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Sammanfattning 
Syfte: Att utveckla och validera ett kliniskt användbart frågeformulär för utvärdering av 
effekten av en kurs i Aktiv Kommunikation (AK). Metod: Ett frågeformulär 
utvecklades och reviderades utifrån kommentarer sprungna ur granskning genomförd 
av en grupp tidigare kursdeltagare och av ett antal kursledare i Aktiv Kommunikation. 
Formuläret fylldes sedan i av 61 andra, tidigare kursdeltagare. Ytterligare test av 
frågeformuläret utfördes där tolv personer, som ännu inte påbörjat kurs, besvarade 
frågeformuläret både före och efter genomgången kurs. Resultat: Svarsfrekvensen var 
84% vilket innebär att deltagarna upplevde frågeformuläret motiverande. Svarsanalys 
visade att några frågor krävde omformulering samt att två frågor behövde strykas. 
Analys av det nya frågeformulärets begreppsvaliditet (med de två ovan nämnda 
frågorna uteslutna) gjordes med faktoranalys och gav en förklaringsgrad på 64%. 
Analys av formulärets reliabilitet gav ett Cronbach´s alpha på 0,8. Analys av svaren 
från före/eftermätningen visade att frågeformuläret gick att använda även före kurs i 
AK. Slutsats: Uträkningar visar att frågeformuläret efter att två frågor uteslutits har god 
validitet och reliabilitet. Både de kliniskt verksamma och deltagarna i studien anser att 
frågeformuläret fungerar väl. Studiens författare rekommenderar dock nödvändiga 
revideringar och ytterligare validering innan formuläret tas i bruk kliniskt. 
 
Sökord: Aktiv Kommunikation, kommunikationsstrategier, hörselnedsättning, 
frågeformulär, utvärdering 
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Abstract 
Aim: To develop and validate a clinically useful questionnaire, specifically made to 
evaluate the effects of a course in Active Communication. Method: A questionnaire was 
developed and later revised after a review with comments from earlier course 
participants and Active Communication course leaders. The questionnaire was then 
completed by 61 other earlier course participants. Another test of the questionnaire was 
done where twelve participants who had not yet started the course were asked to fill in 
the form both before and after the course. Result: The response rate was 84% which 
means that the participants found the questionnaire motivating. Analysis showed that 
some questions needed to be rephrased and two items deleted. The factor analysis (after 
two questions were deleted), accounted for 64% of the total variance and Cronbach´s 
alpha was 0.8. Analysis of the pre/post measurements showed that the questionnaire can 
be used as a measuring tool before the course. Conclusion: The developed questionnaire 
showed good validity and reliability and was found to be a useful instrument to evaluate 
the effects of Active Communication. The questionnaire is considered to work well by 
both clinicians and participants. Some revisions and further validation is however 
needed before the questionnaire can be taken into use in the audiological departments. 
 
Keywords: Active Communication Education, communication strategies, hearing 
impairment, questionnaire, evaluation 
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Inledning 
I Socialstyrelsens författningssamling (2008) definieras begreppet rehabilitering som 

”insatser som ska bidra till att en individ med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes 
behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt 
skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande” (s. 4). 

För personer med hörselnedsättning är den audiologiska rehabiliteringen mest inriktad 
på tekniska lösningar där anpassning av hörapparater är den vanligaste typen av intervention. 
Att använda hörapparater minskar de svårigheter som är kopplade till den nedsatta hörseln och 
en lyckad hörapparatanpassning har visat sig förbättra livskvaliteten (Hickson & Worrall, 
2003). Ett stort problem är dock att många av personerna med hörselnedsättning, 1,4 miljoner 
av Sveriges befolkning, inte har och/eller inte vill använda hörapparater. Uppskattningsvis är 
det 65% av dem som har behov av hörapparater som fått detta förskrivet (Hörsellinjen, 2014), 
men många av dessa använder dem inte till vardags (Öberg, Marcusson, Nägga & Wressle, 
2012). Vidare tillkommer problemet att en del av dem som använder hörapparater trots detta 
upplever fortsatta kommunikationsproblem (Hickson & Worrall, 2003).  
  Det är viktigt att inom det audiologiska fältet föra en diskussion kring hur en person 
med hörselnedsättning kan förändra sin situation till det bättre för att ”ta kontroll” över sitt liv. 
För att kunna rehabilitera hela människan bör flera olika delar ingå i rehabiliteringsarbetet, som 
av den anledningen bör se olika ut för olika personer (Sveriges kommuner och landsting, 2008; 
Wong & Hickson, 2012). I en review-artikel tar Hawkins (2005) upp exempel på ett flertal 
studier som visar att utökad rehabilitering ger positiva vinster för individen. Dessa resultat 
stärks ytterligare av Wong och Hickson (2012) som utifrån sina fynd uppmuntrar audionomer 
att, med stöd av aktuell forskning, i större utsträckning rekommendera sina patienter till ett 
deltagande i grupprehabilitering. 

För att underlätta för personer med hörselnedsättning är det även viktigt att de får 
möjlighet att träffa andra med samma problematik, eftersom de då kan få en känsla av 
tillhörighet (Danermark, 2005). Interventioner som inriktas på att personer lär sig strategier som 
är nödvändiga för att optimera en effektiv kommunikation har idag inte så stort utrymme i den 
audiologiska rehabiliteringen. Denna rehabiliteringsform sker ofta i grupp där deltagarna träffar 
andra i samma situation. Goda möjligheter till kommunikation främjar både livskvalitet och 
välmående hos personer med hörselnedsättning, medan kommunikationssvårigheter kan leda 
till depression, isolering, förtidspensionering och kognitiv svikt (Dawes m fl. 2015; Hickson & 
Worrall, 2003; Holt-Lunstad, Smith & Layton, 2010). En otillräcklig hörselvård leder i längden 
till en onödig kostnad för samhället som skulle kunna förhindras om alla med hörselproblematik 
behandlas utifrån sina specifika behov (Archbold, Lamb, O´Neill & Atkins, 2014). 

På flera orter i Sverige genomförs idag kurs i Aktiv Kommunikation (AK) då den visat 
sig vara en effektiv rehabiliteringsform för människor med nedsatt hörsel (Hickson, Worrall & 
Scarinci, 2007; Öberg, Bohn & Larsson, 2014b). Trots att kursen ges på flera orter i Sverige 
saknas ett kliniskt användbart verktyg för att kunna utvärdera effekten av och nyttan med 
kursen. Detta verktyg är efterfrågat av ett flertal kursledare som i dagsläget bedriver kurser i 
AK (Marie Öberg, personlig kommunikation, 2 oktober 2015) och är viktigt då det ger en 
möjlighet att på ett enkelt sätt summera och dra slutsatser av genomförd rehabilitering. Att 
kunna dra slutsatser av de interventioner som genomförs är värdefullt både för den enskilde 
individen, men även för det audiologiska fältet i stort. I ett större perspektiv innebär det att 
audionomer kan arbeta evidensbaserat och i förlängningen även i större grad kan påverka vad 
som bör ingå i rehabiliteringsprocessen. Verktyget kan utformas som ett frågeformulär där 
syftet med frågorna är att fånga upp om deltagarna har lärt sig att använda 
kommunikationsstrategier som främjar god kommunikation, att undersöka om självkänslan hos 
deltagarna stärkts samt om de känt större delaktighet efter kursen.  
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Active Communication Education och Aktiv Kommunikation 
Active Communication Education (ACE) utvecklades vid The University of 

Queensland, Australien, i början av 2000-talet för att öka medvetenheten om de 
kommunikationsproblem som äldre personer med hörselnedsättning upplever i vardagen 
(Hickson m fl., 2007). Målet var att lära ut strategier för att förbättra samspelet med andra 
människor i olika kommunikationssituationer. Kursen vänder sig både till personer med 
hörselnedsättning som av olika anledningar inte använder hörapparater och till personer med 
hörapparater som har ytterligare behov av att förbättra sin kommunikation. För att involvera 
och öka förståelsen hos närstående är även de välkomna att deltaga. Kursen sträcker sig över 
fem veckor, två timmar per vecka, och har mellan sex till tio deltagare per kurs. Gruppträffarna 
leds av en kursledare vars roll framför allt är att uppmuntra och stödja diskussionen bland 
deltagarna, snarare än att fungera som en ledare. ACE är en interaktiv kurs, vilket innebär att 
deltagarna själva, både enskilt och i grupp, är aktiva och tillsammans arbetar för att hitta verktyg 
för vidare problemlösning. Hemuppgifter, som består av arbetsblad som belyser olika problem 
relaterade till hörsel, delas ut vid varje gruppträff och dessa reflekteras över, redovisas och 
diskuteras sedan vid följande kurstillfälle. Utvärdering av kursen visade att deltagarna efter 
genomgången kurs fick signifikant bättre resultat både gällande kommunikationsfärdigheter 
och psykisk hälsa (Hickson & Worrall, 2003; Hickson m fl., 2007). 
  År 2009 översattes det australiensiska materialet för ACE till svenska och fick namnet 
Aktiv Kommunikation (AK). Kursen testades i ett forskningsprojekt i Linköping på en grupp 
87-åringar med känd hörselproblematik, men visade inte samma signifikant förbättrade resultat 
som den australiensiska studien (Öberg, Bohn, Larsson & Hickson, 2014a). För att passa bättre 
för en svensk population omarbetades materialet utifrån kommentarer från deltagarna som just 
genomgått kursen. Denna omarbetning innebar att två av de ursprungliga modulerna byttes ut. 
Idag består kursen av fem moduler; 1) Introduktion, 2) Att höra i störande bakgrundsljud, 3) 
Örat och hörsel, 4) Att leva med en hörselnedsättning, 5) Att lyssna till andra ljudkällor. Kursen 
gavs igen vid olika tillfällen under 2010-2012, nu med en yngre population med en 
åldersspridning på mellan 39 och 82 år. Utvärderingen efter denna kurs visade statistiskt 
signifikant förbättrade resultat för kommunikationsstrategier och psykisk hälsa hos deltagarna 
(Öberg m fl., 2014b). Under 2013 påbörjades en nationell utvärdering av AK för att ytterligare 
utvärdera nyttan av kursen. I denna utvärdering ingick hörselvårdsavdelningarna i Linköping, 
Uppsala, Västerås, Dalarna och Örebro (Marie Öberg, personlig kommunikation, 26 januari 
2016). Kursen i AK kan ses som ett alternativ eller komplement till traditionell intervention i 
form av enbart hörapparatanpassning och kan med fördel erbjudas tidigt i rehabiliteringen 
(Hickson m fl., 2007; Öberg m fl., 2014b). Evidens visar att AK ger goda effekter och det 
föreslås att kursen bör implementeras i standardutbudet för audiologisk rehabilitering (Öberg 
m fl., 2014b).  
  
