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Krister Nordin har gått till historien som en av de bästa fot-
bollsspelarna i Allsvenskan under 1990-talet med flera SM-
guld och cupvinster. Till det kan han lägga att han utsågs till 
danska ligans bästa spelare 2002 när han spelade i Bröndby. 
En tuff och teknisk mittfältare som aldrig backade undan i 
närkamperna, och som alltid spelade i kortärmat, oavsett hur 
kallt det var på plan.

Krister har berättat att när han gick från Djurgården till AIK 
1992, så skreks det en hel del från läktarna. Det är inte alltid 
populärt att byta lokal klubb. Men det mesta hörde han inte. 
Kanske för att han inte skaffade hörapparater förrän fotbolls-
karriären var över?

Krister!



-  Det är ju så när man är ung, man skjuter det 
där framför sig lite grann. Jag kände mig inte 
gammal nog för att ha en hörapparat, så jag in-
billade mig att det gick bra ändå. Och det gjorde 
det ju också genom att jag hörselkompenserade. 
- Jag satte mig långt fram på konferenser, och 
jag såg till att så ofta jag kunde, vända mitt 
dåliga öra mot den som jag skulle höra på. Om 
någon pratade otydligt så brukade jag säga till 
att jag hörde dåligt. 
– Svårast var det annars i sociala situationer, 
speciellt i stökiga miljöer, som restaurangbesök 
eller födelsedagskalas. Då fick jag tänka på hur 
jag placerade mig vid bordet, eftersom jag hör 
bättre på vänster öra.

Hörselnedsättning finns i släkten
En annan bidragande orsak till att Krister till en 
början inte tog steget att göra ett hörselprov, 
kanske var att både hans far och farfar hade 
hörselproblem, så det var något man bara hade. 

- Det har även gått i arv till min son, så för ca 
15 år sedan var vi med i ett forskningsprojekt på 
Karolinska Institutet för att se om det var något 
genetiskt på killsidan i släkten.
-  Jag släpade dit hela tjocka släkten till sjuk-
huset, och våra prover skickades sen till USA, 
men efter det hörde vi ingenting så jag vet inte 
hur det gick. 
- Jag tycker fortfarande att det vore intressant 
att få höra om det här efter alla dessa år, om det 
är någon defekt som vi har på killsidan. 

Hörhjälpmedel gjorde stor skillnad
Det var först när Krister slutat att spela fotboll 
på elitnivå, som han tog tag i sina hörselpro-
blem, mycket tack vare tjatet från omgivningen, 
men också för att han själv märkte att hörseln 
på högerörat förändrades markant.
- Det gick rätt fort utför, tycker jag. 

Hörselprovet resulterade i att Krister började 
med hörapparater, och han har för det mesta 
varit nöjd med dem.
– Det gjorde jättestor skillnad när jag fick dem. 
Jag hörde mer och ljuden blev tydligare och 
klarare.
– I början var det även en del ljud som var 
väldigt obehagliga, till exempel klirret från bes-
tick, som gjorde att jag fick ont i huvudet. Men 
jag gick tillbaka till audionomen några gånger 
för att justera inställningarna och då blev det 
bättre.
Krister skaffade även en ComPilot till mobilen, 
en dosa runt halsen, vilket gav en stor förbätt- 
ring vid telefonsamtal. 
Till det hade han en Roger Table Mic II att lägga 

på bordet när det var sammanträden, och en 
Roger Pen kopplad till hörapparaterna som han 
kunde rikta, allt för att vardagen skulle fungera, 
och det gjorde den. 

Ny teknik löser vardagssituationer
Nyligen fick Krister chansen att byta upp sig till 
den nya generationens hörapparater, även det 
efter lite tjat från omgivningen, och det blev 
ännu ett lyft tycker han.

Krister beskriver hur ljudmiljön kan vara hemma, 
och här är vi nog många som känner igen oss.

- Jag står i köket och lagar mat och har spisfläkt 
ovanför huvudet och så låter det från stekpan-
nan och så säger min fru någonting i vardags- 
rummet en bit ifrån, då måste jag gå ifrån 
spisen för att höra vad hon säger. Sedan har 
hon, som många andra kvinnor, en tendens att 
prata hela tiden och gå in i ett annat rum och 
fortsätta prata. Det blir ett irritationsmoment, 
inte bara för mig, utan även för henne.

- Men de här nya hörapparaterna jag nu fått, tar 
hand om även det problemet tycker jag. De är så 
diskreta också, de syns bara bakifrån lite grann. 
Så jag är jättenöjd med mina senaste hörappa-
rater, fantastiskt hur de utvecklats från att vara 
bra till att bli ännu bättre.  

Krister noterar att han numera inte behöver sin 
ComPilot hängande runt halsen när han ska 
prata i telefon.

