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Ny undersökning 

Tre av tio  
med hörselproblem  
söker inte hjälp
Tre av tio svenskar som hör dåligt har inte sökt hjälp för sina 
hörselproblem, visar en ny Novus-undersökning. Bland män 
i åldern 45-64 har så många som varannan aldrig sökt hjälp.

Rädslan för att känna sig gammal anges som en orsak  
– och antas vara den viktigaste anledningen till att svenskar 
drar sig för att använda hörapparat.

”Undersökningen visar att det finns ett stigma kring hörsel-
nedsättningar som sannolikt hindrar många från att söka hjälp. 
Det är ett allvarligt problem. Dålig hörsel ökar risken för att 
man isolerar sig socialt, och kan vara ett stort hinder i yrkeslivet”, 
säger Björn Wallentin, vd Sonova Nordic AB/Phonak.

Nästan en halv miljard människor i 
världen har en hörselnedsättning som 
påtagligt påverkar deras liv och vardag, 
enligt världshälsoorganisationen WHO. 
De flesta är i skolåldern eller i arbetsför 
ålder. En hörselnedsättning innebär 
vanligen att du inte hör svaga ljud, men 
du kan också ha svårt för att uppfatta 
tal, enskilda ord eller kon sonanter och 
ljud som är dämpade, speciellt i bullriga 
miljöer.

15 procent vet inte om de hör dåligt
Trots att hörselnedsättningar är så 
vanliga dröjer det i snitt tio år innan en 
person som hör dåligt söker hjälp, enligt 
Hörselskadades Riksförbund, HRF. Och 
bara en av fem personer som skulle ha 
nytta av en hörapparat använder en.

I en ny undersökning från Novus, 
som gjorts på uppdrag av Phonak, 
svarar 17 procent av svenskarna i 
åldern 45-89 år att de hör ganska dåligt 

eller mycket dåligt, medan 69 procent 
anser att de hör ganska bra eller mycket 
bra. Hela 15 procent svarar att de inte 
vet om de hör bra eller dåligt.

Björn Wallentin har arbetat i koncernen 
sedan 1999.

– Kunskapen om hörselnedsättningar 
och vilka hjälpmedel som finns har ökat 
sedan jag började i branschen. Men det 
finns fortfarande en okunskap. Det inte 
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alls lika självklart att testa sin hörsel om 
man misstänker att man hör dåligt som 
det är att undersöka synen om man ser 
illa. Få skulle gå och se suddigt så länge 
som sju år innan de skaffade glasögon 
eller kontaktlinser, men många med 
dålig hörsel väntar så länge, säger han.

Vanligaste orsaken:  
”Känns inte viktigt”
Bland svenskarna som hör ganska eller 
mycket dåligt svarar 31 procent i under -
sökningen att de inte har sökt hjälp för 
sina hörselproblem. Att inte ta tag i sina 
problem är vanligare bland män än 
bland kvinnor, enligt under sökningen. I 
gruppen män 45-64 år har över hälften, 
52 procent, aldrig sökt hjälp.

Den vanligaste orsaken till att 
svenskarna som hör dåligt inte söker 
hjälp är att ”det inte känns så viktigt”. 
Andra anledningar är ”jag kommer 
känna mig gammal” och ”vet inte hur 
jag ska gå till väga”. 
– Undersökningen visar att det fort-
farande finns ett stigma kring hörsel-
ned  sättningar. Det är ett allvarligt 
problem som bidrar till att en stor 
grupp svenskar inte får den hjälp de har 
rätt till och som skulle kunna ge dem 
bättre livskvalitet, säger Björn 
Wallentin.
 
Oro för att hörapparater ”är fult”
På frågan varför svenskar som hör 
dåligt drar sig för att använda hör-
apparat, svarar drygt fyra av tio i 
undersökningen att de tror att det 
handlar om rädslan för att känna sig 

gammal. Oro för vad andra ska tycka 
och ”det är fult” anges också som 
troliga orsaker.