Utveckling av frågeformulär 

Som beskrivs ovan kan ett verktyg för utvärdering av en kommunikationskurs utformas 
som ett frågeformulär. Vid utveckling av ett nytt frågeformulär krävs många förberedelser. Det 
viktigaste att tänka på innan arbetet påbörjas är vilket det aktuella problemområdet är och 
utifrån detta skapa ett tydligt syfte. En väl genomförd litteraturgenomgång parallellt med 
problemformulering och arbetet med utformning av formuläret är av stor vikt. Andra moment 
som måste tas med i beräkningen innan själva arbetet påbörjas är till exempel vilken målgrupp 
formuläret ska passa för samt etiska överväganden så som hur hantering av personuppgifter ska 
gå till och om deltagarna kommer utsättas för någon form av risk (Ejlertsson, 2014). 

Att utforma frågeformuläret så att framtida deltagare känner sig motiverade att avsätta 
tid till att besvara det är speciellt viktigt idag då trenden med låg svarsfrekvens är betydligt 
vanligare än förr. Svarsfrekvensen förväntas hamna på mellan 50-70% och för att nå så hög 
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svarsfrekvens som möjligt ska frågorna vara väl formulerade och kännas betydelsefulla, 
samtidigt som de presenteras på ett attraktivt sätt. Medföljande informationsbrev ska vara 
inbjudande skrivet och för att få in så många svar som möjligt rekommenderas att skicka 
påminnelser till dem som inte svarar efter ett första utskick. Ett bra sätt att testa om 
frågeformuläret uppfyller ovanstående punkter, är att låta ett mindre antal deltagare granska 
och utvärdera det. Ofta ges värdefulla kommentarer i detta skede som inte går att fånga på andra 
sätt (Ejlertsson, 2014). Trots ansträngningar att uppfylla ovanstående krav kommer det alltid 
att vara en del personer som av olika anledning väljer att inte deltaga. Ett högt deltagande är 
självfallet alltid att eftersträva, men vad som för studien är en acceptabel bortfallsnivå kan sällan 
anges i en exakt procentsats då det dels beror på förhållandet mellan antalet deltagare, den totala 
populationen och hur representativa dessa är för undersökningsgruppen (Hansagi & Allebeck, 
1994). 
  När det gäller frågorna och svarsalternativen i formuläret finns en rad olika regler och 
tips att följa. Frågorna ska till exempel vara formulerade på ett begripligt sätt och endast 
innehålla en fråga i taget. Ledande frågor, negationer och frågor som rör känsliga ämnen ska 
undvikas. Svarsalternativen ska ha samma logiska ordningsföljd, det vill säga om 
svarsalternativet “instämmer helt” står till vänster i första frågan ska det göra det genom hela 
frågeformuläret. Det ska vara lika många positiva som negativa alternativ, där värdet av det 
positiva stämmer överens med värdet av det negativa. Ställning måste även tas till om det ska 
finnas ett mittenalternativ eller ej (Ejlertsson, 2014). 

Svarsalternativen kan ordnas i olika slags skalor och även här är det viktigt att välja en 
skala som passar för syftet med frågeformuläret. De vanligaste typerna av skalor som används 
vid konstruktion av frågeformulär är; 1) ordinalskalan som används för att mäta attityder eller 
åsikter. Svaren mäts i skalsteg där värdena går att rangordna från det lägsta till det högsta. 2) 
VAS-skalan, ”visuell analogskala”, som används vid mätningar av bland annat attityder. Den 
består av en 100 mm lång linje där endast ytterpunkterna har svarsalternativ som exempelvis 
”mycket bra” och ”mycket dåligt”. Här ska personen som fyller i formuläret/enkäten markera 
sitt svar på den ograderade skalan. 3) Likertskalan som används i frågeformulär där man till de 
olika påståendena ska markera sin inställning med kryss på något av de efterföljande 
svarsalternativen. Den består ofta av en fem- eller sjugradig skala där ytterpunkterna anges med 
till exempel ”instämmer helt” och ”tar helt avstånd från” (Ejlertsson, 2014). 
  För att formuläret ska bli tydligt, enkelt och genomförbart att fylla i får det inte vara för 
långt. Risken med ambitionen att göra ett kort och snabbifyllt formulär är dock att det blir alltför 
kompakt och att detta istället gör formuläret svårt att använda. Ytterligare bekymmer med att 
göra ett kort formulär är att reliabiliteten riskerar att bli lidande. En balans mellan ovanstående 
kriterier måste uppnås (Ejlertsson, 2014).  
  
Statistiska mått 

För att veta hur bra resultaten från ett test, i detta fallet ett frågeformulär, stämmer med 
verkligheten används framför allt två mått; validitet och reliabilitet. Dessa mått kan i sin tur 
delas upp i olika undergrupper. Nedan ges en genomgång av begreppens betydelse. 

Validitet. Med validitet avses till vilken grad ett test faktiskt mäter vad det utger sig för 
att mäta. Om ett test har låg validitet innebär det att det utformats på ett sätt som inte fångar en 
studies specifika frågeställning och syfte. Ett sätt att se på validitet är att tänka att det inte är 
själva mätverktyget i sig som har hög validitet utan att det snarare är användningsområdet i 
vilket det används som har hög eller låg validitet (Hyde, 2000). 

God innehållsvaliditet innebär att både utvecklarna av ett test och de personer som avses 
utföra testet, menar och förstår samma sak när de till exempel läser en fråga. Hur deltagarna 
upplever frågorna är kritiskt och god innehållsvaliditet gör att de i större utsträckning känner 
sig manade och motiverade att utföra uppgiften eller testet. Innehållsvaliditet mäts informellt 
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och ofta genom frågor till människor som anses kunna bidra med relevanta synpunkter kring 
området. I utvecklandet av ett nytt frågeformulär bör denna process ske tidigt. God 
innehållsvaliditet hos ett frågeformulär kan vara en avgörande faktor när det gäller att påverka 
beslutsfattare att ta till sig och implementera ett nytt verktyg till den kliniska verksamheten 
(Ejlertsson, 2014; Hyde, 2000).  

Användbarheten hos ett test definieras i ISO-standard 9241-11 (1998) som “den grad i 
vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett 
ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang” 
(”Om användbarhet”, u.å.). Vid utvärdering av ett frågeformulär är det viktigt att titta på just 
användbarheten och tänka på de punkter som definieras i standarden ovan; för vem är 
formuläret utformat, vilka mål ska formuläret användas för och i vilken kontext kommer 
formuläret att användas? Formuläret måste utformas för att vara ändamålsenligt och effektivt 
så att det tillför ett värde för den målgrupp som är tänkt att använda det. Om formuläret inte 
tillför något nytt värde i den befintliga arbetssituationen och om det inte möter användarens 
förväntningar på ett tillfredsställande sätt kommer det heller inte att användas (Barnum, 2011). 

Syftet med en klinisk intervention, såsom AK, är att deltagarna i något avseende 
förändrar sin situation i positiv riktning efter genomgången kurs. Ett test måste utformas så att 
det går att använda både före och efter planerad intervention. Mottaglighet är ett mått som visar 
till vilken grad en egenskap, ett beteende eller liknande ändras hos individen som genomgått 
rehabilitering. Ett frågeformulär utvecklat för att utvärdera en rehabiliteringskurs måste 
utformas så att det är tillräckligt känsligt för att kunna fånga upp dessa förändringar. Att ha hög 
mottaglighet i ett frågeformulär är viktigt, dels för att kunna utvärdera rehabiliteringen i sig, 
men också för att som kliniskt verksam kunna använda det som ett verktyg för att visa patienten 
att en förändring har skett (Hyde, 2000). 

Med begreppsvaliditet menas hur väl ett test mäter ett visst begrepp, till exempel 
välmående, lycka eller känsla av delaktighet. Ett av de vanligaste sätten att mäta detta är att 
göra en faktoranalys (Hyde, 2000). Förklaringsgraden i faktoranalysen, alltså hur stor del av 
den totala variansen som förklaras av de enskilda faktorerna, bör ligga på över 50-60% för att 
anses trovärdig (Williams, Onsman, & Brown, 2010). För att genomföra en god faktoranalys 
bör det finnas minst fem deltagare per fråga (Hyde, 2000; Williams m fl., 2010). 
Begreppsvaliditet kan även utvärderas med hjälp av konvergerande validitet vilket mäter om 
två test som utvärderar samma sak har hög korrelation och diskriminerande validitet vilket 
mäter om ett nytt test skiljer sig från andra test, alltså har låg korrelation (Hyde, 2000). 

Reliabilitet. Reliabiliteten mäter ett tests tillförlitlighet, alltså hur reproducerbart det är. 
Intern konsistens behandlar relationen mellan ett tests, eller ett frågeformulärs, olika 
komponenter/frågor, alltså om de olika frågorna beskriver en gemensam faktor, och mäts 
vanligen med Cronbach´s alpha. Om samband saknas mellan komponenterna kommer alpha 
vara 0 medan en fullständig korrelation innebär att alpha kommer att vara 1. Cronbach´s alpha 
ska ligga på >0,7 för att tillförlitligheten ska anses godtagbar (Lantz, 2011). Är frågorna väldigt 
olika varandra mäter de olika saker och bidrar inte till testets funktion som en helhet. 
Cronbach´s alpha får dock inte heller vara för högt, eftersom frågorna då är för lika varandra 
och inte kan fånga olika nyanser av det som avses mätas. I ett tests komponenter måste det 
alltså finnas en balans mellan homogenitet och mångfald. Ett annat sätt att mäta reliabiliteten 
är att utföra ett test-retest. Om resultatet på testet förblir det samma vid upprepade mätningar 
har det god reliabilitet (Hyde, 2000).  
  
