hon påverkades av hörselskadan när hennes implantat gick sönder och 

hon till följd av detta blev helt utan hörsel i sju veckor.  
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M: ”Så då, när den gick sönder så var det jätte jobbigt, för jag var så 
beroende av att höra. (…) Men det är ändå en ständig påminnelse, att 
jag måste alltid tänka på att ha batterier med mig för det kan ta slut 

och så hör jag ingenting.” 

Flera av informanterna berättar på så vis att de på många sätt lever sina liv precis som 

andra, men  de lyfter fortfarande upp exempel på hur deras vardag på olika vis påverkas 

av deras hörselskada. Vilket kunde innebära problem med att prata i telefon eller fysisk 

värk till följd av dåligt fungerande hörapparater. För Mia resulterade till och med ett 

söndrigt implantat att hon blev helt döv i sju veckor och detta beskriver hon som en 

mycket jobbig period, som påminde henne om hur mycket hon är beroende av sin 

hörsel.   

 

Det framkom på så vis hur beroende informanterna var av att de hade fungerande 

teknik, och att tekniken har en betydande roll i informanternas liv. I studien framkom 

även att tekniken upplevdes som en positiv faktor i informanternas, som på flera sätt 

öppnade upp och gav dem nya möjligheter. Tekniska hörhjälpmedel kan vara både 

något positivt och något som snarare upplevs framhäva en funktionsnedsättning 

(Rekkedal 2012). Heidi berättar att hon t.ex. haft olika typer av slingor, men att hon 

aldrig riktigt ville använda dem, för att hon var tvungen att bära på den och ha den runt 

halsen hela tiden. medan hon berättar så här om sina nya hörapparater som fungerar 

trådlöst och som hon kan koppla direkt till telefonen: 

H: ”Förut var telefonen liksom det värsta jag visste, att prata i 
telefon. Ända tills nå det här är kanske den bästa jag har upplevt 

hittills att ljudet på riktigt kommer i öronen.”  

En annan sak som också nämndes som positivt av flera av informanterna var olika 

former av online tjänster så som tidsbokningar på nätet. Så här berättar t.ex. Sara: 

S: ”Jag tycker inte heller om egentligen att ringa åt, vad heter det? 
Såna här kundtjänster eller boka tider till frisörer och så vidare, så 

det har ju blivit så härligt när man kan göra det online för det 
mesta.” 

Tekniken är på så vis ständigt närvarande i informanternas liv, t.ex. formen av 

hörhjälpmedel och onlinetjänster. Men detta visar även på hur viktigt det är för 

informanterna att ha tillgång till och möjligheterna att kunna använda sig av dessa 

hjälpmedel för att få tillgång till samhället. För Sara har t.ex. onlinetjänsterna nu gjort 

det lättare för att kunna boka tid till frisören. Informanterna upplever på så vis att 

utvecklingen av online tjänster och tekniken på många sätt bidrar till deras möjligheter 
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av deltagande i samhället. Tekniken är på så vis en viktig faktor för främjandet av 

informanternas möjlighet till deltagande i samhället, de har stor hjälp av den samtidigt 

som de också är beroende av att den fungerar. Även Rekkedal (2012) fann i sin studie 

att hörsel tekniken som inte fungerade upplevdes som problematiskt.  

 

Informanterna fick också frågan om det finns något som de upplevt som positivt med 

tanke på sin hörselskada. Så här berättar Mia: 

M: ”Jag har ju ändå fått berätta om min hörselskada till de som inte 
vet så mycket eller har förstått om det här, och många har sedan blivit 

fascinerade av det att med sån här teknologi kan man hjälpa till att 
höra. Att när man tänker att man kan inte hjälpa synskadade så 

mycket, men hörselskadade och döva kan man hjälpa.” 

Mia har på så vis upplevt det som positivt att få berätta om hörselskadan åt andra, och 

berätta hur man med hjälp av teknologin kan hjälpa hörselskadade. Annat som också 

nämndes som positivt av någon av informanterna var möjligheten att kunna använda 

sina sinnen på att annat sätt och att kunna läsa läppar och kroppsspråk på ett annat sätt 

än andra. Andra faktorer som nämndes var också möjligheten att kunna sova bra på 

ställen som av andra kanske skulle upplevas som högljudda. Informanterna upplevde på 

så vis också att det finns positiva faktorer gällande deras hörselskada.  

 

Informanterna fick också frågan om de upplever att personer i deras omgivning 

påverkas av deras hörselnedsättning. Två av informanterna berättade att deras 

hörselnedsättning på olika vis nog har påverkat deras barn, en av informanterna menar 

att det kanske påverkat barnen mer än vad hon som mamma velat ta in. En tredje av 

informanterna berättar att hon ibland talar för högt utan att hon lägger märke till det. 

Johanna berättar också så här gällande barnen:  

J: ”Det har kanske varit lite så där, då de var yngre skapade en 
sådan ovana av att ”okej de säger något jag går till dem” för att inte 
besvära dem, fast man kanske egentligen borde lära dem att komma 

till en om de har något ärende.” 

Detta visar också på att informanten själv är den som tar ansvaret för att anpassa sig i 

detta fall till hennes barn för att inte de ska bli besvärade av hennes hörselskada. Även 

Gellerstedt & Danermark (2004) lyfte fram i sin studie att hörselskadade försökte 

kompensera för sin hörselskada. Sara i sin tur svarar så här på frågan om hennes 

hörselskada påverkar andra i hennes vardag:  
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S: ”Nä inte egentligen, för jag anpassar mig ofta för att andra ska 
kunna göra vad de gör och det är jag som anpassar mig så att jag 

hör. Jag tror nog inte egentligen att någon påverkas. Om jag är trött 
eller förkyld påverkas de för att jag hör sämre, eftersom jag inte 

orkar fokusera. Men jag skulle säga att om det är någon påverkan 
alls så är det just att vi anpassar klassrummet så att det är tystare 

eller så där.” 

Sara i sin tur lyfter också fram att det oftast är hon som anpassar sig så att hon hör och 

poängterar att om andra påverkats så är det i formen av en bättre ljudmiljö i klassen, 

vilket i sin tur är något som gynnar alla, inte bara henne som hörselskadad.  

 

Informanterna fick även frågan gällande vilka utmaningar de möter i sin vardag. Några 

av de vardagsutmaningar som informanterna beskrev handlade om att umgås i bullriga 

miljöer och grupper. Speciellt lunch- och kaffepauser var något som nämndes som 

problematiskt, och flera av informanterna framhöll att det inte är avslappnande för dem 

snarare ett stressmoment. Någon nämnde också problematiken med att det alltid skulle 

behövas ögonkontakt när de pratar med någon. Så här berättar Heidi: 

H: ”Att äta lunch i bullriga miljöer så det är inte något roligt heller 
på det sättet, och sedan drar man sig ju nog för att fara ut på krogen 

och så här som kanske andra människor gör.” 

Så här berättar Mia om vad hon anser vara den största utmaningen i hennes vardag: 

M: ”Men egentligen det största problemet, eller utmaningen med min 
vardag är ju ljudmiljöer. Att jag vill gärna hänga med kompisar och 

sånt, men jag kan inte vara med en stor grupp så det är så många som 
talar samtidigt så är det svårt för mig att hänga med, och så känner 

jag mig sedan utanför när jag inte kan hänga med.”  

Det fanns på så vis olika faktorer som påverkade informanternas vardag, där speciellt 

umgänge i bullriga miljöer och större grupper upplevdes som utmanande. Heidi 

framhåller att detta också kan leda till att hon väljer att dra sig undan och inte utsätta sig 

för sådana situationer där det förekommer större folkmassor och en bullrig miljö. Även 

Lindqvist (2016, 159) menar att personer med funktionshinder kan välja att dra sig 

undan från situationer som upplevs som problematiska med tanke på deras 

funktionsnedsättning. Han lyfter också fram det faktum att olika allmänna utrymmen 

kanske inte alltid är tillgängliga för personer med någon form av funktionsnedsättning 

(ibid, 157). Här går det att se att kvaliteten på ljudmiljön påverkar informanternas 

faktiska tillgång till utrymmen så som t.ex. matsalar och barer där det är mycket folk 

och t.ex. bakgrundsmusik.  
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7.1.3 Tillgång till hjälp och stöd 

Informanterna fick också frågan om de upplever att de får den hjälp och det stöd som de 

behöver.  