– Sannolikt förknippar många 
hörselproblem med ålderdom och 
tänker kanske på gamla tiders beige-
färgade och rätt så klumpiga hör-

apparater. Men hörapparater har ut-
vecklats enormt de senaste 20-30 åren 
– framför allt vad gäller tekniken men 
också designen. Idag är hör apparaten 
en intuitiv liten super dator som du kan 
styra i en app. De är också lätta, 
eleganta och sitter bakom öronen.

Ökad risk för social isolering
Svenskarna är samtidigt medvetna om 
att en hörselnedsättning kan medföra 
problem för den drabbade, visar Novus-
undersökningen. Nio av tio svenskar i 
arbetsför ålder (45-64 år) anser att det 
är viktigt att höra bra på arbetet. 
Särskilt kvinnorna, 95 procent, betonar 
vikten av att höra bra på jobbet.

– Forskning visar att risken för social 
isolering och även depression ökar om 
man hör dåligt. Det kan också medföra 
stora begränsningar i yrkeslivet, säger 
Björn Wallentin.

Nästan två av tre i undersökningen 
har en i familjen eller annan när-
stående som hör dåligt. Många, nästan 
nio av tio familjemedlemmar eller nära 
vänner, är medvetna om sina hörsel-
problem – men endast två av tre pratar 
om dem.

– Som närstående kan man spela en 
viktig roll. Man kan berätta för per-
sonen att man märker att hen hör 
dåligt, och sedan uppmuntra personen 
att göra något åt det. Att vara påläst 
brukar underlätta om man vill vara ett 
stöd.

Vad krävs för att det ska bli självklart 
att söka hjälp och använda hör apparat 
om man hör dåligt? 
– Vi behöver framför allt sprida kunskap 
om hörselnedsättningar och hur livs-
kvaliteten kan förbättras med rätt 
hjälpmedel. Vi på Phonak märker, inte 
minst via vår kommu nikation på sociala 
medier, att det finns ett stort behov av 
information och att utbyta tankar. Vi 
behöver också förebilder som visar att 
man inte behöver känna sig ensam eller 
annor lunda för att man hör dåligt och 
har hörapparat. Vår vision är att alla ska 
kunna njuta av att höra – och däri-
genom leva ett liv utan begränsningar, 
säger Björn Wallentin.

 

Kort 
sammanfattning 
• 17% bland allmänheten 45-89 

år anser sig höra dåligt. 
En högre andel män uppger 
att de har dålig hörsel. 

• Bland de som har dålig hörsel 
har 31% inte sökt hjälp för 
sina hörselbesvär. 

• Att inte söka hjälp för sina 
hörselbesvär motiveras främst 
med att det inte känns så 
viktigt.  

• Samtidigt svarar nio av tio 
som förvärvsarbetar/är 
egenföre tagare att det är 
viktigt att höra bra på sitt 
arbete.  

• Att man inte vill känna sig 
gammal tros vara främsta 
anledningen till varför man 
drar sig för att använda 
hörapparat. 43% anger detta 
som skäl. 

’’ ’’Vi behöver också förebilder som visar att man 
inte behöver känna sig ensam eller annorlunda 
för att man hör dåligt och har hörapparat. 

Björn Wallentin,  
vd Sonova Nordic AB/Phonak
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Så bra hör svenskarna: 15 procent är osäkra

FRÅGA: Hur bra eller dålig hörsel anser du att du har? 

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dålig

Mycket dålig

 

Tre av tio svenskar har inte sökt  
hjälp för sina hörselbesvär

FRÅGA: Har du någon gång sökt hjälp för dina hörselbesvär?  
Frågan ställdes till personerna som svarat att de hör ganska dåligt eller mycket dåligt.

