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Sammanfattning 
 

Hörseln är ett av människans fem sinnen. De övriga fyra är synsinnet, luktsinnet, 
hörselsinnet och känselsinnet. Detta kandidatarbete belyser hörselskadades 
kommunikationsmöjligheter och hur dessa skulle kunna utökas om 
produktframtagningsprocessen i större grad fokuserade på de fungerande sinnesorganen 
istället för enbart på hörseln.  
 
Kandidatarbetet är främst en litteraturöversikt som kompletteras med insamlad information 
från två enkäter samt intervjuer hos Kuuloliito och vid Finlandssvenska teckenspråkigas 
månadsmöte. Arbetet behandlar vad kommunikation är och på vilket sätt ofullständig 
kommunikation påverkar livskvaliteten. Dagens hjälpmedel jämförs även med framtidens 
möjliga hjälpmedel. 
 
Resultatet visar på att det i dag finns mycket teknik som utgår från människans olika 
sinnen för att förstärka en upplevelse. Med hjälp av samma typ av teknik skulle hjälpmedel 
som inte fokuserade på att enbart förstärka ljud kunna utformas. De försök som hittills 
gjorts visar dock på att det finns svårigheter i att översätta ljud till övriga sinnesspråk och 
liknar ofta skapandet av ett helt nytt språk. 
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Abstract 

 
The human bodies have five different sense organs among which hearing is one of them. 
The others are vision, smell, taste and touch. This bachelor’s thesis examines the possibilities 
that can be found from focusing on the remaining functioning senses in the development 
process of hearing aids, instead of only concentrating on the loss of hearing. 
 
The bachelor’s thesis is mainly a literary study which has been complemented with two 
different surveys and two visits at different organizations, Kuuloliito and Finlandssvenska 
teckenspråkigas riksförbund. The work discusses the subject of communication, what it 
means and how the lack of successful communication affects the quality of life. The 
existing aids for hearing impaired are also compared to the possible aids of the future.   
 
The result shows that there today already exits a lot of technology which could be used to 
increase any type of experience by focusing on the senses of the human body. With the 
same type of existing technology, aids for hearing impaired could be invented which not 
only focus on increasing the sound level. Some efforts of this kind has already been done, 
which has shown the difficulty of translating sound into the language of different senses 
and resembles the process of creating a new language.   
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1 Inledning 
Hörseln är ett av människans fem sinnen. De övriga fyra är synsinnet, luktsinnet, 
hörselsinnet och känselsinnet. Detta kandidatarbete belyser hörselskadades 
kommunikationsmöjligheter och hur dessa skulle kunna utökas om 
produktframtagningsprocessen i större grad fokuserade på de fungerande sinnesorganen 
istället för enbart på hörseln.  
 
Ämnet är av allmänt intresse och berör förutom döva och hörselskadade även hörande. 
Desto fler möjliga kommunikationssätt det finns att välja mellan, desto rikare kan 
samtalen mellan hörande och icke hörande bli. Fler kommunikationssätt underlättar inte 
bara att hörandes kultur och dövas kultur oftare möts, utan likväl när hörande personer 
möts under speciella omständigheter, som exempelvis bullriga arbetsplatser där 
hörselskydd används, under vatten vid dykning, vid jakt eller då en glasvägg skiljer de 
kommunicerande åt. Dessa situationer är inte huvudfokus i detta kandidatarbete, men de 
visar på att det finns ett behov av att kunna kommunicera utan ljud. 
 
Syftet med kandidatarbetet är att kartlägga hur kommunikationen mellan 
hörande och hörselskadade sker i dag samt undersöka på vilket sätt den skulle 
kunna utvecklas genom att i större grad utnyttja övriga sinnesorgan vid 
produktframtagningsprocessen. Syftet konkretiseras i följande frågor: Hur ser 
kommunikationen mellan hörande och hörselskadade ut i dag? Hur skulle människans 
övriga sinnen kunna användas till förbättrad kommunikationen?  
 
Målet med arbetet är att presentera förslag på olika lösningar som underlättar 
kommunikationen mellan hörselskadade och hörande. Istället för att förstärka ljud 
diskuteras hur ljud skulle kunna ersättas eller omtolkas. 
 
Kandidatarbetet är främst en litteraturöversikt som bygger på tidigare arbeten och 
förefintlig litteratur. Som komplement till denna litteraturöversikt förfrågades till en 
början 37 olika organisationer och skolor i både Finland och Sverige via e-post vad de 
ansåg om de hjälpmedel som i dag erbjuds på marknaden. Efter denna inledande 
undersökningen hölls en semistrukturerad intervju med tre representanter för 
Kuuloliitto, Finska hörselförbundet, för att ta del av deras kunskap och arbete. Vid nästa 
steg skickades en enkät ut till samtliga personer som visat intresse för kandidatarbetet 
vid den inledande undersökningen. Informationsinhämtningen avslutades med ännu ett 
studiebesök som gjordes vid Finlandssvenska teckenspråkigas månadsmöte i 
Helsingfors. Här presenterades temat för kandidatarbetet och en semistrukturell intervju 
utifrån enkätens frågor hölls med mötets samtliga deltagare. Medverkande i intervjuer 
och enkäter har både varit, hörande, hörselskadade och döva för att kunna inhämta en så 
bred bild av situationen som möjligt. Skillnader i kultur, ålder eller kön hos de 
medverkande har dock inte ansetts vara relevant för denna typ av studie. Dock har 
samtliga deltagare alla varit engagerade i olika typer av organisationer vilket kan 
komma att återspeglas i resultatet. 
 
För ökad förståelse har arbetets syfte diskuterats löpande genom hela rapporten. 
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2 Begrepp 
I detta kapitel förtydligas nio olika begrepp som är av vikt för kandidatarbetet. Först 
förtydligas begreppen hörselskadad, döv och hörande. Här beskrivs både hur begreppen 
valts att tolkas i detta sammanhang samt hur de skiljer sig åt från varandra. Därefter ges 
en kortfattad beskrivning av människans fem sinnen, det vill säga hörselsinnet, 
synsinnet, luktsinnet, smaksinnet och känselsinnet. Om människan har fler sinnen än 
fem tas inte upp här. Avslutningsvis presenteras begreppet synestesi. 
 
2.1 Hörselskadad 
Det finns många olika typer av hörselskador som påverkar en människas möjlighet att 
tillgodogöra sig ljud. I detta kandidatarbete syftar begreppet hörselskadad främst på 
människor med hörselnedsättning. Enligt Hörselskadades riksförbund (2009) är 
hörselnedsättning den mest förekommande typen av hörselskada. Beroende på graden 
av hörselnedsättning kan en person antingen definieras som hörselskadad eller döv. Det 
finns olika riktlinjer att följa rörande klassificeringen av hörselskadan. I tabell 1 
presenteras Statens beredning för medicinsk utvärderings, SBU:s, riktlinjer, där HL står 
för hearing level. Oavsett riktlinjer är det i slutändan dock var och en som avgör vilket 
begrepp som definierar personen ifråga.  
 

Tabell 1. Riktlinjer för olika grader av hörselnedsättning.  
(Källa: SBU, rapport 164, kap 3, 2003) 

 

 
En återkommande orsak till hörselnedsättningen är ett ledningsfel i örat 
(Hörselskadades riksförbund, 2009). Detta ledningsfel orsakar att det inkommande 
ljudet dämpas. Kvalitén på ljudet som når innerörat är fortfarande densamma, men på 
grund av dämpningen hörs ljudet svagare (SBU, 2003). 
 
