
AUDIONOMTIDNINGEN 3/14

UTbIlDNINGUTbIlDNING

         AUDIONOMTIDNINGEN 3/14

S

      51

TexTförfaTTare: aNDerS arHaMMar

–             jälvklart är jag nöjd med resultatet av undersökningen, 
det visar ju att vi gör ett bra arbete. Men jag ser också områden 
där vi kan utveckla oss ännu mer, även om vi ligger i topp idag. 
En utmaning, som jag ser det, är att få våra kunder att använda 
sina hjälpmedel fullt ut. Idag är det nog några som inte utnyttjar 
den fulla potentialen av sina hjälpmedel. – Vi vill ju att alla ska 
vara helt nöjda, hela tiden, säger Magnus Ericsson.

Har du alltid velat bli audionom?
– Nej inte direkt, efter gymnasiet var jag ganska skoltrött och 
ville inte studera på ett tag, utan jobbade istället som allt från 
butiksbiträde till budbilschaufför. Sedan tog jag olika kurser på 
Stockholms Universitet, innan jag en dag tog fram mitt special-
arbete från gymnasiet som handlade om hörsel och hörselska-
dor. Vi har hörselnedsättningar i släkten så jag har varit insatt i 
problematiken länge. 
    – Jag insåg då hur intressant det är med ljud och hur kom-
plext örat och hörseln är. Jag sökte till audionomprogrammet på 
Karolinska Institutet och kom in, till släktens stora belåtenhet. 
 
Har du aldrig ångrat ditt vägval?
– Nej, absolut inte, tvärtom. Jag märkte ganska snabbt hur 
otroligt bred utbildningen och yrket är. Kombinationen av 
teknik, medicin och människa är häftig. Jag tror att det är svårt 
att tröttna på audionomyrket eftersom det finns så många olika 
vägar att gå, beroende på vad man är intresserad av. Jag tror 
dessutom att audionomrollen håller på att förändras i och med 
att de privata alternativen blir fler. 
    – Vi får tillsammans se till att förändringarna inte leder till en 
nedrustning av hörselvården och audionomens roll, utan snarare 
stärker och ökar statusen på den.  

Vad hände när du var nyutexaminerad? 
– Efter utbildningen arbetade jag två år på Karolinska universi-
tetssjukhuset. Det var en bra start, men jag ville vara tidig med 
att etablera mig som privat aktör. Därför startade jag Hörbart 
2009.

Varifrån kommer namnet Hörbart?
-– Jag gick förbi en optiker på Södermalm i Stockholm som 
hette Sevärt, och tänkte då att motsvarigheten till det, när det 
gäller hörsel, borde vara Hörbart. Att hjälpa medmänniskor 
med att få olika ljudupplevelser hörbara är ju någonting som vi 
hela tiden försöker åstadkomma. Att få möjligheten att hjälpa 
en person med hörhjälpmedel så att denne för första gången på 
flera år kan höra sin fru i mobiltelefonen, och framför allt att se 
personens reaktion, är oslagbart. 

Vad var det som lockade dig att starta eget?
– Att vara egenföretagare innebär att man kan styra och planera 
sin egen tid och verksamhet. Man arbetar åt sig själv och det gör 
förstås att motivationen ökar. Men jag vill inte sticka under stol 
med att det också många gånger kan vara stressande att hinna 
med allt och att ta rätt beslut.
    – Jag arbetar ungefär halva tiden på mottagningen och halva 
tiden ute på andra arbetsplatser, där jag utreder behoven av 
hörseltekniska arbetshjälpmedel på uppdrag av bland annat 
Försäkringskassan. 

