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Sammanfattning 
 
Idag uppskattas antalet hörselskadade i Sverige uppgå till över en miljon 
människor, vilket gör hörselskada till ett av våra vanligaste hälsoproblem. 
Gruppen hörselskadade har vuxit med cirka fyra procent sedan 1985 och det 
finns inget som tyder på att trenden kommer att vända. Hörselskadades 
Riksförbund anser att det finns en brist på helhetssyn och otillfredsställande 
omfattning och kvalitet på de rehabiliterande tjänsterna idag. Efter att personen 
erhållit en hörapparat anses situationen ofta vara löst och individen bakom 
problemet glöms bort, trots att undersökningar visar att personen skulle må 
bättre av rehabilitering. 
 
Iris Hadar är ett företag som bland annat bedriver yrkesinriktade utbildningar 
för döva. På senare tid har företaget fått upp ögonen för marknaden för 
rehabilitering av hörselskadade. Målet med denna studie är därför att utreda 
denna marknad. 
 
Denna studie har ett starkt empiriskt perspektiv med intervjuer av 
nyckelpersoner inom branschen för vård och rehabilitering av hörselskadade. 
Då denna bransch är kraftigt präglad av politiska beslut har också en 
djupdykning inom den politik som styr aktörerna på marknaden varit en viktig 
del i framställandet av resultatet.  
 
Det resultat som undersökningen visar är att det finns en marknad för 
rehabilitering av hörselskadade. Det finns dock ingen utpräglad efterfrågan, 
därför att många av de drabbade inte vet vilken hjälp de kan få.  
 
Möjligheterna för Iris Hadar att starta upp en verksamhet inom rehabilitering av 
hörselskadade är att till en början skapa det nätverk som behövs för att starta 
verksamheten och alliera sig med Hörselskadades riksförbund, som har en 
betydande roll på marknaden. Härifrån är, i första hand, nästa mål att upphandla 
sig till ett ramavtal med Försäkringskassan och i nästa steg mot Landstinget och  
den privata marknaden. 
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Abstract 
 
The number of persons that are suffering from difficulty of hearing in Sweden 
are estimated to a little over one million people, which makes hearing 
impairment one of the most common health problems today. This group of 
people has grown with about four percent since 1985 and there are no 
indications that this trend will change. The Swedish national association for the 
hearing impaired explains that there is lack of seeing the whole picture of the 
problem and the extent and quality of the rehabilitation is not sufficient. Despite 
investigations which have shown that rehabilitation has given good results the 
situation, it is often considered as taken cared of when the person receives a 
hearing aid, and the individual person behind the problem is forgotten. 
 
Iris Hadar is a company that among other things specializes in work related 
education of deaf people. Recently they have discussed the market for 
rehabilitation and education of people with a hearing impairment. The objective 
with this study is therefore to investigate that market.  
 
This study has a strong empirical perspective which includes interviews with 
key persons with experience from the market for rehabilitation and health care 
for people with a hard of hearing. The market is strongly influenced by political 
decisions which have also led us to make a thorough investigation of the politics 
that affect the environment surrounding this. 
 
The results of the study show that there is a market for rehabilitation of the 
hearing impaired. The problem lies in the lack of demand from the patients; 
because of the insufficient information regarding what extended rehabilitation 
care is available for them. 
 
The possibilities for Iris Hadar to start a business for rehabilitation of hearing 
impaired, lies in creating the network needed for the organisation and also to 
make the Swedish national association for the hearing impaired a strategic ally, 
since they have a large role in the market. The first step is after this to negotiate 
an agreement with the Swedish social insurance office and in the next step with 
the county council and the private market.  
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1 Inledning 
Andelen hörselskadade i Sverige ökar och enligt statistik från SCB har gruppen vuxit med 
nästan fyra procent sedan 1985, vilket motsvarar cirka 250 000 människor. Idag har 14,2 
procent av befolkningen i åldern 16–84 år nedsatt hörsel.1 I Sverige finns det alltså totalt 
över en miljon människor med olika grader av hörselnedsättning, från mindre 
hörselproblem till dövhet, men bara en tredjedel av dem använder hörapparat. Detta 
betyder att Sverige slår rekord i dålig hörsel varje år2. Gruppen hörselskadade har vuxit till 
att bli ett av våra största hälsoproblem och inget tyder på att det kommer att vända. 
Fortsätter utvecklingen i samma takt som på senare år kommer antalet hörselskadade att ha 
ökat till 1, 6 miljoner år 2012.3 World Health Organisation (WHO) har även tagit upp 
hörselskador bland de 20 viktigaste hälsoriskerna.4 
 
Eftersom att hörseln är det viktigaste sinnet vid kommunikation anses hörselskada framför 
allt vara en kommunikationsskada, och personer med nedsatt kommunikationsförmåga i 
alla åldersgrupper riskerar att bli utslagna. Hörselnedsättning förekommer ofta i 
kombination med andra hörselskador och är egentligen ett samlingsnamn på en heterogen 
grupp, med olika typer och grader av hörselskador. Begreppet omfattar personer med olika 
grad av hörselnedsättning där tinnitus, Menières sjukdom samt ljudöverkänsliga och 
vuxendöva ingår. De vanligaste sjukdomarna är tinnitus, Menières sjukdom och 
ljudöverkänslighet. Det har beräknats att ungefär 15 procent av befolkningen har tinnitus, 
varav ungefär 100 000 har svår tinnitus. Därtill har uppskattningsvis 50 000 diagnosen 
Menières5 sjukdom.6 
 
För personer med hörselnedsättning innebär det inte bara praktiska problem, det påverkar 
också det sociala livet vilket kan ge stora konsekvenser på självbild, identitet och 
relationer. Det kan ofta uppstå missförstånd i vardagens olika samtal vilket leder till stress. 
Dessutom kan det vara mycket påfrestande för en hörselskadad att ständigt behöva vara 
orolig för att missa något viktigt i en konversation.7 
 
Idag finns enligt HRF en brist på helhetssyn och otillfredsställande omfattning och kvalitet 
på de rehabiliterande insatserna. Det största problemet idag är att hörseln, personen, arbetet 
och familjen skiljs åt i vården. Detta tillsammans med bristen på rehabiliterande insatser 
och att hörselvården idag mestadels bara handlar om att förse personen med det tekniska 
hjälpmedlet och inte ta hänsyn till människan bakom. Undersökningar har visat att mer 

                                                 
1 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48651.asp 
2 HRF. Årsrapport, det går väl ganska bra – om hörselskadades situation i Sverige. Stockholm: HRF, 2006, 
s.9 
3 HRF. Årsrapport, äh, det var väl inget – om hörselskadades situation i Sverige. Stockholm: HRF, 2007, s. 
12 
4 Wahlström, Linda, Hörselskada och stress – en kunskapsöversikt. Stockholm: Försäkringskassan Södertörn, 
2004, s. 6 
5 Sjukdom med tryck i örat som påverkar balansinnet 
6 HRF Årsrapport 2006, s. 9 
7 HRF Årsrapport 2006 s. 10 
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utökad rehabilitering har gett ett gott resultat och bidragit till stora positiva förändringar för 
den hörselskadades livskvalitet.8  

1.1 Verksamhetsbeskrivning - Iris Hadar AB 
Visionen är ett öppet och tillgängligt samhälle där alla, oavsett funktionshinder ska kunna 
leva obehindrat. SRF Iris AB ska göra detta möjligt genom att driva, utveckla och starta 
företag som producerar tjänster och produkter, för och/eller av synskadade, samt andra 
funktionshindrade, och som ofta är bra också för alla andra. Iriskoncernens bolag ska vara 
självklara partners för dem som söker spännande, affärsmässiga lösningar för 
funktionshindrade. Verksamheten ska verka på ett marknadsorienterat och lönsamt sätt.9  
 
Iris Hadar AB, som är en del av SRF Iris AB, har idag cirka 150 anställda och finns på ett 
tjugotal orter runt om i landet.10 Företaget hade år 2005 en omsättning på knappt 145 
miljoner kronor.11 

1.2 Projektbeskrivning 
Det strategiska kompetensområdet Hörsel skapades december 2006 för att utveckla och 
utvärdera metoder i syfte att rehabilitera och utbilda yrkesverksamma människor med 
hörselskador. Sedan starten har Iris Hadar utsett en enmansutredare vars uppgift är att 
utreda om det finns ett behov av ytterligare aktörer på denna marknad.12 
 
Idag finns ett strategiskt kompetensområde inom Döv/Hörsel vars främsta mål är att 
genomföra arbetsmarknadsutbildningar samt förberedande utbildningar för gruppen 
teckenspråkiga.13 
 
Med erfarenheter från denna teckenspråkiga verksamhet vill Iris Hadar nu utveckla 
metoder och program för förebyggande insatser riktade mot både individer och arbetsgivare 
mot målgruppen hörselskadade. I den framtida verksamheten skall audionomer, 
hörselpedagoger, läkare, psykologer, rehabiliteringskonsulter, sjukgymnaster samt olika 
terapeuter arbeta.14 
 
Det strategiska kompetensområdet Hörsel inom Iris Hadar ska vara ett komplement till de 
befintliga hörselrehabiliterande verksamheterna som i dag finns inom Landstinget och Af – 
Hörsel för hörselskadade. Via forskning, utveckling av utbildnings och 
rehabiliteringsmodeller ska det strategiska kompetensområdet Hörsel bidra till att minska 
sjukfrånvaro och personligt lidande för målgruppen hörselskadade. Det strategiska 

                                                 
8 HRF, Slutrapport, Hörselvårdprojektet – Värmland och Västmanland 2000-2004. Stockholm: 2004, s. 4 
9 http://www.irishadar.se/extern/iris/omiris/affarside.4.45790dbe10f28cf03fc800020386.html 
10http://www.irishadar.se/extern/hadar/foretaget/fakta.4.51ddd3b10fa0c64b2480005216.html?showFolder=19
.51ddd3b10fa0c64b2480005213 
11 Årsredovisning 2005, Utgiven av Iris Hadar AB, Tillgänglig: 
http://www.ad.se.ezproxy.its.uu.se/index.php?serv=foretagsfakta, [070412], s. 3 
12 Hellsten, Thomas, utbildningsansvarig, Iris Hadar AB, 2007-04-12, intervju 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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kompetensområdet Hörsel ska även bedriva en förebyggande verksamhet riktad till 
arbetsgivare.15 

1.3 Frågeställning 
Finns det förutsättningar för att starta upp en verksamhet inom området rehabilitering av 
hörselskadade i Sverige? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att: 
 

• Redovisa en grundläggande analys av marknaden för hörselskadade i Sverige för 
det strategiska kompetensområdet Hörsels kommande verksamhet 

 
• Undersöka hur försäljnings- och avtalsprocesser fungerar inom Landstinget och 

Försäkringskassan 
 

• Ge förslag på strategiska avstamp för start av verksamhet 

1.5 Avgränsning 
Verksamheten ska till en början fokusera på hörselrehabiliterande insatser där dessa kan bli 
ett naturligt steg i hörselvården efter att utprovning av hörapparat har gjorts. Därför 
kommer denna undersökning inriktas mot att behandla detta verksamhetsområde. Framöver 
kan också utprovning och hjälpmedel till hörselskadade bli aktuellt, men detta kommer 
endast att behandlas i denna uppsats i avseende till att det är av vikt för att undersöka 
behovet av rehabilitering.  
 

                                                 
15 Ibid.  
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2 Metod 
Vi har i denna studie valt att utföra en kvalitativ undersökning för att se hur de personer 
som är insatta och arbetar inom det aktuella ämnet upplever situationen. Det är de som är 
experter inom detta område och vet därför hur alla processer och led på marknaden 
fungerar. Detta har även varit en önskan som vår uppdragsgivare har haft, då information 
från vissa nyckelpersoner speciellt har efterfrågats.  
 
Det fanns även en fundering att utföra en kompletterande kvantitativ undersökning bland 
hörselskadade för att få en uppfattning om deras syn på behov och efterfrågan av 
rehabilitering. Dock har det visat sig komplicerat att göra detta, då det visat sig att de 
hörselskadade endast finns i register som inte är tillgängliga för allmänheten. Dessutom har 
vi under undersökningens gång fått uppfattningen att den kunskap och erfarenhet som de 
intervjuade bidragit med, tillsammans med de sekundärdata vi fått tag i har gett oss en god 
förståelse över den situationen. 
 
Vi har under hela undersökningens gång använt oss av Jarl Backmans Rapporter och 
uppsatser, en välanvänd metodhandbok, för att på ett bra sätt kontrollera vårt upplägg och 
utförande av denna studie. 

2.1 Praktiskt tillvägagångssätt 
Denna undersökning har det huvudsakliga syftet att undersöka marknaden för rehabilitering 
av hörselskadade. Detta har gjorts genom insamling av sekundärdata via Internet och 
intervjuer med erfarna och kunniga personer inom marknaden för hörselskadade. 
 
Utgångspunken för undersökningen har tagits fram i samarbete med Thomas Hellsten som 
är vår direkta uppdragsgivare. Efter samtal med honom har vi utarbetat en frågeställning, 
ett syfte och kommit fram till vilka ramar som undersökningen ska verka inom. Vidare har 
vi också fått tips om vilka personer som kan vara viktiga informationskällor när det gäller 
marknaden för hörselskadade samt även väsentliga rapporter och andra viktiga 
informationskällor. För att säkerställa arbetets gång har även flera samtal gjorts med 
Thomas Hellsten för att stämma av arbetets fortgående.   

2.2 Teoretisk referensram  
Teorin som valts till denna uppsats bygger på praktiska tillvägagångssätt för genomförande 
av en marknadsanalys. Med anledning av att detta till stor del är en empirisk studie så har 
vi valt att utgå från en teoretisk ram som bygger på Andberg och Eliassons bok 
Marknadsplanen – Praktisk handledning för marknadsplanerare. Här har de inledande 
avsnitten, Marknadsdefinition och Situationsanalys använts, som sedan kompletterats med 
annan teori från Best, Kotler, Porter och Boyd som alla är stora namn inom ämnet. Detta är 
även böcker som vi kommit i kontakt med i undervisningen på Uppsala universitet, vilket i 
sig är en kvalitetsstämpel. Detta har gjorts för att skapa en egen modell och passande metod 
för vårt undersökningsarbete. Böckerna har hittats via det egna biblioteket samt från 
Ekonomikums bibliotek på Uppsala Universitet.  
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I den teoretiska ramen kommer vi att använda oss av en modell i tre steg som förklaras mer 
ingående i teorin. Huvudsakligen kommer vi att lägga upp studien och analysen på följande 
sätt: 
 

Teoretisk grund  Undersökning Resultat 
 

1.  Marknaden    
• Definition 
• Potential 

 
2. Kunderna 

• Efterfrågan 
• Behov 
• Segment 

 
3. Övriga faktorer 

• Omvärld 
• Konkurrenter  
• Processer 

 
 
Här har vi valt att placera konkurrenter under övriga faktorer då det egentligen inte finns 
några direkta konkurrenter inom branschen, det handlar då istället om att ta hänsyn till 
potentiella konkurrenter och de aktörer som påverkar branschen utifrån.  