Något som också upplevdes som problematiskt var får några att få tillgång till vård. Så 

här berättar Sara:  

S: ”Alltså det har varit en process som pågått i fem månader. För att 
jag ska få nya hörhjälpmedel, men det verkar inte gå riktigt bra och 

de ställer dem hit och dit, ja så, jag upplever att jag inte får den hjälp 
jag behöver och det är hjälp som jag försökt få i nästan ett halvt år.” 

Sara berättar på så vis att hon inte upplever att hon får den hjälp hon behöver och 

framhåller att det varit en tidskrävande process att försöka få rätt hjälp. Så här berättar i 

sin tur Anette:  

A: ”Stöd har jag nog fått många gånger av min familj utan dem skulle 
vardagen vara plus minus noll, min man och mina söner har stöttat 
mig alltid och fortsätter stöda mig i situationer då jag har det svårt, 

även min mamma har stöttat mig mycket.” 

Johanna i sin tur framhåller att:  

J: ”Ja efter att jag hade förstånd nog att fråga efter det nog. Men det 
har nog kanske att göra med att jag inte har varit i arbetslivet, alltså 

man är ju väldigt utlämnad åt dem, ens omgivning eller ens, eller 
Kela eller vem som nu står för kostnaden. Att är de liksom villiga att 

ge en service.” 

Informanterna har på så vis olika erfarenheter gällande det stöd de fått. Det 

framkommer att stöd från familjen av flera upplevs som viktigt. Det framkommer också 

tydligt i flera av intervjuerna att informanterna själva måste vara aktiva och ta eget 

ansvar för att de ska få stödåtgärder av olika slag. Johanna framhåller också att hon är 

utlämnad åt att den som står för kostnaden är villig att ge henne service. Detta visar 

också på vikten av den strukturella nivån som Thompson (2006, 27-28) framhåller, och 

hur strukturen i samhället i detta fall påverkar Johannas möjlighet till stöd.  

 

Så här berättar Heidi gällande att skaffa akustikplattor till hennes arbetsplats:  

H: ”Vi har nog pratat om akustikplattor i taket, eller om att göra om 
vårt personalkabinett lite bättre med tanke på akustiken, men det är 
nog jag själv som ska göra det då. (…) Men sedan tycker man nåja 
det gäller bara mej det där va ska vi nu slösa pengar på mej heller, 

när det annars är tight så där. Att nog klarar man sig.” 
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Detta visar också på informantens egen upplevelse av att hon klarar sig som det är även 

om hon medger att hon skulle ha nytta av akustikplattor. Thompson (2006, 126) 

framhåller att det är stigmatiserande att se hjälpmedel som något extra som enbart 

funktionsnedsatta behöver. I detta fall går det att se att akustikplattorna upplevs som 

extra, och personligen avsedda för Heidi även om de i verkligheten skulle förbättra 

ljudmiljön för alla i personalen. Sara i sin tur berättar att de på skolan var hon nu går har 

anpassat klassrummen bättre: 

S: ”Där jag har börjat gå nu så har de faktiskt satt såna där, vad 
heter det? Ljuddämpare under alla stolar och bord t.ex. och hänga 
upp väggarna lite så där tyg så att det ska dämpa ljud och flyttat så 

att tavlan inte är bredvid fönstret till exempel.” 

Upplevelsen av att få tillräckligt med stöd var på så vis mycket olika av alla av 

informanterna.  

 

7.2 Etnicitet  

I detta kapitel är det etniciteten d.v.s. finlandssvenskheten och hur informanterna 

upplever detta som ligger i fokus. Kapitlet indelat i tre rubriker: betydelse av att vara 

finlandssvensk, bemötande samt positiva aspekter gällande finlandssvenskheten.  

 

7.2.1 Betydelse av att vara finlandssvensk 

Gällande finlandssvenskheten så berättar flera av informanterna att detta är en viktig 

faktor i deras liv. Mia berättar så här när hon fått frågan vad det betyder för henne att 

vara finlandssvensk: 

M: ”Nå jag tycker att finlandssvensk är ju förstås en minoritet, jag 
känner mig som en unik person.” 

Så här berättar Heidi och Anette: 

H: ”Nå det är nog mitt modersmål, min identitet och finlandssvensk 
det är... Det betyder nog jätte mycket, jag har inga problem med 
finskan, jag har varit gift med en finne i tio år, så att jag kan nog 
finska också, men… Det är nog finlandssvenskheten är viktig.”  

A: ”Finlandssvenskheten är nog så viktig för mig, dels det att jag får 
tala svenska med mina söner och min mamma, och mina många fina 
vänner plus att jag får tala svenska med min fysioterapeut i (…) även 

om hens familj är finskspråkig.” 

Informanterna frågades vad finlandssvenskheten betyder för dem. För flera av 

informanterna var det tydligt att detta var en betydande faktor i deras liv, något som 
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ansågs vara viktigt och språket nämndes som en viktig faktor gällande 

finlandssvenskheten. Av informanterna framhölls språket som en viktig gemensam 

faktor för finlandssvenskarna. Mattson (2015, 41) poängterar också gällande kategorier 

att det är grupper som sammankopplas för att de har något gemensamt.  

Några av informanterna hade dock annorlunda tankar gällande finlandssvenskhetens 

betydelse. 

 

 För Johanna kändes det som ett relativt oproblematiskt ämne, så här berättar hon:  

J: ”Nå det är något som jag inte har ägnat så mycket tid till att 
problematisera i mina dar. Men jag tänker så där att om man är 
finlandssvensk, så är man finländare som är svenskspråkig, eller 

svenskspråkig finländare helt enkelt.” 

Men alla informanter hade inte samma upplevelse av finlandssvenskheten. För Sara var 

det något som upplevdes mera problematiskt, så här berättar hon: 

S: ”Man känner nog en viss samhörighet med andra finlandssvenskar, 
men oftast tycker jag det bara känns negativt. För man är en sådan 
minoritet. Jag är jätte trött på det här att alltid bli diskriminerad på 

grund av språket, så det har nog blivit att jag orkar inte vara 
finlandssvensk alltid, som man borde vara. Men jag är stolt ändå så 
där att, om jag presenterar mig så är jag nog jämt finlandssvensk.” 

Sara berättar i enlighet med Anderson (1991, 7) att hon upplever en gemenskap med 

andra finlandssvenskar. Men framhåller dock att det att hon tillhör kategorin 

finlandssvensk också innebär att hon diskrimineras på grund av språket. Thompson 

(2006, 72) menar att kulturella skillnader kan användas i politiken för att understryka 

majoritetsbefolkningens position i samhället i de fall där minoriteten har andra behov än 

majoriteten. Här går det att se att Sara upplever att hon diskrimineras i och med att 

hennes språkbehov inte tas i beaktande i samma utsträckning som för finskspråkiga. 

Informanternas upplevelser av finlandssvenskhetens betydelse är på så vis varierande. 

Majoriteten av informanterna beskrev finlandssvenskheten som något viktigt, medan det 

för Johanna upplevdes som en mera oproblematisk fråga. Medan en av informanterna 

framhåller att hon inte alltid orkar vara finlandssvensk på grund av ständig 

diskriminering av språket, samtidigt som hon framhåller att hon också är stolt över att 

vara finlandssvensk.  
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7.2.2 Bemötande  

Informanterna fick även frågan om de känner att de har blivit bemötta annorlunda på 

grund av sin finlandssvenskhet. Så här berättar Anette: 

A: ”Min finlandssvenskhet spelar nog en stor roll för hur man blir 
bemött av andra, man skall säga rakt fram att man e hörselskadad o 
pratar svenska så gör jag nu för tiden, människor får tycka vad de 

vill. Hellre stå på sig och säga till.” 

En av informanterna berättade även gällande finlandssvenskheten:  

S: ”En gång så har jag blivit attackerad för att jag pratar svenska.” 

Johanna i sin tur framhåller i sin tur att: 

J: ”Det är väl kanske om man tänker på vård och sådant, så är det ju 
liksom kanske det där att vi är en ganska liten grupp. Hörselskadade 
överlag är en ganska liten grupp även om vi inte är så få men ändå 

att den där servicen just som det att finns det någon som orkar 
upprätthålla den? Ser det motiverat ut att upprätthålla den? (…) Det 
finns ju det att förnuftet kommer ju någonstans emot, att hur mycket 

kan man förvänta att upprätthålla? Och det är väl det som 
finlandssvenskarna drabbats av lite.”  