Ja, flera gånger

Ja, någon enstaka gång

Nej

Minns ej/vet ej

• Bland de yngsta i undersökningen (45-54 år) var svaret nej vanligast, 58%.
• 34% av männen har aldrig sökt hjälp, jämfört med 24% av kvinnorna.
• 52% av männen 45-64 år har inte sökt hjälp.

Vill inte känna sig gammal” tros vara främsta  
orsaken till att man inte använder hörapparat

FRÅGA: Vad tror du kan vara den/de främsta anledningarna till att personer  
som märker att de hör dåligt drar sig för att använda hörapparat? (Flera svar möjliga.) 

Man vill inte känna sig gammal

Man tycker att det är obehagligt/jobbigt att ha något i örat

Man är rädd för vad andra ska tycka

Man tycker att det är fult

Man har svårt att ställa in apparaten

Man tycker/tror att det är dyrt

Man vet inte hur man får tag på en hörapparat

Annat/vet ej

• Svaret ”rädd för vad andra ska tycka” var vanligast bland de yngre svenskarna i 45-54-årsåldern, 31%. 
• Geografiskt var svaret vanligast bland personer bosatta i Norrland, 27%.
• I Stockholm angav hela 50% ”vill inte känna sig gammal” som en viktig anledning. 
• 53% av kvinnorna i åldern 45-64 år valde ”vill inte känna sig gammal” och 25% ”det är fult”.  

Novus-undersökning 2022 

Svenskarnas inställning  
till hörselbesvär
Fakta om undersökningen:
Novus har genomfört 1089 intervjuer med personer i åldern  
45-89 år. Undersökningen gjordes i februari 2022 på uppdrag 
av Phonak. Syftet var bland annat att ta reda på målgruppens 
inställning till hörselbesvär. 
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Skillnader mot totalen: 

Hör mycket/ganska bra 
Totalen 69%

• Kvinna, 78%
• Alla i yngsta gruppen 45-54 år, 74%
• Personer som läst på universitet/

högskola, 72%
• Personer med enbart 

grundskoleutbildning, 63%
• Personer i Norrland, 74%

Hög ganska/mycket dåligt 
Totalen 16%

• Män 65-89 år, 24%
• Alla 75-89 år, 24%
• Personer som läst på  

universitet/högskola, 13%
• Personer med enbart 

grundskoleutbildning, 23%
• Personer i Västsverige, Småland 

och på Öland och Gotland, 20%

Varken eller 
Totalen 15%

• Män 20%
• Kvinnor 10%

16%

15%

69%
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Därför söker man inte hjälp:  
”Känns inte så viktigt” vanligaste svaret

FRÅGA: Av vilken/vilka anledningar har du inte sökt hjälp? (Flera svar möjliga.) 

Det känns inte så viktigt

Vet inte hur jag ska gå till väga

Jag kommer att känna mig gammal

Jag vet/tror att det är för dyrt

Annat/vet ej  
– exempel på annat:  
”Lat och tar inte tag i problemet”, ”hörseln inte så dålig att det är dags för hörapparat”, ”pandemi”

• Bland personer med enbart grundskoleutbildning svarade hela 23% att de inte vet hur de ska gå till väga.  
• Svaret ”kommer känna mig gammal” var vanligare bland männen, 12%, än kvinnorna, 5%.  
• I Norrland svarade ingen ”kommer känna mig gammal”.
• Bland personerna i Västsverige svarade 9% att det är för dyrt.

Nio av tio svenskar: Att höra bra på jobbet är viktigt

FRÅGA: Hur viktigt eller oviktigt skulle du säga att det är att höra bra på ditt arbete? 

Mycket viktigt      

Ganska viktigt

Varken eller

Ganska oviktigt

Mycket oviktigt

• Framför allt kvinnorna i undersökningen, 95%, betonade vikten av att höra bra på jobbet.

Nästan två av tre har en familjemedlem  
eller annan närstående som hör dåligt
FRÅGA: Har du någon i din familj eller närmsta umgängeskrets som du tycker hör dåligt? 

