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Sammanfattning 
 
Hörseln är ett av våra viktigaste sinnen för att upprätthålla en god kommunikation. För 
personer med hörselnedsättning kan dock kommunikationen bli lidande. Då kan audiologisk 
rehabilitering vara en förutsättning för att förbättra kommunikationen och minska de 
hörselrelaterade besvär som ofta upplevs i samband med en hörselnedsättning. Syftet med 
denna studie är att undersöka effekten av Individualiserad Internetbaserad Aktiv 
Kommunikationskurs (IIAK). IIAK riktar sig till personer med hörselnedsättning som 
upplever kommunikationssvårigheter i vardagen. Syftet med IIAK är att öka deltagarnas 
aktivitet och delaktighet i sociala sammanhang samt förbättra deras användning av 
kommunikationsstrategier. IIAK pågick under fem veckor och bestod av fem moduler vilka 
belyste olika kommunikationssituationer som personer med hörselnedsättning ofta upplever 
svåra. I studien deltog 24 deltagare som rekryterades via annonsering på 
audionommottagningar i Sverige samt via sociala medier. Två frågeformulär användes vid 
för- och eftermätning för att undersöka effekten av kursen. Även deltagarnas subjektiva 
upplevelse av IIAK undersöktes genom utvärderingsblanketter. Resultatet visar på signifikant 
förbättrade resultat för kommunikationsstrategier och aktivitet och delaktighet. Analys av 
effektstorleken visar på en måttlig effekt av interventionen. Resultatet tyder på att IIAK är en 
användbar intervention för att förbättra kommunikationen för personer med hörselnedsättning. 
Resultatet indikerar även att internet kan vara ett lämpligt verktyg i den audiologiska 
rehabiliteringen för att tillhandahålla information om hörsel och kommunikationsstrategier.  
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1. INLEDNING 
 
Hörselnedsättning är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna och sannolikheten att få 
nedsatt hörsel ökar med stigande ålder (Davis, Smith, Ferguson, Stephens & Gianopoulos, 
2007; Laplante-Lévesque, Hickson & Worrall, 2010). I Sverige upplever ungefär 1,4 miljoner 
människor någon form av hörselbesvär (Hörselskadades Riksförbund, 2015). En 
hörselnedsättning kan påverka en persons lyssningsförmåga på många olika sätt, till exempel 
genom att försvåra förmågan att detektera och identifiera det talade budskapet, särskilt i 
störande bakgrundsljud, samt att bidra till sämre lokaliseringsförmåga av olika ljudkällor 
(Arlinger, 2003). Då en hörselnedsättning bidrar till en rad olika lyssningssvårigheter behöver 
en person med nedsatt hörsel koncentrera sig mycket mer än vad normalhörande behöver göra 
för att uppfatta vad som sägs, vilket i sin tur bidrar till trötthet hos personen med 
hörselnedsättning (Arlinger, 2003). De ovanstående faktorerna och svårigheterna vid samtal 
kan öka risken för att personen med hörselnedsättning drar sig undan från sociala 
sammanhang, vilket kan leda till social isolering, försämrad psykosocial hälsa och livskvalitet 
(Arlinger, 2003; Öberg, Bohn & Larsson, 2014b).  
 
En hörselnedsättning påverkar kommunikationen för såväl den drabbade som för de anhöriga 
då missförstånd och inaktivitet i samtalen ökar (Arlinger, 2003). Även anhöriga behöver 
anstränga sig mer för att få kommunikationen att fungera. De behöver tala tydligare och 
långsammare, försöka minska avståndet vid samtal samt vända ansiktet till personen med 
hörselnedsättning för att underlätta läppavläsning. Konsekvensen av det kan bli att 
omgivningen upplever kommunikationen som ansträngande och svår, vilket kan leda till att 
personen med hörselnedsättning blir ännu mer isolerad då anhöriga inte orkar föra en 
konversation (Arlinger, 2003). Forskning har visat att hörapparatanpassning förbättrar de 
svårigheter som en hörselnedsättning medför och förbättrar livskvaliteten och 
kommunikationen för personer med hörselnedsättning (Arlinger, 2003; Hickson & Worrall, 
2003). Anpassning av hörapparater är också den intervention som i första hand erbjuds till 
personer med hörselnedsättning, men det är känt att anpassning av hörapparater ofta inte är 
tillräckligt för att uppnå en fullständig rehabilitering (Hickson & Worrall, 2003; Thorén, 
Öberg, Wänström, Andersson & Lunner, 2014). Även om hörapparatanpassningen är viktig 
kan rehabiliteringen omfatta fler delar som till exempel kommunikationsstrategier och auditiv 
träning, vilket kan ges både i grupp eller individuellt. Auditiv träning syftar till att förbättra 
taluppfattbarheten genom att öva upp förmågan att tolka olika ljudupplevelser (Sweetow & 
Palmer, 2005; Preminger, 2007).   
 
Den här studien undersöker effekten av Individualiserad Internetbaserad Aktiv 
Kommunikationskurs (IIAK). IIAK bygger på det australiensiska programmet Active 
Communication Education (ACE) och riktar sig till personer med hörselnedsättning som 
upplever kommunikationssvårigheter i vardagen. Målet med IIAK är att förbättra deltagarnas 
kommunikation samt aktivitet och delaktighet. För att få en ökad förståelse kring vikten av 
audiologisk rehabilitering kommer det i bakgrunden presenteras tidigare forskning kring olika 
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former av audiologisk rehabilitering. I uppsatsen har man valt att belysa både 
rehabiliteringskurser i grupp och över internet, för att lyfta fram nyttan av att erhålla olika 
former av kommunikationskurser. Inledningen avslutas med studiens syfte, hypoteser och 
frågeställning.  
 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Olika former av audiologisk rehabilitering 
 
Målet med audiologisk rehabilitering är att få personer att höra bättre samt att förbättra 
förmågan att kommunicera, såväl som att förbättra individens möjligheter till att delta i 
sociala sammanhang (Chisholm m.fl., 2007; Öberg, Bohn, Larsson & Hickson, 2014a). För 
att uppnå en grundlig audiologisk rehabilitering behövs det förutom hörapparatsanpassning 
ytterligare insatser såsom rådgivning och kommunikationskurser som kan ges i grupp eller 
individuellt (Öberg m.fl., 2014a). Studier gjorda både i Sverige och internationellt har 
undersökt om audiologisk grupprehabilitering är effektivt som ett komplement till 
hörapparatanpassning. Resultaten tyder på positiva fördelar med denna typ av rehabilitering 
där fokus ligger på aktivitet, deltagande och användning av kommunikationsstrategier 
(Chisholm, Abrams & McArdler, 2004; Hickson, Worall & Scarinci, 2007; Öberg m.fl., 
2014b). Genom att personer med hörselnedsättning får hörapparatanpassning och rådgivning i 
form av lyssnings- och kommunikationsstrategier, har det visats att de upplever mindre 
begränsningar i aktivitet och delaktighet jämfört med personer som enbart har fått anpassning 
med hörapparat (Abrams, Chisolm, Guerreiro & Ritterman, 1992; Beynon, Thornton & Poole, 
1997).  
 
Olika omständigheter och yttre faktorer såsom avstånd och tidsbrist kan bidra till att 
grupprehabilitering inte tilltalar alla personer. Speciellt svårt kan det vara för äldre personer 
med försämrad rörlighet och hälsa. I en studie av Kramer, Allessie, Dondorp, Zekveld och 
Kapteyn (2005) undersöktes individuell audiologisk rådgivning med fokus på 
kommunikationsstrategier. Programmet byggde på självstudier i hemmet där deltagarna 
mottog videoband med kursmaterial och där resultatet visade på förbättrad livskvalitet hos 
deltagarna efter avslutad kurs.    
 
Audiologisk rehabilitering kan även ges över internet och har visat sig vara användbart för 
hörapparatsanvändare (Thorén m.fl., 2014). Användning av internet inom den audiologiska 
rehabiliteringen kan ge många fördelar då man på ett kostnadseffektivt sätt kan ge 
hörapparatsanvändaren ytterligare kunskap om kommunikationsstrategier och 
hörapparatsanvändning utöver den traditionella rehabiliteringen (Thorén m.fl., 2013). Då 
användning av internet blir allt mer vanligt i vårt samhälle kan det vara ett lämpligt 
kommunikationsmedium att förmedla audiologisk rehabilitering för personer med 
hörselnedsättning.  
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1.1.2 Audiologisk rehabilitering i grupp 
 
Vid audiologisk grupprehabilitering kan information, träning och psykosocial rådgivning 
inkluderas och kan ges före, under eller efter hörapparatanpassningen. Generellt ligger fokus 
på kommunikationsstrategier och auditiv träning (Sweetow & Palmer, 2005; Preminger, 
2007). Efter utvärdering av ett flertal studier inom audiologisk grupprehabilitering för vuxna, 
har man funnit en minskning av självupplevda hörselbesvär och förbättrad livskvalitet samt 
ökad användning av kommunikationsstrategier (Hawkins, 2005; Preminger, 2007). 
Rehabilitering i grupp är ett bra sätt för personer att handskas med stigmatisering och social 
avskärmning som ofta förknippas med hörselnedsättning (Preminger, 2007). 
 