 
Medan Heidi i sin tur berättar: 

H: ”Nå inte vet jag om man blir annorlunda bemött, men nog märks 
det ju på något sätt att man är finlandssvensk. (…) Men inte vet jag, 

inte har vi blivit dåligt bemötta, det kan inte jag säga nä.” 

Upplevelserna av bemötande gällande deras finlandssvenskhet varierar på så vis, även 

om majoriteten av informanterna var av åsikten att finlandssvenskheten nog har varit en 

påverkande faktor gällande hur de har blivit bemötta av andra. En av informanterna 

berättar även att hon blivit attackerad för att var finlandssvensk. Thompson (2006, 72) 

menar att etniska minoriteter kan bli diskriminerade för att de ses som mindre värda än 

majoritetsbefolkningen.  

 

Gemensamt för majoriteten av informanterna var att de upplever att de inte får vård på 

svenska. Så här berättar Mia gällande sin erfarenhet av vården i Finland: 

M: ”Nu finns det inga finlandssvenska läkare utan alla är 
finskspråkiga, och de är inte så hjälpsamma tycker jag. För jag 

försöker mitt bästa på finska, men dom vill inte försöka ge någon 
service på svenska.” 
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Även om informanterna var från olika platser i landet hade flera erfarenheter från 

Helsingfors och framhöll att speciellt vården där upplevs som dålig med tanke på 

svenskan. I hälso- och sjukvårdslagens 6 § del 1 står det att ” Enspråkiga kommuner och 

samkommuner för sjukvårdsdistrikt ska ordna hälso- och sjukvård på kommunens eller 

samkommunens språk. Tvåspråkiga kommuner och samkommuner som omfattar 

tvåspråkiga eller både finsk- och svenskspråkiga kommuner ska ordna hälso- och 

sjukvård på finska och svenska så att klienterna eller patienterna blir betjänade på det 

språk de väljer”. Flera av informanterna hade på så vis upplevelser av att de inte får 

vård på svenska i enlighet med denna lag. Några av informanterna som fick vård utanför 

Helsingfors upplevde dock att de fick vård på svenska. En av dessa upplevde dock att 

hörselvården i sig var bristfällig på grund av faktorer så som brist på personal. Enbart en 

informant berättade att hon var nöjd med den vård som hon har nu både med tanke på 

svenskan, och vården i sig.  

 

Informanterna fick också frågan om de upplever att finlandssvenskheten har påverkat 

den service de har fått med tanke på deras hörselskada. Så här berättar Sara att hon 

upplever att hennes finskspråkiga vänner som också har en hörselskada får bättre 

service än vad hon har tillgång till: 

S: ”De har bättre tillgång till hörhjälpmedel, de verkar ha bättre 
resurser och så vidare. Det är bara vad jag tycker det verkar som. 

Sedan också just att de, de kan få svar på frågor de frågar. Men jag 
får ju inte det eftersom det är på finska och man förstår inte alltid vad 

de säger.” 

Så här berättar också Heidi:  

H: ”Att allt med textningen och TV nyheter t.ex. på finska går det nog 
att ha halv nians nyheter textade, men på svenska går int det.” 

Så förutom brist på svenskspråkig vård fann några av informanterna även att bristen på 

information är något som de upplever som finlandssvenskar. Sara svarar att hon får 

information om hon frågar, men att hon egentligen inte har tillgång till den eftersom 

svaret är på fiska. Några av informanterna framhöll att de har svårt att svara på om deras 

finlandssvenskhet har påverkat vilken service de har fått med tanke på hörselskadan. 

Sara svarade så här på frågan gällande om det finns något negativt med att vara 

finlandssvensk och hörselskadad:  

   S: ”Nå det är väl nog kanske det här med att man är minoritet. Man 
får bara kämpa hela tiden för att klara sig.”  
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Sara berättar på så vis att det att hon tillhör minoriteten innebär att hon får kämpa för att 

klara sig. Så det framkommer att informanterna upplever att finlandssvenskheten på 

olika vis påverkar den service de får, framförallt gällande tillgänglighet till information 

och bemötande på svenska.  

 

7.2.3 Positiva aspekter gällande finlandssvenskheten 

Det framkom även positiva aspekter med att vara finlandssvensk speciellt med tanke på 

hörselskadan. Något som framkom var att gemenskapen med andra finlandssvenskar 

med hörselskada upplevdes som positivt. Så här säger Heidi:  

H: ”Nå det är kanske den här samhörigheten som finns mellan oss 
finlandssvenskar med hörselskada:” 

Heidis kommentar visar också på att etnicitet ger en känsla av tillhörighet som 

människan är i behov av (Sernhede 2016, 89). Sara i sin tur poängterar ekonomiska 

förmåner: 

S: ”Nå det är ju möjligheten att söka pengar från olika fonder och 
sådant där, för vi har ju lite enklare med det som finlandssvensk, och 

sedan finns det en hel del för de som är hörselskadade.” 

Johanna i sin tur påpekar nackdelar med att tillhöra en minoritet men lyfter också fram: 

J: ”Men samtidigt är det nog också en rikedom att vara 
finlandssvensk tycker jag överlag, och kanske också som 

hörselskadad.” 

Johanna berättar också gällande finlandssvenskheten och förhållandet till finskan så här: 

J: ”Det tänkte jag gällande finlandssvensk med hörselskada. Just i 
och med att jag har varit så här, det har varit ett svårt ämne för mig, 
så har det faktiskt varit alltså tror jag en fördel att jag kunnat börja 
processen på finska. På något vis, på det andra språket så är den 

känslomässiga distansen lite större. ” 

Detta visar också på att det upplevdes som en fördel att få prata ett annat språk än sitt 

modersmål i en situation där det kändes svårt att identifiera sig med hörselskadan. 

Någon av informanterna framhöll även att det på finlandssvenska sidan fått mycket bra 

hjälp av hörselpedagoger som kommit till skolan och hjälpt dem, och berättade att de 

varit helt fantastiska. Mia framhåller också fördelen med att vara finlandssvensk kvinna 

med en hörselskada: 

M: ”Nå man sticker ju lite ut från minoriteten man är lite unik.” 
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På så vis går det att också se att även om det finns nackdelar med att tillhöra en 

minoritet, så upplever alla av informanterna också att det finns positiva sidor med att 

vara finlandssvensk och ha en hörselskada.  

 

7.3 Genus  

För att få en närmare inblick i hur informanterna upplever att de påverkas av att vara 

kvinnor, fick de även frågor som på olika vis studerade denna aspekt närmare. Kapitlet 

är indelat under rubrikerna kvinna med hörselskada och i jämförelse med hörselskadade 

män.  

 

7.3.1 Kvinna med hörselskada 

Informanterna fick frågan hur den upplever det att vara kvinna och ha en hörselskada. 

För några av informanterna var detta något som de aldrig tidigare reflekterat närmare 

över. Medan Sara berättar så här:  

S: ”Jag tror att det är lite samma som för kvinnor i allmänhet. Man 
råkar ut för en del osakliga saker, människor möter en osakligt, man 

får, blir tafsad på vet du på krogen och så. Men sedan som 
hörselskadad så kanske det är att. Nå nyligen just när jag varit och 

försökt att få nya hörapparater så är det oftast män som ska 
bestämma om jag får nya hörapparater eller inte, och de pratar till 

mig som att jag inte har något intellekt alls.” 

Sara upplever på så vis att det finns liknande upplevelser som för andra kvinnor, men 

påpekar att det ofta är män som bestämmer gällande vilka hörhjälpmedel hon skall få. 

Enligt Mattson (2015, 50) menar den feministiska analysen att det finns en maktordning 

som ger kvinnan en underordnad position. Heidi i sin tur ansåg att det faktum att hon är 

kvinna inte har påverkat hur hon som hörselskadad blivit bemött. Medan Sara även 

framhåller att hon ändå upplever att det finns skillnader i bemötandet, och att hon som 

kvinna kunde bli talad till på ett nedvärderande vis, och kanske inte erbjud s samma 

rättigheter som andra. Johanna i sin tur hade en liten annan upplevelse, så här berättar 

hon: 

J: ”Eftersom jag lagt så mycket energi på att dölja den så har jag inte 
riktigt vet du som sånt där bemötande på det sättet. Alltså det brukar 

ju vara positivt om man lyfter fram det. (…) Det är klart att det 
kanske är en annan sak sedan i det livsskede som det börjar besvära 

folk.” 