2.3 Datainsamling  

2.3.1 Insamling av sekundärdata 
Mycket av den empiriska undersökningen har baserats på SCB:s statistik via HRF:s 
årsrapport från 2006. Undersökningen är därför huvudsakligen baserad på siffror och 
mätningar från 2005. Här har vi insett att det kan vara något missvisande med endast en 
sida av situationen, men eftersom rapporten bygger på tillförlitlig statistik anser vi att den 
är av mycket stor vikt för vår undersökning. Detta bekräftas också av Christina Magnusson 
(nationell samordnare på Af - Hörsel) och har även varit ett tips från flertalet av de övriga 
intervjuade. När den senaste årsrapporten kom ut var det också flertalet tidningsartiklar 
som publicerades och nyhetsinslag som visades i samband med detta, vilket även det tyder 
på hög trovärdighet. HRF:s rapport har i de fall där det varit möjligt, kompletterats med 
senare statistik från SCB för att få så uppdaterad information som möjligt.  
 
Den nya årsrapporten från HRF kom ut den nionde maj 2007 och har i detta arbete tagits 
hänsyn till i form av avstämning mot tidigare statistik och fakta. I fallet där statistiken 
följer mönstret från tidigare rapport, har vi alltså valt att bortse från de nya siffrorna då en 
ändring inte märkbart skulle påverka resultatet av denna studie. 
 

Generell marknadsdata 
Marknadsläge 
Intervjuer med personer 
i branschen 
 
 
Utsatta grupper 
Intervjuer med personer 
i branschen 
 
 
Politisk bild 
Konkurrensbild 
Avtalsprocesser 

ANALYS

SLUTSATS 



Uppsala Universitet – Institutionen för företagsekonomi 
Magisteruppsats VT-07 
Marknaden för hörselskadade 
Christian Hellsten och Jonas Åfeldt 
 
 
 

  11(51) 

Delar av materialet har vi även kommit i kontakt med i samband med de intervjuer som 
gjorts. Dels genom tips om nyttig läsning och dels genom att vissa intervjupersoner har 
delat ut information som de ansett relevant för oss i vår undersökning. Med tanke på deras 
erfarenhet och expertis så måste denna information anses bära hög kvalitet 

2.3.2 Val av respondenter 
Förstudie samt uppdragsbeskrivning har framtagits med hjälp av följande personer: 
 

• Thomas Hellsten är idag utbildningsansvarig på Iris Hadar. Han har jobbat med 
hörselskadade i ungefär 30 år och har även ett långt förflutet inom AMI Döv/Hörsel.  

 
• Birgitta Lind är marknadschef på Iris Hadar och har på grund av detta en stor 

kunskap om marknadssituationen för företaget idag.  
 

• Birgitta Mehlén arbetar idag som verksamhetschef på Iris Hadar och har tidigare 
haft en ledande position inom Försäkringskassan. 

 
Enligt Linda Wahlströms rapport till Försäkringskassan, Hörselskada och stress – en 
kunskapsöversikt, finns kunskapen om hörselskadade huvudsakligen inom hörselvården 
och Af – Hörsel.16 Detta har även bekräftats under intervjuerna i förundersökningen. Detta 
har varit en rapport som har rekommenderats av flertalet av dem som har intervjuats. Då 
det dessutom är en rapport som är utförd på initiativ av Försäkringskassan så talar det för 
en objektiv och tillförlitlig källa. Lillegun Holmberg sa bland annat att vi, genom dessa 
inplanerade intervjuer, fångat upp den information som finns om marknaden idag. 
Intervjuerna inom marknadsområdet har därför gjorts med följande personer: 
 

• Diana Ernsund (kurator), Elisabeth Svärd (psykolog), Ulla Westin (kurator) och 
Eva Horvath (kurator) arbetar på hörcentralen i Uppsala och har erfarenhet av 
arbetet med rehabilitering av hörselskadade. De har därför god kunskap om deras 
situation och hur arbetsgången fungerar ända från första steget, när individen får sin 
diagnos. 

 
• Christina Magnusson är nationell samordnare för Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 

resursfunktion för döva och personer med hörselskada eller dövblindhet (Af – 
Hörsel). Hon har därför kunskap om hur arbetet fungerar mellan de olika 
instanserna inom hörselvården och vilka behov som finns på marknaden. 

 
• Lillegun Holmberg, hörselpedagog och egenföretagare, arbetar som hörselkonsult 

främst med utprovning av hjälpmedel för arbetsplatsen. Hon har ett förflutet inom 
Arbetsmarknadsverket och har verkat inom branschen i cirka 30 år vilket gör att hon 
har en bred kunskap och erfarenhet om hur marknaden fungerar. 

 
 

                                                 
16 Wahlström, L., s.6 s. 9 



Uppsala Universitet – Institutionen för företagsekonomi 
Magisteruppsats VT-07 
Marknaden för hörselskadade 
Christian Hellsten och Jonas Åfeldt 
 
 
 

  12(51) 

För att vidare undersöka marknaden mot Försäkringskassan har även följande 
telefonintervju utförts: 
 

• Staffan Khan jobbar på Försäkringskassans statistikenhet och har därför nödvändig 
kunskap om fakta och statistik gällande alla som är inskrivna hos 
Försäkringskassan.  

2.3.2.1 Intervjumetoder 
Informationen har säkrats genom att respondenterna i förväg blivit informerade i stort om 
vad vi vill ha svar på i vår undersökning, vilket även lett till att vi fått ta del av ytterligare 
information. För att få en så bra intervju som möjligt har vi studerat företagen och teorin. 
Under intervjuerna har även en bandspelare använts för att kunna gå tillbaka och säkerställa 
informationen, detta för att vi också ska kunna använda oss av eventuella citat. Vi är väl 
medvetna om att en bandspelare kan verka hämmande för respondenten, men har frågat om 
det går bra att vi spelar in intervjun.  
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3 Marknadsundersökning i teorin 
Kanske det största hotet mot ett företags utveckling är att inte se de möjligheter som finns 
att utvecklas och inte ser de marknadspotential som finns för expansion. Ett företag måste 
kunna se dessa möjligheter genom att noggrant undersöka marknadens gränser. För att se 
hur företaget ska agera gentemot sin marknad, är det första steget väldigt viktigt; att 
undersöka vilken marknad företaget agerar på.17 

3.1 Definition av marknad 
När en marknads- och situationsanalys ska genomföras är det viktigt att definiera sin 
marknad. Det gäller att göra en grov karta som sedan kommer att ligga till grund för 
situationsanalysen, där marknaden kommer att analyseras mer ingående. Det gäller i detta 
steg att hitta en balans mellan en alltför grov definiering, som kan göra det svårt att 
attrahera en alltför stor målgrupp, med en alltför snäv avgränsning, som kan leda till en för 
liten målgrupp. En annan aspekt av en för stor marknad är att det inte blir kostnadseffektivt 
att använda sina marknadsresurser så brett, det vill säga att ”pengar slösas” på en målgrupp 
som inte är köpkraftig.18 En risk med en alltför begränsad marknad är att företaget missar 
potentiella kunder som idag inte finns med på företagets marknad19. Denna avvägning är 
därför mycket viktig att ha klar för kommande marknadsstrategiska insatser.20 Huvudregeln 
i detta fall är ändå att hellre definiera marknaden för brett än för smalt, för att undvika att 
missa potentiella kunder och kunna upptäcka ett behov som kanske inte alltid är helt tydligt 
för kunden.21 En marknad är därför baserad på antalet kunder som skulle kunna köpa 
produkten som erbjuds22.  
 
När det gäller en utvidgning av verksamheten kan företaget också identifiera de potentiella 
kunder som agerar innanför företagets kärnverksamhet idag och titta på redan existerande 
kunder som kan vara potentiella för de nya produkterna. För dessa kunder kan det finnas en 
efterfrågan som ligger nära den nya produktens nytta och kan därför vara väldigt 
intressanta köpare av den nya verksamheten. Det finns också möjlighet att dagens kunder 
efterfrågar produkter som andra företag förser dem med, men som ändå är närliggande i 
funktion till de produkter som idag erbjuds av företaget. Genom att ta vara på dessa kunder 
eller produkter kan företaget utöka sin verksamhet och expandera mot en utökad 
kundkrets.23  

                                                 
17 Best, Roger, J., Market-based management – Strategies for growing customer value and profitability 4th ed. 
Upper Saddle River, New Jersey, USA, 2005,  s. 63 
18 Andberg, L., & Eliasson, B., Marknadsplanen – Praktisk handledning för marknadsplanerare, Liber 
Ekonomi, Malmö, 2002, s.21 
19 Best, R., 2005, s. 66 
20 Andberg L. och Eliasson B., s.21 
21 Best R., 2005, s. 67 
22 Kotler, Philip, Marketing management 11th ed. Pearson education, Upper Saddle River, New Jersey, USA, 
2003, s. 144 
23 Best, R., 2005, s. 63ff 
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3.2 Efterfrågan på marknaden 
När marknaden är definierad och dess fulla potential är undersökt är nästa steg att 
undersöka vilken efterfrågan som idag existerar. Efterfrågan är det totala antal köp som 
görs på en definierad marknad. Detta undersöks genom att titta på hur många som köpt 
produkten under t.ex. det senaste året. Genom att beräkna ökningen av tidigare års tillskott 
av nya kunder kan vi på så sätt beräkna hur marknaden kommer att utvecklas framöver.24 

3.2.1 Marknadspotential 
När marknaden är definierad är nästa steg att undersöka marknadens fulla potential genom 
att fastställa vilka kunder som finns på marknaden idag men också titta på de kunder som 
finns men inte syns eller av någon anledning inte känner till produkten.25 Den potentiella 
marknaden är därför alla kunder som har ett intresse av att köpa produkten26. En marknad 
kan därför delas upp i två grupper, betjänade kunder och potentiella kunder (se figur 1). 
Olika anledningar kan finnas till varför de potentiella kunderna idag inte köper produkten. 
Det kan till exempel vara ett för högt pris, för dålig produktkännedom, fördelarna är inte 
urskiljbara, den är otillgänglig för köparen idag eller den kanske inte kan användas av olika 
skäl.27 
 

      
 
En annan aspekt att ta hänsyn till när det gäller den potentiella marknaden är tillväxttakten 
som är en viktig del av framtida efterfrågan. Det finns många anledningar till varför nya 
kunder kommer in på en marknad, men de mest betydande är attraktivitet, kundbeteende 
och marknadsföringsåtgärder. 28   

                                                 
24 Ibid. s. 77f 
25 Ibid. s. 71 
26 Kotler, P., 2003 s. 144 
27 Best, R., 2005, s. 71 
28 Best R., 2005, s. 72f 
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3.3 Behov på marknaden 
När marknaden och efterfrågan är fastställd är nästa steg i processen att undersöka vilket 
behov det finns på den existerande marknaden. Undersökning av behovet är en av de 
viktigaste delarna att genomföra för att sedan kunna skapa en efterfrågad produkt och för 
att kunna segmentera de kunder som finns på marknaden. Både konsumenter och företag 
har behov och genom att förstå vilket behov och vilka faktorer som påverkar deras val av 
produkt. Behovsanalysen bygger på flera olika delar, där demografiska faktorer, livsstil och 
användning spelar in. När det gäller företagsmarknader så skiljer det sig lite från 
konsumentmarknader, men principen är dock den samma. Genom undersökning av 
potentiella kunder ser företag vilka segment de kan agera inom och vilka produkter som 
kan bli aktuella att erbjuda.29 Behovsanalyser kan göras på många olika sätt, där intervjuer 
och mätningar av försäljningssiffror är bland de vanligaste.30  

3.4 Marknadssegmentering  
Det fjärde steget i marknadsbestämningen är att bryta ner sin marknad i olika segment. 
Detta görs för att kunna ha en bra grund inför situationsanalysen. I detta avsnitt gäller det 
att undersöka vilka grupperingar och delmarknader som finns. Behov och beteenden kan 
skilja sig inom huvudmarknaden och därför är det viktigt att kunna tillfredställa de olika 
behov och olikheter som finns hos kunderna. Syftet med denna del är att kunna anpassa 
produktutbudet till olika grupper på marknaden för att bättre tillfredställa det behov som 
finns och bli konkurrenskraftiga på marknaden. För att kunna skapa en slagkraftig 
marknadsföringsstrategi mot olika målgrupper är denna undersökning väldigt viktig.31   

3.4.1 Produkt och marknadsmatris 
Vi sammanställer sedan det vi har kommit fram till i de tre stegen i en produkt och 
marknadsmatris.  