Problemformulering 

Flera validerade frågeformulär såsom Hearing Handicap Inventory for the Elderly 
(HHIE; Ventry & Weinstein, 1982), Communication Strategies Scale (CSS; Demorest & 
Erdman, 1987), International Outcome Inventory for Alternative Intervention (IOI-AI; Noble, 
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2002) och Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; Zigmond & Snaith, 1983) ingår i 
nuläget vid utvärdering av kurs i AK, tillsammans med en del öppna frågor. Under den 
utvärdering av AK som påbörjades under 2009 har det från de öppna frågorna framkommit 
många kommentarer om vad som var speciellt bra med kursen och om olika förändringar som 
vidtagits efter genomgången kurs. Det har visat sig att dessa kommentarer ger insikter om 
förändringar och förbättringar i personernas vardagliga liv som inte fångas med de 
standardiserade frågeformulär som använts i tidigare utvärderingar (Marie Öberg, personlig 
kommunikation, 26 januari 2016; Öberg m fl., 2014a). 
  Genom att vidare studera ovannämnda frågeformulär och de kommentarer som 
inkommit, kan ett frågeformulär konstrueras som även fångar upp om självkänslan hos 
deltagarna stärks och om de upplever större delaktighet. Det nya frågeformuläret kan sedan 
användas i de fortsatta utvärderingarna av kurs i AK. Frågeformuläret måste konstrueras på ett 
sätt som gör det lätt att använda kliniskt samtidigt som det går att använda både före och efter 
kurs. Att formuläret utformas enligt ovanstående innebär att fler hörselvårdsavdelningar som 
ger kurs i AK på ett enklare sätt kommer att kunna följa upp arbetet med den utvärdering som 
detta frågeformulär öppnar möjligheter för. Att formuläret kan användas både före och efter 
kurs ger dels möjlighet för deltagarna att tillsammans med klinisk verksam personal följa de 
förändringar som skett samt för klinikern att generellt se vilken effekt kursen haft på 
deltagargruppen. Att formuläret går att använda innan rehabiliteringsstarten är också positivt 
då kursledaren får en insikt i deltagarnas kunskap redan före kursen påbörjas och därmed får 
möjlighet att justera kursinnehållet om det skulle behövas. 
 
Syfte 

Syftet med studien är att utveckla och validera ett kliniskt användbart frågeformulär för 
utvärdering av effekten av en kurs i Aktiv Kommunikation. 
 

Metod 
Målet med att utveckla ett nytt frågeformulär var att göra ett formulär som var enkelt 

att använda kliniskt och därmed underlättade för kursledare i AK att utvärdera effekten av 
rehabiliteringen och arbeta evidensbaserat. Syftet med frågorna i formuläret var att fånga upp 
om deltagarna lärde sig att använda kommunikationsstrategier som främjar god 
kommunikation, att undersöka om självkänslan hos deltagarna stärktes samt om de kände större 
delaktighet.  
  Frågeformuläret utvecklades av studiens författare och reviderades i ett tidigt skede 
utifrån kommentarer sprungna ur en granskning genomförd av en liten grupp tidigare 
kursdeltagare och av ett antal kursledare i AK vid olika hörselvårdsavdelningar i Sverige. 
Formuläret fylldes sedan i av en större grupp tidigare kursdeltagare. Ett ytterligare test av 
frågeformuläret utfördes där deltagare som gick kurs i AK under våren 2016 besvarade 
formuläret både före och efter genomgången kurs. Deltagare och procedur beskrivs mer 
utförligt nedan. Projektet godkändes av den Etiska kommittén vid Avdelningen för logopedi, 
foniatri och audiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Lunds Universitet. 
  
Deltagare och procedur 

Målgruppen i studien var vuxna personer över tjugo år med en hörselnedsättning som 
antingen hade gått kurs i AK tidigare eller var anmälda till kursen under våren. Deltagarna som 
medverkade fick möjlighet till reflektion över den kurs de gått och över de kunskaper de fått 
med sig från kursen. För att medverka i studien behövde deltagaren underteckna en 
samtyckesblankett i samband med att han/hon returnerade det ifyllda frågeformuläret.
 Deltagarna informerades om att medverkan var frivillig och när som helst kunde 
avbrytas. Vidare informerades de om att data behandlades konfidentiellt och att varje person 
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tilldelades ett forskningspersonnummer så att insamlad data inte gick att koppla till en enskild 
individ. Önskade de ytterligare information ombads de kontakta studiens ledare. 
  Via Linköpings universitet administrerades kontaktuppgifter till fyra kliniskt 
verksamma kursledare vid hörselvårdsavdelningarna i Linköping, Uppsala, Västerås och 
Dalarna, vilka ingick i den nationella utvärderingen som påbörjades 2013. Via dessa 
hörselvårdsavdelningar gavs tillgång till uppgifter om kursdeltagare som genomgått kurs i AK. 
Kliniken i Örebro kontaktades inte för medverkan i denna studie då de enbart varit föremål för 
en kurs tidigare och kursledarna därmed hade liten erfarenhet av arbetet med AK. 
Rekryteringsprocessen kan följas i figur 1. 
  

Figur 1. Flödesschema över deltagare och rekryteringsprocess 
 
Frågeformuläret  

Före frågekonstruktionsfasen studerades “Enkäten i praktiken” av Ejlertsson (2014) 
och med tips ur denna bok formulerades sedan frågor för att passa studiens syfte. En första 
version av frågeformuläret utvecklades bestående av tjugo slutna frågor rörande 
kommunikationsstrategier och självkänsla, två frågor rörande användande av hörapparater och 
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kunskap om alternativa hjälpmedel samt en öppen fråga för egna synpunkter och kommentarer. 
Version 1 av frågeformuläret återfinns i bilaga 1. Två tredjedelar av frågorna till det nya 
frågeformuläret konstruerades med inspiration från några av de frågeformulär som tidigare 
använts för utvärdering av kurs i AK. Övriga frågor konstruerades utifrån de kommentarer som 
deltagare i tidigare utvärderingar haft som rörde bland annat självkänsla och känsla av 
delaktighet (Öberg m fl., 2014a). De formulär som användes som inspiration till en del frågor i 
det nya frågeformuläret var; 1) HHIE som används för att utvärdera personens subjektiva 
upplevelse av hörselnedsättningen och dess konsekvenser. Det utvärderar även huruvida 
hörselnedsättningen påverkar beteendet hos en individ med hörselnedsättning, samt hur 
han/hon påverkas emotionellt och socialt (Ventry & Weinstein, 1982). 2) CSS som är en av de 
fyra delar som ingår i the Communication Strategies scale of the Communication Profile for 
the Hearing Impaired (CPHI). Det utvecklades för att utvärdera hur ofta en person med 
hörselnedsättning använder sig av vissa specifika kommunikationsstrategier, samt vilket 
rehabiliteringsbehov som finns (Demorest & Erdman, 1987). 3) IOI-AI som utvärderar 
alternativa interventioner förutom hörapparater. Det fokuserar på utvärdering av kvarvarande 
aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning, nöjdhet, effekt på andra människor och på 
livskvalitet (Noble, 2002). 4) HADS som visar på frånvaro eller närvaro av ångest och 
depression, och även mäter förändringen i en persons emotionella status (Zigmond & Snaith, 
1983). 5) Conversation Checklist (CCL) som utvecklades för att ta reda på hur människor beter 
sig när det är svårt att konversera på grund av hörselnedsättning och/eller bakgrundssorl 
(Hallam & Corney, 2014). 
  Som skala till svarsalternativen valdes en femgradig Likertskala. Svarsalternativen 
poängsattes från ett till fem där ett poäng innebar att personen använde sig av undvikande 
strategier och fem poäng innebar att personen använde sig av strategier som främjar god 
kommunikation. På frågeformulärets första sida, fråga 1-9, gav svarsalternativet längst till 
höger fem poäng. På andra sidan, fråga 10-20, var det svarsalternativet längst till vänster som 
genererade fem poäng. Detta innebar i praktiken att en person som blev påverkad negativt av 
sin hörselnedsättning och inte hade välfungerande strategier för att hantera nedsättningen fyllde 
i svaren till vänster på första sidan och till höger på andra sidan. Maxpoäng på frågeformuläret 
var 100, ju högre poäng desto bättre resultat och desto större indikation på att deltagaren 
använde välfungerande kommunikationsstrategier, hade god självkänsla och hög känsla av 
delaktighet. 

Utvärderingen av frågeformuläret delades in i fyra delar; 1) granskning av 
frågeformulär (version 1) - kliniskt verksam personal, 2) granskning av frågeformulär (version 
2) - tidigare deltagare i AK, 3) delstudie 1, utvärdering av AK med hjälp av frågeformuläret 
(version 2) - tidigare kursdeltagare och 4) delstudie 2, utvärdering av AK med hjälp av 
frågeformuläret (version 2) - nya kursdeltagare. Dessa fyra delar beskrivs nedan. 

1) Granskning av frågeformulär (version 1) - kliniskt verksam personal. 
Inklusionskriterier för deltagarna i denna fas var att de var kliniskt verksamma och vana 
kursledare för kurs i AK. Efter utformning av ett första utkast av frågeformuläret (bilaga 1) 
sändes detta för granskning via e-post till kliniskt verksamma kursledare för AK i Linköping, 
Uppsala, Västerås och Dalarna. Till hjälp för granskningen fick varje person följande frågor att 
reflektera över och utgå ifrån: 

• Hur uppfattar du frågeformuläret i sin helhet? 
• Verkar frågeformuläret enkelt att fylla i? 
• Känns det lätt att använda för dig som audionom? (Tror du att det kommer vara lätt att 

tolka resultaten?) 
• Hur uppfattar du frågorna? 
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• Kommer frågorna i rätt ordning? 
• Är det någon fråga som kan missförstås/misstolkas? 
• Är det någon fråga du känner bör strykas? 
• Är det någon fråga du känner saknas? 