 43 

Johanna hade därför inga konkreta tankar gällande bemötande i och med att hon försökt 

dölja sin hörselskada. Vid frågan om vad det varit som fått Johanna att vilja dölja sin 

hörselnedsättning svarar hon att det handlade om skam. 

 

Informanterna  frågades även om de anser att de blivit behandlade likvärdigt med andra 

finlandssvenska kvinnor. Så här svarade Anette:  

A: ”Jag har inte behandlats likvärdigt med andra finlandssvenska 
kvinnor alltid… Tyvärr är ju dagens flickor och kvinnor ganska 
avundsjuka på varandra det skall man måsta få slut på och sätta 

stopp.” 

Anette upplever på så vis att hon inte behandlas likvärdigt med andra finlandssvenska 

kvinnor. Mia svarar i sin tur på frågan hur hon upplevt det att vara kvinna med 

hörselskada: 

M:” Jag är inte lika attraktiv av människor i omgivningen alltid av 
min mängd för att jag är hörselskadad känns det ibland. Man blir en 

lite så här sämre grupp. Ligger på de här, ligger vid de här som har, i 
den handikappade gruppen. Kan man säga så? Att man inte är 

perfekt.” 

Mia berättar här att hon upplever att hon hör till en sämre grupp för att hon har en 

hörselskada och att detta gör att hon inte ses som perfekt. Majoriteten av informanterna 

var av den åsikten att det faktum att de är kvinnor inte har påverkat hur de har blivit 

bemötta av andra, även om de framhöll att det kan var svårt att veta. Samtidigt upplevde 

flera av dem att det fanns faktorer kring att vara kvinna som påverkade dem negativt så 

som att Mias upplevelse av att inte vara perfekt på grund av hörselskadan.   

 

7.3.2 I jämförelse med hörselskadade män  

Informanterna fick frågan om de upplever att hörselskadade kvinnor och män får en 

likvärdig behandling. Här var majoriteten av den åsikten att de nog behandlades på 

samma vis som män med hörselskada. Så här svarade Mia: 

M:” Jag har inte märkt någonting så här särbehandling på grund av 
könet eller någonting. Vi är ändå samma nivå skulle jag säga.” 

Hon upplever på så vis att hon får en likvärdig behandling som hörselskadade män. 

Johanna i sin tur berättar så här: 

J:” Så där rent vårdsmässigt har jag svårt att tro att det skulle kunna 
vara på något mycket annat sätt.(…)Men det är ju ändå väldigt 

mycket upp till de som bedömer, vem som har rätt till hörapparat o 
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vem som har rätt till vissa hjälpmedel och så vidare. Vilket påverkar 
vissa situationer antar jag. Mer i praktiken vet jag inte.”  

Johanna upplever på så vis att det är jämlikt speciellt gällande vården, men hon 

upplever också att det till en viss del beror på vem som gör besluten gällande vem som 

har rätt till vad. Detta visar också på hur individers personliga åsikter har en inverkan 

gällande diskriminering (Thompson 2006, 26-28). Heidi var också av åsikten att det inte 

handlade om en mans- eller kvinnofråga:  

H: ”Eller jo jag kan inte säga att det är en kar- eller kvinnofråga det 
här. Här inte, bara man kommer över tröskeln till vården så får nog 

alla vad man behöver. Så länge man är i arbetslivet åtminstone.” 

Heidi framhåller på så vis att det som påverkar möjligheten till vården snarare påverkas 

av om du är aktiv inom arbetslivet eller ej. Detta är något som Johanna, som 

hemmamamma också har haft erfarenhet av, så här berättar hon:  

J: ”Jag har haft en grej som jag velat ha en mikrofon att lägga till 
hörapparaten, och det här, så jag försökte fråga audionomen att får 
man köpt dem via dem och har man möjlighet att få de ersatt? (…) 

Men i alla fall det här så var det som att ”ja nä då du inte är i 
arbetslivet så”, det fanns ingen instans som står för det då.” 

Johanna berättar att hon inte fått den hörhjälp som hon hade önskat, i och med att hon 

har valt att vara hemmamamma. Detta visar på att det uppkommer konsekvenser av att 

inte befinna sig på arbetsmarknaden, som om en person t.ex. väljer att stanna hemma 

med sina barn. Vilket är något som kan tänkas drabba kvinnor till större utsträckning, 

även om också män kan välja att stanna hemma med sina barn.  

 

Även om majoriteten av informanterna var av åsikten att hörselskadade kvinnor 

behandlas på samma vis som hörselskadade män, så var två av informanterna av åsikten 

att det kunde förekomma olikheter på grund av könet. Så här svarade de: 

A: ”Vi ska alla bli likvärdiga i samhället, vilket det inte syns tyvärr då 
allt är ganska mansdominerande nuförtiden.” 

Anette framhåller på så vis att samhället är mansdominerat. Så här berättar Sara  

gällande hur hon lagt märke till olika bemötande när hon spenderat tid med 

hörselskadade män:  

S: ”Och så just att de blir tilltalade på ett annat sätt. Det är svårt att 
förklara hur, men man märker det då man går någonstans 

tillsammans med dem, så då är det oftast till dem som andra 
människor svänger sig till och pratar till. Jo, och det är oftast dem de 

frågar om saker och sådant.” 
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Hon framhåller på så vis att männen av andra blir talade till på ett annat sätt än vad hon. 

Sara framhåller även att om hon befinner sig tillsammans med hörselskadade män, så 

upplever hon att det finns en tendens att andra i förstahand väljer att vända sig till dem 

för att tå svar på frågor. Det förekommer på så vis en tanke om att de olika grupperna 

har olika hierarkiska positioner i förhållande till varandra (Mattson 2015, 39). Där Saras 

upplevelse är människor oftare väljer att vända sig till männen för att t.ex. få svar på 

frågor.  

 

7.4 Intersektionalitet  

Slutligen fick informanterna frågor som sammanfattade de olika teman som diskuterats 

under intervjun, och på så vis frågan om hur de personligen upplever 

intersektionaliteten och maktrelationen gällande dessa grupper. De fick också frågan om 

de upplever sig vara diskriminerade, samt vilka förändringar de själva skulle vilja se i 

samhället.   

 

7.4.1 Jämlikhet och diskriminering 

Den första frågan de fick var om de upplever att finlandssvenska kvinnor med 

hörselskada är jämlika med andra i samhället. Fyra av de fem kvinnorna var av åsikten 

att de inte är jämlika med andra i samhället. Så här motiverade Sara sitt svar: 

S: ”Nå för dels så kvinnor och män i vårt samhälle är ju som inte 
jämlika och sedan då man hör till en minoritet som hörselnedsatta 

människor så hör man ännu mindre till samhället. Att ens få tillgång 
vet du till ibland material och saker som händer i det här landet kan 

vara jätte svårt.(…) För alltså som handikappad blir du aldrig 
jämställd med resten av samhället.”  

Hon framhåller först att det finns en obalans mellan män och kvinnor i samhället och 

sedan påpekar hon att som person med handikapp aldrig blir jämställd med andra i 

samhället. Minskad tillgång till information om vad som händer i samhället, allmänna 

varningssignaler via t.ex. radion motiverades som några av orsakerna till upplevelsen av 

ojämlikhet. Sara poängterar också: 

S: ”Men som hörselskadad har du inte rätt att få det bästa tänkbara 
hjälpmedlet som skulle vara optimalt för dej. Så vidare du inte betalar 

det själv då.” 

Detta visar på att hon upplever att även om det finns hjälpmedel som kunde hjälpa 

henne på bästa vis, så är det ingen självklarhet att hon får tillgång till dessa i praktiken, 



 46 

så vidare hon inte själv betalar för dem. Hietala och Lavikainen (2010, 92-93) fann 

också i sin studie att hörselskadade som grupp kan betraktas som homogen, vilket också 

kan leda till att de inte får den hjälp de behöver.   