 
Figur 2. Källa: Andberg L. och Eliasson B., s. 22  

                                                 
29 Ibid. s. 136ff 
30 Kotler P., 2003, s.131ff 
31 Andberg L. och Eliasson B., 2002, s. 21f 
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3.5 Omvärldsfaktorer 
Framgångsrika företag idag måste se sig själva från utsidan för att kunna se att 
omgivningen ständigt visar upp nya möjligheter och hot, och de förstår också vikten av att 
hela tiden anpassa sig till sin omgivning. De företag som misslyckas med att se 
förändringar som möjligheter och vägrar att anpassa sig efter dem riskerar att underminera 
hela sin organisation, från strategier till organisationskultur. Många möjligheter på 
marknaden upptäcks genom att identifiera trender, vilka definieras som en följd av 
återkommande händelser med viss beständighet som avslöjar hur framtiden kommer att se 
ut. Dessa händelser är direkt kopplade till förändringar med sociala, ekonomiska, politiska 
eller teknologiska kopplingar som formas långsamt och påverkar oss under en längre tid.32 

3.5.1 Makroomgivningens krafter 
Alla inblandade aktörer på en marknad, från företag och leverantörer till kunder och 
konkurrenter, agerar i en makroomgivning med okontrollerbara krafter som skapar 
möjligheter och hot.33 Dessa krafter påverkar och interagerar oftast med varandra på något 
sätt. Som exempel kan ges att problem med miljön oftast leder till regleringar kring 
utsläpp, vilket påverkar flera företags ekonomi, samtidigt som det öppnar upp nya 
marknader på grund av den uppmuntran till teknologisk utveckling som regleringarna för 
med sig.34 

3.5.2 Demografiska omgivningen 
Eftersom att en marknad består av människor, kunder och konsumenter, är det intressant att 
studera befolkningens storlek och tillväxttakt i nationer och städer samt även förändringar i 
åldersfördelning, etnisk mix, utbildningsnivå och hushållens utformning. Effekten av dessa 
förändringar leder till en fragmentering av en massmarknad till ett flertal mikromarknader, 
där varje grupp har starka och klara preferenser, och kan nås genom en utökad 
kommunikation riktad mot den specifika målgrupp som ett företag ämnar vända sig mot.35 

3.5.3 Ekonomiska omgivningen 
En marknad kräver förutom människor också köpkraft. Den tillgängliga köpkraften i en 
ekonomi beror på inkomst, priser, sparande, lån och kreditmöjligheter vilket gör att det är 
av yttersta vikt att vara uppmärksam på stora trender inom inkomst och konsumenternas 
köpmönster. Detta är särskilt viktigt för företag vars produkter är avsedda för 
höginkomsttagare och grupper som är priskänsliga.36 

3.5.4 Teknologiska omgivningen 
Den kanske mest påtagliga kraften som påverkar människors liv är den teknologiska 
utvecklingen. Stretar ett företag emot utvecklingen eller ignorerar den är risken 

                                                 
32 Kotler P., 2003, s. 159 
33 Ibid. s. 161 
34 Boyd, W., Harper, Orville, C., Walker, Larréché, J-C. Marketing management. Von Hoffman Press Inc, 
USA, 1995. s. 60 
35 Kotler P., 2003, s. 163ff 
36 Ibid. s. 168f 
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överhängande att deras marknad blir påtagligt decimerad.37 Ett företag som däremot kan 
identifiera den kommersiella potentialen av den teknologiska utvecklingen kan snabbt gå 
ifrån idé till en produkt som kan säljas på den nya eller utvecklade marknaden.38 

3.5.5 Politiska omgivningen 
Ett företags beslut och möjlighet att agera påverkas i hög grad av politiska och lagstadgade 
beslut. Denna omgivning är uppbyggd av lagar, myndigheter och opinionsgrupper som 
begränsar och influerar organisationer. Ibland kan dock nya lagar och beslut även skapa 
nya marknader och möjligheter för företag.39 Den mest intressanta frågan gällande ett lands 
politiska omgivning berör dess stabilitet, alltså i vilken utsträckning över tiden som de 
nuvarande bestämmelserna kommer att vara oförändrade.40 

3.5.6 Sociokulturella omgivningen 
Samhället formar vår tro och våra värderingar och normer. Människor absorberar nästan 
omedvetet en syn på världen som definierar deras relation till organisationer, sig själva, 
andra, miljön och så vidare.41  

3.6 Konkurrensbild - Identifiera och analysera konkurrenterna 
Bredden på ett företags konkurrenter är mycket vidare än vad som oftast antas. Det är inte 
enbart de tydligt synliga konkurrenterna som är farliga, utan också i hög grad nya 
framväxande företag och teknologiska framsteg som utgör hot.42 
 
De företag som agerar inom en bransch måste både bevaka sin situation i förhållande till 
den interna branschrivaliteten samtidigt som ett självständigt eller gemensamt försvar 
upprätthålls mot yttre fientliga aktörer. I kraftigt växande marknader kan det tydligt 
observeras att det saknas motiv för inre konflikter, men så snart marknaden mättas skärps 
läget och företagen blir mer vaksamma. Detta följs sedan av nästa fas, med stagnation eller 
nedgång, där risken för strid inom branschen blir allt mer påtaglig.43 
 
De vanligaste strukturella faktorerna som bidrar till att öka konkurrensen inom en bransch 
är när det finns flera jämbördiga konkurrenter, när branschen växer långsamt, när utbudet 
är homogent eller när risken för överetablering är överhängande. Dessutom kan det finnas 
statliga hinder som försvårar eller gör det omöjligt att lägga ned sin verksamhet vilket 
också ökar konkurrenstrycket. 44 
 
För att skydda sig mot ökad rivalitet kan företagen agera på flera olika sätt. Exempel på 
åtgärder är att skaffa sig stordriftsfördelar eller att differentiera sitt utbud. Ett annat sätt är 

                                                 
37 Ibid. s. 163ff 
38 Boyd et al., 1995, s. 65  
39 Kotler P., 2003, s. 174 
40 Boyd et al., 1995, s. 62 
41 Kotler P., 2003, s. 175  
42Kotler P., 2003, s. 243 
43 Holm, O. (2002). Strategisk marknadskommunikation. Malmö: Liber Ekonomi, s. 95 
44 Ibid, s. 95 
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att skapa och investera i starka relationer eller specifik kunskap som blir svår att ersätta och 
konkurrera mot. 45 
 

3.7 SWOT - analys 
För att lättare kunna sortera ut nyckelfaktorerna för ett företags nuvarande eller framtida 
prestation på marknaden delas de upp i styrkor (Strenghts), svagheter (Weaknesses), 
möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). I denna process är det av yttersta vikt att det 
finns en stark koppling mellan situationsanalysen och SWOT – analysen för att kunna få ett 
så bra underlag till strategier som möjligt. Styrkor och svagheter tillhör mätningen av de 
interna resurserna och möjligheter och hot används för att mäta den externa omgivningen.46 
 

                                                 
45 Ibid, s. 95 
46 Kotler P., 2003, s. 102ff  
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4 Resultat av marknadsundersökning 
I det här avsnittet kommer vi att redovisa det resultat som vår undersökning har gett. 
Inledningsvis kommer en sammanställning av den statistik som finns tillgänglig idag. Efter 
det redovisas resultatet av de intervjuer som gjorts angående marknadssituationen. 
Avslutningsvis redovisar vi de omvärldsfaktorer som är viktiga för denna marknad, samt 
kort om avtalsprocesserna inom Landstinget och Försäkringskassan.     

4.1 Sammanställning av sekundärdata 
Undersökningar från SCB (2004) visar att, 1 080 000 
människor i Sverige har någon form av hörselskada och 
av dem så är 983 198 i åldrarna 16-84 år. Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har via en 
egen undersökning kommit fram till att cirka 1,9 
miljoner svenskar har nedsatt hörsel, varav 1,3 miljoner 
har lätt hörselnedsättning, 495 000 måttlig och 120 000 
svår eller mycket svår hörselnedsättning. Skillnaden 
mellan dessa rapporter är att SCB:s statistik visar på 
dem som upplever att de har problem, medan SBU 
bygger sitt resultat på hur många som beräknas ha en 
mätbar hörselnedsättning utifrån tonaudiometriska data 

i vissa befolkningsgrupper.47 
   

4.1.1 Utvecklingen 
Antalet hörapparater som provas ut 
varje år ökar. På bilden till höger ser 
vi hur marknaden har utvecklats de 
senaste åren. Här har en dramatisk 
ökning skett sedan 2002 och kurvan 
beräknas fortsätta stadigt uppåt.48 
 
Antalet hörselskadade i Sverige 
ökade under 2006 till 1 150 000 
personer, enligt HRF:s senaste 
rapport. Fortsätter denna ökning som 
tidigare kommer 1,6 miljoner 
svenskar att vara hörselskadade år 
2012. 49  
 

                                                 
47 HRF Årsrapport 2006, s. 12 
48 HRF Årsrapport 2007, s. 25 
49 Ibid. s. 11f 

Figur 3. Källa; HRF Årsrapport 

Figur 4. Källa: HRF Årsrapport 2007,  s. 24 
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4.1.2 Landstingets ”kunder” 
Den statistik som finns är sammanställd av HRF, utifrån en sammanräkning av Sveriges 
alla landstings hörselpatienter. Resultatet visar att antalet utprovningar på landets 
hörselcentraler uppgick år 2006 till 101 219 stycken (vissa provas ut för fler än en 
hörapparat). Totalt sett är detta en ökning av utprovningar på 13,8 procent i jämförelse med 
året innan. Här skiljer det sig dock ofta mycket mellan de olika landstingen där vissa har 
ökat antalet med upp till 140 procent, medan ett landsting har sänkt sitt antal med 50 
procent.50  
 
Utifrån de drygt 100 000 utprovningarna har cirka 70 000 personer (år 2006) fått en 
hörapparat som följd. Även här finns en ökning med ungefär 6 000 personer i jämförelse 
med år 2005.51  
 
Stora regionala skillnader inom vården 
Både inom utprovning och rehabilitering av hörselskadade finns stora skillnader mellan de 
olika landstingen.52 Olika hörselvårdsavgifter existerar och det finns inte högkostnadstak i 
alla delar av landet, vilket leder till en orättvis situation för dem som söker vård, enligt 
HRF. Resultatet blir alltså att beroende på var i Sverige du bor kan det kosta olika mycket 
för individen för samma behandling.53  

4.1.3 Af - Hörsels ”kunder” 
Det finns fem kontor i Sverige av typen resursfunktion och deras huvudsakliga uppgift är 
att ta hand om personer med handikapp som på något sätt är utanför arbetsmarknaden. 
Hörselskador är ett av de områden som de har kompetens inom. Uppdragen kommer från 
handläggare runt om i Sverige som upptäcker att särskilt behov behövs av den 
arbetssökande för att kunna arbeta. I AMS nationella register så framgår det att 4600 
personer har en nedsatt arbetsförmåga till följd av hörselskador, varav 1945 stycken av 
dessa har anställning med lönebidrag. (Lönebidrag är ett bidrag som ges till arbetsgivare 
som stöd för att de anställer arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga).54  

4.1.4 Försäkringskassans ”kunder” 
Försäkringskassan, som är en stor kund till Arbetslivsresurs AB (AR) (som idag är 
marknadsledande inom området arbetslivsinriktad orientering), har under året avsevärt 
minskat sina inköp av arbetslivsinriktad rehabilitering. Något trendbrott kunde inte skönjas 
och Försäkringskassans minskade köp av tjänster var tydlig hos samtliga leverantörer på 
marknaden. Även om nedgången i ohälsotalet var påtaglig under året så var fortfarande för 
många arbetstagare borta från arbetslivet. Undersökningar som Försäkringskassan gjorde 
pekade på att 41 000 av landets 150 000 långtidssjukskrivna skulle ha kunnat börja arbeta 
om de fått någon typ av rehabiliteringsinsats och 6 000 av målgruppen var redo att 

                                                 
50 HRF Årsrapport 2007, s. 27 
51 Ibid. s. 28 
52 HRF Årsrapport 2006, s. 27 
53 Ibid. s. 32 
54 Magnusson, Christina, Rapport till HRF från Af – Hörsel. Af – Hörsel, Uppsala, 2007, s. 1 
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omedelbart påbörja rehabilitering hos arbetsgivare eller genom arbetsförmedlingen. Trots 
detta minskade Försäkringskassan sina inköp.55 
 
Samtliga avslutade sjukfall registrerade hos Försäkringskassan under 2005 var 624 553 
stycken, där hörselskadade dock inte är uppdelad i en grupp för sig. I samma statistik hittar 
vi gruppen med neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom som uppgår till 
59 753 personer, samt att gruppen med anpassningsstörningar och reaktion på svår stress 
uppgår till nästan elva procent av Försäkringskassans registrerade fall (67 452 st.).56  
 
Efter samtal med Staffan Khan på Försäkringskassans statistikenhet kommer vi fram till att 
gruppen hörselskadade, inte finns registrerade hos Försäkringskassan. Han beskriver att 
deras statistik utgår från registrering av sjukdomsdiagnos från läkare och att endast det 
största problemet för patienten registreras i deras databas. Han påpekar att det mycket väl 
kan finnas en dold grupp i deras siffror.57  
 
Statistiken när det gäller specifika sjukdomsfall är på Försäkringskassan som synes 
knapphändig, vilket gör att vi får göra en uppskattning av de antal personer som handläggs 
av Försäkringskassan.  

4.2 Undersökning av behov och produkt 

Samhället har en skyldighet att tillhandahålla habilitering och rehabilitering för 
hörselskadade. Hörselkliniker finns vid landets universitets- och regionsjukhus och 
hörselvårdens organisation varierar i landet. I de flesta landsting finns det flera olika 
fristående delar: hörcentraler, pedagogisk, teknisk samt medicinsk hörselvård.58  

Behandling av hörselskadade består av mycket mer än en hörapparatutprovning och de 
delar som ingår i en utökad rehabilitering är: 

• Hörselutredning (diagnos, behovsanalys, vårdplan). 
• Kunskap om örats och hörselns funktion, den egna hörselnedsättningen, samt insikt 

i den medicinska behandlingens möjligheter och begränsningar. 
• Kunskap om mänskligt samspel och kommunikation och vad den egna individen 

andra kan göra för att underlätta den. Insikt i de egna begränsningarna och vad en 
bristande kommunikation kan leda till. 

• Insikt i kommunikativa strategier, avläsningens och hörträningens möjligheter och 
begränsningar, samt information om alternativa kommunikationsmetoder. 

• Kännedom om hur fördomar och attityder till personer med hörselnedsättning har 
uppkommit, samt insikt i vilka fördomar och attityder personen själv kan ha och hur 
detta kan påverka livssituationen. 