Ja, en person

Ja, flera personer

Nej

Vet ej

Nio av tio är medvetna om sina hörselproblem  
– men endast två av tre pratar om dem

FRÅGA: Upplever du att personen är medveten om och talar om sitt problem?  
(Frågan ställd till personer med någon i familjen/umgängeskretsen som hör dåligt.)

Ja, hen är medveten om sitt  
problem och talar om det

Nej, hen är medveten om sitt  
problem men talar inte om det

Nej, hen är inte medveten om sitt  
problem och talar alltså inte om det

Vet ej

Åtta av tio familjemedlemmar/närstående har sökt hjälp

FRÅGA: Har personen sökt hjälp för sin dåliga hörsel?  
(Frågan ställd till dem vars familjemedlem/närstående är medveten om och pratar om sina hörselproblem.)

Ja

Nej

Vet ej

Främsta förklaringen till varför ens familjemedlem/vän  
inte sökt hjälp tros vara att hörselproblem inte prioriteras 

FRÅGA: Vad tror du att det beror på att personen inte har sökt hjälp för sin dåliga hörsel? (Frågan ställd till 
dem vars familjemedlem/närstående är medveten om sina hörselproblem men inte sökt hjälp. Flera svar möjliga.)

Prioriterar inte detta

Vill inte känna sig gammal,

Vet inte hur eller var hen ska få hjälp

Rädd för vad andra ska tycka

Annat/vet ej
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Mycket +  
ganska viktigt  
= 87%

87%
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Enligt HRF (Hörselskadades Riks för bund) 
har över 1,5 miljoner svenskar nedsatt 
hörsel. Den nya Novus-undersökningen 
från Phonak visar att 31 procent av 
svenskarna som hör dåligt aldrig har 
sökt hjälp för sina hörsel  problem. 
Vanligaste anledningen är att ”det inte 
känns så viktigt”. Så många som 15 
procent svarar att de inte kan avgöra 
om de hör bra eller dåligt.

– Resultaten är väldigt intressanta. 
De speglar en generell okunskap om 
hörselproblem. Det finns tydliga sam-
band mellan hörselnedsättningar och 
flera allvarliga hälsoproblem, som 
depression. Det här är vedertaget inom 
forskningen, men vi har inte lyckats nå 
ut. Svenska folket känner inte till 
riskerna. Om fler var medvetna om 
hälso riskerna skulle inte så många svara 
att deras hörselproblem inte känns 
viktiga, säger Sarah Granberg.

Ökad risk för depression och 
 extrem trötthet
Hon betonar att det är vår hjärna som 
tolkar ljuden, våra öron fångar endast 
in och transporterar ljudvågorna. Och 
hör vi dåligt belastas just hjärnan:

– Det finns mycket forskning som slår 
fast att hörselproblem försämrar 
arbetsminnet, speciellt i miljöer med 
störande ljud. Det finns även tydliga 
kopplingar mellan hörselnedsättningar 
och ångest, depression, socialt till baka-
dragande och isolering samt extrem 
trötthet. Hörselnedsättning är också en 
riskfaktor för demens. Sambandet 
mellan hörselnedsättning och demens 
är inte färdigutrett, men forskarna är 
överens om att ett samband finns.

Hur dåligt måste jag höra för att 
riskera dessa hälsoproblem?

– Enligt forskningen finns inget 

absolut samband mellan grad av 
hörsel nedsättning och upplevda 
problem. Även en person med mild till 
måttlig hörselnedsättning kan ha 
förhållandevis stora problem. Personens 
livssituation spelar också in. Har du 
exempelvis höga krav på kommu-
nikation i ditt yrke är risken större att 
din hörselnedsättning bidrar till andra 
hälsoproblem. Du märker förmodligen 
också av din hörselnedsättning tidigare 
och upplever större problem om arbetet 
ställer höga krav på kommunikation.