Samtliga kursledare som tillfrågades återkom med feedback och en omarbetning av 
frågeformuläret gjordes utifrån en del av kommentarerna. Denna omarbetning ledde till en 
andra version av frågeformuläret som återfinns i bilaga 2.   

2) Granskning av frågeformulär (version 2) - tidigare kursdeltagare. Av de 81 
deltagare som tidigare genomgått kurs i AK och samtyckt till deltagande i utvärdering, valdes 
åtta personer ut, två från vardera klinik i Linköping, Uppsala, Västerås och Dalarna, som ansågs 
ha goda möjligheter att göra en granskning av frågeformuläret. Deltagarna rekommenderades 
av kursledare på vardera klinik för att de ansågs lämpade att utföra en granskning av 
frågeformuläret. Av de åtta personerna medverkade fem stycken; tre män och två kvinnor med 
en åldersspridning på 71-84 år. 

Version 2 av frågeformuläret sändes tillsammans med ett informationsbrev i 
pappersformat till de åtta utvalda personerna. Informationsbrevet återfinns i bilaga 3. De fem 
personer som valde att medverka ringdes upp per telefon för möjlighet att kommentera och ge 
synpunkter. De fick, bortsett från punkt tre (“Känns det lätt att använda för dig som 
audionom?”), reflektera över och svara på samma frågor som de kliniskt verksamma 
kursledarna gjort. Kommentarer från deltagarna i denna fas ledde inte till några förändringar i 
frågeformuläret. 

3) Delstudie 1, utvärdering av AK med hjälp av frågeformuläret (version 2) - 
tidigare kursdeltagare. Till de resterande 73 tidigare deltagarna skickades version 2 av 
frågeformuläret, ett brev med information om studiens syfte och en samtyckesblankett. 
Informationsbrev samt samtyckesblankett återfinns i bilaga 4. För att medverka i studien 
ombads personerna returnera det ifyllda frågeformuläret tillsammans med underskriven 
samtyckesblankett i bifogat svarskuvert. 
  Fyrtionio personer returnerade frågeformuläret i tid för sista svarsdatum. Av de 
inkomna svaren var sju frågeformulär inte fullständigt eller korrekt ifyllda och ytterligare två 
frågeformulär saknade underskrivna samtyckesblanketter. De sju personer som hade returnerat 
ett ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kontaktades via telefon för möjlighet att 
komplettera. Efter telefonkontakt inkluderades fem av de sju frågeformulären, två formulär 
exkluderades på grund av att de var fortsatt ofullständigt ifyllda. Till de två deltagare som inte 
fyllt i samtyckesblankett sändes en påminnelse om att fylla i och returnera den. Båda 
samtyckesblanketterna returnerades underskrivna. En påminnelse skickades en vecka efter sista 
svarsdatum till de 24 personer som ännu inte svarat och resulterade i svar från ytterligare fjorton 
personer. Totalt inkluderades 61 deltagare i delstudie 1, varav en tredjedel var män och två 
tredjedelar kvinnor. För demografisk data över deltagare i delstudie 1, se tabell 1. Det externa 
bortfallet var 16%, av dessa var 65% kvinnor och medelåldern var 74 år (spridning 44-93 år). 
  
Tabell 1. Ålder- och könsfördelning för deltagarna i delstudie 1 
 Antal (%), n=61 
Medelålder 77 
Åldersspridning 58-91 
Män 22 (36) 
Kvinnor 39 (64) 
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4) Delstudie 2, utvärdering av AK med hjälp av frågeformuläret (version 2) - nya 
kursdeltagare. Som ett fjärde steg i framtagandet av frågeformuläret rekryterades personer 
som skulle påbörja kurs i AK under våren 2016. De rekryterades via hörselvården i Uppsala 
och Falun. Före kursstart skickades informationsbrev, samtyckesblankett och version 2 av 
frågeformuläret, via kursledaren, till de femton deltagare som var anmälda till kurserna. 
Informationsbrev och samtyckesblankett återfinns i bilaga 5. Deltagarna uppmanades att fylla 
i frågeformuläret och tillsammans med ifylld samtyckesblankett lämna dessa till respektive 
kursledare senast dagen för kursens början. 
  Sammanlagt fyllde fjorton personer i frågeformuläret före påbörjad kurs i AK, av dessa 
fyllde tolv personer i formuläret även efter genomgången kurs. För demografisk data över 
deltagare i delstudie 2, se tabell 2.  
  
Tabell 2. Ålder- och könsfördelning för deltagarna i delstudie 2 som fyllt i formuläret före och 
efter genomgången kurs i AK 
 Antal (%), n=12 
Medelålder 79 
Åldersspridning 67-89 
Män 4 (33) 
Kvinnor 8 (67) 

   
Statistisk analys  

Den statistiska analysen utfördes med hjälp av IBM Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) version 22. Analysen delades upp i två delar; delstudie 1 och delstudie 2. 

Delstudie 1 - utvärdering av AK med hjälp av frågeformuläret (version 2) - 
tidigare kursdeltagare. Svarsfrekvensen beräknades för de 61 deltagarna och medelvärde 
samt standardavvikelser för totalpoängen på frågeformulärets två första sidor, fråga 1-20, 
räknades ut. Data från den sista sidan, fråga 21-23, sammanställdes deskriptivt. Efter slutgiltig 
datainsamling gjordes en faktoranalys (principal components, varimax rotation) på fråga 1-20 
och reliabiliteten räknades ut med Cronbach´s alpha. 

Efter statistisk analys av fråga 1-20 uteslöts två frågor och en ny uträkning med 
faktoranalys och Cronbach´s alpha gjordes. 

Delstudie 2 - utvärdering av AK med hjälp av frågeformuläret (version 2) - nya 
kursdeltagare. Svarsfrekvens, medelvärde samt standardavvikelser för totalpoängen på 
frågeformulärets två första sidor, fråga 1-20, före och efter genomgången kurs, räknades ut för 
de tolv deltagarna i utvärderingen. Data från den sista sidan, fråga 21-23, sammanställdes 
deskriptivt.  
 

Resultat 
På grundval av kommentarer som framkom i granskningen gjordes en omarbetning av 

frågeformuläret och en andra version skapades. Vid analys av svaren från delstudie 1 framkom 
att några frågor behövde formuleras om, samt att två frågor borde strykas. Analys av version 2, 
med ovan nämnda två frågor uteslutna, visade att frågeformuläret hade bra validitet och 
reliabilitet. I delstudie 2 visade analys av frågeformuläret (version 2) liknande resultat som i 
delstudie 1; att vissa frågor var i behov av omformulering medan andra borde strykas. 
Resultaten visade att frågeformuläret fungerade som mätverktyg även före påbörjad kurs. 
 
1-2) Granskning av frågeformulär (version 1) 

För att bedöma frågeformulärets innehållsvaliditet genomförde tidigare deltagare samt 
kliniskt verksam personal en granskning. Generellt gavs kommentarer om att frågeformuläret 
såg bra ut, var lätt att fylla i, enkelt att använda och att det hade en bra längd som inte genererade 
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orimligt mycket arbete i den kliniska verksamheten. Även en del kommentarer om nödvändiga 
förändringar uttrycktes. 

Det ursprungliga frågeformuläret (bilaga 1) omarbetades utifrån kommentarer som 
handlade både om specifika frågor och om svarsalternativen. Det gavs bland annat förslag om 
att byta ut vissa ord i frågorna, samt att förtydliga formuleringar som var otydliga. 
Kommentarerna för svarsalternativen handlade om ordval i skalan. Framför allt fick 
formuleringen “instämmer nog inte” förslag om att ändras för att bli enklare att förstå. Ordet 
“instämmer” föreslogs ändras till “stämmer” och ordet “delvis” föreslogs ändras till “ibland”.  
 
3) Delstudie 1 - utvärdering av AK med hjälp av frågeformuläret (version 2) - tidigare 
kursdeltagare 

Efter att påminnelsebrev skickats ut ökade svarsfrekvensen från 64% till 84% och 
sammanlagt kunde data från 61 deltagare användas i studien. Medelvärdesberäkningen för varje 
frågas (fråga 1-20) totalpoäng visade att fyra av tjugo frågor (fråga 10, 12, 16 och 20) hade 
medelvärden mellan 4,36-4,87 (maxpoäng= 5) och liten spridning. Medelvärdet för den totala 
testpoängen för samtliga deltagare var 67 (maxpoäng= 100).   

Validitet och reliabilitet, version 2. Frågeformulärets begreppsvaliditet som räknades 
ut med faktoranalys med fem faktorer, Eigenvalue >1 och en coefficient på 0,40 eller mer, gav 
en förklaringsgrad på 59%. Analysen gav minst tre frågor i varje faktor och sex av frågorna 
(fråga 3, 4, 5, 6, 8 och 10) fick värden i två olika faktorer. Uträkning av reliabiliteten och den 
interna konsistensen gjordes med Cronbach´s alpha och gav ett värde på 0,78.  