                                                 
55 Årsredovisning  2006, Utgiven av Arbetsliv Resurs AB, Tillgänglig: 
http://www.arbetslivsresurs.se/Sve/Artiklar/Bilder/procentC3procent85rsredovisningprocent202006.pdf, 
[070412] s. 6 
56 www.fk.se/statistik 
57 Telefonintervju, Staffan Khan, Statistikenheten FK  
58 http://www2.sit.se/orebro/horselboken/vuxna/vb27.htm 
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• Kunskap om och insikt i hörselnedsättningens psykologiska aspekter. 
• Kunskap om ljud, ljudmiljöer, olika mätmetoder i diagnostiskt syfte, hörhjälpmedel 

samt insikt i teknikens möjligheter och begränsningar. 
• Kunskaper om samhällets stöd, arbetsfrågor och intresseföreningar, samt insikt i 

möjligheter till påverkan. 
• Kunskap om avspänningens betydelse och erfarenhet av konstruktiv avspänning. 
• Möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte. 
• Information, stöd och råd till anhöriga. 
• Information och råd till arbetsplatsen.59 

Flera olika yrkesgrupper samarbetar när det gäller rehabilitering. Vanligast är läkare, 
audionom, pedagog, kurator, psykolog och tekniker. Även sjukgymnast med avspänning 
och logoped som arbetar med röst och talvård kan ingå. Branschen går mer och mer mot 
förebyggande hörselrehabiliterande insatser. Det är en stor fördel om dessa förebyggande 
insatser även kopplas till stressrelaterade sjukdomar och upptäckas så tidigt som möjligt då 
det kan göras stora vinster, inte enbart på ett ekonomiskt plan utan även för individen, 
arbetsgivaren och för samhället i stort.60 

Även om en betydande forskning pågår, både internationellt och i Sverige, om 
rehabilitering av vuxna hörselskadade, finns ingen utförlig analys av denna verksamhet.61  

Många landsting planerar nu att samordna rehabiliteringsarbetet med hjälp av den modell 
som HRF utarbetat och testat i två län.62  

                                                 
59 http://www2.sit.se/orebro/horselboken/vuxna/vb27.htm 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 HRF Årsrapport 2006, s. 21f 
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Figur 5. Källa: HRF Årsrapport 2006, s. 22 

4.2.1 Utsatta grupper inom marknaden för hörselskador 
Över sexhundratusen personer i yrkesverksam ålder har hörselproblem 
Den huvudsakliga anledningen till ökningen inom hörselnedsättning är inte fastställd, men 
en anledning kan vara att människor i dagens samhälle utsätts för ökande ljudvolymer. I 
yrkesverksam ålder, alltså 16 - 65 år, har det skett en markant ökning vilket kan tyda på att 
bullerskador i arbetslivet står för en stor del av ökningen. Drygt 600 000 personer i 
yrkesverksam ålder har nedsatt hörsel, varav 60 procent är män. Andelen hörselskadade 
under 65 år beräknas fortsätta att öka, vilket innebär att konsekvenserna av detta blir allt 
tydligare i arbetslivet och i ohälsotalen. Bland kvinnor i yrkesverksam ålder har 
hörselskador blivit allt vanligare och de senaste 20 åren har andelen ökat med 3,7 procent 
mot männens 2,7 procent (2004). HRF:s Temo - undersökning visar också att nästan var 
tredje arbetstagare har svårt att höra på jobbet ofta/ibland. Däremot är det få arbetstagare 
som får genomgå hörselkontroller. Bara en av tio kvinnor får sin hörsel kontrollerad 
regelbundet på jobbet, medan bland män är andelen en av fyra. Anledningen till detta kan 
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vara att vi i Sverige har vidtagit åtgärder för att minska buller inom mansdominerade yrken 
såsom industri etc., medan typiska kvinnoyrken har förbisetts.63 
 
Svårt att veta vilka yrkesgrupper som är utsatta 
Det finns lite statistik som visar på hur uppdelningen av hörselskadade är mellan olika 
yrken, men det som finns visar en fördelning där arbetare och företagare har en högre risk 
att drabbas i jämförelse med tjänstemän. Jordbruket är den grupp som drabbas hårdast 
enligt SCB:s undersökning från 2004. 64  
 
Dock så har nästan var tredje arbetstagare uppgett att de haft svårt att samtala och höra på 
jobbet. Detta betyder enligt HRF att problemet finns inom alla samhällsgrupper, även om 
arbetsplatsen inte är extra utsatt. Även mycket små hörselnedsättningar kan ge stora 
problem, menar HRF som säger att det här finns ett behov för förebyggande verksamhet. 
Enligt Arbetsmiljöverket så är detta ett av de största problemen i dagens arbetsmiljöer. Ett 
exempel på detta är att 85 procent av de 700 förskolor och skolor som inspekterades hade 
brister när det gäller störande buller.65 
 
Lärare är en stor och ökande grupp 
Enligt lärarundersökningen (HRF/Temo) framgår att hälften av förtidspensionerade lärare 
lider av hörselnedsättning till följd av läraryrket som en bidragande faktor. Samma 
undersökning visar att cirka 60 procent av lärarna idag anser att de har svårigheter att höra 
vad andra säger i sitt arbete. Detta kan vara en bidragande faktor till sjukskrivning 
läraryrket i form av ”utbrändhet” som troligen är en följd av hörselproblem, enligt HRF. 66 

4.2.2 Tidig hörselrehabilitering är mycket 
billigare än förtidspension 

Andelen hörselskadade som blir sjukskrivna är idag dubbelt 
så hög som 1998 och klyftan tenderar att öka. Förtidspension 
är mer än dubbelt så vanligt bland hörselskadade vid en 
jämförelse med hela befolkningen. 16,4 procent av de 
förtidspensionerade på hel- eller deltid idag är detta på grund 
av hörselproblem. Det har också visat sig att 
hörselrehabilitering, inklusive hjälpmedel, kostar knappt 20 
000 kronor per år och person. Förtidspension däremot kostar 
cirka 100 000 kronor per år och person.  HRF visar att 
hörselrehabilitering är en investering som lönar sig och att 
alla hörselskadade borde erbjudas en till två månaders 
rehabilitering i anslutning till att hörselnedsättningen 
upptäcks, detta för att minska riskerna för framtida 
sjukskrivning. Statens kostnader för hörselskadades 
förtidspension (heltid) uppgick 2003 till cirka 5,2 miljarder 

                                                 
63 HRF Årsrapport 2006, s.15ff 
64 Ibid. s. 69ff 
65 Ibid. s. 80 
66 Ibid. s. 76 

Figur 6. Källa: HRF Årsrapport 2006,
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kronor, exklusive sjukvårdskostnader, vilket enligt HRF skulle kunna minskas med en 
bättre insats på rehabiliteringsområdet.67 Ett hörselvårdsprojekt som pågick mellan 2001-
2004 visade också att audiologisk rehabilitering leder till högre livskvalitet och lägre 
ohälsokostnader68.   

4.2.2.1 16 procent får utvidgad rehabilitering 
Idag får 16 procent av dem som tilldelas hörapparat inom hörselvården en utvidgad 
rehabilitering. Sedan tolv år tillbaka har det skett en positiv ökning från cirka sju procent 
bland rehabilitering av hörselskadade, så kurvan går åt rätt håll. Dock har endast fyra 
procent av dem som blivit tilldelade hörapparat rehabilitering i grupp. HRF menar att det 
finns ett större behov för dessa typer av insatser eftersom att det är viktigt att kunna få 
information och utbyta erfarenheter med andra i samma situation.69  

4.3 Intervjuer för kartläggande av marknad och behov 

4.3.1 Christina Magnusson, AF Hörsel 
Christina Magnusson är nationell samordnare för Af - Hörsel i Uppsala sedan sju år 
tillbaka. Det är en resursfunktion för döva och personer med hörselskada eller 
dövblindhet. Tidigare har hon arbetat som hörselpedagog/arbetslivskonsulent. 
 
Det finns tre tjänster inom AMS resursfunktion som riktar sig till arbetssökande med 
nedsatt arbetsförmåga (för fördjupad bild av dessa tjänster se bilaga 2): 
 
Generellt kan hela processen se ut på följande sätt: 

• Klargöra arbetsförutsättningar – individ, starka och svaga sidor, arbetsförmåga, 
underlätta med hjälpmedel och anpassa efter behov 

• Anpassning av arbets- och studieplats 
• Vägledning, huvudsakligen individuellt men även i grupp 
 

Marknaden för hörselskadade arbetslösa 
Af - Hörsels verksamhet riktar sig till arbetslösa. Målet är att med stöd och 
arbetshjälpmedel hitta ett lämpligt anpassat arbete. Beträffande hjälpmedel i hemmet har 
Landstinget däremot huvudansvaret. 
  
Christina påpekar att det är individuella behov som måste anpassas för varje individ och det 
är svårt att se segment av gruppen hörselskadade. Det är en process som kan vara 
långdragen och det kan ibland behövas upp till 1000 timmars utprovning av sin hörapparat.  
 
Det är också enligt henne, av olika anledningar, svårt att hitta de som är drabbade. Mycket 
av detta beror på att personer med hörselskador skäms och försöker leva ett så ”normalt” 
liv som möjligt. Generellt så upptäcks problemen först när en person inte hänger med i 
diskussioner och tvingas gissa vad som har sagts. Detta leder i många fall till stress, som i 
                                                 
67 HRF Årsrapport 2006, s. 23 
68 Ibid. s. 21 
69 Ibid. s. 21 
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sin tur kan leda till huvudvärk och nackbesvär. Det kan också vara invandrare som kommer 
till Sverige och upptäcker detta i samband med inlärning av det nya språket. Ovan nämnda 
anledningar kan därför göra det svårt att hitta de drabbade och i många fall är detta en dold 
folksjukdom. 
 
När det gäller verksamheten på Af – Hörsel så ser Christina inga hinder för dem som söker 
stöd via Arbetsförmedlingens handläggare. Däremot ser hon ett problem med att 
handläggarna på arbetsförmedlingen inte alltid har tid eller kunskap att förstå behov som 
den arbetssökande kan ha. Det kan också vara så att den arbetssökande inte vet att det finns 
hjälp att få. Mycket av arbetet på Af – Hörsel ligger i att få ut information till Af:s 
lokalkontor samt knyta ihop verksamheterna på ett bättre sätt. Af – Hörsel tilldelas medel 
från AMS och generellt så får alla som remitteras den hjälp som de behöver.  
 
Under det första året på arbetsplatsen är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för 
arbetshjälpmedel. Från och med år två tar Försäkringskassan över ansvaret. Uppdragen 
kommer oftast via Arbetsförmedlingens kontor eller från Försäkringskassan samt i viss 
mån från arbetsgivaren. 
  
Vissa uppdrag kommer direkt från AR, som i sin tur får sina uppdrag från 
Försäkringskassan. Af - Hörsel fungerar här som någon typ av underkonsulter genom ett 
avtal de emellan som förnyas varje år, och har så gjorts sedan 1990. Anledning till detta är 
att alla uppdrag från Försäkringskassan måste säljas in till Af – Hörsel via ett annat led på 
grund av politiska beslut.  
 
Af – Hörsel jobbar mycket lite eller nästan inget med förebyggande verksamhet. Det är de 
större privata aktörerna som får de uppdragen, antar Christina. Hörselskador som uppstår 
på arbetsplatsen utreds också av Försäkringskassan, som även tar beslut om eventuell 
förtidspensionering. 
 
Hur går det till när en hörselskadad person får hjälp av Af - Hörsel? 
Om en person är arbetssökande har han/hon möjlighet att vända sig till arbetsförmedlingen 
för vägledning. Tillsammans med handledaren kan behovet av stöd för vissa handikapp 
upptäckas som kan hindra den arbetssökande att få anställning. Om så är fallet remitteras 
personen till Af – Hörsel (om han/hon har en hörselskada). Här tas behovet av hjälpmedel 
och psykiskt stöd med i beräkningarna. Efter detta letar handläggaren praktik eller 
anställning som passar den arbetssökande. Christina nämner att det just idag kan vara 
svårare att få praktik i jämförelse med hur det har varit tidigare. Därefter återremitteras den 
sökande till Arbetsförmedlingen, och en generell kvalitetssäkring görs av Af - Hörsel.  
 
Individen har dock ansvaret för sin egen utveckling över vad hon eller han vill göra för att 
förbättra sin situation. Frågorna kan vara om det till exempel är värt att gå en speciell 
utbildning mot ett yrke med hög risk för hörselskador om han/hon redan har problem med 
nedsatt hörsel. Vi förklarar då hur den arbetssökande på bästa sätt kan skydda sin hörsel 
och vad den hörselskadade ska tänka på i olika situationer, säger Christina. 
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Vad fattas? 
Tidigare hade hörselskadade ett minimum av 42 veckors rehabilitering där avläsning och 
hörträning var en av delarna inom rehabiliteringen. Idag finns tyvärr inte de resurserna 
inom AMS. De har dessutom endast en del av problemet, de arbetssökande. För de andra 
grupperna av hörselskadade i samhället har Försäkringskassan och hörselvården 
(Landstinget) ansvaret. Hörselvården har idag kortare utbildningar och informationsträffar 
inom rehabiliteringen, utöver utprovning av hörseltekniska hjälpmedel. Hjälpmedel löser 
dock inte problemet. En stor del av ”läkandet” är av psykologisk natur där upplysning och 
information är en viktig del av rehabiliteringen. Christina påpekar att mer rehabilitering är 
tvunget för att kunna hindra ökningen av utökade hörselskador i Sverige, och personer som 
är sjukskrivna på grund av en hörselskada. Hon nämner också att handikappet synskadade 
minskar, medan hörselskador ökar.  
 
Lösningen på detta problem är i allra högsta grad politiskt och det gäller att övertala de som 
har pengarna. Christina säger att detta är viktigt eftersom vi kommer att behöva alla vi kan 
få på arbetsmarknaden i Sverige. Detta är en gyllene chans att se till att få en stor del av de 
handikappade att komma in på arbetsmarknaden, men de måste få hjälp att komma ut. 
Gruppen hörselskadade kommer att öka och kosta mer och mer pengar för samhället. Om 
ingen förändring sker så kommer situationen till slut att bli ohållbar.  
 
”Personer med hörselskador förtidspensioneras i mycket högre grad än populationen och 
det verkar bara bli värre och värre, och ska man se det nationalekonomiskt är det ju 
svindyrt. Förut sa man att; satsar man en krona på rehabilitering får man nio kronor 
tillbaka”.  

- Christina om förebyggande verksamhet 
 

AMS resursfunktion i framtiden 
AMS resursfunktions verksamhet är oklar framöver och Christina säger att ingen egentligen 
vet hur framtiden för resursstödets verksamhet ser ut. Hon vet inte ens om hennes tjänst 
kommer att existera framöver. När den nya regeringen valdes har anslagen minskats och 
det har uppstått en tvärbromsande effekt som alltid kräver en anpassningstid. Det kan 
eventuellt bli aktuellt med ett samarbete med Försäkringskassan i framtiden, och AMS som 
begrepp kommer med stor sannolikhet att upphöra. Detta kan leda till både positiva och 
negativa effekter. En av de positiva kan vara bättre samordning. 
 
Christina fick möjlighet att drömma lite om vad som hon skulle vilja satsa på om det inte 
fanns några ekonomiska eller politiska begränsningar. Hon säger att ungdomar är en väldigt 
viktig grupp och alla ska få hjälp och möjlighet till praktik för att på så sätt få kontakter 
som leder till sysselsättning. Kopplingen efter att anställning skett måste också bli bättre, 
där uppbackning och uppföljning är en viktig del. Idag finns projektet SIUS (Särskilt 
introduktions- och uppföljningsstöd, som är ett individuellt stöd till en arbetssökande med 
funktionshinder). Men det är bara en droppe i havet. Studenter med hörselskador är en del 
av gruppen ungdomar som har stora problem att klara sina högskolestudier. Idag är det 
denna grupp som har minst antal högskolestuderande och högst antal som hoppar av sina 
studier.  
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Fritidsbuller är ett stort problem och här behövs det mer insatser. Buller är kanske den 
största orsaken till varför människor får hörselskador, påpekar Christina. Det påverkar 
personen dygnet runt, året runt. Ett sätt att arbeta med detta är att informera arbetsgivare 
samt öka kunskapen generellt om buller och annat som påverkar eller skapar hörselskador. 
Politiska beslut ligger till grund för hela denna verksamhet och lobbying är kanske den 
viktigaste åtgärden för att få igång karusellen. Här anser Christina att samarbete med 
organisationer som HRF, men även till exempel företagshälsovården är viktiga för att 
lyckas. 