1.1.3 Active Communication Education (ACE) 
 
För att hjälpa äldre personer med hörselnedsättning till en bättre kommunikation utvecklades i 
Australien programmet Active Communication Education (ACE) (Hickson m.fl., 2007). 
Programmet riktar sig till såväl personer med hörselnedsättning som deras anhöriga. Syftet 
med programmet är att förbättra deltagarnas kommunikationsförmågor och öka livskvaliteten 
samt välbefinnandet. I programmet ligger fokus på att förbättra kunskapen hos deltagarna om 
hur de kan hantera svåra kommunikationssituationer i vardagen (Hickson m.fl., 2007). ACE-
programmet skiljer sig från andra audiologiska grupprehabiliteringsprogram eftersom 
programmet även riktar sig till personer som inte använder hörapparat (Hickson m.fl., 2007; 
Öberg m.fl., 2014a). För de personer som inte känner sig redo eller motiverade till hörapparat 
kan ACE-programmet ses som ett alternativ till hörapparatanpassning och kanske även öka 
motivationen till att genomgå hörapparatanpassning.  
 
ACE-programmet utgår från en problemlösningsmodell där deltagarna uppmuntras att 
diskutera de kommunikationssvårigheter som de upplever i vardagen, för att tillsammans med 
gruppmedlemmarna och projektledarna hitta nya lösningar till deras hörselrelaterade 
kommunikationsproblem (Hickson & Worrall, 2003; Öberg m.fl., 2014a). Kursen pågår två 
timmar i veckan under fem veckors tid och varje grupp består av sex till tio deltagare. 
Programmet består av en serie moduler som belyser svårigheter i vardagskommunikationen. 
Mellan varje session uppmuntras deltagarna att använda de strategier som de har lärt sig under 
kursen i sin dagliga kommunikation (Hickson & Worrall, 2003; Öberg m.fl., 2014b).   
 
I Australien visade studierna från ACE-programmet på flera positiva resultat som exempelvis 
att deltagarna signifikant förbättrade sina kommunikationsstrategier samt upplevde ett 
förbättrat psykiskt välmående (Hickson m.fl., 2007). Materialet har översatts till svenska av 
Öberg m.fl. (2014b) och testats i svenska förhållanden med goda resultat. Det första försöket 
var en pilotstudie som undersökte nyttan av ACE-programmet hos deltagare i 87-års åldern. 
Öberg m.fl. (2014a) fann inga signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning gällande 
användning av kommunikationsstrategier eller delaktighet i sociala sammanhang. Däremot 
upplevde majoriteten av deltagarna att kursen hade ökat deras förmåga att hantera 
hörselrelaterade problem. I den andra studien, som vände sig till yngre deltagare med en 
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medelålder på 69,3 år visade Öberg m.fl. (2014b) på både kort- och långsiktiga effekter av 
ACE-programmet. Resultatet på kort sikt visade en ökad användning av 
kommunikationsstrategier, medan man på lång sikt fann en ökad delaktighet, ökad 
användning av kommunikationsstrategier samt ett förbättrat psykosocialt välbefinnande hos 
deltagarna (Öberg m.fl., 2014b). 
 
Då studierna har visat att kommunikationskurser är effektiva kan sannolikt fler personer med 
nedsatt hörsel ha nytta av liknande kurser. Grupprehabilitering passar inte alla och en 
individualiserad kommunikationskurs kan vara ett alternativ för att nå ut till fler personer som 
upplever hörselbesvär i vardagen.   
 

1.1.4 Individualised Active Communication Education (I-ACE) 
 
Forskare vid Queenslands universitet i Australien har vidareutvecklat ACE till ett 
individualiserat ACE-program vid namn Individualised Active Communication Education (I-
ACE) (personlig kommunikation med Professor Louise Hickson). Efter muntlig konversation 
med Hickson fick vi möjligheten att ta del av I-ACE som ännu inte har publicerats. I-ACE 
baseras på materialet av ACE och riktar sig till personer med hörselnedsättning som på ett 
individualiserat sätt vill lära sig olika metoder för att förbättra kommunikationen i vardagen. 
Syftet med programmet är detsamma som i ACE, men skillnaden mellan de två programmen 
är att deltagarna i I-ACE arbetar med materialet självständigt utan interaktion med andra 
deltagare. Den enda interaktionen som deltagarna har är genom audiologisk handledning av 
kursens projektledare. Till skillnad från ACE, där varje modul är ett möte i grupp så skickas 
de olika modulerna i I-ACE ut till deltagarna veckovis per post. På liknande sätt som i ACE 
ligger problemlösningsmodellen och kommunikationsstrategier i fokus. Materialet i I-ACE 
består av sex moduler där deltagarna får möjlighet att välja ut fem av de sex modulerna som 
han eller hon tycker passar bäst in på den egna hörselsituationen. Då allt material i I-ACE är 
utformat i skrift kan materialet användas till en kommunikationskurs på distans och över 
internet. Det finns i dagsläget inga publicerade resultat från studier som har utvärderat I-ACE 
och i Sverige har man varken översatt eller prövat programmet.  
 

1.1.5 Internetanvändning  
 
Under de senaste åren har internetanvändning och kommunikation via e-post, chattforum och 
bloggar ökat, och för personer med olika typer av funktionsnedsättningar är det ett användbart 
verktyg för att kommunicera med andra (Henshaw, Clark, Kang & Ferguson, 2012; Thorén 
m.fl., 2013). Även sökning av information om hälso- och sjukvård genom datorer och internet 
har ökat under det senaste årtiondet och sökning av hörselrelaterad information är inget 
undantag (Henshaw m.fl., 2012). Några exempel på hur internet kan användas som ett 
hjälpmedel inom hörselområdet är hörselscreening, auditiv träning, rådgivning, utbildning och 
för att tillhandahålla information om hörsel (Henshaw m.fl., 2012). Då internet är ett visuellt 
medel kan det underlätta kommunikationen för personer med hörselnedsättning eftersom de 
inte behöver anstränga sig för att ta del av informationen på samma sätt som i en fysisk 
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konversation. Man slipper därmed avslöja sin funktionsnedsättning vilket kan bidra till att 
personen känner sig mer jämlik med andra människor (Barak & Sadovsky, 2008). En annan 
fördel med att erbjuda rehabilitering via internet är möjligheten att nå ut till ett större antal 
personer med hörselbesvär och på så sätt fånga upp hörselnedsättningen vid ett tidigare stadie. 
Desto tidigare en person börjar med sin hörselrehabilitering desto större chans är det att deras 
hörselbesvär kommer att minska och att livskvaliteten kommer att förbättras (Henshaw m.fl., 
2012).  
 
Hög ålder förknippas ofta med lägre dator- och internetanvändning (Thorén m.fl., 2013). Det 
har däremot framkommit i Thorén m.fl. (2013), som undersökte dator- och 
internetanvändning hos personer i Sverige med hörselnedsättning, att 60% av deltagarna var 
vana datoranvändare och att majoriteten använde internet en gång i månaden eller mer. 
Resultaten visade även att yngre personer använde sig av dator, internet och e-post i större 
grad än äldre personer. Internetanvändningen bland personer i åldrarna 65-96 med 
hörselnedsättning tenderade att vara större än hos normalhörande i samma ålder (Thorén m.fl., 
2013).  

 
I en studie av Henshaw m.fl. (2012) undersöktes dator- och internetanvändningen hos två 
grupper med hörselnedsättning i olika åldersspann. I studien fann de att personerna mellan 50-
62 år använde datorer och internet i större utsträckning än vad den äldre gruppen som var 
mellan 63-74 år gjorde. Resultatet behöver emellertid inte betyda att äldre är mindre lämpade 
för interventioner över internet. Då kommande generationers äldre vuxna har vuxit upp i ett 
datoriserat samhälle är det sannolikt att internetbaserad hörselvård kan vara ännu mer 
användbart i framtiden.  

 

1.1.6 Audiologisk rehabilitering över internet 
 
Rehabilitering över internet har visat sig vara användbart då det har hjälpt personer att 
förbättra sina kunskaper om sin hälsa och därmed gett dem större insikt i sina hörselrelaterade 
problem (Hartmann m.fl., 2007). Bland annat har studier om tinnitus och ångestsyndrom visat 
lovande resultat när internet har använts som ett verktyg i behandlingen (Andersson, 
Strömgren, Ström & Lyttkens, 2002; Andersson, 2009). Även datorbaserad hemundervisning 
för personer med hörselnedsättning har undersökts. Till exempel finns programmet Listening 
and Communication Enhancement (LACE) som fokuserar på deltagarnas kognitiva förmågor, 
kommunikationsstrategier och där deltagarna fic arbeta med olika övningar via sin dator i 
hemmet (Sweetow & Henderson Sabes, 2006; Henderson Sabes & Sweetow, 2007). 
Deltagarna hade kontakt med audiologiska kliniker över internet och resultaten från LACE 
visade att majoriteten av deltagarna i någon grad hade nytta av programmet (Henderson Sabes 
& Sweetow, 2007).  
 
I en studie av Laplante-Lévesque, Pichora-Fuller & Gagné (2006) undersöktes hur rådgivning 
via e-post mellan patient och kliniker påverkade användningen av hörapparat. Studien visade 
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att kommunikation via e-post var användbar vid rehabiliteringsprocessen för att tillhandahålla 
audiologisk rådgivning.  
 