2.2 Döv 
En döv person kan vara antingen barndomsdöv eller vuxendöv. I detta arbete avser 
begreppet döv främst barndomsdöva som har dövas teckenspråk som sitt modersmål 
och eventuellt svenskan eller finskan som sitt andra språk. Det finns en skillnad i hur 
grammatiken är uppbyggd mellan det tecknade språket och det talade språket. Därför 
behöver en svensk teckenspråkig person inte nödvändigtvis kunna förstå den skrivna 
svenskan.  Fokus ligger i detta kandidatarbete på hur väl personer kan eller inte kan 
tillgodogöra sig ljud. Om det är kulturellt eller medicinskt betingat får var och en avgöra 
och gör ingen skillnad för arbetet. Därför används begreppet hörselskadad 
genomgående i detta kandidatarbete och inkluderar såväl vuxen- som barndomsdöva.  
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2.3 Hörande 
För att kontrastera mot tidigare nämnda begrepp beskrivs här även begreppet hörande. 
Beroende på betraktaren har begreppet olika betydelse. Definitionen hörande behöver 
inte endast ha att göra med en persons möjlighet att tillgodogöra sig ljud, utan det kan 
även bero på vilka kunskaper personen har inom teckenspråk och de dövas kultur, 
skriver Josefin Waltin (2009) i sin masteruppsats om tvåspråkighet på en arbets plats. I 
detta kandidatarbete har ingen hänsyn tagits till ifall en person är teckenspråkig hörande 
eller icke-teckenspråkig hörande då det inte kan garanteras att den hörselskadade själv 
är teckenspråkig. 
 
2.4 Hörsel 
Det första sinnet som beskrivs är hörseln och människans förmåga att uppfatta ljud. 
Ljud är egentligen fluktuationer av ett medium, till exempel luft eller vätska, som 
uppstår från en ljudkälla. Dessa typer av tryckförändringar i mediet omvandlas till ljud 
när de inkommer i örat. Örat kan anatomiskt sett indelas i tre olika delar: ytterörat, 
mellanörat och innerörat, vilket illustreras i figur 1. 
 

 
Figur 1. Örats anatomiska uppbyggnad. 

 (Illustration: Toverud, K. C., 1998) 
 

Ytterörat är den synliga delen av örat och består av öronmusslan och hörselgången. 
Därefter börjar mellanörat. Mellanörat består av trumhinnan och de följande tre 
hörselbenen: hammaren, städet och stigbygeln. Dessa tre ben sammanbinder trumhinnan 
med öppningen till snäckan. Därefter börjar innerörat. I innerörat återfinns 
hörselsnäckan och balansorganet, samt början till hörselnerven som för informationen 
om ljudet till hjärnans hörselcentra där signalen uppfattas som ljud och tolkas. (Bodén, 
m.fl., 2001) 
 
Ljudets väg in i örat, fram tills det når hörselcentra, startar med att öronmusslan, likt en 
tratt, samlar upp de fluktuationer av luften som skapats av ljudkällan. Därefter leds 
ljudvågorna in i hörselgången som i sin tur tar hänsyn till de tids- och 
intensitetsskillnader som finns hos ljudvågen. Exempel på sådana kan vara om 
ljudvågen först når höger eller vänster öra. Utifrån denna information görs ett antagande 
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var någonstans källan befinner sig. Tack vare öronmusslans form försvagas eller 
förstärks vissa frekvensområden beroende på ljudets infallsvinkel. Detta möjliggör för 
människan att uppfatta om ljudet kommer uppifrån, nerifrån, framifrån eller bakifrån. I 
trumhinnan omvandlas de akustiska tryckvariationerna till mekaniska vibrationer. Det är 
hörselbenens uppgift att föra vidare trumhinnans svängningar till innerörat. Beroende på 
frekvensen på vibrationerna får ljudvågen sitt maximum vid olika positioner under 
vägen in i snäckan. Nära snäckans bas har högfrekventa ljud sitt maximum medan de 
lågfrekventa ljuden har sitt maximum nära snäckans topp. När ljudvågen passerar 
genom snäckan stimuleras de omkringliggande hårcellerna av vågens rörelse. Beroende 
på vilken frekvens som är aktuell och var den har sitt maximum stimuleras hårcellerna 
på de aktuella positionerna. Dessa signaler omvandlas till nervsignaler som via 
hörselnerven för vidare informationen till hjärnans hörselcentra (Bodén, m.fl., 2001). 
Helena Hultgren och Stina Wester (2006) förklarar i sitt examensarbete att det är tack 
vare hörselns och de omgivande ljudets hjälp som människan kan, förutom att 
tillgodogöra sig talet, även orientera sig och bedöma avstånd. 
 
2.5 Syn  
Tack vare synen kan människan få en bild av var hon befinner sig i relation till sin 
omgivning och omvärld. Med hjälp av synen är det möjligt att känna igen personer, 
platser och föremål (Nationalencyklopedin, 2011). Grundförutsättningen för 
användningen av synsinnet är ljus (Hultberg & Sahlén, 2010).  Ljus är egentligen 
elektromagnetiska svängningar av våglängder mellan 300 och 800 n som uppfattas som 
ljus av människoögat tack vare att det i ögat finns ljuskänsliga celler 
(Nationalencyklopedin, 2011). I figur 2 presenteras ögats olika beståndsdelar. 

 
Figur 2. Ögats anatomiska uppbyggnad. 

(Illustration: Toverud, K. C., 1998) 
 
De ljuskänsliga mottagarna i näthinnan kallas för stavar och tappar. Stavarna är främst 
ljuskänsliga medan tapparna främst är färgkänsliga. Dessa receptorer har kontakt med 
nervcellerna i näthinnan  som i sin tur har kontakt med synnerven. Synnerven utgår från 
baksidan av ögongloben och för inkommande information till syncentrum i hjärnans 
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nackglob där informationen omvandlas till en tredimensionell bild (Bjerneroth 
Lindström, 2005).  
 
2.6 Lukt 
Historiskt sett har luktsinnet fungerat som ett varningssystem som hjälpt människan att 
avgöra vad som är skadligt att äta eller inandas (Cederquist, 2008). Luktsinnet kan 
verka både på längre och kortare avstånd och aktiveras först då gasformiga luktpartiklar 
påverkar luktcellerna (Bjerneroth Lindström, 2005). I näsan återfinns ungefär 350 olika 
slags receptorer och miljontals sinnesceller som tillsammans bygger upp luktsinnet. 
Doftupplevelsen varierar från individ till individ och är beroende av både personen, 
genuppsättningen samt hur tränat luktsinnet är. Parfymörer och sommelierer är exempel 
på yrken där ett välutvecklat luktsinne är gynnsamt, upplyser Mats Olsson, professor i 
experimentell psykologi (Cederquist, 2008). Luktcentrum i hjärnans tinninglob tar emot 
nervimpulser från luktnerven och på så vis skapas ett doftintryck (Bjerneroth Lindström, 
2005). Figur 3 beskriver hur luktorganet är uppbyggt och förtydligar hur sinnescellerna 
skyddas av ett lager slem vari luktpartiklarna måste lösas för att kunna påverka 
luktcellerna 

 
Figur 3. Luktorganets anatomiska uppbyggnad. 

(Illustration: Toverud, K. C., 1998) 
 
Olika djurarter kommunicerar med hjälp av doftämnen. Utifrån en doftsignal är det 
möjligt att exempelvis avläsa könet på avsändaren, eller hur genetiskt nära släkt sändare 
och mottagare är med varandra (Cederquist, 2008). 
 
2.7 Smak 
Smaksinnet till skillnad från luktsinnet verkar endast på korta avstånd och ger 
information om de ting som passerar via munnen (Nationalencyklopedin, 2011). 
Människan  kan  känna  olika  smaker  som exempelvis  sött,  salt,  surt,  beskt  och  umami,  
varav sistnämnda är smaken av protein. Det är sinnescellerna i form av smakceller på 
tungan som uppfattar informationen i den inkommande födan som finns upplöst i 
saliven. När dessa smakceller aktiveras, förs nervimpulser vidare till smakcentret i 
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tinningloben. I figur 4 illustreras hur smaksinnet är uppbyggt och var på tungan 
smaklökarna är placerade.  
 