4.3.2 Lillegun Holmberg, Hörselkonsult i Stockholm AB 
Lillegun Holmberg är hörselpedagog och ägare av företaget Hörselkonsult i Stockholm AB 
(HK). Verksamheten bygger till stor del på utprovning av arbetshjälpmedel till personer 
med nedsatt hörsel inom arbetslivet.  
 
HK:s verksamhet bygger på att alla som har en funktionsnedsättning har rätt till hjälpmedel 
som underlättar både i arbetslivet och privat. Detta framgår i sjukvårdslagen. 
 
Företaget har tre huvudtjänster som de erbjuder till kunderna: 
 

1. Utprovning/anpassning av arbetshjälpmedel på uppdrag av Försäkringskassan.  
2. Vägledning för att förändra arbetsuppgifter på arbetsplatsen. 
3. Rehabilitering av svår tinnitus, en kurs som pågår under tre veckor.  

 
Majoriteten av uppdragen kommer genom avtal från Försäkringskassan och består till 
största delen av att prova ut arbetshjälpmedel på arbetsplatser. Verksamheten hade förr en 
tydligare inriktning mot vägledning men någon sådan verksamhet finns nästan inte kvar 
idag. Även när det gäller rehabilitering av tinnitus har behovet minskat och de har inte haft 
någon sådan grupp senaste året. Landstinget har en veckas rehabilitering för tinnitus som 
finns till för alla, och enligt Lillegun räcker detta. 
 
HK har även idag ett samarbete med Aleris Hörsel (Aleris), en privat hörcentral som jobbar 
på uppdrag av Landstinget. HK ansvarar delvis för den rehabilitering som Aleris erbjuder 
sina patienter. De huvudsakliga uppgifterna består i ett två timmars informationsmöte som 
sker i samband med utprovning av hörapparat, samt även eventuella efterdialoger och 
informationsmöten med arbetsgivare. 
 
Företaget har jobbat väldigt lite med förebyggande verksamhet, men önskar att få fler 
uppdrag. Dock är det väldigt svårt att sälja in sådana tjänster mot företag, eftersom att de 
inte känner till behovet av förebyggande åtgärder, trots att det finns många företag som är 
väl medvetna om att personalen jobbar i bullriga miljöer. Oftast är det problem som 
upptäcks av företagshälsovården som oftast inte är kunniga inom hörselområdet.  
 
Avtalet med Försäkringskassan sker genom ett anbudsförfarande och gäller två år med 
möjlighet till ett års förlängning. För tillfället ligger avtalet på is eftersom framtiden inom 
Försäkringskassan är oviss. Denna ovisshet har även medfört att det för närvarande inte 
sker så mycket inköp av arbetslivsinriktad rehabilitering. Inköpen har legat nere det senaste 
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året. De flesta uppdrag för tillfället är utredningar där HK endast sett över behovet av 
arbetshjälpmedel på arbetsplatsen men Försäkringskassan har dock inte köpt in de 
föreslagna lösningarna.  
 
Den rehabilitering som Landstinget utför riktar sig inte mot problem inom arbetslivet, utan 
endast mot individens vardagsliv. Det är högst oklart vem som skulle vara villig att betala 
för denna rehabilitering. I huvudsak är det politiska beslut som måste driva frågan, för idag 
finns det inte tillräckliga resurser för detta inom Landstingets hörselvård. 
Försäkringskassan betalar ju endast för den rehabilitering som är arbetslivsinriktad, och 
idag finns det ju som sagt inte så mycket rehabilitering för denna grupp heller.  
 
Rosenlunds sjukhus är idag den enda aktören som har en fördjupad rehabilitering för 
svårare problem. Av de personer med grava hörselproblem får cirka 16 procent tillgång till 
rehabilitering, och de resterande som ej erhåller rehabilitering kan råka utför ett antal olika 
kriser som kan förvärra individens situation ytterligare. Landstinget köper ju in utprovning 
av hörapparater idag, så varför skulle inte de också kunna köpa in även rehabiliteringen 
privat, säger Lillegun. Denna verksamhet ligger på Rosenlund idag och de andra behöver, 
enligt Landstinget, ej rehabiliteras. Det är högst troligt att det finns flera som behöver 
denna rehabilitering jämfört med hur det ser ut i dagsläget. De som får problem ska skickas 
vidare till Rosenlund, men de har inte resurser att ta hand om alla.  
 
HK är konkurrent till Af - hörsel på områden som gäller arbetslivsinriktad rehabilitering. 
För övrigt förklarar Lillegun att det inte finns några egentliga konkurrenter. Detta kan bero 
på att ett förflutet inom Arbetsmarknadsverket nästan är ett måste för att kunna jobba med 
utprovning av hjälpmedel. Detta leder till att kompetensen inom detta område är begränsat.  
 
Genomsnittsåldern på de personer som får hjälp är ungefär 40-45 år och de har oftast innan 
varit sjukskrivna en längre period. En önskan är att de yngre får hjälp tidigare, men de är 
oftast i arbete på och tror att det ska fungera ändå. Slutligen går de in i väggen och blir 
utbrända. Trots att det idag finns bra och designade hörapparater och hjälpmedel som 
knappt syns inser ungdomarna oftast inte att de behöver hjälp eller så vill de helt enkelt inte 
vara annorlunda. De få yngre kunder som Lillegun har hjälpt undrar varför de inte blivit 
informerade från hörselvården om att denna hjälp finns. Det har blivit bättre, men det är 
inte alla audionomer som informerar om att det finns vidare hjälp till dem som kanske 
behöver mer. 
 
”Jag förstår inte varför man inom hörselvården inte upplyser om detta.” - Lillegun  

4.3.3 Kuratorsgruppen – Hörcentralen i Uppsala 
Diana Ernsund (kurator), Elisabeth Svärd (psykolog), Ulla Westin (kurator) och Eva 
Horvath (kurator) arbetar med hörselskadade på hörcentralen i Uppsala. Deras uppgift är 
att utvärdera behov, ge stöd och rehabilitering samt arbeta med att underlätta och 
förbättra livssituationen för personer med hörselskador. 
 
Hörcentralen är en del inom Landstinget som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, samt 
ansvarar för stöd till hörselskadades anhöriga. Både utprovning av hörseltekniska 
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hjälpmedel och hjälp med rehabiliterande tjänster, såsom psykolog och kuratorsverksamhet 
bedrivs. De arbetar också med information om hörsel och hörselproblematik till 
organisationer och institutioner i samhället, samt mot skolor och arbetsplatser. För att få 
hjälp av hörcentralen måste det finnas remiss från läkare.  
 
Hörcentralen har rehabiliterande individuella kontakter med hörselskadade i kris och 
fungerar även som samtalsstöd för de drabbade. De hjälper också till med information om 
Försäkringskassan, samhället och arbetsgivare. Detta behövs då det kan vara mycket som 
är svårt att ta till sig när en hörselskada upptäcks. Det är en enorm omställning att drabbas 
av en hörselskada och hörcentralen fungerar då som stöd och bollplank för en bearbetande 
kontakt med patienten.  
 
Hörselskada är en livslång sjukdom som du aldrig blir friskförklarad ifrån och det är en 
mycket svår process som innehåller många psykologiska hinder. Många hörselskador 
upptäcks via företagshälsovården men det kan ändå ta många år innan patienten erhåller 
hörapparat, hjälpmedel och/eller rehabilitering.  
 
Kedjan 
Alla som hamnar hos hörcentralen kommer via remiss efter att de fått en diagnos om att de 
har en hörselskada och behöver hörapparat. Efter detta sker en prioritering beroende på var 
individen befinner sig i livet, vilket också avgör om personen ska till hörcentralen eller till 
Aleris. Aleris får ta hand om de lägre prioriterade och mindre grava hörselskadorna. 
Däremot hamnar alla barn och gravt hörselskadade på hörcentralen då dessa är två 
högprioriterade grupper. Även de som fått en akut hörselskada eller personer som är i 
yrkesverksam ålder och har ett yrke där hörseln är avgörande, till exempel lärare, är 
högprioriterade.  
 
Alla som hörcentralen inte tror behöver vidare rehabilitering, utöver utprovning, skickas 
alltså vidare till Aleris. Vilket är 600 personer per år från Uppsala län. Behövs det 
ytterligare rehabilitering skickas de tillbaka till hörcentralen. Den audionom som provar ut 
hörapparat tillsammans med patienten avgör sedan om det behövs kuratorskontakt. 
Audionomen ansvarar dessutom för strategier för användande av tekniska hjälpmedel i 
hemmet. Sedan sker kartläggande samtal med kurator och psykolog för att se vilka andra 
behov patienten har. 
 
Behov och tjänster idag 
Idag är kön fyra till fem månader för utprovning av hörapparat, vilket är för lång tid, 
egentligen ska väntetiden vara tre månader. Hörcentralen försöker upprätthålla detta, men 
de har stora svårigheter med att hinna med alla som remitteras. Även kön till kuratorerna är 
alldeles för lång, det känns som att det inte finns tid med att hinna med alla. 
 
Den fördjupade rehabilitering som finns idag består av några få rehabiliteringsdagar, som 
hörcentralen precis har startat. Grupper om fem till sex personer träffas upp till fem dagar 
två gånger per halvår. Men det är svårt att veta vad varje enskild individ efterfrågar, och 
många av dem som får information och erbjudande om dessa rehabiliteringsdagar tackar 
nej. Dessvärre finns det inte tillräckligt med tid till att gå ut förebyggande eller för att 



Uppsala Universitet – Institutionen för företagsekonomi 
Magisteruppsats VT-07 
Marknaden för hörselskadade 
Christian Hellsten och Jonas Åfeldt 
 
 
 

  31(51) 

kartlägga behov, och heller inte tid och resurser för att utveckla och skriva nya broschyrer 
och informationsmaterial. Numera anordnas dock öppna föreläsningar för att försöka nå ut 
till fler men tyvärr är det inte så många som kommer dit. Utöver den fördjupade 
rehabiliteringen finns det också en grupp som bara får hjälp med tinnitus, men det är inte 
heller särskilt många.  
 
Hörcentralen har en god kontakt med Af - Hörsel, men de kan inte remittera, bara tipsa 
patienten att hon ska söka sig dit. De har dock ett samarbete under rehabiliteringsdagarna, 
men tyvärr är det bara några få som får komma dit eftersom det kostar en hel del. Det finns 
mycket kunskap i denna organisation och det finns många som skulle behöva få ta del av 
den och få hjälp, men de resurserna finns som sagt inte. Är personen inte arbetslös så är det 
också mycket svårare att få komma i kontakt med Af – Hörsel. Hörcentralen har idag inte 
mandat att besluta om detta. Besluten tas på en annan nivå, exempelvis hos 
Försäkringskassan, där det ibland saknas kompetens om hörsel. Det hela kan också bli 
väldigt känsligt för den enskilda arbetstagaren, speciellt om det är ett litet företag, eftersom 
han/hon inte vill vara en kostnad för företaget. Hörcentralen arbetar bara med den privata 
delen av hörselvården och ansvarar för hjälpmedel i hemmet. Behöver den hörselskadade 
arbetshjälpmedel remitteras han/hon vidare till Försäkringskassan.  
  
Går det så långt för en person att det blir en sjukskrivning så är det högaktuellt med en 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Då är det arbetsgivaren i samverkan med 
Försäkringskassan som har ansvaret. Det är dock svårt att bli remitterad till en fördjupad 
utredning hos Af – Hörsel, vilket gör att den hörselskadade lätt hamnar mellan stolarna. 
 
Drömmen vore om pengarna fanns, så att det gick att remittera direkt till dem som har 
kunskapen och att det skulle finnas resurser för att alla skulle kunna få ta del av all 
information som finns. På senare tid har det upptäckts att fler och fler kvinnor, speciellt 
inom skola och förskola, får problem. Där ställer hörseln extra höga krav och utmattning 
och sjukskrivning kan bli ett problem, så mer förebyggande arbete inom skola skulle vara 
bra. En bättre kontakt med Försäkringskassan vore också bra, eftersom att de skulle 
behöva satsa mera på rehabiliterande verksamhet än vad de kan erbjuda idag. 

4.4 Omvärlden 

4.4.1 Aktörer på marknaden 
Aktörerna på marknaden är relativt få och de som finns har till stor del ett avtal med 
Försäkringskassan eller Landstinget. Vi har här i empirin valt att dela upp marknaden i tre 
delar: Dem som arbetar mot Försäkringskassan, mot Landstinget samt mot den privata 
marknaden.  

4.4.1.1 Mot Försäkringskassan 

4.4.1.1.1 Arbetslivsresurs AB  
I december 2005 slogs enheterna Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB ihop, efter ett 
beslut av riksdagen, och bildade det gemensamt statliga bolaget Arbetslivsresurs AB (AR). 
AR är i dag marknadsledande inom området arbetslivsorienterad rehabilitering och är också 
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en av de största aktörerna på marknaden för omställning, det vill säga hjälp att efter 
avslutad rehabilitering finna nya arbetsuppgifter och/eller arbetsgivare.70 Företaget finns på 
40 orter i Sverige och omsatte förra året 215 miljoner kronor, vilket är en markant ökning 
från året innan. Detta beror mycket på förvärv av arbetslivstjänster.71  
 
AR har tecknat nya och rullande ramavtal under 2006 med bland andra Försäkringskassan, 
IKEA, Banverket, länsarbetsnämnderna och Svenska Kyrkan.72 Ett urval av de största 
kunderna visas i tabellen nedan. Till höger om tabellen visas uppdelningen av intäkter 
baserat på kundgrupperingar hos AR.  
 