Validitet och reliabilitet, version 2 (med två frågor uteslutna). Efter statistisk analys 
på frågeformuläret i sin helhet raderades två frågor (fråga 12 och 20) och statistiska beräkningar 
gjordes på resterande 18 frågor. Begreppsvaliditeten räknades ut med faktoranalys som med 
samma kriterier som ovan, skapade fem faktorer som tillsammans gav en förklaringsgrad på 
64%. Analysen genererade minst två frågor i varje faktor. Fem av frågorna (fråga 3, 6, 8, 9 och 
10) fick värden i två faktorer vardera och fråga 4 fick värden i tre olika faktorer. Faktoranalysen 
som gjordes på frågeformuläret, med fråga 12 och 20 uteslutna, återfinns i bilaga 6. När en 
fråga fick värden i mer än en faktor övervägdes dess innebörd samt hur frågan tolkades. Om det 
därefter ansågs självklart till vilken av faktorerna frågan hörde, placerades den i denna faktor. De 
fem faktorerna benämndes enligt följande; 1) självkänsla, 2) undvikande och negativa 
kommunikationsstrategier, 3) känsla av delaktighet, 4) positiva kommunikationsstrategier och 
5) bekräftelse. För frågekategorisering, faktorvärde och övrig deskriptiv data, se tabell 3. 
Uträkning av reliabiliteten och den interna konsistensen gjordes med Cronbach´s alpha och gav 
ett värde på 0,80. 
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Tabell 3. Faktorbenämning, frågekategorisering, faktorvärde, Cronbach´s alpha if Item Deleted,  
medelvärde, standardavvikelse (SD) och spridning för frågeformuläret med fråga 12 och 20 
uteslutna 

Faktor Fråga Faktor-
värde 

Cronbach´s 
alpha if Item 

Deleted 

Medelvärde 
(SD) 

Spridning 

Faktor 1 - 
Självkänsla 

(3) Jag undviker att samtala 
med andra på grund av mina 
hörselsvårigheter. 

0,53 0,77 3,05 (1,33) 1-5 

(4) Jag känner mig ofta osäker i 
kommunikations-sammanhang. 

0,51 0,78 2,38 (1,20) 1-5 

(6) Mina svårigheter att höra 
påverkar min självkänsla. 

0,57 0,77 2,75 (1,48) 1-5 

(8) Mina hörselsvårigheter gör 
att jag känner mig utanför när 
jag är tillsammans med en 
grupp människor. 

0,61 0,77 2,13 (1,16) 1-5 

(11) Jag tycker att jag kan 
hantera min hörselnedsättning 
och dess konsekvenser. 

0,75 0,77 3,43 (1,32) 1-5 

(13) Jag känner att jag är väl 
rustad hörselmässigt att möta 
olika situationer i vardagen. 

0,82 0,78 3,03 (1,45) 1-5 

(17) Jag känner mig optimistisk 
inför framtiden. 

0,77 0,77 3,31 (1,39) 1-5 

Faktor 2 - 
Undvikande och 
negativa 
kommunikations-
strategier 

(1) När jag har svårt att höra 
vad någon har sagt låtsas jag att 
jag har uppfattat. 

0,82 0,79 2,82 (1,18) 1-5 

(7) När jag har svårt att höra 
vad folk säger, låtsas jag inte 
om dem. 

0,77 0,78 3,80 (1,20) 2-5 

(9) Jag brukar undvika 
situationer där jag tror att jag 
kommer få svårt att höra. 

0,46 0,78 2,49 (1,25) 1-5 

Faktor 3 –  
Känsla av 
delaktighet 

(2) Mina hörselsvårigheter 
skapar irritation mellan mig och 
personer i min närhet. 

0,83 0,79 2,72 (1,21) 1-5 

(5) Andra människor besväras 
av mina svårigheter att höra. 

0,75 0,79 2,52 (0,98) 1-5 

(15) Om jag är osäker på vad 
jag hört, upprepar jag vad som 
sagts för att försäkra mig om att 
jag uppfattat rätt. 

-0,46 0,81 3,84 (0,88) 2-5 

Faktor 4 - 
Positiva 
kommunikations-
strategier  

(10) När jag har svårt att 
uppfatta vad folk säger, ber jag 
dem upprepa. 

0,55 0,79 4,46 (0,50) 4-5 

(16) När jag har svårt att 
uppfatta vad folk säger förklarar 
jag att jag har nedsatt hörsel. 

0,82 0,81 4,36 (0,90) 1-5 

(18) Jag känner mig bekväm 
med att tala om för andra 
personer ur de ska bete sig för 
att jag ska uppfatta vad de 
säger. 

0,74 0,79 3,57 (1,22) 1-5 

Faktor 5 - 
Bekräftelse 

(14) Jag vet vad som är skadat i 
mitt öra och är orsak till min 
hörselnedsättning. 

-0,53 0,81 3,51 (1,69) 1-5 

(19) Jag känner mig stärkt av att 
träffa andra med 
hörselsvårigheter. 

-0,85 0,81 3,93 (1,15) 1-5 
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Fråga 21-23, version 2. Deltagarna i studien ombads på frågeformulärets sista sida 
svara på en fråga rörande användning av hörapparater (fråga 21). Majoriteten av de 56 deltagare 
som svarat på frågan, 68%, angav att de använde sina hörapparater mer än åtta timmar/dag, se 
tabell 4. Medelvärdet för frågan blev 4,36 (max= 5) och standardavvikelsen 1,12. 
 
Tabell 4. Antal timmar/dag som deltagarna i delstudie 1 använder sina hörapparater 
 Antal (%), n=56 
Inte alls 3 (5) 
Högst 1 timme/dag 1 (2)  
Mer än 1, men högst 4 timmar/dag 7 (13)  
Mer än 4, men högst 8 timmar/dag 7 (13) 
Mer än 8 timmar/dag 38 (68) 

 
I fråga 22 fanns möjlighet för deltagarna att kryssa i hur många av fem angivna 

hjälpmedel de kände till. Övervägande delen av deltagarna angav att de kände till tre eller fler 
alternativa hjälpmedel. I samma fråga fanns även möjlighet att markera och kommentera i rutan 
“annat”. Två deltagare kommenterade här och angav till exempel cochlea implantat (CI), 
armbandsur och text-TV. I fråga 22 fanns även en ruta där deltagarna kunde markera om de 
kände till alternativa kommunikationsstrategier, vilket 23 personer gjorde. Den öppna frågan 
23 genererade 34 kommentarer, inga av dessa med relevans för studiens syfte.  
 
4) Delstudie 2 - utvärdering av AK med hjälp av frågeformuläret (version 2) - nya 
kursdeltagare 

Efter att påminnelsebrev skickats ut var svarsfrekvensen 93% före påbörjad kurs i AK 
och 86% efter genomgången kurs. Sammanlagt kunde data från de tolv deltagare som besvarade 
frågeformuläret både före och efter genomgången kurs användas i studien. För deskriptiv data, 
se tabell 5. 
 
Tabell 5. Medelvärde, standardavvikelse (SD) och spridning för fråga 1-20 i delstudie 2, före 
respektive efter genomgången kurs i AK 

Före kurs i AK, n=12 Efter kurs i AK, n=12 
Fråga Medelvärde (SD) Spridning Medelvärde (SD) Spridning 
1 2,50 (1,17) 1-5 2,92 (1,38) 2-5 
2 2,75 (1,42) 1-5 2,83 (1,34)  1-5  
3 3,67 (1,16) 2-5 3,50 (1,57) 1-5  
4 2,42 (0,90) 1-4 2,50 (1,17)  1-4  
5 3,00 (1,24) 2-5 3,42 (1,17)  2-5  
6 2,42 (1,31) 1-5 2,83 (1,47) 1-5  
7 3,67 (1,50) 1-5 3,75 (1,22) 2-5  
8 1,92 (0,79) 1-4 2,17 (0,94) 1-4  
9 3,00 (1,48) 1-5 2,92 (1,17)  2-5  
10 4,08 (0,90) 2-5 4,67 (0,49) 4-5  
11 3,33 (1,23) 2-5 3,50 (1,17) 2-5  
12 4,42 (0,90) 2-5 4,25 (0,97) 2-5  
13 2,83 (1,34) 1-5 3,08 (1,08) 2-5  
14 3,42 (1,51) 1-5 3,33 (1,67) 1-5  
15 3,25 (1,36) 1-5 3,75 (1,06) 1-5  
16 4,17 (0,94) 2-5 4,42 (0,79) 3-5  
17 3,42 (1,17) 2-5 3,42 (0,79) 2-5  
18 3,17 (1,27) 1-5 3,42 (1,08) 1-5  
19 3,75 (1,36) 1-5 4,50 (0,80) 3-5  
20 4,75 (0,45) 4-5 4,50 (0,67) 3-5 
1-20 66,00 (-) - 69,67 (-) - 
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 Medelvärdesberäkningen som gjordes på varje frågas totalpoäng, före påbörjad kurs, 
visade att fyra av tjugo frågor (fråga 10, 12, 16 och 20) hade medelvärden mellan 4,08-4,71 
(maxpoäng= 5). I delstudie 1 tydde resultaten på att fråga 12 och 20 borde strykas från 
formuläret då dessa både hade högt medelvärde och låg spridning. Även uträkningar av 
resultaten från delstudie 2 visade att fråga 12 och 20 var osäkra då medelvärdena var höga 
samtidigt som de sjönk efter genomgången kurs. Medelvärdet för den totala testpoängen för 
samtliga deltagare före kurs var 66 och efter genomgången kurs 70.  

Fråga 21-23, version 2. Elva av tolv deltagare svarade på fråga 21 och ungefär hälften 
av dessa angav, före kurs, att de använder sina hörapparater mer än åtta timmar/dag. Efter 
genomgången kurs angav majoriteten att de använder sina hörapparater mer än åtta timmar/dag, 
se tabell 6.  
 
Tabell 6. Antal timmar/dag som deltagarna i delstudie 2 använder sina hörapparater före 
respektive efter genomgången kurs i AK 
 Före kurs i AK, 

antal (%), n=11 
Efter kurs i AK, 
antal (%), n=11 

Inte alls 0 (0) 0 (0) 
Högst 1 timme/dag 1 (9) 0 (0) 
Mer än 1, men högst 4 timmar/dag 3 (27) 3 (27) 
Mer än 4, men högst 8 timmar/dag 2 (18) 1 (9) 
Mer än 8 timmar/dag 5 (46) 7 (64) 

 
Innan påbörjad kurs i AK angav 42% av deltagarna att de kände till mer än tre 

alternativa hjälpmedel och efter genomgången kurs var samma siffra 67%. Ingen deltagare 
markerade att de kände till alternativa kommunikationsstrategier före kurs, efter genomgången 
kurs var det nio av tolv deltagare som kryssade i detta alternativ. Fråga 23 genererade fem 
kommentarer före och tre kommentarer efter genomgången kurs, inga av dessa hade relevans 
för studiens syfte. 
 