Negativa attityder lever kvar
Novus-undersökningen lyfter fram ett 
stigma kring hörselproblem och 
hörapparater. Rädslan för att känna sig 
gammal anges som orsak till att många 
svenskar drar sig för att söka hjälp och 
använda hörapparat.

– De här resultaten stämmer väl 

överens med forskningen om stigma, 
som visar att många associerar hör-
apparater med att vara senil, dement 
och till och med obegåvad. Det är 
mycket allvarligt att sådana attityder 
lever kvar i vårt samhälle. Många 
studier har klarlagt att med en negativ 
inställning till hörapparater minskar vår 
benägenhet att använda dem.

Lösningen på problemet
Sarah Granberg tror på folkbildning 
för att öka medvetenheten om 
hälsoriskerna och vilken hjälp som 
finns.

– Vi behöver nya rutiner för att 
upplysa allmänheten. Jag skulle gärna 
se en nationell kampanj för folkhälsan 
liknande den om tandhälsa och karies 
på 1950- och 1960-talet. Både 

politikerna och vi som forskar och 
arbetar i hörselvården måste ta ett 
större ansvar för att sprida kunskap.

En ”massrörelse” där allt fler börjar 
använda hörapparat skulle få effekt, 
tror Sarah:

– Ju fler som söker hjälp och ju mer 
synliga hörapparaterna blir, desto 
snabbare kommer de att normaliseras 
och de negativa associationerna att 
försvinna.

Om Sarah: 
Sarah Granberg är medicine doktor och 
legitimerad audionom. Hon arbetar som 
lektor och forskare vid Örebro univers itet 
och Audiologiskt forsknings centrum vid 
Universitets sjukhuset i Örebro. Hennes 
forskning har framför allt fokus på 
arbetslivet i relation till hörselnedsättning, 
hälsa och livskvalitet.

 
 
 

Tips till dig som 
misstänker att du 
hör dåligt
• Är du osäker på om du har 
nedsatt hörsel kan du börja med 
att göra HRF:s gör-det-själv-test 
online, ”Hörseltestaren” eller 
Phonaks hörseltest som tar tre 
minuter.

• Kontakta hörselvården, 
antingen på din vårdcentral eller 
be din husläkare skicka remiss. 
I många regioner kan du också 
skriva en så kallad egenremiss till 
hörselvården. I vissa regioner 
finns hörselmot tagningar.

• Du får göra olika hörseltester, 
och efter det kommer en audi-
onom att diskutera resultatet 
med dig och vilken hjälp du kan 
få.

• I dag har nästan alla med ned-
satt hörsel nytta och glädje av 
hörapparater. Mitt viktigaste råd 
är: Använd dem. Även om den 
inte löser alla dina hörselproblem 
direkt så får du hjälp att höra 
ljud och tal, du orkar mer och 
kommer att må bättre. 

Tips till anhöriga 
• Prata med personen om hörsel-
problemen, men gör det i lugn 
och ro. Ofta blir det slitningar 
i familjer där någon hör dåligt. 
Lägg bort ilska och irritation och 
visa att du bryr dig.

• Fråga hur personen upplever 
sin hörsel och när det kan kännas 
svårt att höra dåligt. Stötta per-
sonen att söka vård.

• Följ med när personen ska 
under sökas. Du kan bidra som 
stöd och med dina insikter.

Experten

Forskaren Sarah Granberg:

”Tydliga samband mellan 
hörselnedsättningar och 
allvarliga hälsoproblem”
Med nedsatt hörsel ökar risken för ångest, depression, social isolering  
och extrem trötthet. Hörselnedsättning är också en riskfaktor för demens.

– Många svenskar hör dåligt utan att veta om det, och utan att känna till  
hälsoriskerna, säger Sarah Granberg, medicine doktor och legitimerad audionom.

Sarah Granberg 
Medicine doktor/leg. audionom
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Maria Oldenstedt driver salongen 
Oldenstedt & Co med showroom, ateljé, 
butik och event- och utbildningslokal i 
Vasastan mitt i Stockholm. Här förenar 
hon sina kreativa yrken – som frisör, 
hårstylist, make up-artist, kursledare 
och poddare.