 
 

Källa: Årsredovisning, Arbetslivsresurs 2007 
  
De har idag en arbetsstyrka på 287 personer anställda, vilket är en ökning med över 250 
procent,73 och bland dem så finns kompetens som beteendevetare, socionomer, psykologer, 
karriärvägledare, sjukgymnaster med flera74. AR har idag inte någon rehabilitering av 
hörselskadade i egen regi men får ändå uppdrag av Försäkringskassan som outsourcas 
vidare till Af – hörsel.75 
 
Regeringen skriver i vårens budgetproposition att AR:s finansiella ställning har påverkats 
av omstruktureringen och förklarar att viktiga kunder har minskat sin efterfrågan på 
bolagets tjänster. Därför vill de med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning även 
möjliggöra ytterligare kapitaltillskott om högst 30 miljoner kronor för att kunna säkerställa 
företagets ekonomi.76 
 
I propositionen klarläggs också att regeringen avser att avyttra alla eller delar av statens 
aktier i bolaget. Skälen som anges är att marknadens utveckling och kundernas efterfrågan 
                                                 
70 Regeringen. Budgetproposition, s. 215 
71 Arbetslivsresurs. Årsredovisning, s. 2 
72 Ibid. s. 6 
73 Ibid. s. 10 
74 Ibid. s. 5 
75 Hellsten, Thomas. Intervju, 2007-04-12 
76 Regeringen. Budgetproposition, s. 215 

Privat verksamhet  Offentlig verksamhet 
Saab Automobile  
Carlsberg  
Skanska 
Volvo  
IKEA  
Pfizer  
Astra Zeneca  
Länsförsäkringar  
SJ 
Posten 

Försäkringskassan 
Vägverket 
Sjöfartsverket 
Stockholms stad 
Stockholms läns landsting  
SVT 
Göteborgs stad  
Skogsstyrelsen  
Svenska kyrkan 
Länsarbetsnämnder 
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kan komma att medföra behov av en breddning av bolagets tjänsteutbud. Ett breddat 
ägande skulle också kunna ge möjligheter till en större kundbas och en ny ägare skulle 
kunna tillföra kompetens och kapital som skulle kunna minska den ekonomiska risken. 
Regeringen anser också, med hänsyn till arbetsmarknadspolitikens inriktning, att bolagets 
uppdrag behöver genomlysas noga. Detta eftersom att AR är en viktig aktör på denna stora 
marknad och genomlysningen kommer därför att uppmärksamma tjänsternas kvalitet och 
tillgången på denna typ av tjänster utifrån en total översyn av marknaden.77  

4.4.1.2 Mot Landstinget 

4.4.1.2.1 Aleris Hörsel  
Aleris Hörsel finns i Göteborg, Helsingborg, Malmö, Norrtälje, Södertälje, Uppsala och i 
Stockholm. Företaget har sedan 1997 utfört hörselrehabilitering med hörapparatutprovning 
och hörselteknisk anpassning på uppdrag av ett flertal landsting i Sverige. Idag har de 50 
procent av marknaden för utprovning av hörapparater i Stockholms län och 20 procent av 
den nationella marknaden. Idag finns 4700 anställda viket gör dem till ett av de största 
vårdföretagen i Norden, med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.  
 
De har fleråriga vårdavtal med ett flertal landsting i Sverige samt avtal med 
Försäkringskassan i en del län, där även mindre avtal för kortande av vårdköer existerar. 
Omsättningen år 2005 var 575 miljoner kr där nettoresultatet visade på en knapp vinst på 
4,6 miljoner, det ska dock nämnas att resultatet år 2004 uppgick till -24,9 miljoner.  

4.4.1.2.2 Mindre aktörer 
På marknaden finns det idag även ett flertal mindre aktörer, så kallade hörselkonsulter, som 
främst arbetar med att prova ut hjälpmedel men arbetar även till viss del med rehabilitering 
som till exempel tinnitusrehabilitering. 

4.4.2 Politiska Omvärlden 
Konjunkturen i Sverige har de senaste åren varit god vilket gjorde att arbetstillfällena blev 
något fler och att framförallt varslen och uppsägningarna minskade. På 
omställningsmarknaden var det ett tydligt mönster att antalet uppsagda som får 
omställningsstöd minskade. Bilden av detta förstärktes under kvartal tre och fortsatte under 
kvartal fyra., år 2006 Mest minskade ansökningarna om omställningsstöd från de stora 
företagen. Under året minskade antalet personer som fått omställningsstöd via TSL 
(trygghetsfond via svenskt näringsliv och LO) med ca sju procent jämfört föregående år. I 
beviljade medel innebar detta en minskning från 279 till 259 Mkr. 
 
Gällande lagstiftning idag säger följande: alla landsting är skyldiga att erbjuda sina 
invånare rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 
Landstingets ansvar innebär dock inte någon inskränkning i de skyldigheter som 
arbetsgivare eller andra kan ha enligt lag (§ 3b HSL).78

  
 

                                                 
77 Regeringen. Budgetproposition, s. 215 
78 http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19820763.HTM 
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Arbetsmiljölagen säger att; Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika 
förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende (2 kap. 1§) samt att arbetsgivaren skall 
genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till 
arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och 
anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika 
(3 kap. 3§).79 

4.4.2.1 Fokus på åtgärder – en plan för effektiv rehabilitering i 
arbetslivet80 

Den senaste utredningen inom området rehabilitering har genomförts av Statens offentliga 
utredningar (SOU 2006:107) och publicerades i december 2006. Här tog man avstamp i 
hur den gällande lagstiftning inom arbetslivsinriktad rehabilitering fungerar i Sverige. Vi 
ska påpeka att detta endast är en utredning och att de förslag som presenteras inte ännu 
har tagit laga kraft. Följande information har hämtats från delar av presskonferensen 
angående utgivandet av SOU 2006:107. 
 
Idag gäller, enligt sjukvårdslagen, att alla som drabbas av en skada i arbetslivet ska ha rätt 
till en rehabiliteringsutredning om sjukskrivning överskrider fyra veckor. Denna utredning 
ska sedan lämnas till Försäkringskassan inom åtta veckor. Försäkringskassan ska i sin tur 
kalla till ett avstämningsmöte inom 14 dagar, efter att utredningen kommit in.  
 
Försäkringskassan har totalt cirka en miljard i budget som används till olika saker inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Generellt ser det ut så här: År 2005 köpte 
Försäkringskassan generellt två olika typer av utredningar för 440 miljoner kronor, 
Försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar. De 
köpte in aktiva insatser för cirka 160 miljoner, där saker som arbetsträning, utbildning, 
framförallt aktivering (ryggskolor, stress, karriärplanering och motivation) ingår. Vidare 
betalades 58 miljoner kronor ut till bidrag för arbetshjälpmedel mot arbetsgivare och 
arbetstagare.  
 
Enligt utredningen så visar det sig att, av alla som passerade sin 60:e dag i sjukskrivningen 
var det färre än tio procent som fick sin utredning i tid. Knappa 60 procent fick utredning 
inom ett år och bara tolv personer av de 21 000 sjukskrivningar (0,6 procent) som 
registrerats som fick utredning och avstämningsmöte inom tre månader. Endast 15 procent 
hade fått en rehabiliteringsplan inom ett år. Anledning till detta är inte helt klar, men en 
stor del av tiden handlade det om att Försäkringskassan väntade på svar ifrån olika 
instanser runtomkring, såsom läkare med mera. 
 
Varför har processen inte fungerat?  

• Svårt med rehabiliteringsutredning för arbetsgivaren. Alla arbetsgivare känner inte 
till eller har rutin för dessa typer av insatser, viljan kanske finns men inte 
möjligheten. 

                                                 
79 http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel03.aspx 
80 http://www.sweden.gov.se/sb/d/8086/a/73569;jsessionid=aZAZEktdTkcd 
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• Meningslöst att göra utredningen i tid, eftersom Försäkringskassan tar för lång tid 
på sig att återkomma med svar. 

• Brist på incitament från arbetstagaren. I de flesta fall betalas 90 procent ersättning 
ut från försäkringar och det är olönsamt att gå tillbaka till arbetet.  

• Brist på sanktioner. Inga sanktioner mot arbetsgivaren om de inte gör något. 
• Brister inom vården, det tar för lång tid till behandling, det händer inget innan 

behandling. 
• Brist på olika kunskap om behandlingar inom Försäkringskassan och hos 

arbetsgivaren 
• Vem ska stå för kostanden för åtgärderna. Försäkringskassan eller arbetsgivaren, 

inte riktigt klart idag 
• Brist på kompetens inom Försäkringskassan. 
• Företagshälsovården har inte samma anslutning till arbetsgivaren idag som fanns 

tidigare.  
 
Förslag på åtgärder utifrån SOU 

• Åstadkomma en effektivare rehabiliteringsprocess.  
• Tydligare ansvarsfördelning 
• Arbetsgivarens ansvar måste specificeras  
• Fokusera på åtgärder och minska administration 
• Utredningar slopas och en plan för åtgärder på arbetsplatsen ska alltid göras efter 90 

dagar och ligga på arbetsgivarens ansvar, alltså tydligare ansvar för arbetsgivaren 
• Minska begreppsförvirringen 
• Flytta åtgärderna till dag 90 för att undvika meningslös administration. På detta sätt 

ska antalet rehabiliteringsutredningar halveras, vilket ger en resursbesparing hos 
arbetsgivare och Försäkringskassan.  

• Förenkla blanketter och processer 
• Bättre samordning och uppdatering mellan alla instanser 
• Eventuella sanktioner mot arbetsgivare som inte gör detta inom 90 dagar.  

 
Var hamnar kostnaderna och ansvaret? 

• Arbetsgivare har ansvar och betalar för åtgärder på arbetsplatsen 
• Af – Hörsel ansvarar för dem som söker annat arbete. 
• Hälso- och sjukvården ansvarar och betalar för utredningar på förfrågan från 

Försäkringskassan. 
• Försäkringskassan ska betala för ställningstagande för åtgärder, bevaka att planen 

kommer in, och erbjuda avstämningsmöte inom två veckor. Generellt ska 
Försäkringskassan stå för samordning av insatser och ska inte kunna upphandla och 
köpa in rehabilitering. Bidrag för arbetshjälpmedel söks fortfarande via 
Försäkringskassan.   

• Landstinget ska ha riktlinjer för rehabiliteringsinsatser och utveckla 
behandlingsprogram. 

• Rehabiliteringsgaranti inom viss tid finns som förslag. Eventuellt kommer det att bli 
aktuellt att upphandla utredningar för insatser inom rehabilitering.  
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• Eventuellt blir det aktuellt med lönebidrag även om arbetstagaren redan har tjänst.  

4.4.2.2 Regeringens ekonomiska vårproposition för 2007 
Den ekonomiska vårpropositionen består av regeringens förslag till riktlinjerna för den 
ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de kommande åren. Den innehåller också en 
tilläggsbudget med förslag till ändrade anslag.81 
 
Regeringen har nyligen även föreslagit att AMS och länsarbetsnämnderna avvecklas från 
den första januari 2008, då den nya sammanhållna myndigheten Arbetsförmedlingen bildas. 
Denna nya myndighet skapas för att få bättre fokus på arbetsförmedling och matchning 
mellan lediga arbeten och arbetslösa.82 
 
Utanförskapet 
Något som har varit en grundsten för den nya regeringen är att Sverige idag har ett stort 
utanförskap och i propositionen förklaras det också att det krävs särskilda insatser för att 
minska detta. Att permanent öka sysselsättningen är därför regeringens mest prioriterade 
fråga. Utanförskapet anses vara ett stort problem på kort sikt och av stor betydelse för att de 
offentliga välfärdssystemen ska kunna finansieras på lång sikt.83 
 
Utanförskapets orsaker 
Regeringen skriver att en förklaring till att utanförskapet inte sjunkit tillbaka till den nivå 
som var före 1990-talskrisen är att det blir svårare att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden ju 
längre period som en person varit utan arbete. Sannolikheten att någon skall hitta ett arbete 
minskar alltså ju längre hon är arbetslös, vilket kan bero på att kompetensen avtar och/eller 
motivationen att söka jobb minskar med tiden. 84 
 
Ett större resursutnyttjande, högre löneökningstakt och rekryteringsproblem i vissa sektorer 
tyder på att arbetsmarknaden inte fungerar så bra som det har förmodats. Regeringen tror 
också att det kan vara ett tecken på att vägarna tillbaka till arbetsmarknaden för 
förtidspensionerade och långtidssjukskrivna inte fungerar tillräckligt bra. Med detta som 
bakgrund ska regeringen i nästa års budgetpropositionen återkomma med ytterligare förslag 
som underlättar återgången till arbetsmarknaden för denna grupp.85 
 
Åtgärder för att göra det mer lönsamt att arbeta  
Regeringens skattepolitik är också inriktad på att det skall bli mer lönsamt att arbeta. 
Arbetslöshetsförsäkringen och dess utformning har en stor påverkan på hur 
arbetsmarknaden fungerar. En hög ersättningsnivå för en kortare tid av arbetslöshet kan å 
ena sidan bidra till ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, men samtidigt kan en alltför hög 

                                                 
81 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/80254 
82 Regeringen. Budgetproposition, 2007 års ekonomiska vårproposition, inklusive finansplan, prop. 
2006/07:100. Stockholm: Regeringen, 2007 s. 34 
83 Regeringen. Budgetproposition, s. 25 
84 Ibid. s. 27 
85 Regeringen. Budgetproposition, s. 25 
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ersättningsnivå vid långvarig arbetslöshet leda till att omställningen fördröjs vilket kan leda 
till ett mer bestående utanförskap.86 
 
En strategi för minskad sjukfrånvaro  
Många sjukfrånvarande som har sjukpenning eller sjukersättning har en kombination av 
olika arbetslivsrelaterade problem och hälsoproblem. De har dock i många fall kvar en viss 
arbetsförmåga som kan och bör komma till användning.  Det är regeringens uppfattning att 
det behövs en genomgripande förändring av det sätt på vilka många personer med 
arbetslivsrelaterade problem och hälsoproblem får hjälp att komma tillbaka i arbete. 
Inriktningen på regeringens förändringsarbete är att förbättra sjukskrivningsprocessen. Med 
dessa förändringar ökar förutsättningarna för att den inte skall överutnyttjas. När 
sysselsättningen nu åter ökar anses det särskilt viktigt att ta till vara även den 
arbetsförmåga som många sjukfrånvarande har kvar87 
 
Ökad effektivitet i produktionen av välfärdstjänster 
Regeringen avser att genomföra förändringar för att öka mångfalden av aktörer inom vård, 
utbildning och omsorg och därigenom även öka effektiviteten och påskynda utvecklingen 
av produktionen av dessa välfärdstjänster. Den ökade konkurrensen kommer att förstärka 
motivationen för att uppnå en högre effektivitet och kvalitet i tjänsterna.88 En ökad 
konkurrens kommer också att öka valfriheten för den enskilde individen så att varje person 
har möjlighet att besluta om sin vardag. Extra arbete ska här läggas ner för att 
valmöjligheterna ska kunna omfatta alla, inte minst de som nästan inte haft några 
valmöjligheter alls som till exempel de äldre, sjuka och funktionshindrade.89 
 
Regeringen skriver i propositionen att personer med funktionshinder har det extra svårt på 
arbetsmarknaden.90 För att förbättra möjligheterna beräknar därför regeringen att öka 
kostnaderna för insatser som medför nedsatt arbetsförmåga för denna grupp med 123 
miljoner kronor under 2007. 104 miljoner kronor av dessa ska fördelas till Samhall och 19 
miljoner kronor avser ökade lönebidrag. Regeringen beräknar också en ytterligare ökning 
avseende samma post på 558 miljoner kronor under 2008, samt även planer på en beräknad 
ökning till 2010 på 947 miljoner kronor.91 

4.4.3 Teknologi 
Många barn och vuxna får idag ett cochlea – implantat inopererat. Implantatet ersätter till 
viss del förstörda hörselceller. Detta innebär att gruppen döva troligen kommer att minska, 
som efter operation istället blir hörselskadade. Implantatet återställer dock inte hörseln utan 
personen behöver därför fortfarande tillgång till tolk och alternativ kommunikation. Totalt 
har 1344 svenskar fått ett implantat idag, varav 483 är barn och 861 är vuxna.92  
 

                                                 
86 Ibid. s. 28 
87 Ibid. s. 28 
88 Ibid. s. 52 
89 Ibid. s. 54 
90 Regeringen. Budgetproposition. s. 34 
91 Ibid. s. 157 
92 http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2156 
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4.5 Avtalsprocesser 
Avtalsprocesserna inom Landstinget och Försäkringskassan bygger på lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Eftersom denna process är väl reglerad i lagtexten samt att kraven 
skiljer sig mycket lite från varje upphandling kommer vi inte att behandla detta närmare i 
denna uppsats. Det finns inga specifika krav för rehabilitering av hörselskadade. På 
Försäkringskassan ligger det under arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
Ett upphandlingsförfarande som vi tagit del av är en förfrågan avseende arbetslivsinriktade 
rehabiliteringstjänster hos Försäkringskassan. Vi har i detta fall valt att referera till det 
aktuella dokumentet som kan hämtas på 
http://uppsol.forsakringskassan.se/upload/fu_rehab.pdf . Processen i avtalsförfarandet kan 
avbildas på följande sätt:93 
 

 

                                                 
93 Förfrågan avseende arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster, FKF, 2003, s. 2ff 
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5 Analys av resultat 
I detta avsnitt har vi sammanställt den kunskap som undersökningen har gett och 
analyserat materialet för att se de luckor som kan finnas i den svenska marknaden för 
hörselskadade. Analysen har gjorts i de modeller som vi tidigare presenterat i 
teoriavsnittet.  