I studier där man har utvärderat ett internetbaserat rehabiliteringsprogram har man funnit 
positiva effekter i behandlingsgruppen i form av ökad delaktighet efter avslutad kurs (Thorén 
m.fl., 2011; Thorén m.fl., 2014). Den första studien bestod av en undersökningsgrupp och en 
kontrollgrupp och pågick under fem veckor. Undersökningsgruppen erhöll material i form av 
moduler som bland annat behandlade information om hörsel, copingstrategier och övningar. 
Deltagarna i undersökningsgruppen hade ingen kontakt med varandra men fick audiologisk 
handledning utav kursledaren. Kontrollgruppen hänvisades till ett diskussionsforum på 
internet där deltagarna veckovis diskuterade olika ämnen, dock utan någon audiologisk 
rådgivning. Från studien framkom det att deltagarna i både behandlingsgruppen och 
kontrollgruppen upplevde färre besvär av sin hörselnedsättning och på så sätt upplevde de 
mer delaktighet efter studiens slut (Thorén m.fl., 2011). 
 
Den andra internetbaserade studien av Thorén m.fl. (2014) var en randomiserad kontrollstudie 
och pågick under fem veckor. Kursen som undersökningsgruppen fick innehöll självstudier, 
professionell handledning, kommunikationsstrategier, övningar och ett diskussionsforum där 
de kunde diskutera med de andra kursdeltagarna. Kontrollgruppen hamnade på en väntelista 
och fick läsa en bok om hörapparatens historia. Resultatet från denna studie visade att 
undersökningsgruppen upplevde färre besvär av sina hörselrelaterade problem och därmed 
mer delaktighet när kursen var avslutad än innan de deltog i studien. Däremot förbättrades 
inte resultatet i kontrollgruppen på motsvarande vis.   
 

1.1.7 Frågeformulär 
 
Vid audiologisk rehabilitering kan både objektiva mätningar såsom tonaudiometri och 
subjektiva mätningar såsom frågeformulär användas (Saunders, Chisolm & Abrams, 2005). 
För att fånga individens upplevelse av hur hörselnedsättningen påverkar vardagen använder 
man sig främst av subjektiva mätningar då de objektiva inte fångar dessa aspekter i samma 
utsträckning (Cox, 2003). Frågeformulär är ett effektivt sätt för en person med 
hörselnedsättning att ange hörapparatnytta eller för att skatta sina hörsel- och 
kommunikationsförmågor. Det finns ett flertal olika frågeformulär som mäter olika aspekter 
av en hörselnedsättning såsom hörapparatanvändning eller förmågan att uppfatta tal i olika 
situationer (Dillon, 2012). Vid utvärdering är det även viktigt att använda sig av 
frågeformulär som både belyser de sociala och emotionella aspekterna av en 
hörselnedsättning, men även delaktighet och hur vardagskommunikationen ser ut.  
 
I denna studie används Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE) för att utvärdera 
aktivitet och delaktighet hos deltagarna efter avslutad kurs (Ventry & Weinstein, 1982). HHIE 
är ett standardiserat frågeformulär som är utformat för att bedöma effekten av äldre personers 
subjektiva hörselbesvär (Ventry & Weinstein, 1982). Frågeformuläret har översatts till 
svenska av Öberg, Lunner och Andersson (2007), har testats i svenska förhållanden och visat 
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sig ha hög intern tillförlitlighet samt hög tillförlitlighet över tid. HHIE har använts vid 
utvärdering av audiologisk rehabilitering både vid kommunikationskurser i grupp och över 
internet (Abrams m.fl., 1992; Sweetow & Henderson Sabes, 2006; Öberg m.fl., 2014a; Öberg 
m.fl., 2014b; Thorén m.fl., 2011; Thorén m.fl., 2014). För att utvärdera 
kommunikationsstrategier i olika situationer används frågeformuläret Communication 
Strategies Scale (CSS) (Demorest & Erdman, 1987). CSS är en delskala av det omfattande 
frågeformuläret The Communication Profile for the Hearing Impaired och har översatts till 
svenska samt psykometriskt utvärderats (Demorest & Erdman, 1987; Hallberg, Eriksson-
Mangold & Carlsson, 1992; Öberg m.fl., 2007). CSS har tidigare använts i svenska studier för 
att utvärdera nyttan av kommunikationskurser (Öberg m.fl., 2014a; Öberg m.fl., 2014b). 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med den här studien är att undersöka effekten av Individualiseras Internetbaserad Aktiv 
Kommunikationskurs (IIAK) som baseras på programmen från Individualised Active 
Communication Education (I-ACE) och Active Communication Education (ACE).  

 

1.3 Hypoteser och frågeställning 
 
Studien utgår från två hypoteser och en frågeställning: 
 
• Deltagarna i IIAK upplever förbättrad aktivitet och delaktighet i sociala sammanhang 

efter avslutad kurs.  
 
• Deltagarna i IIAK upplever att deras kommunikationsstrategier har förbättrats i sociala 

sammanhang efter avslutad kurs.  
 

• Vilken är deltagarnas subjektiva uppfattning av kursen? 
 

2. METOD 
 

2.1 Individualiserad Internetbaserad Aktiv Kommunikationskurs (IIAK) 
 
För att genomföra studien har uppsatsförfattarna utvecklat IIAK. IIAK är en 
rehabiliteringskurs via internet för hörapparatsanvändare som upplever 
kommunikationssvårigheter i vardagen.  Programmet är en vidareutvecklad version av den 
australiensiska versionen av I-ACE och materialet i IIAK är framtaget genom dels material 
från det svenska ACE-programmet och dels från I-ACE. I-ACE översattes från engelska till 
svenska av uppsatsförfattarna och vid översättningen eftersträvades det att göra en så 
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konsekvent översättning som möjligt. Till skillnad från I-ACE som består av sex moduler 
valde man att i IIAK enbart inkludera fem moduler, på samma sätt som i den svenska 
versionen av ACE. För att efterlikna den svenska versionen av ACE i så stor utsträckning som 
möjligt och för att kunna göra en jämförelse mellan IIAK och ACE valdes delar ur modul sex 
bort som bland annat innehöll information om läppavläsning och koncentration. Vi upplevde 
även att de övriga modulerna i IIAK var tillräckligt innehållsrika och hade man lagt till 
ytterligare material tror vi att arbetet för deltagarna hade blivit för omfattande. Det enda 
material som användes från den sjätte modulen av I-ACE var en läppavläsningsövning som 
lades till i modul två och som även används i den svenska versionen av ACE. Varje modul 
kan ses som ett lektionstillfälle där ämnet varierar vecka till vecka och modulerna fokuserar 
på en problemlösningsmodell. Syftet med problemlösningsmodellen är att deltagarna ska 
identifiera källan till kommunikationssvårigheten och därefter komma på tänkbara lösningar 
och praktiska åtgärder till svårigheten. Övningarna som tas upp i IIAK belyser svåra 
lyssningsmiljöer som personer med hörselnedsättning kan uppleva som exempelvis att 
samtala i störande bakgrundsljud. Kursmaterialet riktar sig främst till personer med 
hörselnedsättning men det finns även inslag i kursen där kommunikationspartners kan 
involveras.  
 
De fem modulerna i IIAK är:  

1) Introduktion 
2) Att höra i störande bakgrundsljud 
3) Örat och hörsel - Kommunikation i hemmet 
4) Kommunikationsstrategier 
5) Att lyssna till andra ljudkällor 

Den första modulen är en introduktion till IIAK där bakgrunden till kursen presenteras och 
deltagarna får information om kursens upplägg samt hur de ska arbeta med materialet. I den 
första modulen ska deltagarna även identifiera sina hörsel- och kommunikationssvårigheter. 
Den andra modulen innefattar information om buller och hur det är att samtala i en sådan 
krävande lyssningsmiljö. Den tredje modulen är uppdelad i två delar där den första delen 
består av information om vad ljud är och ger en kortfattad förklaring till hörselorganets 
funktion samt tar upp olika orsaker till hörselnedsättning. Det finns även ett avsnitt om 
tolkning av hörselprov där deltagarna själva ska öva sig på att förklara sin hörselnedsättning 
utifrån sitt hörselprov. Den andra delen belyser olika situationer i hemmet som kan vara svåra 
att kommunicera i. Modul fyra fokuserar på kommunikationsstrategier och hur dessa kan 
tillämpas i vardagen och deltagarna får tips och idéer på hur de ska förbättra sin 
kommunikation. Den sista modulen tar upp andra typer av ljudkällor att lyssna till, förutom 
tal, såsom varningssignaler eller telefon. Det ges även information om andra hörseltekniska 
hjälpmedel som kan vara till hjälp vid kommunikation.  
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2.2 Rekrytering 
 
Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att man upplevde någon form av 
hörselbesvär och kommunikationssvårigheter, att man var hörapparatsanvändare och van 
datoranvändare, hade ett aktivt mailkonto samt förstod svenska i både tal och skrift. 
Deltagarna rekryterades genom annonsering på audiologiska mottagningar runt om i Sverige. 
Affischen skickades ut till samtliga audiologiska mottagningar som hittades vid sökning på 
internet. Totalt skickades rekryteringsaffischen ut till 32 audiologiska mottagningar i Sverige, 
såväl privata som inom landsting (se bilaga 1). Totalt svarade tolv mottagningar och erbjöd 
sig att sätta upp rekryteringsaffischen på sina mottagningar. Två av de som svarade har flera 
mottagningar runt om i landet dit de vidarebefordrade affischen, men det var svårt att veta 
vilka som faktiskt annonserade ut affischen. Inför studien genomfördes även annonsering i 
olika forum på det sociala mediet Facebook. Via Facebook kontaktades 20 olika 
diskussionsforum för personer med hörselnedsättning och sju av dessa hjälpte till med 
rekryteringen. Störst respons kom från medlemmar på Hörselskadades Riksförbunds officiella 
Facebooksida.  
 