 
Figur 4. Smaksinnets anatomiska uppbyggnad. 

(Illustration: Toverud, K. C., 1998) 
 
I dagstidningen Dagens Nyheter skriver Karin Bojs (2011) en artikel om hur smaksinnet 
skiljer sig åt för olika individer. Hon skriver om sitt möte med psykologen Linda 
Bartoshuk som har utvecklat en skala för att kunna mäta människors smakupplevelser. 
Enligt Bartoshuk delas människor upp i ickesmakare, smakare och supersmakare och 
beroende på grupptillhörighet skiljer sig smakupplevelserna åt.  
 
2.8 Känsel 
Temperatur, beröring, tryck, vibrationer och annan mekanisk påverkan registreras av 
känselsinnet. Det är känselkropparna i huden som reagerar och sedan förmedlar 
känselupplevelser till känselcentrum i hjässloben (Nationalencyklopedin, 2011). Först 
när informationen från känselcellerna når känselcentret kan kroppen uppfatta känslan. 
Figur 5 beskriver känselorganet och hur olika känselceller reagerar på olika typer av 
inkommande signaler, som exempelvis värme, kyla, smärta och beröring (Bjerneroth 
Lindström, 2005). 

 
Figur 5. Känselsinnets anatomiska uppbyggnad. 

(Illustration: Toverud, K. C., 1998) 
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Känselsinnet är det enda sinnet som nås över hela kroppen (Driessen, 2009). 
 
2.9 Synestesi 
Ordet synestesi betyder joined sensation, det vill säga sammankopplade sinnen, och kan 
innebära att en röst inte bara låter utan även känns, syns eller smakar. Cytowic (2001) 
beskriver att synestesier är människor som kan se färgade bokstäver, känna smärta som 
en färg och smaka på former. I figur 6 gestaltas en skulptur gjord av konstnären och 
Carol Steen och kallas för Cyto. Den representerar för henne de former och färger som 
namnet Cytowic får henne att uppfatta tack vare sin synestesi. 
 

 
Figur 6. Skulpturen Cyto av Carol Steen. 

(Foto: Carol Steen, 2001) 
 
Hon förklarar att hon ofta ser flygande, färgade former och att skulpturen är uppbyggd 
med samma vertikala position som hon sett i sin synestetiska upplevelse (Cytowic, 
2002). I ett experiment gjort av Wolfgang Köhler undersöker han hur människor 
kopplar ihop färg och ord. Resultatet visade att nästan samtliga tillfrågade kopplade 
ihop ordet maluma med en mjuk och rund form, medan takete avsåg en hård och kantig 
form. Resultaten antyder att de flesta människor har en förmåga att koppla samman 
olika sinnesintryck (Hultberg & Sahlén, 2010). 
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3 Resultat 
I detta kapitel presenteras en översikt över vad kommunikation är. Därefter ges en 
skildring av hur en hörselskada kan påverka livskvaliteten hos en hörselskadad samt 
vilka problematiska situationer som i dag kan uppkomma. Här presenteras även 
önskemål som framkommit, information om vad för hjälpmedel som i dag finns på 
marknaden och vad för slag av forskning som bedrivs. Resultaten bygger på både 
insamlad litteratur och införskaffad information via intervjuer och enkäter. På den 
inledande undersökningen, se bilaga 1, inkom svar från 16 personer. Samtliga 16 
personer ombads sedan att svara på en enkät om kommunikation, se bilaga 2. Enkäten 
besvarades av fem personer. På mötet hos Finlandssvenska teckenspråkigas riksförbund 
närvarade förutom tolk 13 medlemmar.  
 
3.1 Kommunikation 
Samtal uppstår vid interaktion människor emellan, då information överförs mellan en 
sändare och en mottagare (Stenmark, 2010). Detta samspel kallas kommunikation 
(Waltin, 2009). Kommunikation är otroligt viktigt för människans välmående, och det 
återspeglas i hur en av enkätbesvararna beskriver hur det känns att som vuxen förlora 
sin hörsel:  
 
Ljud är en del av omvärlden och när man förlorar ljuden blir världen sig inte lik. Det 
känns som att gå omkring i ett tomrum, där allting händer utanför mig.  
 
Josefin Waltin (2009) har undersökt situationer där döva och hörande kollegor möts via 
tolk. Utifrån den ryska språkteoretikern Bakhtins tankar kring språk och ideologi, påstår 
hon att utan dialog är mänskligt liv inte möjligt. Hörseln är det viktigaste sinnesorganet 
för kommunikation människor emellan (SBU, 2003). Via hörseln är det möjligt att 
tillägna sig det talade språket. Att kommunikation är beroende av ljud och hörsel 
behöver dock inte vara självklart. Enligt Josephson (2008) förmedlas mer än hälften av 
informationen i kommunikationen i form av kroppsspråket. Det kan vara medvetet så 
väl som omedvetet. Därmed är det inte bara vad som sägs i form av innehållet, orden 
och meningarna som spelar roll utan likväl hur det sägs. Beroende på hur kroppen och 
ansiktet används är det möjligt att avge signaler rörande det tillfälliga känslotillståndet. 
Exempel på kroppsspråk kan vara att le eller dra ner mungiporna, höja på ögonbrynen 
eller rynka pannan. Detta agerande berättar mycket om vad för typ av meddelande som 
förmedlas. Till det kan ytterligare en handrörelse förtydliga vad som sägs, skriver Ann 
Asp och Carina Olofsson (2005) i sin intervjustudie rörande hur personer med 
hörselnedsättning upplever möten med vårdpersonal. I figur 7 ges exempel på hur 
kroppsspråket har en viktig roll i kommunikationen.  
 

 
Figur 7. Hur kroppsspråk har en viktig roll i kommunikationen. 

(Foto: Dennis O’Neil, 1998) 
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Bilden representerar en man och en kvinna som sitter på golvet nära varandra. Båda ler 
och gestikulerar med sitt kroppsspråk att de ser ut att trivas i varandras närhet.  De har 
placerat sig nära varandra och kvinnan lutar sig lätt mot mannens ben. I tabell 2 beskrivs 
antropologen Edward Halls tankar kring hur avståndet mellan ansikten i kombination 
med röststyrkan avgör vilken typ av kommunikation som tillämpas. Avstånden i 
tabellen är omvandlade från tum till centimeter och siffrorna har avrundats. 
 

Tabell 2. Hur avståndet mellan de konverserande påverkar ljudvolym och typ av meddelande. 
(Källa: justerad utifrån Edward Hall, 1956)  

 
I tabellen beskrivs olika typer av samtal, från den intima och hemlighetsfulla 
konversation som sker nära och med svag röst, till avskedsrop som sker högljutt och på 
avstånd. Beroende på vilket slag av meddelande det rör sig om påverkas både avståndet 
mellan de kommunicerandes ansikten och röstens volym. 
 
När det rör samtal mellan hörande och hörselskadade kan kommunikationen underlättas 
avsevärt av att ansiktet alltid är vänt mot samtalspartnern. Genom att synliggöra 
munnen och dess rörelser kan en högre grad bakgrundsljud tolereras, till skillnad från 
om munnen inte skulle synas, förklarar Björn Lidestam, m.fl (2001). Konsten att kunna 
läsa på läppar används återkommande. Dock är den i sig självt inte alltid tydligt nog för 
att exempelvis skilja munrörelsen åt vid fonem som [p] eller [b] (Lidestam, m.fl, 2001). 
Detta  kan,  enligt  Lidestam,  m.fl  (2001)  bero  på  att  det  är  en  så  pass  liten  del  av  den  
auditiva information som är möjlig att uppfattas av synsinnet. Dock påpekar Waltin 
(2009) att kommunikationen främjas allra bäst av att det finns en vilja att kommunicera 
och förstå varandra. Hörselskadade har enligt Waltin överseende med brister i 
teckenspråket som tecknas av en hörande, bara viljan finns. Teckenspråket är, precis 
som nämndes i kap 2.2, ett skiljt språk från både det svenska- och det finskaspråket. 
Grammatiskt sett är det uppbyggt på ett annorlunda sätt. Vid kommunikation med en 
hörselskadad person som inte har teckenspråk som sitt modersmål kan istället tecken 
som stöd användas. Tecken som stöd innebär att utvalda ord förtydligas med hjälp av ett 
tecken från teckenspråket. Talet följer fortfarande svenskan eller finskans 
meningsuppbyggnad men förstärks med hjälp av ord från teckenspråket. 
 