 

Johanna svarade också på frågan om hon upplever att finlandssvenska hörselskadade 

kvinnor är  jämlika med andra i samhället. Så här berättar hon: 

J: ”Jag antar att det är upp till hur mycket man ställer krav, alltså 
liksom fortsättning på det vi var inne på före, liksom hur tydlig man 

är med sina behov. Sen är det klart i och med att samhällsklimatet på 
sätt och vis hårdnar hela tiden, eller det blir liksom mer och mer så 

där de starka och friskas ideal.” 

Hon framhåller vikten med att vara tydlig med att framhålla ens egna behov, och att det 

till stora delar handlar om hur mycket den hörselskadade själv väljer att ställa krav. 

Trots detta framhåller hon att samhällsklimatet hårdnar och menar att det blir mer och 

mer de starka och friskas klimat. Även Johanna ifrågasätter på så vis jämlikheten och 

visar på att mycket av ansvaret faller på den hörselskadade själv. Detta visar också på 

hur det är majoritetsbefolkning som utgående från sin maktposition som få forma 

samhället och bestämmer normen och hur världen tolkas, och på så vis upprätthålls de 

maktstrukturer som redan existerar (Mattson 2015, 39). Mia i sin tur berättar så här: 

M:”Nå jag skulle nog säga att vi är nog jämlika. För att som jag sa 
hörselskadan syns inte och jag lever ändå ganska mycket i de 

normalas liv. Att, det är nog hemskt sällan som det är något negativt 
att jag tycker ändå vi är ganska jämlika.” 

Mia framhåller i sin tur att hörselskadan är osynlig och att detta också påverkar hennes 

möjligheter för att kunna vara jämlik med andra i samhället, och att hon lever ganska 

mycket i de normalas liv. Detta pekar på att hörselskadans osynlighet är en fördel och 

att hon genom detta till viss del kan anpassa sig till den rådande normen. Majoriteten av 

informanterna ansåg sig på så vis inte vara jämlika och pekade på olika faktorer så som 

kommunikationsmedel inom samhället, samtidigt framhålls även faktorer så som de 

starka och friskas ideal, och tanken om att personer med handikapp aldrig kommer bli 

jämställda med andra i samhället. Medan en upplevde sig vara jämlik med andra i 

samhället, men då med motivationen att  hörselskadan är osynlig.  

 

Informanterna fick också frågan om de anser att finlandssvenska kvinnor på något vis 

behandlas annorlunda än andra. Vid denna fråga ansåg majoriteten att de inte behandlas 
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annorlunda på något vis framförallt i förhållande till andra hörselskadade. En informant 

framhöll att hon ibland känner sig bli behandlad på annat sätt. Så här svarade Sara:  

S: ”Nä inte vet jag, inte något mera än andra hörselskadade kvinnor 
överlag. Förutom då med språket förstås i och med vår rätt att få vet 

du vård på svenska.” 

Detta visar på att informanterna till stor del ansåg sig få samma behandling som andra 

hörselskadade, speciellt andra hörselskadade kvinnor. Men frågan om rätten till vård på 

svenska framhålls som en aspekt där de inte får ett jämlikt bemötande. Vilket visar på 

att det finns upplevda skillnader till följden av finlandssvenskheten.  

 

Kvinnorna fick även den direkta frågan om de anser att det förekommer en 

diskriminering av finlandssvenska hörselskadade kvinnor. Majoriteten av informanterna 

ansåg att diskriminering förekommer. En av informanterna menade att det antagligen är 

en evig kamp om man vill stå för sina rättigheter. Så här svarade Heidi på frågan om 

diskriminering: 

H: ”Inte medveten diskriminering, men det här med information. Nog 
tycker jag det är orättvist att inte nyheterna är textade på svenska när 
de kan vara det på finska. Det är nu kanske det enda jag tänker på.” 

Så här svarade Sara: 

S: ”Jo nog tycker jag. Men jag kan inte specifikt säga kvinnor som är 
hörselskadade eller finlandssvenska kvinnor. Vi är på det viset tycker 

jag nog också att män blir diskriminerade som har en 
hörselnedsättning och som är finlandssvenskar, men och andra sidan 

så har vi igen också den här jämställdheten med kvinnor och män. 
Men jo nog tycker jag att det finns en skillnad.” 

Det framkommer således att majoriteten att det förekommer diskriminering även om de 

inte direkt kunde säga att en specifik faktor skulle varit den bidragande orsaken till 

diskrimineringen i sig. Utan att orsaken till diskrimineringen upplevs kunna komma till 

följd av t.ex. både genus eller funktionshinder. Detta tyder på så vis i enlighet med de 

tankar som Payne (2015, 474) har, att kvinnorna upplever flera former av förtryck 

samtidigt där de olika formerna av diskriminering samspelar med varandra.  

 

7.4.2 Önskad förändring 

Slutligen fick informanterna även frågan vilken förändring de skulle vilja se gällande 

hörselskadade finlandssvenska kvinnors situation i Finland. Något som framkom som 
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viktigt för informanterna var att förbättra allmän information speciellt gällande 

kommunaltrafiken. Så här svarade en av informanterna: 

S: ”Nå det är nog kommunikationen, i synnerhet från myndigheter 
och just bussar och tåg att flygfält och allmän info som kommer ut, så 

borde alltid vara textad när det är möjligt.” 

Annat som också framhölls som viktigt var att arrangörer för olika större evenemang 

också skulle beakta faktorer som ljudmiljön vid planeringen av t.ex. fullmäktigemöten 

och liknande evenemang. En av informanterna önskade också att det skulle finnas ett 

större utbud av temakvällar för hörselskadade kvinnor i form av t.ex. matträffar och 

diskussioner kring temat kvinnor och hörselskador. Även vikten av en ökad synlighet 

för hörselområdet poängterades av en av informanterna som viktigt. En av 

informanterna önskade även att man skulle stöda det finlandssvenska teckenspråket 

mera.  

 

Två av informanterna framhöll också en önskan om en förbättrad sjukvård, och specifikt 

vård på svenska som sågs som särskilt viktigt när en person har svårt att höra. Så här 

svarade Mia: 

M: ”Jag skulle vilja förändra den svenska servicen på sjukhuset. Att 
det ändå ska finnas tillgängligt för oss. Fast det är en liten grupp jag 

förstår det. Men det skulle ändå visa intresse för oss, och finnas 
tillgängligt för oss. Eller så kan ju staten låta oss gå till Sverige till 

Stockholm eller till Uppsala eller Umeå var det finns bra service och 
där får vi verkligen service och hjälp på svenska. Antingen eller 

hjälptill svensk service i Finland eller låta oss gå dit, för vi måste ju 
betala privat för att gå över till Sverige. Men att det skulle vara en del 

av vår välfärd att få komma så” 

Mia framhåller att hon önskar få vård på svenska och önskar att det antingen skulle gå 

att satsa på den svenska vården i Finland eller komma överens om något avtal för att 

svenskspråkiga istället kunde få tillgång till svenskspråkig vård i Sverige utan att 

behöva betala för det privat. Även Sara kommenterar vården: 

S: ”Sedan att man skulle få att man på något vis skulle komma med 
något, vad heter det? Någon form av avtal mellan sjukhus och 

patienter t.ex. att vi kan betala en summa för att få de hörapparater 
som krävs. För att vi ska kunna leva ett optimalt aktivt liv. För det 
motverkar ju också depression och sådant när man kan leva ute i 

samhället med andra” 

Sara i sin tur lyfter fram önskan om att få den optimala hörhjälp som kunde hjälpa 

henne att leva ett  så aktivt liv som möjligt, så att hon på bästa vis kan vara delaktig i 
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samhället. Som Ahrne (2016, 177) poängterade så kan förtryck på grund av t.ex. en 

funktionsnedsättning på ett mycket konkret sätt ta sig uttryck hos en individ som utsätts 

för detta.  

 

Under intervjun reflekterade Johanna så här gällande möjligheterna till ett jämlikt 

samhälle:   

J: ”Man kan ju inte kräv att samhället ska fungera på alla 
minoriteters villkor. Samtidigt som det kanske, det som. Det fungerar 

ju bäst om alla kan vara så delaktiga som möjligt. Det där är en 
balansgång som kanske någon klokare får reda ut, eller som så där. 