5.1 Marknadsdefinition 
För att tydliggöra resultatet av marknadsprocesserna har vi skapat denna modell för 
marknaden i Sverige. Dessa processer är inte fullständiga, men ger en generell bild av hur 
processerna inom svensk hörselvård schematiskt kan beskrivas. Kopplingarna mellan de 
olika aktörerna kan vara fler än de som syns i bilden, men är då inte lika vanliga.   
 

 
Vi kan alltså definiera marknaden för hörselskadade som uppdelat i tre huvuddelar; 
arbetslös person med hörselproblem, problem med hörsel i privata sammanhang och 
personer med hörselproblem i arbetslivet. Följden av denna marknadsuppdelning är att det 
tydligt går att se var pengarna kommer ifrån för de olika grupperna. Den första gruppen 
betalas av AMS, den andra av Landstinget och den tredje av Försäkringskassan och 
arbetsgivaren. Denna bild bekräftas både av Af - Hörsel och hörcentralen i Uppsala.  
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5.2 Marknad och potential 
Utifrån de intervjuer som gjorts samt de marknadsdata som finns kan vi se en existerande 
och potentiell marknad. Problemet finns i flera led där det inte bara handlar om att övertala 
kunden, utan att övertala de som betalar; det vill säga Landstinget och Försäkringskassan. 
När vi nu tittar på hela marknaden kan vi till en början se en miljon potentiella kunder, men 
riktigt så enkelt är det inte. Utifrån de så kan vi se ett årsbehov på cirka 70 000 (2006) 
hörselskadade som passerar genom hörselvården. Dessa är de kunder som idag är aktuella 
för eventuell rehabilitering och har ett upptäckt behov av rehabilitering. Enligt hörcentralen 
i Uppsala så skulle denna siffra stiga om vårdköerna kunde minskas och fler kan då 
behandlas. Eftersom ungefär 60 procent av alla hörselskadade är i yrkesverksam ålder, 
enligt HRF, så har vi beräknat att omkring 42 000 personer finns inom denna grupp. 
Gruppen äldre än 65 och yngre än 16 är inte aktuella eftersom de ofta ligger inom sluten 
vård hos Landstinget. Vi har sedan beräknat på de 16 procent av hörselvårdens patienter 
som får utvidgad rehabilitering och kommer fram till siffran 11 620.  
 
Enligt Christina Magnusson så finns det idag 4600 arbetssökande hörselskadade 
registrerade på Arbetsförmedlingar i Sverige. Vi uppskattar att denna siffra generellt gäller 
för årliga antalet arbetssökande med hörselskador. Vi har sedan bortsett från dem som har 
lönebidrag och därför inte har ett direkt behov av rehabilitering. Beräkningen av Af - 
Hörsels kunder är därför sammanräknad till cirka 2500 personer årligen. Inom Af - hörsels 
verksamhet ligger också de konsultuppdrag som kommer från AR, dessa ingår inte i den 
officiella statistiken och måste därför plussas på utöver de 2500 personerna som kommer in 
via handläggare på arbetsförmedlingen. Denna grupp finns det inga siffror på enligt Barbro 
Sohl på AR. Inte heller Af - Hörsel har denna samlade siffra, enligt Gun-Britt Holst 
Backlund (Kontorschef Af - Hörsel) via Christina Magnusson. 
 
Om vi nu tar de 42 000 personer som passerar hörselvården i yrkesverksam ålder och drar 
ifrån de som behandlas av Landstinget, AR och Af - Hörsel får vi ungefär 25 000 personer 
som inte får rehabilitering per år. Detta är vår potentiella marknad som den ser ut årligen. 
Modellen nedan visar den generella uppdelningen av marknaden.  
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Utifrån denna bild ser vi att Försäkringskassan inte är med i beräkningarna, men 
anledningen till detta är bara för att de inte utför någon vård. De köper in sina tjänster från 
huvudsakligen AR som sedan skickar vidare sina yrkesverksamma till Af - Hörsel.   

5.3 Behovsanalys  
Behovet är i allra högsta grad individuellt vilket gör att vi idag inte vet vilka som 
egentligen skulle må bättre av en utvidgad rehabilitering. De som har en grav hörselskada 
har ett klart behov av denna insats och blir också omhändertagna av hörselvården. Dessa 
patienter kan räknas till dem 16 procent som får utvidgad rehabilitering idag. Här ser vi 
idag inget problem, eftersom att de personerna får den vård som krävs. Problemet finns i 
högre grad hos dem som får en hörapparat men inte blir informerade om vad som mer finns 
i form av utvidgat stöd. Här finns ett icke undersökt behov, vilket bekräftas av 
kuratorsgruppen. Många av dessa människor skulle kanske kunna må bättre om hjälpen 
fanns. Troligen skulle därför antalet rehabiliteringar öka om mer resurser fanns inom 
hörselvården att upptäcka dessa behov. 
 
Vidare kan vi se ett behov av förebyggande åtgärder inom arbetslivet. Dessa åtgärder kan 
minska de samhällsekonomiska kostnaderna inom vården på lång sikt. Problemet är bara att 
dessa insatser inte tas på allvar innan det händer något som gör arbetsgivarna tvungna att 
agera. Detta problem är stort och det är enligt Lillegun Holmberg väldigt svårt att övertala 
arbetsgivare om att förebyggande verksamhet är en bra idé. Här ser vi dock en möjlighet 
till förbättring då ansvaret tenderar att läggas mer och mer på arbetsgivaren när det gäller 
arbetsmiljö och skador inom arbetslivet. Eventuellt kan ju, enligt SOU 2006:107, ett vite  
läggas på arbetsgivare som inte genomför åtgärder för att anpassa arbetsplatsen till 

Antal kunder på marknaden 
rehabilitering per år (2006) 

Potentiell 
marknad 

Dagens 
marknad 

70 000 personer 
behandlas/år 

42 000 i 
yrkesverksam ålder 
(16-64) 

Minst 25 000 
personer i 
yrkesversam ålder 

HV = 11620 

 Af via AR = ? 

AF = 2556 
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anställda med särskilda behov. Detta kan leda till att snaran i framtiden dras åt för 
arbetsgivarna.  
 
Problemet ligger också i att hörselskadade ofta vill dölja sitt problem på grund av att de 
skäms för sin åkomma. Dock är det möjligt att fler kan acceptera sitt funktionshinder i och 
med att utvecklingen går framåt, och hörapparat eller dylikt hjälpmedel inte längre syns. 
Det kan även vara känsligt att lyfta fram problemet inom arbetslivet, då detta kan leda till 
mycket arbete för arbetsgivaren.  
 
Enligt Christina Magnusson och Lillegun Holmberg så finns dock ett behov av 
rehabilitering för en stor grupp av de hörselskadade. Hörapparaten löser inte hela 
problemet. Information och stöd är väldigt viktigt i dessa sammanhang för att hindra 
framtida problem. Hörselskador måste också få en större uppmärksamhet som ett framtida 
problem och en större kostnad för samhället varje år väntas.  

5.4 Efterfrågeanalys 
Efterfrågan på marknaden är svår att greppa, mycket beroende på att de finns så många 
dolda kunder. Problemet enligt de intervjuade är att de som behöver vård inte får tillräckligt 
med information om vad som kan erbjudas i rehabiliteringsväg, men också att de som 
arbetar t.ex. inom hörselvården inte har tid att ge en mer utvidgad rehabilitering. På grund 
av detta så finns det idag ingen direkt efterfrågan av dem som har hörselskador, förutom 
den som hörselvården erbjuder dem som har grava åkommor. All den rehabiliterande 
verksamheten bygger på den summa pengar som tilldelas vården inom detta område och 
även om både patienterna och personalen inom hörselvården ser ett behov så är de låsta 
gentemot den budget som är uppsatt. Generellt kan vi därför påstå att efterfrågan för 
rehabiliterande tjänster inom hörselmarknaden är svag på grund av den bristfälliga 
informationen som ges till de drabbade. Här finns också en stor politisk påverkan, där 
denna ligger till grund för vilka pengar som ges ut och den politiska bilden är svår att 
påverka. Dock så verkar, enligt Lillegun Holmberg, inte Försäkringskassan ha problem 
med att betala för utredningar och andra åtgärder. Visserligen är det mest utredningar som 
gjorts på senare tid, men det beror troligtvis på de förändringar som sker inom 
Försäkringskassan. 

5.5 Segmentering 

5.5.1 Produkt och marknadsmatris 
Vi kan dela upp marknaden på olika sätt men väljer att grovt dela in den utifrån den typ av 
tjänster som idag är aktuella för dem som har en hörselskada. I kolumnen delmarknad så 
ser vi de potentiella kunder som skulle kunna köpa de olika tjänsterna.  
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Modellen visar de områden som Iris Hadar Hörsel skulle kunna verka inom. Vi har sett 
dessa verksamhetsområden som de som finns tillgängliga på marknaden för hörselskadade 
idag. Modellen omfattar också de potentiella kunder som finns på marknaden, där vi har 
kopplat dessa till de tjänster som kan tänkas vara aktuella.  
 
Landstinget som kund bygger på avtal enligt LOU där tjänsterna utprovning, rehabilitering 
och hjälpmedel både utanför och i arbetslivet kan vara aktuella. Detta eftersom att ansvaret 
som idag ligger på Försäkringskassan att köpa in arbetslivsinriktad rehabilitering i 
framtiden kan ligga på Landstingets ansvar.  
 
Försäkringskassan sysslar med arbetslivsinriktad rehabilitering och hjälpmedel för samma 
syfte. Även här gäller avtal via LOU. Framtiden för Försäkringskassan är lite osäker och 
det gör att denna kund bör ses som kortsiktig då deras möjlighet till inköp av 
rehabiliterande tjänster kan avbrytas.  
 
Arbetsgivarna har vi satt som en homogen grupp där det kan vara aktuellt att erbjuda 
tjänster för förebyggande verksamhet, i första hand mot utsatta branscher och yrken. Under 
denna kategori kan även kommun räknas, dock blir det också då aktuellt med avtal via 
upphandling mot specifika kommuner. Även hjälpmedel kan vara en potentiell marknad 
mot arbetsgivare då ansvaret för arbetsplatsen i första hand ligger på arbetsgivaren.  
Företagshälsan har en naturlig roll i många av dagens stora företag. Här finns potential till 
att samarbeta för att minska ohälsan inom hörsel på arbetsplatser runt om i Sverige. 
Förebyggande tjänster ligger närmast mot denna kund, där också ett samarbete med 
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arbetsgivaren tar en stor del. En allians med företagshälsan skulle kunna ge en bättre grund 
för verksamhet riktad mot arbetsgivare.  
 
I kategorin underkonsulter syftar vi till att Iris Hadar ska arbeta mot de idag stora aktörerna 
Aleris och Arbetslivsresurs. Aleris verksamhet idag saknar rehabiliterande tjänster internt 
och de skickar ofta tillbaka kunderna till hörselvården när rehabilitering behövs. Här kan 
ett potentiellt samarbete med Aleris skapas. AR:s hörselverksamhet idag förlitar sig på Af - 
Hörsel som konsulter. Detta avtal är i framtiden oklart. Upphör avtalet så finns det en 
öppning att erbjuda dessa tjänster mot AR, eftersom Af - Hörsel inte får sälja till 
Försäkringskassan direkt. Rehabilitering, hjälpmedel samt förebyggande verksamhet inom 
hörsel kan vara aktuellt. 

5.6 Omvärldsfaktorer 
Den politiska bilden är i allra högsta grad den viktigaste av de påverkande 
omvärldsfaktorerna då den har ett stort inflytande på marknadens utvecklande. De pengar 
som finns kommer till stor del från statliga medel och de politiska beslut som görs inom 
området påverkar arbetsgivarnas åtaganden.  
 
Under denna rubrik ser vi tydliga tecken på förändringar, omorganisationer och 
effektivisering utifrån information från intervjurespondenterna, speciellt inom 
Försäkringskassan. Den nya regeringen har dock allokerat mer pengar till rehabiliterande 
verksamhet, enligt senaste budgetpropositionen, vilket påverkar vårdens möjligheter till 
förbättringar inom det området. 
 
Regeringens förslag på förändringar när det gäller utanförskap och sysselsättning tyder på 
att det kommer att läggas ner mycket resurser på att försöka hålla kvar och få ut folk på 
arbetsmarknaden. Vare sig verkliga ansträngningar görs för att få ut folk i arbete så 
kommer hur som helst människor att tvingas tillbaka till arbete på grund av att 
arbetslöshetsförsäkringen sänks och det blir för kostsamt att vara sjukskriven eller 
arbetslös. Om en hörselskadad person tvingas tillbaka till sitt arbete kommer detta kunna 
medföra en högre insikt om nödvändigheten av rehabilitering och kräva detta för att kunna 
jobba.  
 
