
Varje dag utsätts du för en mängd olika ljud. Ljuden kommer 
från rörelse. När vinden blåser, börjar bladen på träden att röra 
sig. När bladen rör sig, driver molekylerna i luften och gör att de 
vibrerar. Dessa vibrationer är bättre kända som ljudvågor. Och det 
är de ljudvågorna som vi hör när våra öron fångar upp dem. 

Så hur fångar våra öron upp dem och förvandlar dem till något 
som vi uppfattar som ljud? Och vad händer när våra öron inte 
fungerar som de ska?

HUR DIN HÖRSEL 
FUNGERAR
OCH VAD DET INNEBÄR ATT HA 
HÖRSELNEDSÄTTNING



Det mänskliga örat är ett otroligt sofistikerat, känsligt och 
komplext organ som alltid jobbar hårt. Örat har tre huvud-
områden

  Ytterörat

  Mellanörat

  Innerörat

Dessa tre måste fungera för att vi ska höra och kunna njuta 
av miraklet av ljud.

Så hur fungerar de?
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YTTERÖRAT
Ytterörat består av den yttre delen av örat 
och hörselgången. Trumhinnan i slutet 
av hörselgången bildar gränsen till mel-
lanörat. 

Ytterörat är ungefär som en parabolan-
tenn. Det fångar upp ljudvågorna och tar 
dem till trumhinnan, som gör att trumhin-
nan vibrerar. 

MELLANÖRAT
Mellanörat är luftfylld. Det finns tre små 
ben i mellanörat (kända som hörselbe-
nen): hammaren, städet och stigbygeln. 
De kallas så på grund av sin form. Deras 
huvuduppgifter är att ta vibrationer från 
trumhinnan till innerörat.   

De två musklerna som sitter samman med 
hörselbenen aktiveras när mycket höga 
ljud når örat. Deras huvuduppgift är att 
minska överdrivet ljudtryck innan det når 
innerörat. 

INNERÖRAT
Innerörat, även känt som snäckan, är 
format som ett snigelskal och fyllt med 
vätska. Balansorganet är kopplat till inne-
rörat och består av tre vätskefyllda halvcir-
kelformade kanaler. 

När ljud närmar sig örat kommer stigby-
geln att agera som en kolv och göra att 
innerörats vätska rör sig och aktiverar 
hårcellerna.  

Det finns omkring 20 000 hårceller som 
alla skickar impulser till hjärnan via den 
hörselnerven. Det är vad hjärnan uppfattar 
som ljud.

YTTERÖRAT INNERÖRAT

MELLANÖRAT



Miljontals människor världen över har hörselproblem i form av 
hörselnedsättning eller tinnitus. Den vanligaste typen av hörsel-
nedsättning är åldersrelaterad, men det påverkar även barn och 
ungdomar. 

Även om en hörselnedsättning är väldigt individuellt, finns det två 
huvudtyper av hörselnedsättning.

   Ledningshinder: när hörselnedsättningen orsakas av problem i 
hörselgången, trumhinnan eller mellanörat

   Sensorineural: när hörselnedsättningen orsakas av problem på 
hörselnerven eller sinnescellerna i innerörat

Genom dessa slingrande vägar, kan örat plocka upp ljudvågor, 
omvandla dem till benvibrationer, sedan till vågrörelser i vätskan, 
och slutligen till nervimpulser som kan tolkas av hjärnan. 

Även den minsta avvikelsen i detta komplexa system kan äventyra 
din hörsel. Det är då en hörselnedsättning eller en försämring 
inträffar. 

TYPER AV  
HÖRSELNEDSÄTTNINGAR

ALLT MÅSTE FUNGERA  
FÖR ATT VI SKA HÖRA  
ORDENTLIGT



En vanlig missuppfattning är att hörselnedsättning har att göra 
med volymen/styrkan. Det är oftast inte fallet.

I själva verket har vissa människor bara svårt att höra inom ett 
specifikt och snävt frekvensområde. Det innebär att  diskrimina-
tionen dvs taluppfattningen är försämrad. Utmaningen här är att 
du kan höra tal, men du förstår det inte.

Obehandlad hörselnedsättning kan ha en enorm effekt på 
människor. Det blir svårt att hänga med i konversationer, nyheter, 
evenemang och i din omgivning i allmänhet. Och det kan leda till 
en känsla av isolering, trötthet och ensamhet. 

När det gäller barn kan hörselnedsättning ha en mycket negativ 
effekt på barnets språkutveckling och inlärningsförmåga, om det 
inte upptäcks i tid. Så det är viktigt att göra något åt problem 
med hörseln så snart som möjligt.

HÖRSELNEDSÄTTNING HANDLAR 
INTE OM VOLYM

DEN SOCIALA UTMANINGEN AV 
HÖRSELNEDSÄTTNING



Kirurgi eller medicinering kan ibland förbättra konduktiv 
hörselnedsättning. Hörapparater är fortfarande det bästa 
sättet att få bättre hörsel, särskilt med sensorineural hörsel-
nedsättning.

Hörapparater är idag i stor utsträckning anpassade till an-
vändarens specifika behov och unika hörselnedsättning och 
öron. 

Och även om hörapparater inte helt kan återställa hörsel-
nedsättningen, kan de ge en avsevärd förbättring av hör-
förmågan i alla situationer samt hjälpa hörselskadade få en 
högre livskvalitet.

HUR MAN  
BEHANDLAR HÖR-
SELNEDSÄTTNING

Tror du att du har en hörselnedsättning?

 Gör vårt gratis hörseltest online 

Hitta din närmaste audionom

VI vet att en hörselnedsättning är komplicerat. Varje problem är individuellt 
 och varje lösning är unik. Därför söker vi kontinuerligt de mest 

naturliga och personliga lösningarna för varje enskild hörselnedsättning. 
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HÖRSELTEST ONLINE

https://www.widex.se/sv-se/online-hearing-test?utm_campaign=downl-how-hearing-works&utm_medium=ebooklet&utm_source=&utm_content=downl
https://www.widex.se/sv-se/shopfinderpage?utm_campaign=downl-how-hearing-works&utm_medium=ebooklet&utm_source=&utm_content=downl