Haha sist och slutligen är det ju som små saker som, mycket som man 
kunde påverka för varandra.” 

Johanna menar att det är svårt att få ett samhälle där alla kan vara lika delaktig, men 

påpekar att samhället fortfarande fungerar på bästa vis när alla kan vara så delaktiga 

som möjligt. Utöver detta framhåller hon att det också handlar om små förändringar 

som vi alla kan göra för att påverka för varandra. Ahrne (2016, 177) menar att det med 

hjälp av det intersektionella perspektivet går att forma ett samhälle som är mera jämlikt. 

Alla informanterna hade flera önskningar om förändringar de skulle vilja se i vårt 

samhälle för att förbättra de finlandssvenska hörselskadade kvinnornas situation i 

Finland idag. Slutligen fick Mia frågan hur andra kan bemöta henne för att hennes 

vardag ska bli lättare så här svarade hon: 

M: ”Nå de kan bemöta mig utan fördomar.” 

 

8 Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur det är att vara en finlandssvensk kvinna 

och leva med en hörselskada i Finland idag. Avsikten var att studera om informanterna 

har utsatts för diskriminering och hur de upplever sin egen situation. Resultaten av 

studien visar på att informanterna upplever att det förekommer en diskriminering av 

finlandssvenska hörselskadade kvinnor, där de olika kategorierna funktionshinder, 

etnicitet och genus på olika vis inverkar. I detta kapitel avser jag göra en 

sammanfattande diskussion över studien och studiens resultat. Jag tar även upp de 

faktorer som kan ha påverkat studiens resultat och ger förslag på fortsatt forskning.  
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Informanterna berättar på olika vis att de har ett vanligt liv och till stor utsträckning 

lever sitt liv på samma vis som andra. De framhåller dock att det finns små skillnader så 

som att de t.ex. inte lyssnar på musik i bilen med familjen, eller kan uppleva det jobbigt 

att umgås i stora grupper, och att de kan uppleva en känsla av utanförskap. Flera av 

informanterna framhåller också att de på olika vis är aktiva individer, som tar del i 

samhället. Majoriteten av informanterna framhöll också att de brukar vara öppna med 

att de har en hörselskada, dock menade alla att det inte är det första de berättar när de 

träffar en ny människa. Detta motiverades med upplevelsen av att om de berättar om 

hörselskadan direkt så kommer detta att på ett negativt vis påverka hur andra bemöter 

dem, t.ex. att andra tror att de inte förstår vad som sägs. Lindqvist (2016, 158) påpekar 

också att funktionshindrade kan stöta på negativa attityder utifrån, vilket i sin tur 

påverkar hur de uppfattar sig själva. Även skamkänslor kunde göra att någon av 

informanterna valde att inte berätta om hörselskadan. Dock framkom det att de även 

haft goda upplevelser av bemötande när de berättat om sin hörselskada för andra.  

Ett centralt återkommande tema i studien var att informanterna på många sätt upplever 

att de får ta mycket eget ansvar. Informanterna berättar att de på olika vis försöker 

anpassa sig så att andra inte ska påverkas av deras hörselskada. Det kunde handla om att 

t.ex. anpassa sig till familjen så att de inte skulle påverkas av hörselskadan eller att 

personligen jobba för att det skulle ske förändringar på arbetsplatsen för att t.ex. 

förbättra ljudmiljön. Detta är också i enlighet med resultaten från studien gällande 

hörselskadade i arbetslivet av Gellerstedt & Danemark (2004) som visade på att 

hörselskadade ofta jobbade dubbelt för att kompensera för sin hörselskada. 

Informanterna hade även upplevelser av att de får jobba hårt för att få den vård de 

behöver, eller att de helt enkelt inte har möjligheten att få för dem bästa möjliga vård, så 

vidare de inte betalar för den själv.   

I förhållande till hur informanterna påverkas av det faktum att de är finlandssvenskar 

framkom flera faktorer. Tydligt var att flera av informanterna inte upplever att de får 

vård på svenska, vilket upplevdes som en stor brist av flera. Rätten till vård på svenska 

är också något som framhålls i hälso- och sjukvårdslagen 6 §. Thompson (2006, 72) 

menar att minoritetsgrupper kan ses som mindervärdiga i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen, och att detta kan leda till att de diskrimineras. Resultaten från 

denna studie tyder på att majoriteten av informanterna utsätts för diskriminering, i och 

med att de upplever att de inte får vård på svenska, i enlighet med hälso- och 

sjukvårdslagens 6 §. Studien pekar också på att det gällande svenskspråkig service inom 
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vården kan finnas kommunala skillnader även om detta inte var något som uttryckligen 

undersöktes i studien.  

Av informanterna framkom även att de upplevde at det fanns bristande tillgänglighet av 

information, som påverkades både av det faktum att de är svenskspråkiga men också till 

följd av deras hörselskada. Detta visar på det intersektionella perspektivet som även 

Payne (2015, 474) framhåller, och hur det kan förekomme flera former av förtryck 

samtidigt. Speciellt information inom kommunaltrafiken så som i tåg och bussar 

upplevdes vara bristfällig, men också faktorer som att vissa nyheter på televisionen inte 

är textade till svenska även om det fanns textning på fiska. Av informanterna påpekades 

också vikten av att få information på svenska. En av dem lyfter fram att om hon ställer 

sin frågar på svenska men får svar på finska och inte förstår vad som sägs, så har hon 

inte fått svar på sin fråga. Detta visar på att informanterna också upplever att de 

diskrimineras gällande tillgången till information.  

Resultaten från studien visar på att majoriteten av informanterna inte upplever 

skillnaden mellan män och kvinnor som något centralt i deras vardag, även om två av 

dem upplevde att det var en faktor som fanns närvarande. I studien framkom av 

informanterna att vi lever i ett samhälle som är mansdominerande. En informant 

framhöll bland annat att det ofta är män som bestämmer, vilka hörhjälpmedel hon har 

rätt till. Även Evertsson (2016, 70) framhåller att könsskillnaden blir ett problem när det 

leder till att någon inte får den vård de behöver. Något som också framhölls var  

upplevelsen av att bli tilltalad på ett nedvärderande vis. Trots detta upplevde majoriteten 

av informanterna att de på många vis befann sig i samma situation som män, speciellt 

gällande män som har en hörselskada. En av informanterna framhöll att vården är den 

samma, och att det snarare handlar om att våga söka hjälp. Men samtidigt framkom att 

en av informanterna som var hemmamamma, inte hade möjlighet att få det 

hörhjälpmedel hon upplevde sig behöva i och med att hon inte befann sig i arbetslivet, 

utan var hemma med sina barn. Detta tyder på att det även kan förekomma faktorer som 

påverkar möjligheten till vård, som till vis del kan komma att drabba kvinnorna hårdare.  

Det framkom även i studien att tekniken på många vis är en viktig aspekt av 

informanternas vardag, men att de samtidigt också är beroende av att den fungerar. 

Gällande den negativa aspekten med tekniken framhåller en av informanterna att hon till 

följd av dåligt fungerande hörhjälpmedel upplever värk. Medan en annan informant blev 

utan hörsel i flera veckor till följd av ett trasigt CI. Samtidigt framhåller informanterna i 

studien hur de med hjälp av utvecklingen av tekniken kan vara allt mera delaktiga i 
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samhället. Genom att de t.ex. kan använda olika onlinetjänster, och bättre hörapparater 

samt telefoner med Bluetooth, vilket har lett till helt andra möjligheter gällande att prata 

i telefon. Vad gäller utvecklingen av tekniken går det också att se att tillgången till 

denna nya teknik är väsentlig för att den ska gynna informanterna. I studien påpekar 

också informanterna att de får kämpa för att få sina rättigheter och att de är beroende av 

att de som beviljar deras rättigheter till hörhjälpmedel anser att de har rätt till dessa. 

Detta visar också på att det finns strukturella faktorer och olika maktförhållanden som 

bestämmer informanternas möjlighet till deltagande i samhället. Även Thompson (2006, 

26-28) framhåller att diskriminering förekommer i de strukturer som finns inbyggda i 

samhället.   