Genom sin uppväxt och karriär har 
hon varit utan hörapparat, trots att 
hennes dåliga hörsel medfört svårig-
heter. Hörselnedsättningen är medfödd 
och upptäcktes när hon var fyra år.

– Jag har ärvt hörselskadan av min 
mormor. Precis som mormor hör jag 
basregistret och mellanregistret ganska 
bra – sen dippar det jättemycket i 
diskanten. Jag hör inte de ljusa tonerna, 
som fågelkvitter. Jag kan följa med bra i 
ett samtal när jag är nära den jag pratar 
med och har ögonkontakt. Men är vi 
flera personer och det finns ljud 
runtom, då blir det svårt.

Maria fick hörapparater inför  skol-
starten men fick dålig hjälp av dem. 
Den tidens hörapparater förstärkte alla 
ljud och eftersom Maria hörde vissa 
frekvenser rätt bra blev ljudbilden 
obehaglig. Hon hade den bara i yttersta 
nödfall, som då hon var väldigt förkyld.

Har läst på läpparna
I skolan blev det ganska tufft och Maria 
tyckte att det var jobbigt när hennes 
hörselnedsättning uppmärk sammades. 
Inom henne växte en stark vilja att klara 
sig själv, och hon bestämde sig för att 
hörselned sättningen inte skulle 
begränsa henne.

– Jag har genom åren anpassat mig 
och blivit expert på att läsa på läppar 
och ligga steget före i samtal: Förstå 
intuitivt vad folk säger, läsa kropps-
språk, ansiktsuttryck och lägga ett 
pussel av de bitar jag hör.

Direkt efter gymnasiet, där Maria gick 
hörselklass, utbildade hon sig till frisör 
och make up-artist.

– Jag valde ett jobb som funkat 
optimalt med min hörselnedsättning. 
Jag jobbar nära kunden och har därför 
stor chans att höra – och hör jag inte 
kan jag läsa på läpparna. Eftersom jag 
står bakom kunden har jag ögonkontakt 
med spegelbilden och kan se vad 
personen säger.

Internationell karriär
Men jobbet har samtidigt tagit henne 
till riktigt stora sammanhang. 2008 
vann Maria ”Hairdresser of the year 
award in Avant Garde”, en prestigefull 
kreativ frisörtävling. Året därpå 
representerade hon Sverige och kvalade 
in bland 67 länder till finalen i tävlingen 
World Wide Hair Tour i Venedig. Hon 
har jobbat i New York, Los Angeles, 

Intervju 

Maria, 39:  
”Mina hörapparater 
är min nya superkraft”

Maria Oldenstedt är framgångsrik hårstylist och make up-artist,  
driver en  populär podd och har nyligen gett ut en bok.  
Hon har också en hörselnedsättning som upptäcktes när hon var fyra år.  
Först våren 2021, när Maria var 38 år, sökte hon hjälp och fick hörapparater.

– Jag hade ingen aning om att man kunde höra så här!  
Det är hög tid att vi  ändrar attityden till hörapparater, säger hon.

Jag känner mig som en 
uppdaterad version av mig själv 
med mina nya hörapparater.  
De är dessutom snygga och 
jag vill att de ska synas,  
säger Maria Oldenstedt.’’

’’
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Ditt tips till den som hör dåligt 
men inte gör något åt det?
– Tänk på allt du missar i onödan – hur 
dumt det är att dina hörselproblem ska 
få begränsa dig. Tänk också på att det 
är nya tider nu, med nya hörapparater 
som är intelligenta och intuitiva. Man 
får hjälp av AI, artificiell intelligens, av 
dem. Jag känner mig som en upp-
daterad version av mig själv. De är 
dessutom snygga – mina till exempel 
matchar fint mot mitt grå-rosa hår. 
Idag när var och varannan går runt med 
airpods i öronen är det dessutom ingen 
stor grej att ha något i eller bakom 
öronen.