3.2 Påverkan på livskvaliteten 
I ett flertal av studier jämförs livskvaliteten hos barndomsdöva, hörande och vuxendöva. 
Som nämndes i kapitel 2.1 skiljer sig vuxendöva från barndomsdöva då de tidigare varit 
hörande  och  med tiden  förlorat  sin  hörsel.  I  en  studie  av Fellinger m.fl (2007) hävdar 
författarna att livskvaliteten hos vuxendöva påverkas mer negativt på grund av 

Distance, [cm] Described distance   Tone of Voice Type of Message 
8 - 15   very close    soft whisper   top secret or sensual 
20 - 30   close    audible whisper   very confidential 
51 - 91   neutral    soft voice, low volume     personal subject matter 
137 - 152   neutral    full voice   non-personal information   
244 - 610   across the room    loud voice   talking to a group 

610- 731, indoors 
3048, outdoors 

stretching the limits 
 

  loud hailing voice   departures and arrivals 



 10

hörselskadan än vad både de dövas och hörandes livskvalitet gör. Vuxendöva kommer 
ofta utanför både de hörandes värld men även de dövas. Samma sak bekräftas enligt 
både Asp och Olofsson (2005), Ringdahl och Grimby (2000) , Edén (2010)  samt enligt 
SBU (2003) som förklarar att bristen på förståelse för de hörselskadades situation och 
känslan av att vara utanför till och med kan gå så pass långt som till depression. 
 
Asp och Olofsson (2005) har gjort en intervjustudie kring hur personer med 
hörselnedsättning kan uppleva möten med vårdpersonal. De tar upp hur viktigt 
förståelsen för den hörselskadades situation är. Om förståelse saknas kan den 
hörselskadade personen uppleva en känsla av isolering, även om rummet är fullt av 
människor (Asp & Olofsson, 2005). Liknande resultat visar att hörselskadade som ofta 
missförstås kan komma att utveckla en dålig självkänsla då de känner sig utestängda, 
och som resultat av detta även utveckla en misstänksam attityd mot andra människor 
(Almås, 2002). 
 
Förutom den hörselskadade personen själv lider även andra av personens 
hörselnedsättning. Nära personer runt den hörselskadade påverkas, så som 
familjemedlemmar, arbetskamrater med mera. Dessa behöver nu anstränga sig mer för 
att göra sig förstådda, som att tala högre och tydligare och alltid vända ansiktet mot 
personen i fråga (SBU, 2003). 
 
3.3 Problematiska situationer 
Vilken typ av situation som anses vara problematisk beror givetvis av graden på 
hörselskadan. Utifrån svaren på den inledande undersökningens fråga om var 
kommunikationen i dag brister återfanns enkla vardagssituationer bland exemplen. För 
personer med lindrigare hörselskada är bakgrundsljud det centralaste problemet. 
Liknande resultat presenteras i SBU:s rapport om hörapparater (2003), som tar upp 
exempel som trafikbuller, när flera personer talar samtidigt eller rum med besvärande 
ekon och mycket efterklang. Det rör sig även om situationer som möten och samlingar, 
konversationer under fikapauser, restaurangbesök och släktmiddagar. För personer med 
grövre hörselskada alternativt dövhet kan det röra sig om svårigheten att höra upprop på 
tågstationer eller på tåg, om att beställa mat på restauranger eller kommunicera med 
butikspersonal. Ytterligare ett konkret problem som framkom i den inledande 
undersökningen rör hur det är möjligt att få ögonkontakt med den som talar alternativt 
den person som ska uppmärksammas på något. 
 
Många situationer kan lösas med hjälp av att en teckentolk närvarar. Dock finns det 
tillfällen där människans behov av integritet är prioriterad. Waltin (2009) tar upp 
lönesamtal som ett exempel på en sådan situation. Vid besöket hos Finlandssvenska 
teckenspråkigas månadsmöte bekräftar medlemmarna att det finns önskemål om att 
kunna vara privat och åtminstone använda sig av distanstolkning med hjälp av en dator. 
Sms, e-post och annan typ av skriven kommunikation kan vara användbart för att kunna 
kommunicera utan tolk. Pia Hannukainen (2005) poängterar dock att denna typ av 
kommunikation är både tids- och energikrävande. Det är heller inte självklart att den 
hörselskadade personen har tillräckliga kunskaper i det skrivna språket. 
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3.4 Dagens hjälpmedel 
Det finns olika typer av hjälpmedel ute på marknaden i dag. Exempel på dessa är 
redskap som fokuserar på att förstärka ljudnivån, så som till exempel hörselapparater, 
hörslinga och mikrofonsystem. Ett företag som valt att fokusera på detta är Comfort 
Audio som erbjuder lösningar till måttligt hörselskadade personer i olika situationer 
som arbetsliv, skola och privatliv. Lösningarna består av en sändare, i form av 
exempelvis  en  mikrofon  eller  en  högtalare,  och  en  mottagare  som  kan  kopplas  till  en  
hörapparat eller hörlurar (Comfort Audio, 2011). Det finns även hjälpmedel som 
koncentrerar sig på att alarmera de hörselskadade med hjälp av ljus och vibrationer, så 
kallade varseblivningshjälpmedel. Exempel på sådana är vibrerande eller blinkande 
väckarklockor, telefonlarm, babyalarm och dörrklockor. I figur 8 presenteras hur ett 
klockalarm som byggts in i en kudde fungerar. Bildsekvensen visar hur personen vaknar 
vid önskad tid tack vare att en lampa konstant ökar sin belysningsstyrka.   
 

 
Figur 8. Ett exempel på klockalarmet Glo Pillow. 

(Illustration: Ian Walton, embryo, 2007) 
 
Andra stöd som används är skrivtolkning. Det innebär att en tolk skriver det som sägs, 
vilket samtidigt kan läsas på en skärm alternativt större duk. Ett annat exempel är 
texttelefon och bildtelefon. Det finns särskilda apparater och även dataprogram som kan 
installeras för text- och bildtelefoni. Nu på senare tid dyker allt fler lösningar upp som 
alla kan använda, så som Skype, MSN med mera. 
 
På dansgolvet är det möjligt att följa musiken genom att känna basen i ljudet och hur 
golvet vibrerar i takt med basen. Andra sätt att översätta exempelvis musik till bild kan 
vara med hjälp av program som Lumisonic. Lumisonic skapades för att uttrycka olika 
element av ljudupplevelsen visuellt (Hultberg & Sahlén, 2010). Genom att återspegla 
ljudet i form av symboler låter programmet den hörselskadade interagera med den 
grafiska representationen av ljudet. Ljudet representeras av ljusa cirklar mot en mörk 
bakgrund, vilket presenteras i figur 9. Beroende på ljudets egenskaper, det vill säga 
ljudvågen, expanderar eller kontraherar cirklarna på en skärm. När en ton höjs 
expanderar även cirkeln (Hultberg & Sahlén, 2010). 
 

 
Figur 9. Ett exempel på utseendet av  programmet Lumisonic. 