De personer som visade intresse genom att maila till den angivna adressen som stod på 
rekryteringsaffischen, mottog ett informationsbrev med vidare information om studiens syfte 
samt kursens utformning och innehåll (se bilaga 2). Då syftet från början med studien var att 
inkludera både en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp stod det därför skrivet i 
informationsbrevet att deltagarna skulle delas in i två grupper. Men eftersom antalet uppnådda 
deltagare blev färre än tänkt vid rekryteringen valdes det att enbart ha en undersökningsgrupp 
i studien. De som hade läst informationsbrevet och bekräftade att de ville delta i studien fick 
ett brev hemskickat med två frågeformulär, en samtyckesblankett samt ett förfrankerat kuvert 
som skulle returneras till projektledarna (se bilaga 3, 4, 7 och 8). Tillsammans med detta brev 
skulle även deltagarna bifoga en kopia på sitt senaste audiogram, för att ge projektledarna en 
uppfattning om deltagarnas hörsel. Till de personer som inte hörde av sig efter att ha mottagit 
informationsbrevet skickades det ut en påminnelse om sista anmälningsdag.  
 
Informationsbrevet skickades via mail ut till totalt 47 personer, och 39 personer svarade att de 
ville delta. Av de åtta personer som avstod angav en som anledning att det var för 
tidskrävande, en annan att det var svårt att få fram en audiogramkopia och de resterande 
personerna hörde aldrig av sig trots påminnelse per mail. Av de 39 personer som mottog 
brevet per post var det 38 personer som skickade tillbaka de ifyllda frågeformulären 
tillsammans med samtyckesblanketten och audiogramkopia. Den sista personen skickade 
aldrig tillbaka brevet och meddelade sitt avhopp vid kursstart. Deltagarnas medverkan var helt 
och hållet frivillig och de kunde när som helst avbryta sitt deltagande i kursen. Figur 1 visar 
rekryteringsprocessen där vecka 0 motsvarar studiens startprocess. Totalt tog det 14 veckor att 
utföra studien med rekrytering, insamling av för- och eftermätning och tiden då kursen 
pågick. 
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2.3 Deltagare 
 
Det var 38 deltagare som påbörjade IIAK och av dessa var 27 kvinnor och 11 män. Under den 
första veckan hoppade fem personer av kursen; tre personer angav svårigheter med tekniken, 
det vill säga hantering av e-post samt filhantering, en person tyckte inte om kursens upplägg 
och den sista personen hörde trots påminnelser aldrig av sig. Vid vecka två meddelade 
ytterligare fyra deltagare sina avhopp på grund av sjukdom samt missförstånd av kursupplägg. 
Under den tredje veckan hoppade ytterligare två personer av kursen på grund av personliga 
skäl.  
 
Det totala antalet deltagare som fullföljde IIAK var 27, men endast 24 deltagare räknas med i 
resultatanalysen då bara dessa personer skickade tillbaka frågeformulären efter kursen. Av 
deltagarna som ingår i analysen var 18 kvinnor och 6 män. Åldern varierade från 17 till 78 år 
och medelåldern var 50,8 år. Medelvärdet för tonmedelvärdet (TMV4) av det bästa örat 
räknades ut vid de fyra frekvenserna 500, 1000, 2000 och 4000 Hz (se tabell 1). Likt Hickson 
m.fl. (2007) inkluderades de deltagare som fullföljt tre moduler eller fler i den statistiska 
analysen, eftersom det anses att färre än tre kurstillfällen inte är tillräckligt för att utvärdera 
effekten. Av samtliga deltagare var det en som enbart fullföljde de tre första modulerna och 
resterande 23 genomgick alla fem moduler.  
 
Av de 24 deltagarna var 15 bosatta i Sverige och 9 i Finland. Alla deltagare från Finland var 
svenskspråkiga. Deltagarna från Sverige var utspridda över landet. Åtta deltagare bodde i 
Götaland, fem i Svealand och två i Norrland. Tre deltagare kom från storstäder, där storstäder 
definieras som städer med fler än 200.000 invånare. Resterande tolv deltagare kom från 
mindre tätorter. I tabell 1 presenteras demografisk data av deltagarna som samlades in genom 
ett formulär vid kursavslut (se bilaga 6). 
 
Tabell 1. Demografisk data av deltagarna   
  Deltagare (n=24) 
Medelålder (Åldersspann; SD) 50.8 (17-78; 16.6) 
Kvinnor (%) 18 (75) 
Män (%) 6 (25) 
Medelvärde utbildning antal år (SD) 13.4 (2.5) 
Medelvärde TMV4 bästa öra (SD) 54.6 (21.1) 
Binaural hörapparatanpassning (%) 21 (88) 
Konventionell hörapparat (%) 21 (88) 
Benförankrad hörapparat (%) 1 (4) 
Cochlea Implantat (%) 2 (8) 
Medelvärde år av hörapparaterfarenhet (årsspann; SD) 16.4 (1-40; 13.1) 
Barndomshörselskada (%) 6 (25) 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 1. Flödesschema över rekryteringsprocessen.  

 

2.4 För- och eftermätning  
 
För att mäta effekten av interventionen användes frågeformulären HHIE och CSS. Båda 
frågeformulären var i pappersformat och skickades hem till deltagarna per post, två veckor 
före kursstart och en vecka efter kursslut.  
 
HHIE består av 25 frågor som är indelade i två skalor. Tretton av frågorna berör 
känslomässiga konsekvenser av en hörselnedsättning medan de övriga tolv frågorna berör 
sociala och situationsbetingade aspekter. Varje fråga har tre svarsalternativ som ger olika 
poäng; ja (4 poäng), ibland (2 poäng) eller nej (0 poäng). Högre poäng visar på större 
begränsning i sociala aktiviteter och deltagande hos personen med hörselnedsättning (Ventry 
& Weinstein, 1982).  
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CSS består av 25 frågor som är indelade i tre skalor: maladaptiva, verbala och ickeverbala. 
Med maladaptiva menas strategier som hämmar kommunikationsprocessen medan verbala 
och ickeverbala går under adaptiva kommunikationsstrategier och innebär strategier som 
underlättar kommunikationen som exempelvis läppavläsning. CSS uppskattar därmed både 
adaptiva och maladaptiva kommunikationsstrategier. Varje svar rankas på en 5-poängsskala 
där 1 motsvarar ”nästan aldrig” och 5 motsvarar ”nästan alltid”. Högre poäng indikerar färre 
problem (Demores & Erdman, 1987). 

 

2.5 Procedur 
 
Kursmaterialet skickades till deltagarna en gång i veckan under fem veckors tid. Deltagarna 
fick arbeta med respektive modul under en vecka och varje modul beräknades ta mellan 1-2 
timmar att genomföra, vilket deltagarna informerades om i introduktionen av modul 1. Det 
fanns ingen utsatt tid för när kursmaterialet skulle utföras utan deltagarna fick själva 
disponera tiden och välja var och när de ville arbeta med materialet.  
  
I samband med varje modul fanns det möjlighet till audiologisk handledning genom att 
deltagarna ställde sina frågor och delgav sina funderingar via mail till projektledarna. 
Tillsammans med varje modul skickades en separat utvärdering som deltagarna skulle fylla i 
när det var klara med modulen. För att kunna bekräfta att deltagarna hade utfört modulen gavs 
inte nästkommande modul förrän deltagarna utvärderat den föregående. Efter kursen 
utvärderade deltagarna hela kursen. I varje modul fanns exempel på svåra vardagssituationer 
som deltagarna skulle ta ställning till, utrymme för att reflektera över deltagarens 
hörselsituation samt tips på kommunikationsstrategier och hur dessa kunde tillämpas i 
vardagen.  

Allt material utformades som ifyllbara pdf-dokument och skapades av uppsatsförfattarna. 
Tanken med att utforma ifyllbara pdf-dokument var för att underlätta arbetet med övningarna 
för deltagarna. För att skapa skrivbara filer användes programmet Adobe Reader Pro. Inga 
särskilda datorprogram krävdes för att kunna öppna och läsa materialet på deltagarnas egna 
datorer. Kursdeltagarna kunde även arbeta med materialet från en surfplatta. Det enda som 
krävdes då var att deltagarna hade tillgång till en gratisversion av applikationsprogrammet 
Adobe Reader.  
 
Studien är godkänd av den Etiska kommittén vid avdelningen för logopedi, foniatri och 
audiologi, vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds Universitet.  

 

2.6 Analysmetoder 
 
Resultaten analyserades med statistikprogrammet IBM Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS). För varje individ räknades frågeformulären samman med totalpoäng och 
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poäng för delskalorna. Resultatanalysen räknades ut med parametrisk statistik då det kunde 
antas att datan var normalfördelad (Lindman, 1974).!Parade t-test valdes för att undersöka om 
det gick att uppmäta en skillnad i för- och eftermätning inom gruppen. Både statistisk  
signifikans och effektstorlek räknades ut för att kunna besvara studiens två hypoteser 
(Grandin, 2003). Resultat med p <!0,05 ansågs vara statistiskt signifikant. Effektstorleken 
beräknades genom formeln för Cohen’s d och analyserades enligt Cohen (1988). Resultat med 
d < 0.40 ansågs ha liten effekt, d < 0.80 ansågs ha måttlig effekt och d ≥ 0.80 ansågs ha stor 
effekt.  
 