Något som också framkom i studien var att informanterna också fann positiva aspekter 

med att vara finlandssvenskar med tanke på hörselnedsättningen. En informant framhöll 

möjligheten av att kunna söka ekonomiskt stöd från olika fonder, en annan berättade att 

sammanhållningen med andra finlandssvenskar upplevdes som viktig. Även Sernhede 

(2016, 89) påpekar vikten av den upplevda gemenskap som etniciteten kan bidra med. 

Någon nämnde också att de får känna sig som unika i och med att de är 

finlandssvenskar med hörselskada, vilket också upplevdes som positivt. Någon nämnde 

också att de hörselpedagoger som kommit och hjälpt dem i skolorna ordnats på 

finlandssvenskt håll och att de har varit mycket bra. En nämnde även att i och med att 

det varit jobbigt för henne att acceptera hörselskadan, så har det varit positivt för henne 

att processen gått på finska, eftersom hon genom detta har fått mera distans till det hela. 

På så vis upplevde informanterna även positiva faktorer av att tillhöra den 

finlandssvenska minoriteten och ha en hörselskada. Även gällande hörselskadan 

upplevde informanterna positiva aspekter så som att de kunde använda sina sinnen på 

ett annat sätt.  

Informanterna i studien hade flera önskningar gällande vilka förändringar de skulle vilja 

se i vårt samhälle. Det som framkom som centralt var önskan om att få tillgång till 

svenskspråkig vård. Detta är också något som kan ses som speciellt viktigt i och med att 

personer med hörselskada från början kan ha problem med att uppfatta vad t.ex. läkaren 

säger och om detta görs på ett språk som inte är deras modersmål kan detta bli ännu 

mera problematiskt. Informanterna utsätts på så vis för svårigheter på grund av flera 

faktorer. Detta visar på tanken om intersektionalitet och hur olika kategorier och 

maktrelationer påverkar varandra (Mattson 2015, 97). Informanterna framhöll även en 

önskan om att information gällande kommunaltrafiken, så ofta som möjligt också skulle 
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delges i skriftlig form. Av informanterna framhölls även att det redan finns tv-skärmar 

på t.ex. tågen och att det inte skulle krävas en stor förändring för att ge informationen 

även skriftligen. En av informanterna uttryckte även att hon önskar att hon på något vis 

skulle kunna ha möjligheten att få för henne bästa tänkbara hörhjälpmedel, i och med att 

detta också skulle förbättra hennes möjligheter till att så aktivt liv som möjligt.  

Slutligen ansåg fyra av informanterna att de som finlandssvenska hörselskadade kvinnor 

inte är jämlika med andra i samhället. En av informanterna motiverar detta med att 

personer med handikapp aldrig blir jämlika med andra i samhället. Även Mattson (2015, 

32) framhåller att av majoriteten i samhället, kommer vissa fenomen upplevas som 

naturliga sanningar medan andra fenomen får en stämpel av att vara något avvikande. I 

och med detta går det också att tänka sig att handikapp är något som i vissa fall kan 

medför en stämpel som belyser något som avvikande. En annan av informanterna 

framhåller också att möjligheten till jämlikhet beror på hur tydlig hon som person med 

hörselskada är med sina behov. Detta stöder på så vis tanken om att kvinnor med en 

funktionsnedsättning befinner sig i en riskzon för att utsättas för flerfaldig 

diskriminering, vilket framhålls i CRPD. En av informanterna ansåg dock att 

finlandssvenska kvinnor med hörselskada är jämlika med andra i samhället, men då med 

motiveringen att hörselskadan är osynlig. Detta tyder på att det handlar om jämlikhet 

om personen med hörselskada kan anpassa sig till den rådande normen i samhället, av 

att vara utan hörselskada.  

Resultaten från denna studie visar på olika upplevelser av att som finlandssvensk kvinna 

leva med en hörselnedsättning, som på många vis påverkar informanternas vardag. Det 

har varit intressant att  genom studien få insikt i hur små förändringar kan leda till 

förbättrade möjlighter för denna grupp. Denna insikt har kommit i och med att jag som 

relativt nyinsatt i detta ämne fått mera information och förståelse för vad dett innebär att 

leva med en hörselnedsättning, och framförallt hur detta påverkar någon som utöver 

detta tillhör ytterligare en minoritetsgrupp så som t.ex. finlandssvenskarna. Mattson 

(2015, 32) framhåller också att vi människor konstruerar gemensamma tolkningar av 

världen, och därför går dessa också att förändra. Men det kräver en förändringen som 

måste ske på alla områden inom samhället. Det handlar om att förändra maktstrukturer 

som redan finns inbyggda i vårt samhälle och detta kan innebära en lång process som 

också möter på motstånd (Ahrne 2016, 185). Därför är detta en förändring som bör ske 

på flera plan i vårt samhälle, och det är viktigt att föra fram information gällande vad 

det innebär att leva med hörselskada och vad vi kan göra för att få ett mera jämlikt 
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samhälle. Men som Mia säger i intervjun så kan vi börja med att bemöta henne utan 

fördomar.  

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som har haft som avsikt att studera hur 

finlandssvenska kvinnor med hörselskada upplever sin egen situation. Som teoretisk 

referensram har använts ett intersektionellt perspektiv för att lyfta fram olika 

maktrelationer i samhället och hur informanterna upplever dessa. Studien har gjorts 

utgående från fyra muntliga intervjuer och en skriftlig intervju. I och med att den ena 

intervjun gjordes skriftligen och denne person fick se alla frågor samtidigt kan detta har 

påverkat resultaten som hon gav. En annan av informanterna bad också om att få frågor 

på förhand, och hon fick några av huvudfrågorna vilket också kan ha påverkat hur hon 

har svarat under intervjun. I denna studie har jag även på bästa vis försökt tolka 

informanternas svar utgående från intervjuerna, men i och med att många av 

intervjuerna gjordes muntligt kan jag som forskare också  ha missuppfattat 

informanternas svar. Gällande den skriftliga intervjun fanns inte heller möjligheten att 

ställa följdfrågor, eller fråga om jag uppfattat informantens svar på rätt vis, vilket också 

kan ha påverkat studien.  

Denna studie visade på olika former av utmaningar och upplevelser som informanterna 

står inför. Genom denna studie avser jag även ge en bättre inblick i de hörselskadade 

finlandssvenska kvinnornas situation, och det går att se att det finns flera faktorer som 

påverkar informanternas vardag. Studien hade inte som mål att studera kommunala 

skillnader, men informanterna bodde i olika områden av Svenskfinland. Det som 

informanterna i studien berättar visar på att möjligheterna till svenskspråkig vård kan 

variera utgående från kommunala skillnader. Som fortsatt forskning skulle det därför 

vara intressant att närmare studera vilka kommunala skillnader som tar sig uttryck för 

framförallt finlandssvenskarna och deras möjligheter till vård på svenska, men även 

andra faktorer relaterade till nedsatt hörsel. För att på så vis förbättra förhållandena för 

hörselskadade i vårt land, med särskild tanke på finlandssvenskar med hörselskada.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Inforamtionsbrev  
 

Hej		

Är	du	en	finlandssvensk	kvinna	i	åldern	18-49	som	upplever	att	du	har	en	
hörselskada?	Då	skulle	jag	mycket	gärna	intervjua	dig,	för	att	höra	hur	du	upplever	
din	egen	vardag!		

Jag	heter	Kajsa	Sjöberg	och	studerar	socialt	arbete	på	Svenska	social	och	
kommunalhögskolan	vid	Helsingfors	Universitet.	Jag	skriver	min	
magisteravhandling	om	finlandssvenska	hörselskadade	kvinnors	upplevelser	av	
vardagen,	och	söker	informanter	till	min	studie.	Jag	söker	finlandssvenska	kvinnor	
i	åldern	18-49	som	upplever	sig	ha	en	hörselskada	och	som	kunde	tänka	sig	ställa	
upp	på	en	ca	30-45	minuters	intervju.	Målet	med	min	studie	är	att	lyfta	fram	de	
hörselskadade	som	finns	i	det	finska	samhället,	samt	öka	förståelsen	för	denna	
grupp	och	de	utmaningar	som	de	kan	möta	i	vardagen.	Denna	studie	ämnar	ge	en	
inblick	i	hur	kvinnorna	själva	upplever	sin	situation,	vilka	är	de	utmaningar	de	
möter,	vad	är	positivt	och	vilka	förändringar	skulle	de	själva	önska	se	i	vårt	
samhälle?	Finlandssvenska	kvinnor	som	upplever	sig	ha	en	hörselskada	befinner	
sig	på	många	vis	inom	en	minoritetsposition	och	därför	anser	jag	att	det	är	viktigt	
att	närmare	studera	hur	de	själva	upplever	att	deras	egen	vardag	påverkas	av	att	
vara	kvinna,	finlandssvensk	och	även	ha	en	upplevd	hörselskada.		