Något som talar för framtiden för hörselskadade är att regeringen i propositionen skriver att 
det är nödvändigt att se över vägarna tillbaka till arbetsmarknaden för långtidsssjukskrivna 
och förtidspensionerade, vilket många hörselskadade är idag. Detta förstärks också av att 
funktionshindrade anses vara en speciellt utsatt grupp som har det extra svårt på 
arbetsmarknaden och att en ökning av resurser planeras för att underlätta deras situation. 
Dessutom förkunnas att det behövs en genomgripande förändring för att personer med 
arbetslivsrelaterade problem och hälsoproblem ska kunna komma tillbaka till sitt arbete, 
vilket också talar för att en förbättring kommer att ske inom detta område. 
 
Valfriheten för folk att själva välja den vård som önskas ska ju också ökas, vilket skulle 
göra det ännu viktigare att vara ett välkänt företag inom denna marknad som Iris Hadar 
faktiskt är. Här tas även funktionshindrade upp som en särskild grupp som bör få extra 
uppmärksamhet för att själva kunna få välja sin vård, vilket också förstärker detta. 
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Teknologi 
Då antalet döva hela tiden minskar på grund av Cochlea – implantatet är det också troligt 
att detta kommer leda till att marknaden för att rehabilitera och utbilda döva kommer att 
minska.  

5.7 Konkurrensanalys 
Konkurrenterna på marknaden är idag få. De största potentiella riskerna finns hos Aleris 
och AR som har möjlighet att utöka sina verksamheter mot rehabilitering. Denna risk känns 
dock idag inte överhängande när det gäller Aleris verksamhet. Beträffande AR är 
sannolikheten stor att de mister det avtal som idag finns med Af – Hörsel. I sådana fall 
måste AR hitta andra leverantörer eller starta egen verksamhet.  
 
Avtalet mellan AR och Af - Hörsel har visserligen förnyats varje år sedan 1990. Det verkar 
som att den nya regeringens politik talar för att detta avtal står i vägen för konkurrensen 
och mångfalden på marknaden. Dessutom är ju också avsikten att sälja ut AR för att öka 
effektiviteten och kvaliteten på marknadens tjänster vilket också är en indikation på att 
avtalet bör upphöra då det går emot regeringens avsikter avseende detta.  

5.8 SWOT-Analys 

5.8.1 Styrkor 
• Iris Hadar är väletablerade inom rehabilitering med god erfarenhet från offentliga 

upphandlingar 
• Relativt rikstäckande organisation 
• Brett kontaktnät mot konsulter 

5.8.2 Svagheter 
• Begränsad intern kompetens inom hörsel 

5.8.3 Möjligheter 
• Brett behov 
• Mer pengar ska satsas på vården 
• Företagsmarknaden förebyggande 
• Samarbete med HRF 
• Politiska beslut 
• Omorganisationer inom Försäkringskassan och AMS 
• Avtalet mellan Af - Hörsel och AR upphör 

5.8.4 Hot 
• Politiska beslut 
• Omorganisationer inom Försäkringskassan och AMS 
• Att Aleris och AR skaffar egen kompetens inom hörselrehabilitering 
• Landstingen utvidgar rehabilitering och anställer kompetens för intern hantering 
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• Avtalet mellan Af - Hörsel och AR 
• Att Iris Hadar inte uppfyller kravspecifikationen för upphandling av rehabiliterande 

tjänster inom hörsel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uppsala Universitet – Institutionen för företagsekonomi 
Magisteruppsats VT-07 
Marknaden för hörselskadade 
Christian Hellsten och Jonas Åfeldt 
 
 
 

  47(51) 

6 Slutsats och rekommendationer 
Frågan vi ställde oss i denna undersökning var om det finns en marknad för att starta upp 
en verksamhet inom området rehabilitering av hörselskadade i Sverige. Svaret på denna 
fråga är ja, med reservation. Reservationen ligger till stor del i att marknaden är väldigt 
osäker och att det kräver mycket arbete för att bli en etablerad aktör. Slutsatsen blir dock att 
det finns en marknad, sett till behovet för rehabilitering hos hörselskadade personer, men 
vid en granskning av den politiska bilden och de institutioner som betalar ut pengarna så är 
behovet mindre.  
 
Iris Hadar är redan idag är en stor aktör inom arbetslivsinriktad rehabilitering för 
språkstörda, döva och blinda. Detta är bra i många avseenden, inte minst i avseendet till 
upphandlingar med Försäkringskassan och Landstinget. Ett företag som har större och 
bredare kompetens inom samma område har större chans att vinna upphandlingar eftersom 
kvaliteten på tjänsterna är ett av kriterierna för att vinna en upphandling.  
 
Utifrån den grundläggande analys av marknaden för hörselskadade i Sverige som vi 
genomfört ser vi ett behov av rehabiliterande verksamhet, men också att det finns en 
potential att arbeta förebyggande. Denna verksamhet verkar vara svår att nå ut med och 
därför ett område som bör avvaktas för att se hur marknaden utvecklas. Detta för att sedan 
kunna gå in när företaget vuxit sig starkt inom rehabiliterande verksamhet. Skulle 
framtiden visa att arbetsgivaren får ett större ansvar avseende rehabilitering blir det extra 
viktigt att hålla ett vaksamt öga på denna del av marknaden. Här gäller det att börja med de 
branscher som är väldigt utsatta och förmå arbetsgivarna att inse att de sparar pengar på att 
inte låta det gå så långt som till sjukskrivning. Lämpliga yrkesgrupper att börja bearbeta, 
som vi märkt är utsatta, är personal inom barnomsorg och skola. Eftersom det troligen 
kostar kommunerna väldigt mycket pengar med sjukskrivna lärare, kan ett avtal kanske 
skrivas med kommuner där Iris Hadar går igenom ljudmiljöerna och förbättrar 
förutsättningarna för lärare runt om i landet.   

 
Vår undersökning om hur försäljnings- och avtalsprocesser fungerar inom Landstinget och 
Försäkringskassan har vi valt att inte lägga fokus på. Dessa processer finns tydligt 
dokumenterade i kravspecifikationer och upphandlingsunderlag. Processen ser i stort sett 
likada ut när det gäller upphandling av arbetslivsinriktad rehabilitering mot dessa aktörer 
och eftersom Iris Hadar tidigare har arbetat med sådana upphandlingar anser vi att behovet 
av denna information inte finns. Vi har dock valt att bifoga hela det upphandlingsunderlag 
som gäller en tidigare upphandling av rehabiliterande tjänster.  
 
Då många av regeringens omstruktureringar talar för att AR:s avtal med Af – Hörsel 
kommer att upphöra finns det en gyllene chans att snabbt bli en stark och viktig aktör på 
marknaden. Detta är också viktigt vid upphandlingar då långvariga förhållanden är vanliga. 
Som exempel kan nämnas det avtal som funnits mellan Försäkringskassan och AR.  
 
Försäkringskassan verkar vara den institution som inte har några finansiella bekymmer, 
vare sig det gäller köp av hjälpmedel eller rehabilitering. Detta gör dem till den säkraste 
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inkomstkällan om en upphandling skulle bli aktuell. Upphör avtalet mellan AR och Af – 
Hörsel är det här som den bästa möjligheten finns. 
 
För närvarande sköts Landstingets rehabiliterande tjänster inom hörsel internt. Här är vår 
rekommendation att ha en långsiktig syn på denna kund och arbeta tillsammans med HRF 
för att påverka framtida efterfrågan på tjänster. Om Landstinget får ökad efterfrågan på sina 
rehabiliteringstjänster så har de idag inte personal att klara av trycket. Detta skulle innebära 
nyanställningar eller inköp av konsulttjänster, som med Aleris tjänster. Då 
hörapparatutprovning köps in av Aleris på grund av långa köer så borde de också kunna 
köpa in fördjupad rehabilitering. Detta skulle möjligen kunna bli aktuellt om fler landsting 
skulle börja använda sig av HRF-modellen, då denna förutsätter vidare rehabilitering.  

6.1 Förslag på strategiska tillvägagångssätt för start av 
hörselrehabiliterande verksamhet 

Vi har valt att ta fram vissa punkter som är viktiga för att utveckla verksamheten mot 
rehabilitering för hörselskadade. 
 

1. Den första rekommendationen är att ta kontakt med och starta en långsiktig relation 
till HRF. Målsättningen är att kunna arbeta mot samma mål inom 
hörselrehabilitering. Här är tipset att stödja deras modell för hörselvård och sedan 
försöka arbeta för att utveckla produkter som passar in i modellen. I ett senare skede 
kan Iris Hadar då gå in och bidra med tjänster i de olika rehabiliteringsdelarna.  

 
2. Bygga upp en organisation av konsulter så att uppdrag kan tas emot inom detta 

område.  
 

3. Vårt förslag är, utifrån undersökningen och den analys som genomförts, att påbörja 
hörselrehabiliterande verksamhet riktad mot Försäkringskassan. Här kan en 
förfrågan skickas in utan att det initialt är frågan om en upphandling.  

 
4. Etablera avtal med Försäkringskassan vid nästa upphandlingsförfarande. Här gäller 

det alltså att gå in och konkurrera med AR om hörseltjänster.  
 

5. I nästa steg försöka, tillsammans med HRF, påverka Landstinget och se till att fler 
människor får hörselrehabiliterande tjänster efter hörapparatsutprovning. Här finns 
det också en brist på information hos hörcentralerna, icke uppdaterade broschyrer 
med mera. Här skulle bättre utformad information kunna skapa en högre efterfrågan 
på längre sikt.  

 
6. När verksamheten i viss mån etablerats kan det vara lämpligt att med ett samarbete 

med till exempel Previa och tillsammans utarbeta information för förebyggande 
verksamhet i arbetslivet.   

 
7. Det sista steget är att bli underkonsulter till Aleris och erbjuda dem grundläggande 

rehabilitering som ett komplement till deras utprovningar. Här kan 
informationsmöten vara en bra grund för att uppfatta vidare behov. 
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Christina Magnusson – Af Hörsel 
 

Allmänt 
1. Vem är du och vad arbetar du med? 
2. Vad gör AF Hörsel? Organisation? 
3. Vad gör ni inte inom hörselvård? 
4. I vilka grupper skulle du dela upp hörselskadade i Sverige? (Segment) 

 
Vården 
5. Vilka behandlas av er? 
6. Hur ser kedjan ut från sökande av hörselvård till ”frisk” person? 
7. Vilka hinder finns det för den som söker vård? 
8. Vilket tryck finns det på marknaden (köer m.m.) Vad görs? 
9. Hur går det till om ni inte kan ta emot patienter? 
10. Får patienterna tillräckligt med vård och rehabilitering? 
11. Hur många behöver rehabiliteras? Varför? 
12. Vems är ansvaret? 
 
Rehabilitering 
13. Hur ser rehabiliteringsarbetet ut idag?  
14. Fungerar det?  
15. Vad kan förbättras? 
16. Vem har ansvaret för rehabilitering? 
17. Jobbar ni förebyggande? 

 
Ekonomiska faktorer 
1. Vad kostar en patient? 
2. Vem betalar? 
3. Vilka finansiella medel finns det idag för hörselvård? 
4. Hur kan hörselvården få mer pengar? 

 
Övriga frågor 
1. Hur vill du att det ska fungera inom hörselvården? 
2. Gör ni något för företagskunder? 
3. Avtalet med Arbetslivsresurs? Andra samarbetspartners? 
4. Vad kommer hända när avtalet upphör? 
5. Vad finns det för aktörer på marknaden för rehabilitering? Behövs det 

fler? 
6. Hur ser det ut runt om i Sverige? 
7. Hur kommer framtiden inom hörselskador att utvecklas tror du?  
8. Något annat som behöver tilläggas? 
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Intervju med Lillegun 
 

1. Vem är du och vad gör du? 
2. Vilka behandlas hos dig? 
3. Var kommer kunderna ifrån? 
4. Hur fungerar avtalet och överföring av ”kunderna” till dig? 

 
Marknaden 

5. Hur ser marknaden ut? 
6. Finns det idag några problem som hindrar att hörselskadade får hjälp? 

Varför? 
7. Inom vilken del finns behovet? 

 
Behandlingar 

1. Hur går hjälpprocessen till? 
2. Vad görs idag för den hörselskadade? 
3. Vad gör ni inte inom hörselvård?  

 
Ekonomi 

1. Vad kostar idag en timme? 
 
 

Övriga frågor 
9. Hur vill du att det ska fungera inom hörselvården? Drömmen? 
10. Gör ni något för företagskunder? 
11. Avtalet med andra behandlingsföretag? 
12. Vad finns det för aktörer på marknaden för rehabilitering? Behövs det 

fler? 
13. Hur kommer framtiden inom hörselskador att utvecklas tror du?  
14. Något annat som behöver tilläggas? 

 
Lanstingets pengar – samarbete med HRF 
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Kuratorsgruppen –Hörselcentralen i Uppsala 
 

Allmänt 
18. Vem är du och vad arbetar du med? 
19. Vad gör Hörselcentralen? Organisation? 
20. Vad gör ni inte inom hörselvård? 

 
Vården 
21. Vilka behandlas av er? Hur stor kapacitet har ni? 
22. Hur kommer de hit och hur görs urvalet? 
23. Hur ser kedjan ut från sökande av hörselvård till ”frisk” person? 
24. Vilka hinder finns det för den som söker vård? 
25. Vilket tryck finns det på marknaden (köer m.m.) Vad görs? 
26. Hur går det till om ni inte kan ta emot patienter? 
27. Får patienterna tillräckligt med vård och rehabilitering? 
28. Hur många behöver rehabiliteras? Varför? 
29. Vems är ansvaret? 
 
Rehabilitering 
30. Hur ser rehabiliteringsarbetet ut idag? Utvidgad rehabilitering? 
31. Fungerar det?  
32. Vad kan förbättras? 
33. Vem har ansvaret för rehabilitering? 
34. Jobbar ni förebyggande? 

 
Ekonomiska faktorer 
5. Vad kostar en patient? 
6. Vem betalar? 
7. Vilka finansiella medel finns det idag för hörselvård? 
8. Hur kan hörselvården få mer pengar? 

 
Övriga frågor 
15. Hur vill du att det ska fungera inom hörselvården? Drömmen! 
16. Vad finns det för aktörer på marknaden för rehabilitering? Behövs det 

fler? 
17. Hur ser det ut runt om i Sverige? 
18. Hur kommer framtiden inom hörselskador att utvecklas tror du?  
19. Något annat som behöver tilläggas? 
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