
Fysiskt möte

Välj lokaler med bra ljudmiljö
Ljud runtomkring, så som ekon, trafik och 
annat buller och skrammel, gör det svårt 
för personer med hörselskada att höra. 
Fråga gärna innan ni öppnar fönster och 
dörrar som släpper in ljud utifrån. 

Använd mikrofon
Se till att det finns mikrofon på plats och se 
till att alla som pratar använder en. Detta 
vare sig de är på scen eller ställer en fråga 
från publiken. Ibland menar vissa talare att 
de pratar högt nog att alla hör även ifall 
de inte använder mikrofon, som arrangör 
behöver en då vara tydlig med regeln att 
användandet av mikrofon gäller alla. 

Se till att det finns hörslinga
En hörslinga gör att personer med hörap-
parater lättare hör vad talaren säger. Det 
krävs ofta att en frågar efter hörslinga då 
alla lokaler inte har det installerat. Det finns 
portabla hörslingor som en kan använda. 

Tolkning
Vissa personer med hörselskada behöver 
tolk, det kan vara teckenspråkstolk eller 
skrivtolk. Tolk behöver bokas i förväg och 
gärna i god tid. Därav är det bra att be 
den som behöver det att anmäla in till-
gänglighetsbehov innan mötet. 

Belysning är viktigt
God belysning är viktigt för personer med 
hörselskada då många läser på läppar, 
använder teckenspråkstolk och på andra 
sätt förlitar sig på kroppsspråk som kom-
munikation. 

Texta filmer
För att alla ska kunna hänga med ifall 
visuella verktyg används är det viktigt att 
dessa är tillgängliga. Att texta filmklipp 
är ett bra exempel på hur en kan göra 
visuella verktyg som är till värde för alla. 

Tillgängliga möten
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Digitalt möte
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Digitalt möte

Bra ljud
Ljud runtomkring så som trafik, prat och 
skrammel gör det svårt för personer med 
hörselskada att höra ordentligt. Se därför 
till att alla på mötet stänger av mikrofo-
nen ifall de inte pratar och att deltagarna 
använder mikrofoner som inte hackar. 

Ha kameran på och 
bra belysning
Att ha kameran på är viktigt för per-
soner med hörselskada då många läser 
på läppar och på andra sätt förlitar sig 
på kroppsspråk som kommunikation. Att 
belysningen är bra är också viktigt så att 
personen inte hamnar i skugga eller på 
annat sätt blir svårt att se. 
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Tolkning
Vissa personer med hörselskada behöver 
tolk, det kan vara teckenspråkstolk eller 
skrivtolk. Tolk behöver bokas i förväg och 
gärna i god tid. Därav är det bra att be 
den som behöver det att anmäla in till-
gänglighetsbehov innan mötet. 

Textning
För att alla ska kunna hänga med ifall 
visuella verktyg används är det viktigt att 
dessa är tillgängliga. Att texta filmklipp 
är ett bra exempel på hur en kan göra 
visuella verktyg som är till värde för alla. 
Ifall mötet spelas in med syftet att sprida 
till de som inte kunde närvara bör mötet 
textas. Alternativt kan mötet samman-
fattas med en kompletterande text så att 
personer med hörselskada också kan ta 
del av informationen.