(Bild: Hultberg, Sahlén, Läsa ljud, 2010) 
 
Att på detta vis visualisera ljud i form av symboler ger hörselskadade en möjlighet att 
på ett nytt sätt skapa, uppfatta och reagera på ljud. Genom att följa ringarnas rörelser 
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kan hörselskadade följa sin egen röststruktur och få en bild av hur andra uppfattar ens 
röst (Hultberg & Sahlén, 2010). I sitt arbete citerar de en flicka som fått testa att 
använda programmet Lumisonic. Hon tecknar: ”I could relate the circles to the 
vibrations from the loud speakers” (Hultberg & Sahlén, 2010, s.32). 
 
Valet av cirklar som formspråk i Lumisonic har en befogad grund enligt Hultberg och 
Sahlén (2010) som i sin studie fokuserar på att undersöka och analysera de tekniker som 
döva människor använder sig av för att uppfatta ljud. Baserat på intervjuer visar det sig 
att de två viktigaste aspekterna vid visualisering av ljud är att inkludera ljudkällan samt 
att i form av vågor eller cirklar beskriva ljudets egenskaper. Vidare tar Hultberg och 
Sahlén (2010) upp att cirkelformen är en återkommande symbol som använts redan 
tidigare inom exempelvis den experimentella filmen, neurovetenskapen samt 
perceptionsforskningen. En cirkel är i sig inte en matematisk representation av ljudet. 
Det är en form där information utelämnats för att ge en mer givande skildring (Hultberg 
& Sahlén, 2010). 
 
Det finns behov som Lumisonic och liknande program uppfyller, men för att översätta 
tal är programmen i sig inte tillräckliga. Lidestam m.fl. (2001) tar upp att det hos talet 
finns en kompletterande relation mellan den visuella- och auditiva signalen. Att ljud och 
bild  skulle  existera  i  två  olika  dimensioner  är  en  annan  tanke.  Hultberg  och  Sahlén  
(2010, s.48) förklarar att ”Ljud måste upplevas genom tid medan bild existerar i 
rummet. Ljud har inte heller någon naturlig visuell motsvarighet och ett nytt system kan 
därför omöjligt vara en direkt ikonisk avbildning av ljud. Vad som måste göras är därför 
en visuell tolkning”. Richard Cytowic (2002) förklarar att vår hjärna uppfattar 
egenskaper, inte bara på olika ställen, utan även vid olika tid. Exempelvis uppfattar 
människan färg före rörelse, och rörelse före form. Ändå sammanbinder hon dessa 
egenskaper när hon exempelvis ser ett rött äpple. Hultberg och Sahlén (2010) har 
studerat hur ljud skulle kunna uttryckas i skrift och kommer fram till att systemet bör 
kombineras av dels många välutvecklade tecken likväl som tydlig kod som samordnar 
och systematiserar dessa tecken. Tecknens innebörd kan även ändras med hjälp av 
exempelvis färg och struktur. Linjer kan kombineras med former, de kan vara ljusare 
eller mörkare och på det sättet kontrasteras mot varandra (Hultberg & Sahlén, 2010).  
 
Ett annat exempel på visualiseringsprogram är grafisk sångnotation som skapats av den 
brasilianska musikern och grafiska designern Paola Faoro i ett försök att göra sång 
läsbar. Genom att arbeta med typografi, form, färg och linje-/rutsystem lyckas hon 
översätta de olika aspekterna inom stämsång och skilja olika stämmor från varandra 
(Hultberg & Sahlén, 2010). I bilaga 3 presenteras exempel på Faoros grafiska skildring 
av Acapella sång.  
 
Ännu ett exempel på ett visualiseringsprogram är spektrogrammet. I ett spektrogram 
åskådliggörs hur den akustiska signalens frekvens och intensitet förändras över tid 
(Hultberg & Sahlén, 2010). Genom svärta indikeras signalens intensitet, där en hög 
intensitet presenteras av mer svärta. Tack vare spektrogrammet är det möjligt att utifrån 
utseendet på den akustiska signalen tolka signalen som ljud. Beroende på hur ljudet 
formats i munnen påverkas utslaget olika. Dock poängterar Hultberg och Sahlén (2010), 
att för att kunna tillgodogöra sig resultatet från spektrogrammet krävs det, precis som 
vid inlärningen av ett nytt språk, att det är enkelt att lära sig att tolka det. 
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3.5 Önskemål 
I den inledande undersökningen förfrågades olika organisationer och skolor om de 
kunde komma på någon situation där det i dag saknas tillförlitliga hjälpmedel. I svaren 
framkom följande önskemål. 
 
En av e-post besvararna beskrev att det skulle behövas något för att enkelt bryta isen när 
nya människor träffas, exempelvis i en bar eller pub. Personen föreslog en applikation 
till mobilen som skulle vara ”häftig” att använda och som skulle rikta sig till en yngre 
målgrupp. Tvärtom fanns även önskemål om ett enkelt och pedagogiskt hjälpmedel 
avsett till en äldre alternativt mindre teknikintresserad målgrupp. Tre personer önskade 
en lösning som skulle kunna översätta tal till text. Två personer önskade en liknande 
lösning som skulle översätta tal till teckenspråk, eller tvärt om, från teckenspråk till tal.  
En annan konkret situation som kom fram var låsta dörrar med portkod där gästerna 
ringde upp till lägenheten via en apparatur fästad vid ingången, för att lägenhetsägaren 
sedan via telefonen skulle kunna låsa upp dörren. Det borde finnas en liknande lösning 
som möjliggör kommunikation via teckenspråk. Ytterligare ett förslag var ett enkelt 
system för att skapa ögonkontakt, om den saknades, för att på ett smidigt sätt förmedla 
något till någon som hörde dåligt och som vid tillfället inte såg en. 
 
Förutom idéer kring tekniska lösningar önskades även mer kunskap och förståelse från 
omgivningen. Asp och Olofsson (2005) har undersökt vad som utgör de viktigaste 
aspekterna för det optimala mötet för en person som är hörselskadad.  Asp och Olofsson 
(2005, s.28) tar i sin studie upp följande kriterier: att personen ” upplever förståelse för 
sin situation, har möjlighet att etablera ögonkontakt, har möjlighet att avläsa på 
läpparna, har tillgång att utnyttja sina hjälpmedel, har tillträde till en adekvat miljö”. 
 
3.6 Framtidens hjälpmedel 
Från den 26/5-05–5/3-06 hölls en mässa vid namn Hearwear – the future of hearing på 
Victoria and Albert Museum i London som fokuserade på framtidens hjälpmedel för 
hörselskadade. Olika designers bjöds in för att presentera sina förslag på framtidens 
hjälpmedel. Tanken var att människokroppen inte längre skulle behöva begränsas av 
biologin, utan att med teknikens hjälp kunde brister kompletteras. Olika förslag 
presenterades, där många valt att lägga tyngd på estetiskt tilltalande hörapparater 
(Victoria and Albert Museum, 2005). Dock återfanns även en del nya idéer. I figur 10 
åskådliggörs designbyrån Industrial Facilitys förslag till mässan. 
  

 
Figur 10. Designbyrån Industrial Facilitys glasögon kombinerade med hörselapparat. 

(Foto: Colin, Hecht, Matsumoto, Industrial Facility, 2005) 
 
Det finns flera orsaker till att hörapparaten skapats i form av ett par glasögon. Dels 
återspeglar det att glasögonen egentligen är ett hjälpmedel som i dag har status av att 
vara en accessoar. Samtidigt fyller det funktionen att apparaten enbart förstärker ljud 
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som kommer från riktningen som användaren tittar emot (Victoria and Albert Museum, 
2005). På detta sätt kombineras hörselsinnet med synsinnet på ett nytänkande sätt. 
 
