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Arbetsförmedlingen 

Fel fakta om hörselskadade kan ge minskat engagemang för tillgänglig 
arbetsmarknad 
 
Det är med besvikelse som Hörselskadades Riksförbund (HRF), konstaterar att 
Arbetsförmedlingen sprider gravt vilseledande siffror om antalet personer i yrkes-
verksam ålder som har en hörselnedsättning.  

HRF känner en stark oro för att detta ska försvåra och försena åtgärder för att göra 
arbetsmarknaden fullt ut tillgänglig för hörselskadade.  

I Arbetsförmedlingens rapport ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2016”, framtagen i samarbete med Statistiska Centralbyrån, 
SCB, anges att antalet personer med en hörselnedsättning i åldersspannet 16-64 år är 
105 000. Eller var 59:e person i yrkesverksam ålder. 

Den mest trovärdiga, och mest använda, källan vid bedömningar av antalet personer 
med olika sorters funktionsnedsättningar är Statistiska Centralbyråns, SCBs, årliga 
levnadsnivåundersökningar, de så kallade ULF-undersökningarna. Och i ULF-
rapporten för 2016 anges antalet personer med hörselnedsättning i samma ålders-
intervall till 739 000 personer, alltså mer än 600 000 fler än i Arbetsförmedlingens 
rapport. Eller var 8:e person i yrkesverksam ålder. 

Att statistiska uppgifter om samma företeelse i en befolkning men från olika källor 
kan skilja sig lite åt är inte ovanligt. Det finns alltid en felmarginal när sådan infor-
mation inhämtas. Men att Arbetsförmedlingen hävdar att antalet hörselskadade i 
yrkesverksam ålder bara är en sjättedel av vad ULF-undersökningarna redovisar är 
inte en statistisk variation. Det är ett grovt sakfel. Ingen kan på allvar hävda att mäng-
der av människor i ULF-undersökningarna på pin kiv skulle hävda att de har en 
hörselnedsättning utan att så är fallet. 

Arbetsförmedlingen presenterar naturligtvis inte medvetet felaktiga uppgifter om 
antalet hörselskadade. Men inte desto mindre kan dessa uppgifter ge upphov till 
felaktiga prioriteringar. Det blir logiskt att avsätta mindre resurser för specialiststöd, 
hjälpmedel och vägledning till en grupp bestående av drygt 100 000 personer än till 
en grupp bestående av drygt 700 000 personer. 
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HRF oroas också för att de negativa följderna av den missvisande statistiken kan 
sträcka sig långt utanför Arbetsförmedlingens egen verksamhet. Rapporten 
”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning” tar 
Arbetsförmedlingen årligen fram på direkt uppdrag av regeringen.  Den får därmed 
rollen av referensmaterial även för andra myndigheter, för regeringen och regerings-
kansliet, för riksdagspolitiker och för politiker och tjänstemän i kommuner och 
landsting. 

När omfattningen av hörselskador bland yrkesverksamma kraftigt underskattas är 
risken uppenbar att intresset minskar för nödvändiga regelskärpningar när det gäller 
bullerföreskrifter eller rätt till hörselkontroller för fler arbetstagare. När besluts-
underlaget brister blir det lättare för politiker att motivera försämringar som hårdast 
drabbar hörselskadade, exempelvis de sänkta bullerkrav vid nybyggnationer som 
nyligen beslutats. 

Att en stor statlig myndighet sprider vilseledande uppgifter om omfattningen av en 
av de vanligaste funktionsnedsättningarna är allvarligt. HRFs ser därför med stort 
intresse fram mot information om vilka mått och steg Arbetsförmedlingen planerar 
att vidta för att korrigera de felaktigheter vi här har påvisat. Och om hur Arbetsför-
medlingen tänker säkerställa att kommande rapporter ger en korrekt bild av antalet 
hörselskadade på svensk arbetsmarknad. 
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