Diskussion 
Resultatdiskussion 

I aktuell studie har ett nytt frågeformulär utvecklats som är enkelt att använda kliniskt 
och därmed underlättar för kursledare i AK när de ska utvärdera effekten av utförd 
rehabilitering. I och med det nya frågeformuläret ökar möjligheterna för den kliniskt 
verksamma personalen att arbeta evidensbaserat. Detta i sin tur gör att vården på ett bättre sätt 
kan anpassas utifrån de behov som finns hos enskilda individer och därmed utförs rehabilitering 
på det sätt som förespråkas av Socialstyrelsen (2008). 

En väl genomförd hörselrehabilitering innebär att färre människor förtidspensioneras, 
isolerar sig och drabbas av kognitiv svikt vilket i sin tur leder till minskade samhällskostnader 
(Archbold m fl., 2014; Dawes m fl., 2015; Hickson & Worrall, 2003; Holt-Lunstad m fl., 2010). 
Studiens författare upplever att frågeformuläret utgör en viktig del i det framtida arbetet med 
evidensbaserad vård inom det audiologiska fältet. 

Analys, fråga 1-20. Vid den statistiska analysen i delstudie 1 (version 2 av 
frågeformuläret) framkommer att medelvärdet för några frågor visar värden över fyra poäng 
(maxpoäng/fråga= 5) och att vissa av dessa frågor även har liten spridning. Framför allt fråga 
12 och 20 har höga medelvärden, vilket innebär att de inte är några bra mått på att separera 
olika individer. Även resultat från delstudie 2 visar att fråga 12 och 20 har höga medelvärden 
samtidigt som dessa frågor får sämre medelvärden efter att deltagarna genomgått kurs i AK. 
Fråga 20 hamnar dessutom inte i någon faktor vid faktoranalys i delstudie 1. Uträkningar av 
frågeformulärets reliabilitet blir något bättre när fråga 12 och 20 utesluts. Studiens författare 
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beslutar med stöd i ovanstående resonemang att fråga 12 och 20 tas bort från frågeformuläret. 
Vid reflektioner utifrån resultaten är det tydligt att de strategier som dessa frågor behandlar 
förmodligen är något som människor i allmänhet upplever att de gör och att det därför blir 
självklart för majoriteten att “instämma helt”. Innan diskussionen kring frågor med höga 
medelvärden lämnas är det dock viktigt att nämna att deltagarna i delstudie 1 endast har haft 
möjlighet att fylla i frågeformuläret efter att de gått kursen. Det betyder att de förväntas ligga 
ganska högt poängmässigt, då det finns evidens som stöder de positiva effekterna av kurs i AK 
(Öberg m fl., 2014b). Att en enskild fråga har ett högt medelvärde kan således bero både på att 
deltagarna är väldigt nöjda med den del av kursen som frågan berör och har fått en bra 
rehabilitering, men det kan också bero på att frågan är irrelevant eller ställd så att det blir 
självklart att svara på ett visst sätt.  

De två andra frågorna i delstudie 1 som också har höga medelvärden, fråga 10 och 16, 
behålls bland annat på grund av att uträkningar av frågeformulärets reliabilitet visar att 
Cronbach’s alpha förblir oförändrat oavsett om de finns med eller inte. Fråga 10 har dessutom 
högt alpha-värde. Fråga 10 är i grunden menad att undersöka om en person med 
hörselnedsättning “står på sig” och ser till att konversationen inte avslutas innan han/hon 
faktiskt uppfattat allt som sagts. Denna fråga behöver formuleras om för att frågans syfte ska 
framgå tydligare. Fråga 16 behålls oförändrad.  

Ytterligare en fråga som behöver formuleras om är fråga 14 då den innehåller två frågor 
i en. Frågan är dessutom i sin formulering väsentligen skild från övriga frågor i formuläret, 
vilket gör att den står ut och känns malplacerad.   

För deltagarna i delstudie 2 är medelvärdet för totalpoängen (i version 2 av 
frågeformuläret) 66 poäng före och 70 poäng efter genomgången kurs i AK. För deltagarna i 
delstudie 1 är medelvärdet för totalpoängen 67 poäng efter genomgången kurs. Delstudie 2 är 
till för att se om frågeformuläret går att använda även före deltagarna genomgått kurs i AK. 
Denna del av studien innebär även ett första försök att se om frågeformuläret skulle kunna visa 
på en förändring i kommunikationsvanor. Det låga deltagarantalet innebär dock att några 
statistiska beräkningar för att se signifikant skillnader inte går att utföra och att en enskild 
deltagares resultat kan ha stor påverkan på medelvärdet. Det faktum att deltagare i delstudie 2 
inte får lägre medelvärde efter att de genomgått kurs indikerar att formuläret har potential att 
visa på individuella förändringar. Då inga statistiska beräkningar gjorts för att se signifikanta 
skillnader går det inte att säga något om förändringens storlek. Om förändringen av medelvärdet 
för totalpoängen inte blir så stor efter genomgången kurs kan det bero på att frågeformuläret är 
utformat på ett sätt som inte fångar de förändringar deltagarna har gjort under kursen. Det kan 
också bero på att deltagarna inte känt sig tillräckligt motiverade till ett aktivt deltagande under 
kursens gång. Låg motivation skulle till exempel kunna bero på att deltagarna blivit övertalade 
att anmäla sig till kursen eller att gruppdynamiken under gruppträffarna inte fungerat. Om det 
endast blir en liten förändring av medelvärdet från före till efter genomgången kurs kan det 
också bero på att deltagarna kunde ovanligt mycket redan innan kursens start och därför inte 
lärde sig så mycket som det förväntades. Med tanke på föregående kommentar skulle 
frågeformuläret med fördel kunna användas för att redan innan kursstart ge kursledarna 
värdefull information om vad deltagarna kan och inte kan. Detta skulle kunna göras genom att 
analysera varje faktor för sig och se om det är någon faktor/område där deltagarna redan innan 
kursen har mycket kunskap. Kursledarna får därmed en möjlighet att anpassa kursinnehållet 
efter denna information.  

Validitet. Som nämnts tidigare är ett frågeformulärs innehållsvaliditet en avgörande 
faktor när det handlar om att välja om ett nytt verktyg ska implementeras i den kliniska 
verksamheten eller inte (Ejlertsson, 2014; Hyde, 2000). Det nyutvecklade formuläret anses ha 
god innehållsvaliditet då de personer som granskat frågeformuläret tycker att det är lätt att fylla 
i, enkelt att använda och har en bra längd. Att det är god innehållsvaliditet stöds också av att 
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det interna bortfallet är lågt. Om formuläret i sin helhet upplevs svårt att förstå eller på annat 
sätt är invecklat, bör rimligtvis flertalet deltagare välja att avstå från att besvara enskilda frågor 
i formuläret eller skriva kommentarer, frågetecken och liknande. Detta är inte fallet i aktuell 
studie. Att frågorna anses motiverande och väl formulerade stöds också av det faktum att 
svarsfrekvensen är hög (Ejlertsson, 2014).  

För att audionomer och annan kliniskt verksam personal ska känna att formuläret 
fungerar i den dagliga verksamheten krävs att formuläret svarar mot de behov som uttryckts. 
Därför är ett av de viktigaste ledorden under utvecklingen av frågeformuläret användbarhet. 
Formuläret måste fylla en specifik funktion, vara effektivt och användarvänligt (Barnum, 
2011). Under utvecklingsarbetet hålls nära kontakt med verksam personal som bedriver kurs i 
AK. Denna personal får uttrycka sina behov och önskemål före konstruktionen av 
frågeformuläret påbörjas och är delaktiga under förloppet. Formuläret visar sig i såväl delstudie 
1 som 2 att fungera väl både för personalen att administrera och för deltagarna att fylla i. 
Studiens författare känner sig därför trygga med att detta frågeformulär möter de förväntningar 
som finns på hörselvårdsavdelningar runt om i landet och att det har god användbarhet.  

En klinisk intervention så som AK har endast ett värde om deltagarna på något plan 
efter genomgången kurs förändrar sin situation i positiv riktning. Förmågan hos ett verktyg att 
fånga dessa förändringar kallas mottaglighet (Hyde, 2000). Det är endast få deltagare i delstudie 
2 som fyller i formuläret och även om gruppens medelvärde ökar från före till efter 
genomgången kurs går det därför inte att dra några slutsatser om att förändringen är signifikant. 
Det nyutvecklade frågeformuläret fungerar väl att använda vid både före- och eftermätning 
vilket är en förutsättning för att det ska kunna visa förändringar hos deltagarna. Ytterligare 
validering av frågeformuläret krävs dock innan det går att säga att det fyller kraven för god 
mottaglighet.  

För att begreppsvaliditeten hos ett frågeformulär ska anses god måste faktoranalysen ge 
en förklaringsgrad på 50-60% (Williams m fl., 2010). För att genomföra en god faktoranalys 
bör det finnas minst fem deltagare per fråga (Hyde, 2000; Williams m fl., 2010). I aktuell studie 
är deltagarunderlaget mindre än önskvärt vilket bör beaktas vid tolkning av resultat från 
faktoranalysen. Det nyutvecklade frågeformuläret är skapat för att få en övergripande bild av 
deltagarnas kommunikationsvanor och behöver därför mäta flera begrepp. När ett formulär 
mäter flera begrepp förväntas förklaringsgraden bli lägre än om det skulle mäta enbart ett 
begrepp. Även frågeformulärets korthet innebär att förklaringsgraden troligtvis sjunker något. 
Att faktoranalysen ger en förklaringsgrad på 64% (efter att fråga 12 och 20 uteslutits), trots att 
det är kort och mäter flera begrepp, visar att formulärets begreppsvaliditet är god.  