Hur gick det till att komma igång?
– Det gick riktigt bra. Vi öppnade upp portarna för första gång-
en i en lokal en halvtrappa ner på Samaritgänd vid Mariatorget 
på Södermalm. Den var varken bekväm eller speciellt stor,  men 

den hade charm, fyllde de funktioner som behövdes och 
kunderna verkade trivas. 
    – Från och med dag ett var schemat fullt med kunder 
som vi hjälpte med olika typer av hörselförbättrande 
åtgärder, mycket tack vare samarbetsavtal som gav oss 
rätt att ta hand om kunder inom ramen för Stockholms 
Läns Landsting.
    – När Hörselingenjör Ronnie Lindroth börjar 
arbeta på Hörbart och  även gick in som delägare mot 
slutet av 2010,  inriktade vi oss allt mer på att hjälpa 
yrkesverksamma personer med hörselnedsättning till 
ett bättre hörande på deras arbetsplatser. Ett tag 2011 
arbetade vi nästan uteslutande med att hjälpa kunder med 
arbetsplatshjälpmedel, på uppdrag av Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen. 
    – Men så i december 2011 infördes en ny 
vårdreform inom Stockholms Läns Landsting när det 
gäller hörselvård. Hörbart blev då en auktoriserad 
hörselmottagning, och vi bestämde oss för att satsa 
brett så att vi kan hjälpa våra kunder både privat och 
på jobbet. 
    – I samband med det flyttade vi också in i vår 
nuvarande lokal vid Fridhemsplan på Kungsholmen. 
Den nya mottagningen var helt nyrenoverad och vi fick 
chansen att själva anpassa planlösning och inredning 
efter vår verksamhet. Det blev ett riktigt lyft.

Vad har varit svårast med att få igång 
Hörbart?
– Det svåra är att möta expansionen på rätt sätt, att 
få rätt balans mellan kundunderlag och anställda på 
Hörbart.
    – Verksamheten har gått väldigt bra. Idag är 
vi tio anställda, varav sex är tidigare studenter från 
KI:s Audionomprogram. Fler och fler kunder hittar 
till oss på Hörbart. Vi är mycket stolta och glada 
över att majoriteten av våra nya kunder kommer på 
rekommendation från personer som vi tidigare har 
hjälpt. De personliga rekommendationerna är viktiga 
för oss.

Hur ser det ut inför framtiden?
– Jag ser självklart positivt på framtiden. Det händer 
så mycket på teknikområdet hela tiden, vilket är väldigt 
kul samtidigt som det är en utmaning för oss. Vi måste 
fortsätta att ligga i framkant, och därför har vi en 
policy på företaget att vi ska sätta av tid varje vecka åt 
att uppdatera oss genom att läsa vetenskapliga artiklar, 
utöver att vi kontinuerligt vidareutbildar oss på kurser. 
    – Målet är att vi ska vara det självklara valet för alla 
som vill ha det bästa.  

Vill du ha hjälp? – Kontakta oss!
Hörbart Stockholm | Arbetargatan 31 
(korsningen Fleminggatan/Arbetargatan), 112 45 Stockholm
Tel. 08-720 14 00 | www.hörbart.se | info@horbart.se

Nickar du bara och håller med?

Hörbart Stockholm är en Auktoriserad hörselmottagning. Om 
du är i behov av hörapparater eller andra hörselhjälpmedel 
kan de helt eller delvis bekostas av Stockholms Läns Landsting 
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Att höra bra på arbetet är viktigt 
både för att kunna göra ett bra 
jobb och för den sociala gemen-
skapen. 

Nedsatt hörsel behöver inte 
vara ett hinder för din karriär.

SeVÄrT 
BLeV 
HörBarT

egentligen hade Magnus ericsson nog tänkt sig att bli fotbollsproffs. Men ödet ville annorlunda och 
nu sitter han, 32 år gammal, som  grundare och VD för  Hörbart i Stockholm. På fem år har Hörbart 
växt och blivit den hörselmottagning i Stockholm som har de mest nöjda kunderna enligt institutet 
för kvalitetsindikatorer, vilket Magnus stolt kan konstatera.

Namn: Magnus Ericsson
Bor: Södermalm, Stockholm
Utbildad: Audionomprogrammet KI
Första audionomjobb: Hörsel- och balanskliniken 
Rosenlund, utvidgad vuxenrehabilitering
Nuvarande jobb: VD och Leg. audionom på 
Hörbart Stockholm

Målet är att vi ska vara det 
självklara valet för alla som 

vill ha det bästa. 
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