- Den var ju lite jobbig, inte minst när man 
skulle gå bort och vara finklädd, skulle jag ha 
den innanför skjortan tog den inte upp ljudet 
ordentligt. Det blev att jag lämnade den hemma.
- Men med mina nya hörapparater har jag  
direktkontakt med telefonen, och det är ju  
perfekt. Jag kan sitta och jobba och lägga 
telefonen 10 m bort, samtidigt som jag går 
runt och pratar i mikrofonen som sitter bak på 
hörapparaten. De är superkänsliga, utvecklingen 
har verkligen gått framåt!

- Jag kan ju också lyssna på musik, vilket en 
kollega var lite avundsjuk på. ”När de håller 
tråkiga föredrag på jobbet så kan ju du sätta på 
lite musik istället i bakgrunden.” 

- De nya hörapparaterna sorterar också bort allt 
ovidkommande brusljud, till exempel när jag 
sitter i en bil och pratar, så det enda jag hör är 
superklart stereoljud rakt in i huvudet. Jättebra! 

För även om Krister rätt tidigt märkte att han hörde dåligt, så dröjde det fram till 
40-årsåldern innan han gjorde något åt det. 
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Fjärrkontroll i mobiltelefonen
Krister är också nöjd över att han lätt kan ställa 
in olika program beroende på vilken miljö han 
befinner sig i.
- Jag har två program nu, ett som kallas för 
360 grader som tar upp ljud runtomkring och 
ett som fungerar när jag sitter och pratar med 
någon framför mig. Det är jättesmidigt att skifta 
mellan programmen, jag kan trycka antingen på 
hörapparaten eller styra det hela via en app på 
telefonen.

- Jag kan också justera volymen upp och ner 
hela tiden på båda ställena. Så skulle någon 
prata lite tyst en bit bort, så höjer jag bara min 
volym. Det gör att jag numera också kan sätta 
mig var jag vill på konferenser, hörapparaterna 
fixar det hela.

Den enda extrautrustning som Krister behöver 
idag är till tv:n. 
- Jag har en liten dosa kopplad till tv:n, som 
sänder direkt till hörapparaterna. Så nu stör jag 
ingen, vilket jag gjorde förut när jag behövde ha 
hög volym på tv-programmen för att höra. 

Hörapparater viktiga för självkänslan
Krister konstaterar att hörapparater också är bra 
för självkänslan.
- Har man inte hörapparater kan man ju framstå 
som lite dum eller konstig. Hör man inte så är 
det lätt att hamna utanför och bli lite asocial. 
Man är ju inte med i gemenskapen på samma 
sätt.
- Min pappa Hasse har också dålig hörsel. Han 
har jobbat som mekaniker och varit utsatt för 
höga ljud i många år. Men nu har även han fått 
nya hörapparater, och när jag fyllde år senast 
så sa min fru efter att alla hade gått hem, att 
Hasse var glad och social idag och jäklar vad 
han pratade. Och det är ju så det blir, när man 
plötsligt hör vad alla andra säger.

- Så jag råder verkligen alla att skaffa hörappa-
rat för att komma med i samtal och gemenskap. 
- Man ska aldrig skämmas för att gå och skaffa 
hörapparater, det är inget att tveka över, det är 
självklart att du ska använda de hjälpmedel som 
finns. Idag är tekniken så fantastiskt bra och 
apparaterna så små att de knappt syns.

Idag skulle Krister troligen inte ha några 
problem med att höra vad fansen ropar från 
läktaren, men det är ok, för han skulle bara höra 
positiva omdömen från en tacksam publik som 
minns gulddagarna på 90-talet.

Text: Anders Arhammar
Foto: Mia Galde
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Ålder: 51 år.
Bor: Ekerö, Stockholm.
Familj: Fru Marina, barnen Andreas, 28, och Jennie, 26.
Intressen: All idrott, umgås med vänner och familj, jakt.
Yrke: Utesäljare på Ahlsell i Skärholmen., fotbollstränare. Före detta allsvensk fotbollsspelare.

Meriter: 
Två SM-guld och fyra cupguld.
Spelat 306 matcher i Allsvenskan, varav 222 för AIK och 84 för Djurgården. 
AIK:s mest varnade (61) och utvisade (5) spelare genom tiderna
Ende svensk som har gjort mål för ett svenskt klubblag på gamla Wembley mot Arsenal, Champions League 1999
Årets mittfältare i svensk fotboll 1999
Spelat 58 matcher i danska ligan. Danska ligans bästa spelare samt dansk ligamästare 2002.
Två U21-landskamper.

För även om Krister rätt tidigt märkte att han hörde dåligt, så dröjde det fram till 
40-årsåldern innan han gjorde något åt det. 
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