Även kvalitativa data från deltagarnas utvärderingar av kursen i form av kommentarer 
samlades in efter varje avslutad modul samt efter avslutad kurs. I enlighet med Graneheim & 
Lundman (2004) analyserades datan genom kvalitativ innehållsanalys. Detta gjordes genom 
att alla kommentarer lästes igenom upprepade gånger och relevanta meningar och fraser 
plockades ut för att korta ner texterna men ändå behålla dess innehåll. Därefter 
kategoriserades meningarna och kommentarerna summerades. Kommentarerna från 
utvärderingarna presenteras under resultatdelen vid den kvalitativa analysen. 
  

3. RESULTAT 
 

3.1 Kvantitativa resultat från för- och eftermätning 
 
Tabell 2 visar resultat för respektive frågeformulär och dess delskalor vid för- och 
eftermätning. Medelvärden och standardavvikelser med två decimalers noggrannhet samt p-
värden och effektstorlek redovisas. Resultaten från t-testet visar signifikanta skillnader för 
både HHIE- och CSS-formulären totalt. Även signifikanta skillnader visas på delskalorna för 
både HHIE och CSS förutom för CSS ickeverbal. Man fann även en måttlig effekt av 
effektstorleken för både HHIE- och CSS-formulären totalt samt för deras delskalor, med 
undantag av delskalorna CSS maladaptiva och ickeverbala där effektstorleken visade sig vara 
liten. Ett lägre medelvärde på HHIE indikerar mindre begränsningar vad gäller aktivitet och 
delaktighet i sociala sammanhang. Medan ett högre medelvärde på CSS indikerar färre 
problem vad gäller användning av kommunikationsstrategier.  
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3.2 Kvalitativa resultat från deltagarnas utvärderingar 
 
Tabell 3 visar kvalitativa resultat från deltagarnas utvärderingar av modul 1–5. 
Kommentarerna från utvärderingarna fördelade sig jämnt mellan modulerna och ingen 
kommentar var mer frekvent än någon annan bland modulerna. En person kunde kommentera 
mer än en gång under samma kategori dock var det ingen deltagare som kommenterade mer 
än tre gånger under samma kategori. De vanligaste kommentarerna rörde modulernas 
utformning och upplägg då deltagarna upplevde att innehållet var tydligt, innehållsrikt och 
pedagogiskt (43). Många av deltagarna upplevde även att kursen bidrog till reflektion av den 
enskildes hörselproblematik (38) och att kursen gav upphov till nya användbara 
kommunikationsstrategier (31). Däremot angav ett flertal att kursen inte genererade någon ny 
information då innehållet redan var bekant sedan tidigare (19).  
 
 

Tabell 2. Resultat från för- och eftermätning         

Frågeformulär 
Före  (n=24)                               
Medelvärde 

(SD) 

Efter (n=24)            
Medelvärde 

(SD) 

P-värde                     
Före vs. 

Efter 

Effektstorlek 
(d)  

Hearing Handicap Inventory for the 
Elderly (HHIE)         
Total  55.75 (19.95) 45.67 (22.23)    0.001*** 0.48 

Delskalor HHIE          
Social 27.00 (8.55) 23.17 (9.43) 0.015* 0.42 
Emotionell 28.75 (12.08) 22.50 (14)     0.000*** 0.49 

Communication Strategies Scale (CSS)         
Total 3.54 (0.47) 3.80 (0.52)      0.001*** 0.52 

Delskalor CSS         
Maladaptiva 3.71 (0.56) 3.91 (0.51)  0.016* 0.37 
Verbala 2.98 (0.80) 3.35 (0.78)    0.008** 0.47 
Ickeverbala 3.89 (0.71) 4.10 (0.90) 0.067 0.26 
Signifikantsnivå: *p < .05, **p < .01, ***p < .00  
Effektstorlek: d < 0.40 ansågs ha liten effekt, d < 0.80 ansågs ha måttlig effekt och d ≥ 0.80 ansågs ha stor 
effekt. 
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Resultat från de kvalitativa analyserna av deltagarnas utvärderingar av hela kursen redovisas i 
tabell 4. Vid frågan ”Har du gjort några förändringar i ditt sätt att kommunicera sedan du 
började kursen?” var det totalt 25 kommentarer. Flera kommentarer handlade om att 
deltagarna blivit säkrare i sin kommunikation. En person skrev på följande sätt i sin 
utvärdering: 
 

”Jag har blivit modigare att be om att få upprepa information, vid telefonsamtal 
har jag förklarat från början att jag har hörselnedsättning och därför vill jag att 
personen pratar tydligt och sakta”.  

 

Tabell 3. Sammanfattning av kommentarer från deltagarnas utvärderingar av samtliga 
moduler 

Vad var bra med modulen? 
Antal 

kommentarer  
Vad skulle kunna 

förbättras? 
Antal 

kommentarer  

Utformning och upplägg  43  Inget att förbättra 29  
 
Reflektion och identifikation 
av hörselsvårigheter 

38  Ingen ny information/ Ej 
till hjälp 19  

 
Tips på 
kommunikationsstrategier 

31  Mindre upprepning 19  

 
Information om örat och 
hörsel 

18  Fler tips och konkreta 
lösningar 13  

Bra övningar 18 Otydligt formulerade 
övningar 11  

Ökad medvetenhet 15 Djupare information 9  
 
Igenkännbara 
vardagssituationer 

11 Tekniska svårigheter 6  

 
Tillbakablick av föregående 
modul/er 

6  Träffa andra deltagare 5  

 
Hörselsvårigheter i fokus 3  Tidskrävande 4  

Materialet nedskrivet  3  

 
Bättre lämpat för personer 
som nyligen fått 
hörselnedsättning 

2  

Inkludera 
kommunikationspartner 3  

 
Svåra övningar för 
kommunikationspartnern 
 

1  

Hembaserat 1  Träffa projektledarna  1 
 
Total: 

 
190 

 
Total: 

 
119 
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Flera deltagare kommenterade att de hade utvecklat fler kommunikationsstrategier och en 
deltagare skrev:  
 

”Jag har blivit mer medveten om mitt sätt att kommunicera och hur jag kan 
förbättra kommunikationen. En del av tipsen har jag använt mig av i det 
verkliga livet”.  

 
Inom samma kategori skrev en annan person:  
 

”Inom familjen hojtar vi inte längre till varandra från andra rum, utan den som 
har något att säga går in i det rummet som personen i fråga befinner sig i och 
ser på personen före vi samtalar”.  
 
 

Tabell 4. Sammanfattning av kommentarer från deltagarnas utvärderingar av hela kursen 
Vad var bra med kursen? Antal kommentarer 
Användbar information 8  
 
Tips på kommunikationsstrategier 

 
7  

 
Ökad medvetenhet kring sina hörselproblem  

 
7  

 
Bra exempel på svåra hörselsituationer i vardagen 

 
6  

 
Välplanerad och lättförståelig 

 
6  

 
Upphov till egna kommunikationslösningar 

 
5  

 
Hembaserat 

 
3  

 
Materialet nedskrivet 

 
3  

 
Bra längd och fart 

 
2  

 
Total: 

 
47 

Vad skulle kunna förbättras med kursen? 
 
Inget att förbättra 

 
4  

 
Mindre upprepning 

 
4  

 
Träffas i grupp/diskussionsforum 

 
4  

 
Träffa ledarna/mer återkoppling 

 
2 

 
Längre svarstid mellan modulerna 

 
2  



 17 

 

4. DISKUSSION 
 

4.1 Metoddiskussion 
 
Denna studie har undersökt effekten av IIAK som baserades på programmen från I-ACE och 
ACE. Kursen pågick under fem veckor och riktade sig till personer med hörselnedsättning 
som upplevde kommunikationssvårigheter i vardagen. Majoriteten av deltagarna rekryterades 
genom annonsering på sociala medier över internet vilket var ett praktiskt rekryteringssätt för 
att hitta deltagare med god datorvana. En annan fördel med att rekrytera över internet är att 
kommunikationen går betydligt fortare än via post.  
 
Bristen av fysisk kontakt mellan deltagare och projektledare, eller mellan deltagarna 
sinsemellan, kan vara en negativ faktor i studien. Fysisk kontakt kan skapa ett emotionellt 

Fler konkreta lösningar till övningarna  
1  

 
Otydligt innehåll 

 
1  

 
Djupare information 

 
1  

 
Total: 

 
19 

Har du gjort några förändringar i ditt sätt att 
kommunicera sedan du började kursen?   

Modigare och tar större ansvar för sin kommunikation 10  

Utvecklat fler kommunikationsstrategier  
9  

 
Nej 

 
4  

 
Köpt hörhjälpmedel 

 
2  

 
Total: 

 
25 

Övriga kommentarer?   
 
Intressant kurs 

 
2  

 
Önskar fler liknande kurser 

 
2  

 
Bättre lämpat för personer som nyligen fått 
hörselnedsättning 

 
1  

 
Total: 

 
5 
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stöd och ge upphov till utbyte av tankar och funderingar som förloras vid en individualiserad 
intervention via internet. Däremot kan en individualiserad intervention bidra till att deltagarna 
får möjligheten att mer självständigt reflektera över sina problem och komma på lösningar till 
sina hörselbesvär.   
 