Younghui Kim och Milena Iossifova Berry har skapat projektet HearWear som designar 
kläder som interagerar med ljuden i dess omgivning (Kim, 2011). De har med hjälp av 
elektroniska tyger sytt kjolar som lyses upp om till exempel en bil närmar sig. Följande 
scenario presenteras i figur 11.   
 

 
Figur 11. Kim och Issifova Berrys kjol som reagerar på ljud från omgivning. 

(Illustration: Kim, Issifova, 2004) 
 
Enligt samma princip fungerar klänningen the Audio activated dress som har skapats av 
konstnären Heidi Kuamo. Temat att göra den hörselskadade medveten om ljuden i 
omgivningen återkommer även i Konstantin Datz examensarbete för Universitetet i 
Potsdam. I figur 12 presenteras hans vristband med en skala som ökar i takt med att 
ljudnivån ökar. Via skärmen visas även en bild som förtydligar vilket typ av ljud som 
hörs, som natur, stadsliv eller fara. 

 
Figur 12. Vristband med klocka och ljudnivåmätare. 

(Bild: Konstantin Datz, 2010) 
 
En annan idé som utgår från användandet av en handske är HandTalk. HandTalk är ett 
projekt skapat av fyra studenter vid Carneige Mellon Universitetet i Pittsburgh, 
Pennsylvania. Idén är att handsken registrerar handens rörelse och översätter 
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teckenspråket till ljud uppläst i en mobiltelefon. Än så länge har handsken enbart 32 ord 
i sitt ordförråd (Roth, 2008). En liknande prototyp skapades redan några år tidigare av 
Ryan Patterson då han vid en snabbmatsrestaurang sett döva kunder som hade 
svårigheter att beställa mat. Till sin handske skapade även Patterson en portabel display 
som skrev ut de tecken som handen i handsken formade. Handsken kalibreras 
personligen utifrån användarens sätt att teckna (National Institute on Deafness and 
Other Communication Disorders, 2002). 
 
Läppavläsning är en vanligt förekommande metod som hörselskadade använder sig 
utav. Lidestam m.fl. (2001) har undersökt hur skillnaderna i uppfattandet av 
informationen vid läppavläsning skiljer sig åt mellan ett naturligt ansikte och ett 
syntetiskt ansikte. Resultatet visar att de båda ansiktenas särdrag skiljer sig en aning 
med fördel till det naturliga ansiktet. Idén med det syntetiska ansiktet är att det vid 
behov skall kunna komplettera ljudkällor när ljudet inte räcker till. 
 
Förutom dessa tekniskt avancerade produkter finns även ett ökande behov av billiga, 
enkla hjälpmedel för hörselskadade. Tapani Jauhiainen (2001) tar upp att de i dag även 
forskas på solenergidrivna hörapparater för att slippa problematiken med att då och då 
behöva byta batteri. 
 
Vid skapandet av ett visualiseringssystem för ljud menar Hultberg och Sahlén (2010) att 
det är viktigt att begränsa systemet till att endast behandla de aspekter av ljudet som är 
mest relevanta. Systemet bör även fokusera på vad som är relevant för tillfället, rör det 
sig exempelvis om tal eller musik (Hultberg & Sahlén, 2010). Vad gäller tal förklarar de 
vidare att ljudet påverkas olika beroende på munrörelsen. De klargör likväl att munnen 
formas olika för olika typer av bokstäver,  till  exempel [d] och [f].  Detta i  sin tur leder 
till att den akustiska signalens utslag påverkas beroende på hur munnen formats och 
därmed även hur luften passerar genom munnen. Dock finns det vissa svårigheter som 
försvårar tolkningen av resultatet, som exempelvis att människor talar olika starkt, med 
olika tempo och ton, och har olika dialekt. När talet kan variera på dessa otaliga sätt får 
det till följd att den akustiska signalen varierar likaså och ett ord kan ge skilda utslag i 
det aktuella visualiseringssystemet beroende på talaren och dess röstegenskaper 
(Goldstein, 2007).  
 
Ett annat försök till att översätta ljud till andra sinnesspråk är gjort av Marie Stenmark 
(2010). I sitt kandidatarbete frågar hon sig om det möjligen går att skapa ett 
kommunikativt klädesplagg baserat på människans fem sinnen. I arbete presenteras 
därefter en kommunicerande jacka. På följande sätt beskriver Stenmark (2010, s.9) hur 
jackan utformats för att kommunicera med alla fem sinnen:  
”synkanalen skrivs in med en penna, men kan också förmedlas via genomskinlig plast 
och en mobiltelefon. Känselkanalen är brailleskrift som flyttas runt och placeras på 
olika ställen på jackan. Smakkanalen förmedlas genom karameller med olika smak som 
placeras i munnen och på tungan för att fungera. Lukt-/doftkanalen förmedlas via små 
tygbollar som har sprayats med olika dofter med vilka användaren av jackan sedan 
kommunicerar genom att sätta fast på olika ställen på jackan. Hörselsinnet förmedlas 
via inbyggda högtalare som kopplas till användarens egen mp3-spelare eller 
mobiltelefon”. Stenmark kommenterar dock att denna typ av kommunikationssätt, det 
vill säga med hjälp av alla människans sinnen, består av ganska mycket brus och 
förändras beroende hur användare använder jackan. Till sitt arbete har hon hämtat 
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inspiration från redan befintliga företag som säljer kommunicerande kläder. Det ena 
företaget är T-post, som via T-tröjor förmedlar prenumerationer på aktuella nyheter i 
form av ett tryck (T-Post, 2011). I figur 13 ges ett exempel på en sådan t-tröja 

 
 Figur 13. T-tröja från företaget T-post. 

(Foto: tpostmag.com/about/all-about-t-post, 2009) 
 
 Det andra företaget är ThinkGeek som är en återförsäljare av bland annat tekniska 
kläder som exempelvis tröjor som kan spåra trådlösa nätverk, som via beröring kan 
producera ljud och som kan lokalisera andra personer med liknande klädesplagg 
(ThinkGeek, 2011). Dessa företag visar exempel på hur teknik kombinerad med 
innovation på ett nytt vis kan skapa nya vägar att kommunicera med hjälp av. Även 
företaget Philips fokuserar på att förena sinnen med kläder för att berika upplevelsen av 
teknik. De utvecklar nu en produkt vid namn Emotional Jacket som  är  tänkt  att  få  
filmpubliken att uppleva samma känsla som skådespelarna. Det handlar om rysningar 
längst med ryggraden och fjärilar i magen. Tekniken bygger på kunskap om hur känslor 
fortplantas i kroppen och med vilken typ av stimuli (Driessen, 2009).  
 
Filmen Polyester från 1981 gav begreppet Odorama-film ett ansikte. Till 
filmupplevelsen hör även ett doftkort. Genom att skrapa på kortet kan publiken uppleva 
samma lukter och dofter som karaktärerna i filmen (Martin, 1999). Idén att kombinera 
syn och luktupplevelser har upprepats även efter denna film. Företaget DigiScents 
presenterade sin uppfinning iSmell i slutet av 1999. iSmell består av en separat dosa 
som via en USB-port kan kopplas in i datorn. Joel Bellenson, föreståndare för 
DigiScents  förklarar  för  tidningen  PCWorld  "the  sense  of  smell  is  closely  tied  to  
memory and emotion, making scent a powerful way to reinforce ideas". Vidare 
förtydligar  han,  "if  a  picture  is  worth  a  thousand  words,  a  scent  is  worth  a  thousand  
pictures" (Martin, 1999). iSmell nådde dock aldrig längre än till prototypstadie och kom 
istället  att  listas  som  en  av  alla  tiders  värsta  teknikprodukter  av  tidningen  PCWorld  
(Tynan, 2006). Det hindrade inte den portugisiske industridesigner Nuno Teixeira från 
att designa konceptet SMELLIT. Tanken var att produkten skulle fungera precis som en 
skrivare med laddningsbara patroner som var och en innehöll en luktgelé. Samma doft 
som skådespelarna uppfattade spreds även till publiken (Behance Network, 2011). 
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4 Diskussion 
Det finns ett behov för var och en att skapa sin egen kommunikativa kultur. Kunskap 
om hur sinnesorganen fungerar när människor kommunicerar med varandra skulle i 
större grad kunna inspirera och bidra vid produktutvecklingsprocessen. Det finns 
möjligheter i kunskapen om att hörseln, synen och luktsinnet kan ta upp information 
från ett stort område medan däremot smak- och känselsinnet behöver direktkontakt 
mellan källan och tungan alternativt känselcellerna. Med hjälp av människans olika 
sinnen och sinnesceller inhämtas information från omgivningen. Upplevelsen av 
informationen är givetvis beroende av styrkan på den sända signalen. Detta 
kandidatarbete fokuserar av den anledningen på att ge förslag på hur människans fyra 
övriga sinnen skulle kunna bidra vid framtagningen av nya hjälpmedel.  
 
