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Det viser seg at så mye som hver 10. arbeidstaker har hørselsproblemer i en eller annen form. 
Hvis disse arbeidstakerne ikke får støtte og oppfølging av kolleger og ledelse på 
arbeidsplassen er det fare for at de kan falle ut av arbeidsmarkedet. Dette gjelder for eksempel 
voksne som har fått Cochlear implantat1 (CI). Etter å ha operert inn CI vil de fleste kunne 
registrere flere lydsignaler, men dette innebærer nødvendigvis ikke at disse personene 
automatisk kan kommunisere ut fra samme prinsipper som personer med full hørsel. Funn fra 
en større undersøkelse gjennomført ved Norges teknisk, naturvitenskapelige universitet 
(NTNU, ViLL), tyder på at hørselshemmede i varierende grad opplever støtte fra kolleger og 
ledelse.  
 
Dersom en arbeidstaker opplever å få støtte fra kolleger og ledelse vil vedkommende 
sannsynligvis også oppleve sosial tilhørighet og betrakte seg selv som verdifull arbeidstaker. 
Vilkårene for dette varierer arbeidsplasser i mellom. Funn fra vår undersøkelse peker på at 
ulike forhold som hemmer eller fremmer kommunikasjon har betydning for opplevelsen av 
sosial tilhørighet. Kommunikasjonsflyt er et grunnleggende element i arbeidsfelleskap. En CI-
operert forteller at det ”koster” ganske mye å skulle ta del i den kommunikasjonen som 
foregår: 
 

Vi er jo veldig oppmerksomme da, vi er jo veldig arbeidsomme, for gudene skal vite at 
vi jobber mye for å få tak i budskapet i det som blir formidlet til oss. For vi er jo og 
gjerne personer som stiller veldig store krav til oss selv fordi at vi er jo alltid på 
etterskudd med alt, så vi jobber jo nesten dobbelt så mye som alle andre egentlig. Så vi 
er jo en arbeidsom flokk altså. 

 
Sitatet illustrerer et sterkt ønske om å delta i kommunikasjon. Kommunikasjon er sentralt for 
læring på arbeidsplassen. I arbeidslivsforskning er det en utbredt oppfatning av at læring i stor 
grad skjer gjennom det daglige arbeidet og i samspill mellom mennesker som inngår i det 
praksisfellesskap man er en del av (Lave & Wenger, 1991). Opplevelse av sosial tilhørighet er 
grunnleggende for å kunne fungere og lære i arbeidsfelleskap. Det er behov for å konkretisere 
hvilken form for støtte fra kolleger og arbeidsgiver som kan bidra til at personer med nedsatt 
hørsel kan bli en del av arbeidsplassens faglige og sosiale fellesskap.  
 
Hva kan arbeidsgiver gjøre? 
Flere av de vi har snakket med forteller at de befinner seg i en situasjon der de opplever å 
mangle oversikt over det som foregår på arbeidsplassen. Dette kan handle om at de ikke får de 
nødvendige tekniske hjelpemidler, at de ikke får klarhet i hvem som for eksempel har ansvar 
for tilrettelegging, eller at innspill i form av muntlige og skriftlige henvendelser forblir 
ubesvart. I tillegg bidrar det heller ikke til oversikt at informasjon i liten grad er skriftliggjort: 
 

                                                 
1 Cochlear implantat er et teknisk hjelpemiddel som ved elektrisk stimulering av det indre øret gir døve/sterkt 
hørselshemmede personer mulighet til å oppfatte lyd. 
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Når vi sitter og snakker sammen så opplever ledelsen at vi har god kontakt, men jeg 
opplever ikke det, så vi har to forskjellige opplevelser. Hva som er god 
kommunikasjon for dem, vet jeg ikke, men for meg har det med saksliste, 
gjennomføre, lage handlingsplan og se at ting skjer og at alt skjer skriftlig, det er god 
kommunikasjon for meg. 

 
Vedkommende fortalte at den generelle opplevelsen som arbeidstaker på denne 
arbeidsplassen handlet om å ikke bli tatt på alvor og å ikke bli hørt. Det kan synes som om 
ledelse og arbeidstaker har ulik opplevelse av situasjonen og hva som skaper god 
kommunikasjon. Det som sies i et møte mellom leder og arbeidstaker kan oppfattes som en 
slags ”kontrakt” mellom partene innenfor de områdene som diskuteres. I dette tilfelle 
opplever arbeidstakeren at den muntlige samtalen ikke er tilstrekkelig. Dersom en bedrift har 
en muntlig kultur for informasjonsflyt, forpliktelser mellom partene osv., vil personer som har 
behov for skriftliggjøring kunne oppleve at de faller utenfor det kommunikative fellesskapet. I 
forlengelsen av dette kan det være naturlig å spørre om situasjonen illustrerer mangel på 
kunnskap om arbeidstakeres behov eller om det er arbeidsplassens kultur for inkludering som 
kommer til syne. 
  
Arbeidstakers opplevelse av å bli hørt og opplevelse av å bli tatt på alvor kan for eksempel 
dreie seg om at arbeidsgiver besvarer skriftlige og muntlige henvendelser og sørger for at 
tekniske hjelpemidler skaffes til veie. Det kan også handle om å være i forkant, slik at den CI-
opererte ikke befinner seg i en situasjon der vedkommende må etterspørre og kreve de 
nødvendige tilpasninger. Det å bli tatt på alvor som arbeidstaker kan nettopp dreie seg om at 
det er arbeidsgiver som etterspør hvilke behov den enkelte har. En informant uttrykte dette 
slik ”Jeg er blitt godt mottatt her og de tar tilrettelegging på alvor faktisk, de spør mye.” 
Følgende punkter er eksempler på forhold vedrørende arbeidsgivers rolle som kan bidra til CI-
operertes opplevelse av å være verdifulle arbeidstakere:  
 

• Sørge for at nødvendig informasjon foreligger skriftlig (møteinnkallinger, referater 
osv.)  