I denna studie valde man att skicka ut alla frågeformulär i pappersform per post på grund av 
att frågeformulären som användes inte gick att fyllas i digitalt. Eftersom kursen var 
datorbaserad hade ett annat alternativ kunnat vara att skicka ut frågeformulären via e-post och 
låta deltagarna fylla i dem på datorn. Det finns studier som tyder på att resultaten kan bli 
annorlunda beroende på om frågeformulär fylls i med papper och penna eller på datorn 
(Thorén, Andersson & Lunner, 2012). Ändå är det svårt att veta om resultaten hade blivit 
annorlunda om man hade valt ett annat tillvägagångssätt. 
 
Det kan diskuteras huruvida frågeformulären som användes i studien är de mest lämpade för 
att fånga nyttan av interventionen. Frågeformuläret HHIE vänder sig till en äldre målgrupp 
och det kan vara svårt att veta om valet av frågeformulär har varit en nackdel då deltagarna i 
denna studie var yngre än vad HHIE är tänkt att vända sig till. Däremot har de valda 
frågeformulären psykometriskt utvärderats på en svensk population och de har tidigare 
använts vid audiologisk rehabilitering, vilket ses som fördelaktigt i denna studie (Öberg m.fl., 
2007; Thorén m.fl., 2011).  
 
Eftersom ett av inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara hörapparatsanvändare kan 
det ha bidragit till färre anmälda deltagare i denna studien. På samma sätt som att ACE riktar 
sig till både hörapparat- och icke hörapparatsanvändare skulle även IIAK kunna erbjudas till 
icke-användare. I kommande studier skulle man kunna inkludera även personer som ännu inte 
blivit anpassade med hörapparat för att öka antalet deltagare samt för att erbjuda 
interventionen till fler personer.  
 
Man bör ta i beaktning att denna typ av intervention inte passar alla personer som upplever 
kommunikationssvårigheter. Samtliga deltagare anmälde sig till IIAK för att de ville lära sig 
mer om hur man kan förbättra sin kommunikation. Av samtliga deltagare som påbörjade IIAK 
föll elva deltagare bort under kursens gång.  För de personer som hoppade av på grund av 
kursens utformning samt av tekniska skäl tyder det på att just denna form av intervention inte 
är lämpad för dem. Även om uppsatsförfattarna upplever att de varit så tydliga de kunde med 
att informera om kursen och dess syfte så kan det ändå tänkas att informationen inte varit 
tillräckligt tydlig för de deltagare som hoppat av på grund av att de missförstått kursens 
utformning.  
 
Ytterligare studier krävs för att undersöka effekten av IIAK. Det hade varit intressant att följa 
upp studien på en större population för att undersöka om resultaten blir detsamma. Att 
inkludera en kontrollgrupp hade även varit av intresse för att på ett tydligare sätt kunna 
jämföra interventionens påverkan. Vidare hade det också varit användbart att undersöka vem 
interventionen är bäst lämpad för, genom att studera flera specifika grupper såsom vana 
hörapparatanvändare, mindre vana hörapparatanvändare eller de som ännu inte har tagit steget 



 19 

att skaffa hörhjälpmedel. Det hade även varit intressant att mäta effekten av kursen på längre 
sikt för att undersöka hur tiden påverkar resultaten. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med den här studien var att utvärdera om IIAK bidrog till att deltagarna förbättrade 
sina kommunikationsstrategier, samt om de upplevde en ökad delaktighet och aktivitet i 
sociala sammanhang. Resultatet visar på signifikanta förbättringar uppmätt med HHIE- och 
CSS-formulären vid för- och eftermätning vilket indikerar att det med säkerhet finns en 
skillnad mellan för- och eftermätning. Resultatet visar även på en måttlig effektstorlek av 
IIAK vilket tyder på att det finns en skillnad i effekt mellan för- och eftermätningen och att 
interventionen bidragit till att deltagarna förbättrat sin kommunikation. Resultaten indikerar 
att studiens två hypoteser kan styrkas och att utbildning i kommunikation över internet för 
personer med hörselnedsättning kan vara ett effektivt sätt för att öka kommunikationen i 
vardagen på kort sikt. 
 
Frågeformulären HHIE och CSS har i likhet med denna studie tidigare använts i studier som 
har undersökt nyttan av kommunikationskurser både i grupp och individuellt. Det är viktigt att 
utreda personers aktivitet och delaktighet i vardagen i samband med en hörselnedsättning, 
eftersom dessa parametrar kan påverkas negativt av hörselnedsättningen. Flera studier som 
har använt sig av HHIE har visat att kommunikationsprogram är ett användbart sätt för att 
förbättra aktivitet och delaktighet hos personer med hörselnedsättning (Abrams m.fl.,1992; 
Sweetow & Henderson Sabes, 2006; Thorén m.fl., 2011; Thorén m.fl., 2014; Öberg m.fl., 
2014b). Studiens första hypotes kan även styrkas av flera studier som undersökt 
kommunikationskurser och som har använt HHIE där resultaten visat att audiologisk 
rehabilitering är användbart, då deltagarna i studierna har upplevt att de i någon grad har haft 
nytta av att gå en kommunikationskurs (Öberg m.fl., 2014a; Henderson Sabes & Sweetow, 
2007).  
 
I en kurs som fokuserar på kommunikationsstrategier är det viktigt att använda sig av ett 
frågeformulär som CSS för att kunna undersöka hur deltagarna upplever användningen av 
kommunikationsstrategier. I likhet med denna studie fann Öberg m.fl. (2014b) signifikanta 
förbättringar vid för- och eftermätning av CSS, vilket kan styrka studiens andra hypotes. 
Även om inga signifikanta skillnader kunde uppmätas i Öberg m.fl. (2014a), upplevde ändå 
deltagarna att ACE-programmet hade hjälpt dem att förbättra användningen av 
kommunikationsstrategier.  
 
Det är svårt att veta varför denna studie har fått så goda resultat, men en tänkbar faktor kan 
vara att medelåldern var lägre i denna studie (50,8 år) jämfört med liknande studier som också 
har undersökt nyttan av audiologisk rehabilitering (Kramer m.fl., 2005; Hickson m.fl., 2007; 
Thorén m.fl., 2011; Öberg m.fl., 2014a; Öberg m.fl., 2014b; Thorén m.fl., 2014). Det kan 
tänkas att yngre personer har större motivation att ta till sig information och tillämpa den i 



 20 

praktiken än äldre personer. Det är även känt att de kognitiva förmågorna avtar med stigande 
ålder, vilket också kan ses som en orsak till att resultaten har blivit bra i denna studie. Trots 
föregående resonemang behöver dock inte åldern vara avgörande för huruvida interventionen 
är effektiv eller ej. I motsats till vår studie var deltagarnas medelålder i Hickson m.fl. (2007) 
äldre (74 år), men trots det fann de i likhet med denna studie att deltagarna förbättrade sina 
kommunikationsstrategier signifikant. Om audiologisk rehabilitering är mer eller mindre 
effektiv för en äldre jämfört med en yngre population är fortfarande oklart, men resultaten 
tyder på att både äldre och yngre kan uppleva en förbättrad kommunikation av att gå kurser 
som bygger på ACE-programmet. En annan bidragande faktor till de goda resultaten kan 
tänkas vara att eftermätningen gjordes så tätt inpå avslutad kurs, vilket skulle kunna ha gett så 
kallade hooney-moon effekter då deltagarna hade kursinnehållet färskt i minnet (Dillon, 
2012).  
 
I den här studien var det sex deltagare som hade hörselnedsättning sedan barndomen vilket 
hade kunnat påverka resultaten negativt då det kan tänkas att personer som har haft 
hörselnedsättning lång tid redan har utvecklat en rad olika kommunikationsstrategier. I likhet 
med Öberg m.fl. (2014a) var hörapparaterfarenheten i denna studie hög, men trots att Öberg 
m.fl. (2014a) inte fann signifikanta resultat så visar både deras studie och IIAK att 
interventionskurserna har gett goda resultat. Det tyder på att även personer med lång 
erfarenhet av hörapparater kan dra nytta av en rehabiliteringskurs som syftar till att förbättra 
användningen av kommunikationsstrategier. Däremot var tonmedelvärdet på deltagarnas 
hörselnedsättning i denna studie något högre (54,6 dB HL) än i andra studier (Hickson m.fl., 
2007; Thorén m.fl., 2014; Öberg m.fl., 2014b). Det höga tonmedelvärdet kan tyckas borde 
spegla resultatet då man kan tänka sig att ju gravare hörselnedsättningen är, desto fler 
strategier har personen tvingats tillämpa genom åren. Ännu en gång tyder därför resultatet på 
att denna typ av intervention kan vara till nytta för personer med mer uttalad 
hörselnedsättning.  
 
Thorén m.fl. (2011) har också undersökt nyttan av en audiologisk rehabiliteringskurs över 
internet. I likhet med denna studies resultat fann de att deltagarnas aktivitet och delaktighet 
förbättrades efter avslutad kurs. Båda studiernas resultat tyder på att det är användbart med 
internetbaserad audiologisk rehabilitering i form av en individualiserad kommunikationskurs. 
Fördelarna med grupprehabilitering i form av kommunikationsprogram är många, och 
deltagarna får en möjlighet att diskutera erfarenheter samt att utbyta tips och idéer med 
varandra. Trots fördelarna tyder resultatet från IIAK på att samtal i grupp inte är en avgörande 
faktor. Ett alternativ i den här studien skulle kunna vara att inkludera ett diskussionsforum 
online för deltagarna där de erbjuds möjlighet att utbyta tankar och erfarenhet såsom Thorén 
m.fl. (2014) erbjöd. Dock vet man inte hur diskussionsforumet i sig skulle påverka resultaten. 
Med andra ord är det viktigt att kunna erbjuda flera olika typer av rehabiliteringskurser, både i 
grupp och individuellt.  
 