Maria har noterat att nästan alla 
säger till henne att hörapparaterna inte 
syns, och att det är något positivt.
– Jag vill vända på det sättet att tänka: 
Jag vill att de ska synas! De är min nya 
superkraft och gör mig stolt.

hänger med i allt som sägs och har koll 
på vad som händer i min omgivning. 
Jag behöver inte längre kämpa för att 
höra och förstå, det ger mig massor av 
ny energi. Min sambo kan leka med 
barnen och vi kan prata trots att jag 
samtidigt står och lagar mat. Jag kan 
hålla en föreläsning och hör om någon i 
publiken ställer en fråga. Skillnaden är 
enorm.

Hur kom det sig att det dröjde så 
länge  innan du sökte hjälp?
– Som barn upplevde jag att hörsel-
nedsättningen gjorde mig annorlunda, 
eftersom jag bemöttes på det sättet, 
och jag tror att det hängt kvar. Att jag 
hörde dåligt blev väldigt negativt laddat 
– jag kopplade det till att jag inte var 
som andra.

Maria betonar att vi måste ändra 
attityden till hörselproblem och hör-
apparater:

– Det handlar mycket om hur vi 
pratar, vilka ord vi väljer. Vem kallar 
närsynthet för en funktions ned sätt-
ning? Många börjar höra sämre med 
åldern, precis som vi naturligt börjar se 
sämre. Det borde vara lika självklart att 
skaffa hörapparat som läsglasögon.

London och Paris som make up-artist 
och hårstylist med mode, reklam, film 
och fotograferingar – och med några 
av de största varumärkena, som 
Schwarzkopf och Cloud Nine Hair.

Som att kliva in i en ny värld
Maria kom till en punkt 2021 då hon 
erkände för sig själv att hon hade en 
begränsning: att hon missade för 
mycket.

– En väninna, som också hör dåligt, 
tipsade om Phonaks hörapparater och 
jag bestämde mig för att ge dem en 
chans. Jag visste att tekniken har 
utvecklats mycket.

Sommaren 2021 fick Maria sina nya 
hörapparater – och det var som att 
kliva in i en ny värld, berättar hon:

– Jag hade ingen aning om att jag 
hörde så dåligt, tänk att folk hör allt det 
här! Nu hör jag ljud jag inte visste fanns 
– som diskmaskinens surr, när någon 
prasslar med en papperspåse, frusna 
löv som knastrar under skorna. När 
mina barn viskar. Eller när de ropar på 
mig från ett annat rum.

Vad är allra största skillnaden?
– Att jag känner mig tryggare. Jag 

Namn: Maria Oldenstedt

Ålder: 39

Familj: Sambo och två 
gemensamma barn samt 
ett bonusbarn

Yrke: Frisör, hårstylist,  
make up-artist, kursledare.  
Driver ”Psykopatpodden”, 
en podd om våld i nära 
relationer, med vännen Linda 
Sandkvist sedan 2016, har 
cirka 10 000 lyssnare per 
avsnitt. Har skrivit en bok på 
samma tema, ”Psykopatens 
handbok”, som kom ut i mars 
2022 (förlaget Bokfabriken). ’’ ’’Jag hade ingen aning om att jag hörde  

så dåligt, tänk att folk hör allt det här! 

Foton: Jörgen H
ildebrandt
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Vi på Phonak anser att god hörsel hänger samman med välbefinnande
och ligger till grund för att kunna leva livet fullt ut. I mer än 70 år har
vi följt vår övertygelse och arbetat för att skapa en värld där alla kan
känna att ”life is on”. Våra innovativa hörsellösningar är utvecklade för
personer i alla åldrar och med alla typer av hörselnedsättningar, så att
de ska kunna knyta an socialt och utvecklas mentalt och emotionellt.

www.phonak.com
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