Jag	studerar	i	Helsingfors	men	har	även	möjlighet	att	ta	mig	till	Karleby	trakten	
eller	Åbo	för	att	utföra	intervjuer.	Jag	har	som	mål	att	hålla	intervjuerna	inom	
september	och	oktober	månad.	Om	du	är	intresserad	av	att	delta	i	denna	studie	
kan	du	kontakta	mej	på	adressen	kajsa.sjoberg@helsinki.fi	eller	telefonnumret	
0405391563.	Jag	svarar	också	gärna	på	eventuella	frågor	gällande	min	studie.	
Hoppas	att	du	vill	dela	med	dej	lite	av	din	vardag!		

Mvh.	Kajsa	Sjöberg	
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Bilaga 2: Informerat samtycke  
 
Informerat samtycke 
 
Intervjumaterialet kommer att användas i Kajsa Sjöbergs magisteravhandling år 2018-
2019.  
- Jag har fått information om studien och förstår studiens syfte  
- Jag har blivit informerad om hur studien genomförs och hur den presenteras 
- Jag samtycker till att delta i studien och att bli intervjuad 
- Jag är informerad om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

intervjun utan att motivera varför 
- Jag är medveten om att jag i studien kommer vara avidentifierad 
 
 
 
 
 
Datum och plats ____.____.2018 ______________________ 
 
_________________________________________________ 
Underskrift 
_________________________________________________ 
Namnförtydligande 
_________________________________________________ 
Kajsa Sjöberg, magisterstuderande i socialt arbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kajsa Sjöberg 
Helsingfors universitet 
Svenska social- och kommunalhögskolan 
tel. +358********* 
kajsa.sjoberg@helsinki.fi 
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Bilaga 3: Intervjuguiden 
 
-Hur upplever finlandssvenska kvinnor med hörselskada att det är att vara kvinna 
och leva  med en hörselskada i Finland? 
 
INTERVJU GUIDE  
 
TEMA 1 BAKGRUNDSINFORMATION  

- Ålder 
- Vilken typ av hörselskada? 
- Hur länge har du haft hörselskadan? 
- Sysselsättning? 
- Hur mycket använder du svenska i vardagen? 
- Var är du uppvuxen? (Livet före nu) 

TEMA 2 VARDAG 
- Hur ser din vardag ut? Exempel 
- Hur påverkar din hörselskada din vardag? 
- Upplever du att du får den hjälp och det stöd som du behöver? 
- Vilka utmaningar har du stött på i din vardag med tanke på din hörselskada? 

Problematiskt? 
- Finns det något du upplevt som positivt gällande din hörselskada? 
- Upplever du att andra i din vardag påverkas av din hörselskada? På vilket sätt? 
- Hur upplever du att personer i din omgivning reagerar på din hörselskada? 

TEMA 3 FINLANDSSVENSK 
- Vad betyder finlandssvenskheten för dej? 
- Hur syns finlandssvenskheten i din vardag? 
- Hur upplever du det att vara finlandssvensk med en hörselskada? 
- Har din finlandssvenskhet spelat en roll i hur du bemötts av andra, på vilket sätt? 
- Upplever du att din finlandssvenskhet har påverkat den service du har fått med 

tanke på din hörselskada? På vilket sätt?  
- Finns det något som är särskilt positivt med att vara finlandssvensk vad gäller 

din hörselskada? 
- Finns det något som är särskilt negativt med att vara finlandssvensk vad gäller 

din hörselskada? 

TEMA 4 KVINNA 
- Hur upplever du det att vara kvinna med hörselskada? 
- Tror du at det finns någon skillnad i hur män och kvinnor upplever sin 

hörselskada? 
- Hur upplever du att du som kvinna bemötts med din hörselskada? 
- Anser du att det faktum att du är kvinna har påverkat hur andra människor 

bemöter dig med tanke på din hörselskada? På vilket sätt? 
- Upplever du att kvinnor med hörselskada får en likvärdig behandling som män 

som har en hörselskada? 
- Upplever du att du behandlas likvärdigt med andra finlandssvenska kvinnor? 

TEMA 5 ALLA FAKTORER 
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- Upplever du att hörselskadade kvinnor i Finland är jämlika med andra i 
samhället? 

- Upplever du att finlandssvenska hörselskadade kvinnor behandlas annorlunda på 
något vis? 

- Upplever du något som särskilt positivt med att vara finlandssvensk kvinna med 
hörselskada? 

- Vilken förändring skulle du vilja se gällande hörselskadade finlandssvenska 
kvinnors situation i Finland? 

- Upplever du att det förekommer en diskriminering av finlandssvenska 
hörselskadade kvinnor i Finland? 

- NÅGOT ANNAT DU VILL TILLÄGGA 
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Bilaga 4: Intervjuguide för den skriftliga intervjun 
 
INTERVJU FRÅGOR 
TEAM 1 BAKGRUNDSINFORMATION 

1. Hur gammal är du? 
2. Vilken typ av hörselskada har du? 
3. Hur länge har du haft hörselskadan? 
4. Vad är din sysselsättning för tillfället (studerande, yrke, hemma mamma)? 
5. Hur mycket använder du svenska i vardagen? 
6. Var är du uppvuxen och var bor du nu? 

TEMA 2 VARDAG 
7. Hur ser din vardag ut? (ge gärna Exempel) 
8. Hur påverkar din hörselskada din vardag? 
9.  Upplever du att du får den hjälp och det stöd som du behöver? 
10. Vilka utmaningar har du har stött på i din vardag med tanke på din hörselskada? 

(Vad har varit Problematiskt?) 
11. Finns det något som du upplevt som positivt gällande din hörselskada? 
12. Upplever du att andra i din vardag påverkas av din hörselskada? På vilket sätt? 
13. Hur upplever du att personer i din omgivning reagerar på din hörselskada? 

TEMA 3 FINLANDSSVENSK 
14. Vad betyder finlandssvenskheten för dej?  
15. Hur syns finlandssvenskheten i din vardag? 
16. Hur upplever du det att vara finlandssvensk med en hörselskada? 
17. Har din finlandssvenskhet spelat en roll i hur du bemötts av andra, på vilket sätt? 
18. Upplever du att din finlandssvenskhet har påverkat den service du har fått med 

tanke på din hörselskada? På vilket sätt? 
19. Finns det något som är särskilt positivt med att vara finlandssvensk vad gäller 

din hörselskada? 
20. Finns det något som är särskilt negativt med att vara finlandssvensk vad gäller 

din hörselskada? 

TEMA 4 KVINNA  
21. Hur upplever du det att vara kvinna med hörselskada? 
22. Tror du att det finns någon skillnad i hur män och kvinnor upplever sin 

hörselskada?  
23. Hur upplever du att du som kvinna har bemötts med din hörselskada?  
24. Anser du att det faktum att du är kvinna har påverkat hur människor bemöter dig 

med tanke på din hörselskada? På vilket sätt? 
25. Upplever du att kvinnor med hörselskada får en likvärdig behandling som män 

som har en hörselskada? 
26.  Upplever du att du behandlas likvärdigt med andra finlandssvenska kvinnor? 

TEMA 5 ALLA FAKTORER 
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27. Upplever du att hörselskadade kvinnor i Finland är jämlika med andra i 
samhället? 

28. Upplever du att finlandssvenska hörselskadade kvinnor behandlas annorlunda på 
något vis?  

29. Upplever du något som särskilt positivt med att vara finlandssvensk kvinna med 
en hörselskada? 

30. Vilken förändring skulle du vilja se gällande hörselskadade finlandssvenska 
kvinnors situation i Finland? 

31. Upplever du att det förekommer en diskriminering av finlandssvenska 
hörselskadade kvinnor i Finland? 

32. NÅGOT ANNAT DU VILL TILLÄGGA?  

TACK FÖR DINA SVAR!  

 

 