Det finns flera fördelar med att hålla internetbaserade kurser. Dels är det ett enkelt sätt att 
informera om kommunikationsstrategier och att erbjuda audiologisk rådgivning, dels kan man 
nå ut till ett större antal människor på samma gång. Att använda sig av internet som ett 
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kommunikationsmedium i den audiologiska rehabiliteringen blir dessutom mer 
kostnadseffektivt både för deltagarna och för hörselvården. En internetbaserad kurs kan vara 
ett bra alternativ för personer som exempelvis lever ett hektiskt liv och som har svårt att passa 
specifika tider eller som har svårt att ta sig till en specifik plats på grund av för långa avstånd. 
Även ålder kan vara av betydelse för vem den internetbaserade kursen ska vända sig till. 
Enligt Henshaw m.fl. (2012) använder personer mellan 50-62 år internet och dator i större 
utsträckning än personer mellan 63-74 år. Då medelåldern i denna studie var 50,8 år kan en 
internetbaserad kurs tänkas vara bättre lämpad för en yngre population. Dock ska man inte 
glömma att den äldsta deltagaren i denna studie var 78 år vilket tyder på att även äldre 
personer kan ha nytta av att gå en internetbaserad kurs. 
  
För att besvara studiens frågeställning kring deltagarnas subjektiva uppfattning av IIAK 
analyserades deltagarnas utvärderingar. Utifrån kommentarerna kan man utläsa att den 
generella uppfattningen av IIAK har varit positiv och att deltagarna upplevde att den har 
bidragit till att de har lärt sig nya kommunikationsstrategier och har ökat medvetenheten om 
deras hörselproblematik. Dessa resultat kan bero på att problemlösningsmodellen ligger i 
fokus och att deltagarna har fått arbeta självständigt med materialet, och på så sätt fått chans 
att reflektera över sin hörselsituation och arbeta med sina hörselrelaterade problem. Det som 
deltagarna tyckte var mindre bra med kursen var upprepningar i materialet, framförallt 
problemlösningsmodellen som återkommer regelbundet i varje modul och som upplevdes som 
tjatig. En del av deltagarna hade även önskat att träffats i grupp för att kunna diskutera kursen 
med de andra deltagarna. Ett alternativ i framtida studier kan därför som sagt vara att även 
inkludera ett diskussionsforum via internet.  
 
IIAK har varit ett enkelt tillvägagångssätt som genererat goda resultat. Resultaten pekar på att 
det finns fördelar med att erbjuda kommunikationskurser över internet för personer med 
hörselnedsättning, i syfte att förbättra deras aktivitet och delaktighet, samt för att förbättra 
användningen av kommunikationsstrategier. Studiens två hypoteser kan styrkas då resultaten 
visar signifikanta skillnader och måttlig effekt mellan för- och eftermätning. Förhoppningar i 
framtiden är att IIAK kan användas i den kliniska verksamheten och kunna erbjudas till 
personer som kontaktar en audiologisk mottagning för att söka hjälp för sin hörsel. IIAK 
skulle kunna erbjudas både för de personer som anpassas med hörapparat likväl som till de 
personer som ännu inte är redo för hörhjälpmedel men som ändå upplever hörselbesvär. 
Audiologisk rehabilitering kan innehålla många olika dimensioner och vissa forskare menar 
att fokus ska ligga på kommunikationsstrategier medan andra anser att auditiv träning är 
viktigt. Med andra ord finns det ingen entydig åsikt kring vad audiologisk rehabilitering bör 
innehålla, men för att kunna möta varje individs behov är det viktigt att det erbjuds olika 
former av audiologisk rehabilitering både i grupp och individuellt.   
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5. SLUTSATS 
 
Denna studie är det första försöket i Sverige att utvärdera effekten av IIAK. Utifrån resultatet 
kan man konstatera att audiologisk rehabilitering med fokus på att förbättra kommunikationen 
i vardagen kan ha betydelse för en grupp med både lång och kort hörapparaterfarenhet. IIAK 
har visat sig vara effektiv på denna yngre population då signifikanta skillnader av deltagarnas 
aktivitet, delaktighet och användning av kommunikationsstrategier kunde påvisas. 
Interventionen har också visats vara effektiv då mätresultaten av effektstorleken var måttlig. 
En hörselnedsättning påverkar en persons lyssnings- och kommunikationsförmåga på många 
olika sätt och det är därför viktigt att kunna erbjuda fler rehabiliteringsformer än enbart 
hörapparatanpassning för att öka personens livskvalitet. I framtidens hörselvård kan det 
tänkas att det med stor sannolikhet kommer ingå moment i rehabiliteringen av vuxna med 
hörselnedsättning där vissa verktyg är tillgängliga via internet. Den här studien är ett av flera 
exempel på att internet är ett effektivt sätt för att tillhandahålla audiologisk rehabilitering. Det 
krävs emellertid en vidare forskning om individuell rehabilitering över internet samt IIAK för 
att få djupare kunskap inom området. Vid kommande studier av IIAK krävs det fler antal 
deltagare, en kontrollgrupp samt undersökning om interventionen är lika effektiv på ovana 
hörapparatanvändare jämfört med erfarna. Även materialet skulle kunna utvecklas och 
förbättras utifrån deltagarnas kursutvärderingar.  
 

6. TACK 
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hjälp vid annonsering. Vidare vill vi tacka våra handledare, Marie Öberg och Elisabet 
Sundvall Thorén, för en mycket god handledning. Slutligen vill vi ge ett stort tack till Louise 
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BILAGOR 
 

1. Rekryteringsaffisch  
 
!

 
Upplever du kommunikationssvårigheter 

i  vardagen? 
 
 
 
 

Är du en person med hörselnedsättning som upplever 

kommunikationssvårigheter i  vardagen och är intresserad av att 

medverka i  en studie där du har möjlighet att delta i  en 

kommunikationskurs över internet?  

 

Syftet med kursen är att öka medvetenheten om hörselnedsättningen 

och dess konsekvenser, men framförallt  lära sig strategier för att 

underlätta kommunikationen i  olika vardagssituationer. 

 

Kursen vänder sig ti l l  dig som använder hörapparat och kursen pågår 5 

veckor under våren 2015. En förutsättning för att kunna delta i  studien 

är att du är en van datoranvändare med ett aktivt mailkonto. 

 

Vi som leder kursen är två legitimerade audionomer som läser 

magisterprogrammet vid Lunds Universitet. För ytterligare information 

och kursanmälan är du välkommen att maila oss, Ina Teodorescu och 

Lena Hagejärd, på följande adress:  

internetstudie2015@gmail.com 

 

 

Studien är godkänd av etiska kommittén vid Avdelningen för logopedi, foniatri och 

audiologi, Lunds universitet 

 
 
 



2. Informationsbrev 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lund den 2015-01-21 
 
Information till dig som visat intresse av att delta i kommunikationskurs över internet. 
 
Vi är två legitimerade audionomer som gör vårt magisterarbete inom audiologi vid Lunds Universitet och söker 
deltagare till vår studie.  
 
Varför gör vi den här studien? 
Syftet med studien är att undersöka effekten av en kommunikationskurs över internet för personer med 
hörselnedsättning. 
 
Vad innebär studien för dig? 
Studien vänder sig till dig som använder hörapparat och innebär att du får lära dig om kommunikationsstrategier 
och hur man kan underlätta kommunikationen i vardagen. Samtliga deltagare kommer slumpvis fördelas i två 
grupper och båda behandlingarna sker över internet vilka pågår under 5 veckor. Den ena behandlingen sker med 
regelbunden handledning medan den andra behandlingen mer bygger på självstudier. Behandlingarna startas upp 
under veckorna 9-11 våren 2015. Det är slumpen som avgör om du kommer till den första eller den andra 
behandlingsmetoden. En förutsättning för att delta i studien är att du är van datoranvändare med ett aktivt 
mailkonto.  
 
Före och efter kursen kommer du motta ett brev med två frågeformulär som vi ber dig fylla i och returnerar till 
oss i det bifogade förfrankerade kuvertet. Vi ber dig även att bifoga en kopia utav ditt senaste hörselprov vid 
kursstart, detta för att ge oss en större förståelse för din hörselnedsättning. Kontakta din audionommottagning för 
audiogramkopia. I brevet finns även en samtyckesblankett som ska fyllas i och skickas med i brevet tillbaka till 
oss, detta för att göra det möjligt att delta i studien.  
 
Din medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Om du väljer 
att inte medverka, eller avbryta ditt deltagande, har detta inga konsekvenser för framtida undersökningar. All 
data kommer att behandlas konfidentiellt och resultatredovisningen, som publiceras vetenskapligt kommer inte 
att kunna knytas till enskilda personer.  
 
Du som visat intresse av att delta i studien kommer inom kort att motta brevet med frågeformulären.  
 