Oavsett vilken typ av hjälpmedel som används spelar miljön en väsentlig roll för att 
kommunikationen skall lyckas. Förståelsen för den hörselskadades situation är minst 
lika viktig, det får till exempel inte finnas ett överflöd av sinnesinttryck i den 
omkringliggande miljön. Rör det sig om en konversation förd via teckenspråk, borde 
inte för många objekt finnas i vägen som täcker synfältet.  
 
Vid mötet med Finlandssvenska teckenspråkiga uttrycktes ett önskemål om att kunna 
uppfatta ljudnivån på sin egen röst, vilket för en grovt hörselskadad person är en 
omöjlighet. Hjälpmedel som Lumisonic medför att ljud från den egna rösten, TV:n eller 
datorn kan visualiseras för att förstärka upplevelsen av en film eller ett spel. Utöver 
talespekten kan Lumisonic likaväl användas för att skapa ljud och musik. Kanske 
applikationen även skulle kunna fungera tredimensionellt med hjälp av ett externt 
föremål som blev större eller mindre beroende på ljudnivån i talet. Något som till 
exempel placeras i handen och som ändrar storlek beroende på tolkningen av ljudet. 
Ljudets egenskaper skulle även kunna översättas med hjälp av att texturen på föremålet 
var föränderlig. 
 
Det finns behov som Lumisonic och spektrogram uppfyller, men för att översätta tal är 
programmen i sig inte tillräckliga. Vid mötet hos Kuuloliito förklarar en av 
mötesdeltagarna att det för honom ofta är de tonlösa konsonanterna som är svårast att 
höra, som [p] och [k]. Ofta skiljer de sig inte heller i uttryck när läppavläsning används, 
som [p] och [b]. För vissa nivåer av hörselskador skulle därför ett hjälpmedel kunna 
utvecklas, som främst fokuserade på att förstärka just dessa tonlösa konsonanter. Det 
skulle kunna handla om en applikation, en apparat eller bara kunskap till den andra 
personen som bidrog till att han/hon/hen förstärkte sitt tal genom att teckna eller visa 
den aktuella bokstaven. Vid mötet med Finlandssvenska teckenspråkiga berättade en av 
deltagarna hur hon i skolan fick sitta framför ett stearinljus och öva sig på bokstaven p 
till dess att hon med sitt uttal lyckades släcka ljuset. På liknande sätt skulle vissa tonlösa 
konsonanter kunna identifieras med hjälp av styrkan på utandningsluften vid uttalet. 
Kanske skulle det syntetiska ansiktet som nämndes i kapitel 3.6  kunna kombineras med 
att luft blåstes ut genom munnen precis som hos ett naturligt ansikte. Eller ännu ett steg 
längre, att läpprörelser skulle kunna översättas till teckenspråk. 
 
Inspiration till ett nytt hjälpmedel skulle kunna hämtas från barn som med hjälp av 
ficklampa och färgade papper blinkade sitt eget-skapade morsespråk till de andra 
grannbarnen. Att på detta sätt relatera tecken med färg och struktur liknar skapandet av 
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ett nytt språk. Inspiration till detta nya språk skulle dock kunna hämtas från synestesi, 
det vill säga människor som har en förmåga att oavsiktligt koppla samman två eller flera 
sinnen i olika situationer.  
 
När  Hultberg  och  Sahlén  (2010)  undersöker  om  det  är  möjligt  att  formulera  en  texts  
auditiva kvaliteter visuellt överraskas de av hur pass liten roll färg har i deras insamlade 
material rörande ljudvisualiseringarna. Ett exempel som dock dyker upp i deras studie 
är trafikljus som exemplifierar hur det är möjligt att kommunicera med hjälp av 
konventioner och överenskommelser om färgernas betydelse. I sig är färgerna 
innehållslösa, men de kommunicerar för att det finns en överenskommelse om deras 
betydelse och hur människan ska förhålla sig till dem och bete sig kring dem. Färgers 
innehåll kan dock vara olika beroende på i vilken kultur de framträder. Denna gång tar 
Hultberg och Sahlén (2010) upp färgen gult som ett exempel på en färg som i den 
västerländska kulturen återspeglar feghet, istället syftar till kunglighet i Kina. Vidare 
informerar de om att färg även kan återspegla stämning, känslor och atmosfär och att 
det är därför färger beskrivs med ord som varma eller kalla, mjuka eller skarpa. 
 
Med  samma  typ  av  teknik  som  använts  i  idéer  som  iSmell  och  SMELLIT  skulle  
kommunikation rörande mat kunna utvecklas. Exempelvis kan ett portabelt lukt-don 
möjliggöra för en hörselskadad person att utan tal kunna beställa kaffe och informera 
cafébiträdet  om  detta  i  form  av  en  doft  signal.  På  samma  vis  skulle  även  mat  kunna  
beställas på restauranger. Steget längre är att koppla samman varje lukt med en 
betydelse. På så vis skulle även smaker kunna inneha en betydelse. Det skulle därmed 
vara möjligt att berätta något, eller förmedla en känsla, i form av en maträtt eller en 
karamell. Redan i dag kommunicerar många olika djurarter med hjälp av doftämnen. 
Dock är luktsinnet individuellt, precis som nämndes i kap 2.6, och beror delvis på 
genetiska faktorer samt på hur väl uppövat luktsinnet är. På samma vis är även 
smakupplevelser individuella.  
 
Ett annat behov som för tillfället saknar lösning är hur det är möjligt att skapa 
ögonkontakt med någon som är hörselskadad och inte är vänd emot talaren. Det kan 
exempelvis vara om personer befinner sig hemma men på olika våningar, eller gör 
anteckningar på en föreläsning och missar att tolken fortsätter, eller på ett möte. Vid ett 
möte skulle exempelvis en applikation i mobilen kunna underlätta. Var och en som har 
något att säga trycker på en knapp på sin mobil. På så vis håller det gemensamma 
systemet reda på vem som är på tur att tala. Med exempelvis vibrationer, ljus och 
symboler som pilar, uppmärksammar systemet därefter övriga mötesdeltagare på vems 
tur det är att kommunicera. Ett sådant system gynnar inte bara mötets framskridande 
utan även tolken som då själv slipper avgöra vems tur det är att uttrycka sig. 
 
Vid mötet hos Finlandssvenska teckenspråkiga berättade deltagarna om hur de 
kommunicerar på sina arbetsplatser. Många var så pass bra på läppläsning och hade lärt 
sig att tala, andra hittade på egna tecken med sina hörande kolleger. Ett hjälpmedel 
behöver inte rikta sig åt kommunikation i båda riktningarna. Hjälpmedlet kan likväl 
kombineras med tal, eller läppavläsning. Utåtgående skulle exempelvis kunna vara en 
teckenspråkshandske som översätter tecken till tal eller skrift, medan den inåtgående 
informationen skulle kunna avläsas med hjälp av ett spektrogram eller liknande. 
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Kanske behöver inte kommunikationen ske direkt på plats. Ett förslag är att videofilmer 
rörande det som ska sägas spelas in på förhand och tas med till exempelvis fika rasten. 
Eller så kunde ett fotogalleri med vanliga bilder i olika kategorier, till exempel verktyg, 
frukter, sporter stödja ett samtal eller vägleda någon som behöver hjälp. 
 
