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Sammanfattning
Denna genusrelaterade studie undersökte om det fanns signifikanta skillnader mellan
män och kvinnors användande av hörapparat ca sex månader efter avslutad
rehabilitering. Urvalet bestod av 200 enkäter (HAUQ, Hearing aids user´s questionnaire),
100 stycken män och 100 stycken kvinnor, skickade från en hörselklinik i Stockholm.
Sammanställningen av enkäterna visade inga avgörande skillnader mellan
könen i användandet. Däremot upplevde kvinnor svårigheter med hörapparaterna i
något högre grad än männen. Resultaten visade att majoriteten av brukarna använder
sina hörapparater dagligen. Det konstaterades att personer som använder två
hörapparater är mer nöjda än de som använder en hörapparat. Förutom resultaten från
de fasta frågorna presenteras synpunkter som brukarna lämnat på de öppna frågorna i en
kvalitativ del. Den kvalitativa delen delades in i olika kategorier och sammanfattades
män och kvinnor för sig. Den kvalitativa delen är exempel och illustrationer av
resultaten i den kvantitativa delen av studien. Slutsatsen av studien visade att likheterna
mellan könen beträffande hörapparatanvändning är större än skillnaderna men att vissa
små skillnader kan anas.

Is there any difference between men and women?
– regarding hearing aid usage.
Abstract
The aim of this gender related study was to find out if there is a significant difference
between how men and women use their hearing aids approximately six months after the
rehabilitation has been concluded. The material consists of 200 questionnaires (HAUQ
Hearing Aids User´s Questionnaire), 100 men and 100 women, which have been sent
from a clinic i Stockholm. The compilation revealed no conclusive differences between
the sexes as regards the usage of hearing aids. However, there was evidence that women
experienced more difficulties with their hearing aids compared to the men in the study.
The results showed that a majority of the users wore their aid/s on a daily basis. It was
also found that users wearing two hearing aids were more satisfied than those using just
one. Apart from the compilation of the questions the study also contains a qualitative
part where reflections made by the users have been categorized and summarized as
examples and illustrations of the results in the quantitative part of the study. The study
reached the conclusion that the similarities regarding hearing aid usage are greater than
the differences but that a variance can be found.