För ytterligare information kontakta Ina Teodorescu och Lena Hagejärd, 
e-post, internetstudie2015@gmail.com 
 
 
 
Marie Öberg Med Dr   Elisabet Sundewall Thorén     
Handledare                             Handledare 
Avd. Teknisk Audiologi   Eriksholm Research Center 
Universitetssjukhuset   Rørtangvej 20 
581 85 Linköping                                                                            3070 Snekkersten, Danmark 
marie.oberg@.liu.se                                                                        esu@eriksholm.com 
 
 
 
Studien är godkänd av etiska kommittén vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet 
 
 



3. Välkomstbrev  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lund den 6 mars 2015 
 
 
Hej,  
 
Information till dig som visat intresse av att delta i en kommunikationskurs över internet. 
 
Du är en av deltagarna som kommer få ta del av kommunikationsstrategier och lära sig om hur man kan 
underlätta kommunikationen i vardagen. Kursen ges över internet och pågår under fem veckor. Varje vecka 
skickas kursmaterial ut via mail i så kallade moduler som du sedan arbetar med. Efter avslutad modul har du 
möjlighet att skicka dina reflektioner och funderingar till oss för återkoppling. Modulerna kommer innefatta en 
introduktion, kommunikation i störande bakgrundsljud, fakta om örat och hörsel, olika kommunikationsstrategier 
samt att lyssna till andra ljudkällor. Instruktioner för hur du ska gå tillväga finns beskrivet i respektive modul.  
 
Varje fredag, med start den 6 mars, kommer du att få en ny modul med kursmaterial. Du arbetar med varje 
modul under en vecka och har sedan möjlighet att skicka tillbaka dina tankar och funderingar till projektledarna 
för återkoppling. Nästa modul ges först när vi mottagit din utvärdering av föregående modul. 

I mailet har du, förutom detta brev, även mottagit den första modulen samt ett dokument med utvärdering av 
modul 1. När du känner dig redo kan du påbörja modul 1, och kom ihåg att har du frågor eller problem med 
materialet så tveka inte att höra av dig till oss.  

 
 
 
 
I hopp om en trevlig och lärorik kurs,  
 
Lena Hagejärd & Ina Teodorescu.  
 
 
Vid frågor kan du kontakta oss på mailen; internetstudie2015@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Samtyckesblankett 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
SAMTYCKESBLANKETT  
 
 
Samtliga deltagare har fått information om studien i form av informationsbrev.  
 
 
Jag har läst igenom informationen och 
 
□ Jag samtycker till att delta i studien av en kommunikationsskurs över internet  
 
 
 
 
………………………………………………………………………………. 
Namn     
 
 
………………………………………………………………………………. 
Adress     
 
 
………………………………………………… 
E-postadress 
 
 
 
 
 
 
 
 
Återsändes i det bifogade svarskuvertet tillsammans med hörselprovet och frågeformulär senast onsdagen den 26 
februari.   
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Brev hem efter avslutad kurs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hej, 
 
Till dig som medverkat i kommunikationskursen över internet.  
 
Nu när kursen är slut ber vi dig att återigen fylla i de två frågeformulären, detta för att vi ska kunna utvärdera 
effektiviteten av kursen. Bifogat i detta brev finns frågeformulären som vi ber dig att fylla i och returnera till oss 
i det bifogade förfrankerade kuvertet. Då vi har ont om tid för sammanställning av resultat hade vi varit 
tacksamma om du så snabbt som möjligt svarar på frågeformulären och skickar tillbaka dessa till oss.  
 
Oss tillhanda senast den 17 april.  
 
 
Vi hoppas att du har funnit kursen lärorik och intressant samt att den på något plan har bidragit med förbättrad 
kommunikation.   
 
Bästa hälsningar från,  
Lena Hagejärd & Ina Teodorescu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Formulär till deltagarna efter avslutad kurs   

 
Individualiserad kommunikationskurs över internet 
 
Du har nu genomgått en 5 veckors kurs om hörsel och kommunikationsstrategier. För att göra det möjligt för oss 
att göra en så bra studie som möjligt skulle vi gärna vilja veta mer om dig som deltagare. Vi ber dig svara på 
frågorna och skicka tillbaka det tillsammans med de två frågeformulären.   
 
1. Hur ofta använder du dig av internet:  
 

Dagligen 
Någon gång per vecka 
Någon gång i månaden 

              Väldigt sällan 
 
2. Hur många års utbildning har du? 
 

9 år 
12 år 

             >15 år 
 
3. Hur länge har du använt hörapparat/er? 
 
 
 
4. Använder du 1 eller 2 hörapparater idag? 
 
 
 
5. När besökte du senast en audionommottagning? 
 
 
 
6. Har kursen bidragit med att du tagit kontakt med en audionommottagning för att få ytterligare hjälp kring din 
hörsel? 
 
 
 
7. Har du genomgått någon liknande rehabiliteringskurs innan du deltog i den individualiserade 
kommunikationskursen? 
 
 
8. Upplever du att det har varit tillräckligt med tid att utföra veckans uppgifter?  
 
 
 
9. Vad tycker du om rehabiliteringskurser över internet?  
 
 
 
 
 
 
 



7. Hearing Handicap Inventory for the Elderly 
 
 

 



 
 
 



8.  Communication Strategies Scale 
 

                      Frågeformulär om kommunikations-strategier               Fp Nr           Datum 

Nedanstående 25 påståenden beskriver olika sätt att bete sig vid samtal med andra människor. Tänk efter hur det brukar vara för Dig 
och markera det svarsalternativ som bäst stämmer in på hur Du reagerar eller hur ofta en situation inträffar. 

                                                                  
1.Ett sätt som jag använder för 
att få folk att upprepa vad de 
sagt är att låtsas att jag inte hört 
något alls. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
 

                     
 

                                          

                      2. Om folk upprepar vad de sagt 
och jag fortfarande inte förstår, 
ber jag dem säga det ytterligare 
en gång. 

  
  

   
  

   
  

   
  

   
  

  
 

 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 
varannan gång 

 Ganska ofta   Nästan 
alltid  

 
    

 
                     
                                                                 

                      3. Under svåra 
lyssningsförhållanden försöker 
jag placera mig så att jag kan 
höra så bra som möjligt. 

  
  

   
  

   
  

   
  

   
  

  
 

 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 
varannan gång 

 Ganska ofta   Nästan 
alltid  

 
    

 
                     

                                                                 

                      4. Jag avbryter andra när det är 
svårt att höra vad de säger.   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
 



                                            

                      5. Om jag hör delar av vad 
någon säger, ber jag dem bara 
upprepa det jag inte hörde. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
 

                                                                 

                      6. När jag har svårt att uppfatta 
vad någon säger, tittar jag noga 
på hans eller hennes ansikte. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
 

                                                                 

                      7. Jag brukar vara den som 
dominerar i samtal, så jag inte 
behöver lyssna till andra. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
                                             

                      8. Jag har bett mina närmaste att 
fånga min uppmärksamhet innan 
de tilltalar mig. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
                                             

                      9. Om jag sitter så att jag inte 
kan höra, flyttar jag mig till en 
bättre plats. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
 

                                            

                      
                      



10. Om någon verkar irriterad 
över att behöva upprepa, slutar 
jag att fråga och låtsas att jag 
förstår. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  

 

    
 

                                                                 

                      11. När jag inte uppfattar vad folk 
säger, så ber jag dem upprepa 
det. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  

 

    
                                             

                      
                      12. På fester eller andra 
tillställningar försöker jag hålla 
mig till väl upplysta platser så att 
jag kan se människors ansikten. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  

 
    

 

                                                                 

                      13. Jag brukar undvika 
situationer där jag tror att jag 
kommer att få svårt att höra. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
                                             

                      14. När jag har svårt att förstå 
vad familj eller vänner säger, 
påminner jag dem om att jag har 
nedsatt hörsel. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
 

                                                                 

                      



15. När jag måste lyssna i en 
grupp, försöker jag sitta där jag 
kan höra bäst. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  

 
    

                                           

                      16. Jag undviker att samtala med 
andra på grund av min dåliga 
hörsel. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
                                             

                      17. Jag har bett vänner och 
arbetskamrater att fånga min 
uppmärksamhet innan de tilltalar 
mig. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
 

                                                                 

                      18. När det finns ljud i 
bakgrunden, placerar jag mig så 
att det stör mig så litet som 
möjligt. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
 

                                                                 

                      19. När jag inte förstår vad 
någon har sagt, låtsas jag att jag 
har förstått. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
                                             

                      20. När jag inte uppfattar vad folk 
säger, förklarar jag att jag har 
nedsatt hörsel. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
 



                                            

                      21. När jag har svårt att följa 
med i ett samtal, lyssnar jag 
noga och försöker uppfatta det 
viktigaste. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
 

                                                                 

                      
                      22. Jag undviker att tala med 
okända människor på grund av 
min dåliga hörsel. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
                                             

                      23. När jag tycker att någon talar 
för tyst, ber jag honom eller 
henne att tala högre. 

                     
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

 
 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 

varannan gång 
 Ganska ofta   Nästan 

alltid  
 

    
 

                                                                 

                      
                      24. Om det är möjligt försöker 
jag se ansiktet på den som talar.                      

  
  

   
  

   
  

   
  

   
  

  
 

 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 
varannan gång 

 Ganska ofta   Nästan 
alltid  

 
    

 
                                                                 

                      
                      25. När jag inte hör vad folk 
säger, så låtsas jag inte om dem.                       

  
  

   
  

   
  

   
  

   
  

  
 

 Nästan aldrig  Ibland  Ungefär 
varannan gång 

 Ganska ofta   Nästan 
alltid  
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