Förutom de hörselskadade själv skulle kunderna för dessa typer av hjälpmedel likväl 
kunna vara anhöriga till de hörselskadade, som släkt och vänner. I takt med att priset på 
tekniken minskar skulle det vara möjligt att hjälpmedel redan fanns i exempelvis 
receptioner, bussar, sjukhus, restauranger, bibliotek och affärer för att göra vardagen 
mer tillgänglig för alla. 
 
Beroende på vilken typ av hjälpmedel som skulle utvecklas finns faktorer att ha i 
åtanke. Hjälpmedlet ska kunna användas med stolthet, precis som ett par glasögon. Det 
bör inte störa andra i omgivningen förutom om tanken är att väcka uppmärksamhet och 
samtidigt informera om hörselskadades situation. Det ska vara lättanvänt och gärna 
lättrengörligt om det är i kontakt med kroppen. En fördel är om hjälpmedlet kan 
användas på flera språk som svenska, finska och engelska. Huvudsaken är dock att det 
underlättar livet för människor med hörselskador.  Tekniken finns i dag för att kunna 
utveckla fler hjälpmedel som tar tillvara övriga sinnesorgan. Frågan är bara hur det ska 
göras. Den amerikanske forskaren Alan Kay uttalade sig väldigt klokt när ha en gång sa: 
the best way to predict the future is to invent it. 
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5 Sammanfattning 
Detta kandidatarbete har belyst hörselskadades kommunikationsmöjligheter och hur 
dessa kunde utökas ifall produktframtagningsprocessen i större grad skulle fokusera på 
de fungerande sinnesorganen istället för enbart på hörseln. Resultaten i detta arbete 
visar på att det finns ett behov av att skapa nya typer av hjälpmedel som inte enbart 
fokuserar på att förstärka ljud. Vilken typ av behov som hjälpmedlet bör täcka är dock 
olika och beror främst på graden av hörselskadan. Olika försök att uttrycka ljud i form 
av andra sinnespråk har redan gjorts. Detta arbete har främst nämnt hjälpmedel som har 
som mål att översätta ljud till synintryck. Exempel på dessa är Lumisonic, 
teckenspråkshandskarna och vristbandet med ljudnivå mätaren. Vad gäller känsel finns 
delvis högteknologiska förslag från företaget Philips, och delvis Hultbergs och Sahléns 
förslag på att med hjälp av bland annat strukturer översätta ljud till ett läsbart medium. 
iSmell och SMELLIT är exempel på lösningar hur teknik skulle kunna interagera med 
användarens luktsinne. Endast Stenmark tar upp kommunikation med hjälp av 
smaksinnet. Hennes ide är att kommunicera via karameller av olika smak 
 
Med hjälp av dagens befintliga teknik skulle hjälpmedel kunna utvecklas som inte 
fokuserade på att enbart förstärka ljud. De försök som hittills gjorts visar dock på att det 
finns svårigheter i att översätta ljud till övriga sinnesspråk och liknar ofta skapandet av 
ett helt nytt språk. 
 
Kommunikation är av grundläggande betydelse för människans välmående och fler 
möjliga kommunikationsvägar skulle bara vara något positivt. 
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Bilaga 1 Inledande undersökning sänd via e-post (1/3) 

 
Till svenska organisationer: 
Hej! 
 
Mitt namn är Anna Novak och jag är en student från KTH. 
Nu till våren så skall jag skriva mitt kandidatarbete inom ämnet produktutveckling. 
Jag är intresserad av kommunikationen mellan döva, eller personer med hörselskada, och hörande 
personer. 
 
Målet med arbetet är för mig att jag ska ta fram en produkt som skulle kunna underlätta vardagslivet eller 
en specifik situation för antingen en döv person eller en person med hörselnedsättning. 
Jag undrar därför om ni kunde tipsa mig om i vilka situationer som kommunikationen inte alltid fungerar, 
vilka situationer som är svåra. När skulle ni önska att det fanns en ultimat lösning som ännu inte finns 
(den som jag förhoppningsvis kommer på med er hjälp). Det kan vara allt från att kommunicera med 
busschauffören till att rengöra sin hörapparat. 
Jag är själv hörande och skulle behöva hjälp att få inblick i hur livet är om man är döv eller har en 
hörselnedsättning. 
Jag skulle vara otroligt tacksam för all hjälp jag kunde få. 
 
Vänliga och hoppfulla hälsningar, 
 
Anna Novak 
 
Till finska organisationer: 
 
Hej! 
 
Ymmärrän vastauksia myös suomeksi, mutta kirjoitan huonosti, niin mieluummin kirjoitan ruotsiksi. 
 
Mitt namn är Anna Novak och jag är en utbytesstudent från Stockholm som nu studerar 
produktutveckling på Aaltouniversitetet i Otnäs. 
Under våren kommer jag att skriva mitt kandidatarbete som i slutändan ska resultera i ett produktförslag. 
 
Jag skulle önska att den produkt som jag planerar skulle kunna användas som en hjälp vid 
kommunikation mellan hörande och döva alternativt personer med en gravare hörselskada. 
Jag undrar nu om jag skulle kunna samarbeta med er, tex få komma på studiebesök och se hur er 
verksamhet fungerar, höra lite vad ni tycker om de produkter som finns på marknaden och vad som skulle 
saknas eller liknande. 
Jag vill inte ta fram en produkt som förstärker ljuden utan jag skulle vilja jobba med kommunikation utan 
ljud. Än så länge vet jag inte hur, men jag hoppas att jag får svar på det under våren. 
Skulle ni vara intresserade att hjälpa mig? Jag skulle verkligen uppskatta det. 
Då jag inte är härifrån undrar jag även om ni har några tips vem mer jag skulle kunna kontakta. 
Jag är själv hörande och har väldigt lite information om dövas kultur. 
 
Vänliga och hoppfulla hälsningar 
 
Anna Novak 
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Bilaga 2 Enkät rörande kommunikation (2/3) 
 

Enkät rörande kommunikation:      
                                                                                                
Svara hur du vill, alla svar uppskattas! 

 Hur många gånger per dag, vecka eller månad brukar du kommunicera med hörande 
personer som du inte redan kände tidigare? 

 
 

 Kan du ge ett exempel på en eller flera situationer då du behövt kommunicera med en 
hörande person som du inte redan tidigare kände? 
 
 
 
 

 Hur skedde kommunikationen senast eller gången innan? 
 
 
 

 Användes några hjälpmedel, om ja vilket/vilka? 
 
 
 

 Skulle du ha önskat att det hade funnits något hjälpmedel eller om det fanns, skulle du 
önskat att det hade funnits ett annat typ av hjälpmedel som underlättat 
kommunikationen? 
 

 
 Ungefär hur många procent av din umgängeskrets (vänner, släkt m.m.) är hörande? 

 
 

 Hur kommunicerade ni senast? 
 
 
 

 Skulle du klassificera dig som döv, vuxen döv, hörselskadad, hörande eller ingen av dem? 
 

 
 Har du några övriga tankar eller kommentarer? 

 
 
 

Om du har tid över finns en sista fråga: 
 Hur ser du på ljud och hörsel? Beskriv gärna dina tankar. 
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Bilaga 3 Grafisk sångnotation för acapellasång (3/3) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

(Samtliga bilder i bilaga 3 är tagna ur Läsa ljud – av Hultber och Sahlén, 2010) 
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