Vid faktoranalys eftersträvas att varje faktor ska innehålla minst två frågor, detta 
kriterium uppfylls i aktuell studie (Williams m fl., 2010). I de fall där frågor hamnar i mer än 
en faktor menar Scarinci m fl. (2009) att varje fråga måste granskas och jämföras med övriga 
frågor i samma faktor för att de sedan ska kunna placeras i den faktor där de bäst passar in 
ämnesmässigt. I aktuell studie hamnar fråga 3, 4, 6, 8, 9 och 10 i mer än en faktor. Ett noggrant 
övervägande görs och ovan nämnda frågor placeras där det anses mest lämpligt. Vid 
faktoranalys av aktuellt frågeformulär skapas fem faktorer. Faktor 1 mäter självkänsla där 
frågorna handlar om personens emotionella tillstånd. Faktor 2 mäter undvikande och negativa 
kommunikationsstrategier vilka lätt leder till att personen isolerar sig. Faktor 3 mäter känsla av 
delaktighet, som kan “försämras” på grund av de konsekvenser som hörselnedsättningen ger i 
förmågan att “hänga med”. Faktor 4 mäter positiva kommunikationsstrategier vilka visar att 
deltagaren har införlivat sin hörselnedsättning med sin person. Faktor 5 mäter bekräftelse, att 
deltagarna får en känsla av tillhörighet. 

Reliabilitet. Reliabiliteten hos ett frågeformulär bör ligga på >0,7 för att vara godtagbar 
(Lantz, 2011). Då Cronbach´s alpha ligger på 0,80 när fråga 12 och fråga 20 utesluts, anses 
frågeformuläret ha god reliabilitet.  
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Analys, fråga 21-23. Många av de personer som fått hörapparater anpassade använder 
dem inte (Öberg m fl., 2012) trots att forskning visar dess positiva effekter (Hickson & Worrall, 
2003). På frågeformulärets sista sida finns bland annat en fråga som handlar om 
hörapparatanvändande, men då huvudsyftet med frågeformuläret inte är att utvärdera detta förs 
diskussioner under arbetets gång kring att utesluta denna fråga. Frågan behålls dock eftersom 
det kan vara av värde i den kliniska verksamheten att se om kursen, förutom att förbättra 
deltagarnas kommunikationsstrategier, även gör att de använder hörapparaterna mer. 
Majoriteten av deltagarna i delstudie 1 (70%) anger att de i dagsläget använder sina 
hörapparater mer än åtta timmar/dag, vilket innebär att de använder sina hörapparater mer är 
den generella populationen av hörapparatbrukare (Öberg, Lunner & Andersson, 2007). Tyvärr 
går det inte att se om användandet ökar från före kursstart då deltagarna i delstudie 1 endast 
fyller i frågeformuläret efter genomgången kurs. För deltagarna i delstudie 2 ses en ökning av 
antalet personer som använder sina hörapparater mer än åtta timmar/dag, från 46% före kurs 
till 64% efter genomgången kurs i AK. Inga slutsatser kan dock dras utifrån dessa siffror då 
endast elva personer i delstudie 2 svarar på frågan. Till detta ska även nämnas att tiden som 
deltagarna använder sina hörapparater inte är ett mått på hur nöjda eller hur hjälpa de är av sin 
rehabilitering. Det finns individer som endast har behov av hörapparat vid specifika tillfällen 
vilket betyder att de vid en lyckad rehabilitering kanske endast använder sina hörapparater ett 
fåtal timmar i veckan. Att hörapparatsanvändande inte ökar efter kurs i AK kan därför inte 
användas som ett mått på om kursen fungerat eller ej. 

Utvärderingar som gjorts i tidigare studier visar att deltagarna upplever det som väldigt 
värdefullt att kursen innehåller information kring hörseltekniska hjälpmedel (Marie Öberg, 
personlig kommunikation, 26 januari 2016; Öberg m fl., 2014a). Denna aspekt kan inte fångas 
med redan befintliga utvärderingsverktyg men anses viktig att ha med i det nyutvecklade 
frågeformuläret då en av modulerna i AK berör just detta ämne. Med hörseltekniska hjälpmedel 
finns möjlighet att kommunikationssituationen förbättras ytterligare och många personer med 
hörselnedsättning skulle dra stor nytta av att använda dessa hjälpmedel (Dillon, 2012). För att 
personer i större utsträckning ska kunna efterfråga kompletterande hjälpmedel till sina 
hörapparater måste de dock känna till att dessa alternativ finns. Resultaten från både delstudie 
1 och delstudie 2 visar att majoriteten av deltagarna känner till tre eller flera hjälpmedel efter 
att de deltagit i kursen. Den lista med hjälpmedel som finns i frågeformuläret är inte fullständig 
men då endast tre deltagare markerar rutan för “annat” anses den täcka in de viktigaste. I denna 
fråga ingår även en ruta angående kommunikationsstrategier då det är intressant att se om 
deltagarna anser sig känna till detta begrepp som ju är en central del i AK. Förvånansvärt nog 
är det få deltagare i delstudie 1 som markerar detta alternativ. I delstudie 2 markerar ingen 
deltagare att de känner till något som heter kommunikationsstrategier innan de påbörjar kurs i 
AK. Efter genomgången kurs anger däremot majoriteten av deltagarna, nio av tolv, att de känner 
till detta begrepp. Anledningen till den stora avsaknaden av markeringar i denna ruta i delstudie 
1, samt att skillnaden mellan delstudie 1 och eftermätning i delstudie 2 är stor, anses bero på att 
begreppet kommunikationsstrategier med tiden blir otydligt. Deltagarna i delstudie 1 känner 
alltså inte igen, eller kommer inte ihåg, innebörden i ordet kommunikationsstrategier då det var 
1-1,5 år sedan de deltog i kursen. Förmodligen tänker de inte på att det är just dessa strategier 
som används då strategierna blivit till en naturlig del i kommunikationen. Att innebörden av 
just ordet kommunikationsstrategier är oklar är en av anledningarna till att detta alternativ tas 
bort från fråga 22 i den slutgiltiga versionen och varför frågan ändras till att istället handla om 
endast hörseltekniska hjälpmedel. 

Förslag på ändringar av frågeformulär. För att förbättra frågeformulärets validitet 
och reliabilitet föreslås att ett antal ändringar genomförs innan formuläret tas i bruk kliniskt. En 
fullständig lista över de ändringar som bör genomföras i frågeformuläret återfås i bilaga 7 
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(observera att de nummer som anges på frågorna i bilagan avser version 2 av frågeformuläret). 
Den slutgiltiga versionen av frågeformulär kan ses i bilaga 8. 
 
Metoddiskussion 

I denna studie utvecklas ett kliniskt användbart frågeformulär för utvärdering av kurs i 
AK. Fokus i studien ligger på att utveckla och validera frågeformuläret med hjälp av deltagare 
som genomgått kurs i AK för ca 1-1,5 år sedan. Det finns även möjlighet att testa formuläret på 
ett mindre antal personer som deltar i AK under våren 2016. På denna grupp testas formuläret 
både före och efter genomgången kurs. 

Validitet och reliabilitet. Anledningen till att ett nytt frågeformulär behövs är inte att 
det saknas bra frågor, utan snarare att de bra frågorna finns utspridda över många olika 
frågeformulär. De befintliga formulären fångar inte heller alla aspekter av de problem som en 
person med hörselnedsättning upplever. För att fånga dessa krävs att ett antal nya frågor 
konstrueras. Frågeformuläret som utvecklas i aktuell studie komprimerar alltså redan befintliga 
formulär till ett enda, samtidigt som en del nyutvecklade frågor läggs till för att få en större 
bredd. Att använda redan befintliga frågor innebär en vetskap om att dessa fungerar väl i andra 
sammanhang och ett antagande om att de förmodligen fungerar väl även i ett nytt frågeformulär. 
En nackdel med att använda andras frågor kan vara att det är osäkert hur validiteten ser ut när 
dessa frågor tas ur sitt sammanhang. En ny innehållsvalidering och begreppsvalidering av det 
nyutvecklade frågeformuläret görs på grund av denna osäkerhet. Den nya valideringen krävs 
också eftersom det tillkommer andra frågor som ännu inte är validerade. För att ytterligare 
undersöka frågeformulärets validitet kan den konvergerande och diskriminerande validiteten 
räknas ut. I aktuell studie har detta dock inte gjorts vilket innebär att det inte går att veta till 
vilken grad aktuellt frågeformulär stämmer överens med liknande formulär. Vid fortsatt 
validering av frågeformuläret föreslås att detta görs. Den generella validiteten för det 
nyutvecklade frågeformuläret är god.  

Frågeformuläret har relativt få frågor och riskerar därmed en sämre reliabilitet 
(Ejlertsson, 2014). Det är viktigt att under utvecklingsfasen av ett nytt frågeformulär ständigt 
ställa frågan om för vem formuläret utformas och i vilken kontext det kommer att användas 
(Barnum, 2011). Formuläret har medvetet gjorts kort för att det ska vara lätt för deltagarna att 
fylla i och framför allt lätt att använda kliniskt i en redan tidsmässigt pressad situation. Att 
frågeformuläret genom tester i delstudie 2 visar sig fungera väl i den kliniska verksamheten 
stöder beslutet om att hålla formuläret så kort som möjligt. Trots att frågeformuläret är kort 
visar uträkningar att reliabiliteten är bra. Ett ytterligare sätt att testa frågeformulärets reliabelt 
på är att utföra ett test-retest. Om resultatet förblir det samma vid upprepade mätningar har 
frågeformuläret god reliabilitet och stabilitet (Hyde, 2000). Detta är inte gjort i aktuell studie 
på grund av att det inte fanns möjlighet inom den begränsade tidsramen. Hade frågeformuläret 
skickats ut ytterligare en gång till deltagarna i delstudie 1 hade tidsrymden mellan de båda 
utskicken blivit för kort. Deltagarnas minne av den första testomgången hade då kunnat påverka 
resultatet i den andra testomgången och reliabiliteten hade eventuellt överskattats (Hyde, 2000). 
Ett test-retest bör dock inkluderas i framtida studier för att ytterligare stärka reliabiliteten hos 
det nyutvecklade frågeformuläret.  