• Klargjøre ansvar for oppfølging og tilrettelegging  
• Sørge for at nødvendig teknisk utstyr skaffes til veie  
• Møblere og organisere arbeidsplassen slik at det blir lettere for personer med nedsatt 

hørsel å se de som snakker (for eksempel skaffe ovale eller runde bord) 
• Spørre hva arbeidstakere med nedsatt hørsel har behov for i ulike situasjoner 

 
I arbeidsfelleskap er alle avhengig av en inkluderende kultur. Von Krogh, Ichijo & Nonaka 
(2005) bruker begrepet ”kunnskapshjelpende kontekst” når de omtaler felles møtesteder som 
gjør det mulig å utvikle gode relasjoner på arbeidsplassen. En kunnskapshjelpende kontekst 
betraktes som et møtested som oppmuntrer og gir næring til deltakelse på mange forskjellige 
nivåer. Det er dette møtestedet som inspirerer til å engasjere seg i organisasjoner preget av 
høy grad av omsorg.  
 
Hva kan kolleger gjøre? 
Det er en utfordring å inkludere den enkelte slik at alle arbeidstakere kan oppleve at de er en 
del av en kunnskapshjelpende kontekst. CI-opererte kan oppleve ufrivillig ensomhet på 
arbeidsplassen. Flere av de vi har snakket med forteller at de kan bli sittende alene ved 
lunsjbordet eller oppleve å ikke å bli inkludert i samtaler som foregår. Følgende utsagn 
illustrerer hvordan kollegers opptreden kan ha voldsom symboleffekt: 
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På infomøtet ble vi sittende i kantina. Rundbord, masse rundbord. Stappfullt. Jeg sitter 
alene og har ledige plasser (ved bordet), og folk kommer og spør om det er ledig plass. 
Så drar de stolen bort. Det er ingen som vil sitte sammen med meg. Og det er 
stappfullt overalt. 

 
Situasjonen synes å gjenspeile et fellesskap som demonstrerer at denne personen ikke er 
inkludert i fellesskapet. I tillegg var hele staben tilskuere til det som skjedde. Noe som 
sannsynligvis forsterker opplevelsen av å bli holdt utenfor fellesskapet. Situasjonen 
gjenspeiler ikke en inkluderende kultur, og det er lite trolig at erfaringer av denne typen bidrar 
til at arbeidstaker får opplevelsen av å være del av en kunnskapshjelpende kontekst.  
 
Dersom en stadig går glipp av viktig informasjon i samtaler kan dette oppleves frustrerende. 
Det å stadig måtte be andre om å repetere det som allerede er sagt, kan ta motet fra enhver til 
å delta i samtaler. I mellommenneskelig kommunikasjon kan det å inkludere andre i samtaler 
skje gjennom enkle kommunikative grep. Følgende eksempel illustrerer hva et slikt grep kan 
bestå i:    
 

Det er merkelig at de gjør det uten at jeg har sagt noe, de ser i min retning og snakker 
tydelig. Og så var det ei i dag som sa ”vi snakker om ferie”. De sa tema uten at jeg ba 
om det, og da var jeg veldig forbauset. For det er jo viktig å vite tema, for å henge på 
hva de snakker om når de snakker om ferie. Også snakket de om de strenge reglene på 
flyplassen for eksempel, de sier fra om hva de snakker om når jeg kommer – uten at 
jeg har bedt om det. 

 
Det å inkludere andre i samtale ved å tydeliggjøre tema og skifte av tema kan sies å være et 
allment fenomen som vil være av stor betydning (uavhengig av hørsel) med henblikk på å 
oppleve tilhørighet i et fellesskap. Vårt materiale viser likevel at denne formen for invitasjon 
er særdeles betydningsfull for personer med redusert hørsel. Sitatet ovenfor viser at kolleger 
kan ta i bruk enkle, generelle kommunikasjonsgrep slik at personer med nedsatt hørsel kan 
følge og delta i samtaleforløp. Følgende liste peker på noen forhold som kan bidra til at 
personer med nedsatt hørsel opplever at kolleger inkluderer dem i det faglige og sosiale 
arbeidsfellesskapet:  
 

• Invitere inn i samtaler, for eksempel ved å: 
Fortelle hvilket tema samtalen sirkler rundt 
Fortelle når gruppen skifter samtaletema 

• Oppsummere underveis i samtaler  
• Sitte eller stå slik at personer med nedsatt hørsel kan se hva som sies 
• Aktivt motarbeide synlig ekskludering ved å oppsøke eller invitere kolleger inn i 

sosiale fellesskap (jfr. personen som ble sittende alene ved bordet i en fullsatt sal) 
• Spørre hva kolleger med nedsatt hørsel har behov for i ulike situasjoner 

 
Våre funn viser at både kolleger og arbeidsgiver kan bidra slik at personer med nedsatt hørsel 
ikke opplever arbeidslivet som en kamp om å bli med i fellesskapet på arbeidsplassen. De 
forholdene vi har pekt på handler samtidig om mulighetene for læring på arbeidsplassen. 
Læring i arbeidslivet handler om adgang til læringsmuligheter i fellesskapet; mulighet for å 
lære gjennom å observere, følge andre, øvelse og utøvelse (Nielsen & Kvale 2003). Da blir 
det å ha faglig og sosial tilhørighet avgjørende for muligheten til å lære å utvikle seg i 
arbeidsfellesskapet.  
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