Utveckling av frågeformulär. Frågorna i formuläret är uppdelade så att negativa 
strategier placeras på sida ett och positiva strategier på sida två. Nackdelen med att dela upp 
dem på detta sättet är att det blir uppenbart vad som frågas efter på respektive sida och att 
deltagarna på grund av detta eventuellt fyller i formuläret så att de får “bra” poäng. 
Uppdelningen innebär dock samtidigt minskad risk att deltagaren läser frågorna slarvigt och i 
tron om att alla följer samma mönster kryssar i fel alternativ, det vill säga att deltagaren per 
automatik sätter alla kryssen på samma sida. Med aktuell uppdelning undviks också att onödiga 
felräkningarna görs av personalen som administrerar formuläret. Arbetet med utvärdering av 
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kursen underlättas således. Poängen i frågeformuläret är lättare att summera eftersom alla 
negativa strategier på sida ett har fem poäng längst till höger, medan alla positiva strategier på 
sida två har fem poäng längst till vänster. Detta innebär alltså att en person som inte upplever 
några problem sätter alla svar till höger på sida ett och alla svar till vänster på sida två. 

För att få en tillräcklig bredd på svarsalternativen används en femgradig skala. I enlighet 
med Ejlertsson (2014) utformas svarsalternativen i det aktuella frågeformuläret så att det finns 
ett mittenalternativ som är neutralt och två alternativ på vardera sida om mittenalternativet där 
värdet av det positiva stämmer överens med värdet av det negativa. Diskussioner mellan 
studiens författare förs kring att enbart benämna alternativen ytterst och i mitten, men i 
slutändan beslutas att namnge alla svarsalternativen eftersom det anses öka tydligheten. Vid 
granskningsprocessen kommer den kliniskt verksamma personalen med synpunkter på 
svarsalternativens benämningar ”instämmer delvis” och ”instämmer nog inte”. De anser att 
dessa formuleringar är svåra att förstå och på grund av detta ändras de därför till ”instämmer 
ibland” och ”instämmer inte riktigt”. Vid genomgång av de insända frågeformulären i delstudie 
1 väcks en misstanke om att svarsalternativens benämningar förvirrar ett antal deltagare. 
Alternativet “instämmer ibland” verkar orsaka att ett antal deltagare felaktigt kryssar i det 
alternativet när de egentligen eventuellt bör kryssa i motsvarande alternativ i andra änden av 
skalan; “instämmer inte riktigt”. Den högre poängen på sida två beror troligtvis på frågorna i 
sig och på att vissa frågor har berört strategier som upplevs som mer självklara än andra. Det 
kan även bero på att svarsalternativen till viss del varit missvisande. Detta misstag beror 
förmodligen på att ordet ibland kan tolkas som både ofta och sällan. Eventuellt blir 
svarsalternativen tydligare om enbart de två ytterligheterna och mittenalternativet anges. 

Granskning (version 1). För att testa frågeformuläret innan det skickas ut till deltagare 
i delstudie 1 och 2 utförs en granskning. Denna granskning görs för att få värdefulla och kritiska 
kommentarer från de grupper av människor som formuläret riktar sig till. Deltagarna som 
kontaktas för granskningen rekommenderas av kursledare på respektive ort då dessa deltagare 
bedöms lämpade att granska formuläret. En risk med att deltagarna inte väljs ut slumpmässigt 
är att de i grunden kanske är mer positivt inställda än andra deltagare och att detta påverkar den 
kritiska granskningen. För att i den här fasen undvika att lägga tid på att skicka frågeformulär 
till personer som inte visat intresse tidigare eller eventuellt har flyttat väljs ändå detta 
tillvägagångssätt. Bedömningen görs att urvalsprocessen troligtvis inte påverkar resultatet av 
granskningen nämnvärt. För att deltaga i granskningsprocessen kontaktas endast åtta tidigare 
deltagare. Få personer innebär naturligtvis färre möjligheter till konstruktiv kritik, men då 
antalet potentiella deltagare till delstudie 1 redan är ganska begränsat beslutas att inte tillfråga 
fler deltagare till denna del av studien. Detta beslut stöds av att deltagarna som ingår i 
granskningsgruppen inte ger några synpunkter som leder till ändringar i formuläret.  

Delstudie 1 - utvärdering av AK med hjälp av frågeformuläret (version 2) - 
tidigare kursdeltagare. I studier med syfte att validera ett frågeformulär som mätverktyg bör 
deltagarantalet vara så stort att det finns minst fem deltagare per fråga (Hyde, 2000). Det 
nyutvecklade frågeformuläret består av 23 frågor, varav tjugo slutna frågor, vilket innebär att 
det bör ingå drygt hundra deltagare för en så rättvisande mätning som möjligt. Deltagarantalet 
i studien är lägre än önskvärt, vilket beror på att kurs i AK är en relativt ny intervention i Sverige 
som idag endast erbjuds på ett fåtal orter. Deltagarna i den nationella utvärderingen av AK som 
påbörjades under 2013 har redan tidigare samtyckt till deltagande i utvärderingsarbetet av AK. 
Genom den nationella utvärderingen finns kontaktuppgifter till 81 personer tillgängliga genom 
utvärderingens ledare Marie Öberg och rekryteringen begränsas därför till dessa personer 
(personlig kommunikation, 26 januari 2016). Då svarsfrekvensen varit hög har underlaget ändå 
blivit större än förväntat. 

En nackdel med att använda deltagare som gick kurs i AK för 1-1,5 år sedan är att det 
inte finns något medelvärde före kurs att förhålla sig till och det går då inte att se om kursen 
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inneburit en förändring. Det går därför inte att dra några slutsatser om frågeformuläret har god 
mottaglighet eller ej. Att deltagarna varit med vid tidigare utvärdering av kursen kan också vara 
en fördel, då de redan tidigare visat intresse för att vara med i utvecklingsarbetet av kursen och 
därför sannolikt gör det även nu. Intresset för medverkan i denna studie har varit stort och 
svarsfrekvensen uppnår 84%. En annan fördel med att använda deltagare från den nationella 
utvärderingen är vetskapen om att de är väl spridda geografiskt. 

Det externa bortfallet är under tjugo procent, vilket anses bra då det i studier idag 
vanligtvis räknas med bortfall kring 30-50%. Att det externa bortfallet är lågt tyder på att 
frågorna är väl formulerade och presenterade, relevanta och känns betydelsefulla för deltagarna 
(Ejlertsson, 2014). Det interna bortfallet är endast tre procent och beror på att de två 
frågeformulär som var ofullständigt ifyllda exkluderas. Dessa frågeformulär innehåller 
obesvarade frågor och skulle kunna inkluderas i studien om ett medelvärde räknas fram på de 
övriga, korrekt ifyllda frågorna. De svaren som saknas skulle sedan kunna ersättas av detta 
medelvärde. Eftersom det endast handlar om två frågeformulär och svarsfrekvensen är så pass 
hög anses det vara bättre och mer rättvisande att exkludera dem. 

Delstudie 2 - utvärdering av AK med hjälp av frågeformuläret (version 2) - nya 
kursdeltagare. Ett av kriterierna vid utvecklingen av frågeformuläret är att det ska gå att 
använda både före och efter ett deltagande i AK. Då det endast är två kurser som startar, och 
avslutas, inom tidsramen för denna studie, är möjligheten att undersöka frågeformuläret före 
och efter genomgången kurs begränsad. Tolv personer är en för liten population för att kunna 
dra några generella slutsatser, men det går att få en indikation på frågeformulärets kapacitet 
som verktyg vid före- och eftermätning. Denna mätning är även värdefull i jämförelse med den 
mätning som görs i delstudie 1, där data från delstudie 2 kan användas för att bekräfta och/eller 
dementera slutsatser. 
 
Slutsats  

I aktuell studie utvecklas och valideras ett nytt frågeformulär för utvärdering av effekten 
av en kurs i AK. Statistiska analyser visar att frågeformuläret, efter att två frågor utesluts, har 
god validitet och reliabilitet. Svarsfrekvensen i den aktuella studien är hög och det interna 
bortfallet lågt, vilket tyder på att frågeformuläret är utformat på ett sätt som deltagarna upplever 
motiverande.  

Frågeformuläret kan bidra till att öka den evidensbaserade vården inom det 
audiologiska fältet och i förlängningen kan det även användas för att påverka vad som bör ingå 
i rehabiliteringsarbetet. Detta är ett viktigt steg i arbetet med att främja en rehabilitering som 
styrs av individens behov snarare än sjukvårdens begränsningar (Socialstyrelsen, 2008). Med 
en individstyrd hörselrehabilitering öppnas möjligheter för människor att må bättre och följden 
blir att de totala samhällskostnaderna minskar (Archbold m fl., 2014). 

Formuläret tillför ett värde i den kliniska verksamheten och fungerar väl både för 
personalen att administrera och för deltagarna att fylla i. Studiens författare anser att det 
nyutvecklade frågeformuläret möter de förväntningar som finns på hörselvårdsavdelningar runt 
om i landet och att det har god klinisk användbarhet. Efter rekommenderade justeringar samt 
ytterligare validering kan formuläret tas i bruk och användas kliniskt för utvärderingen av 
effekten av framtida kurser i Aktiv Kommunikation. 
 
Framtida forskning  

Arbetet med valideringen av det nyutvecklade frågeformuläret bör fortsätta för att 
formuläret helt ska kunna ersätta de formulär som idag används vid utvärdering av kurs i AK. 
Frågeformuläret behöver testas i sin reviderade form på en större grupp deltagare för att vidare 
utreda vilka frågor som ska ingå samt hur svarsalternativen ska se ut. I dessa studier behöver 
mätningar både före och efter genomgången kurs utföras. Det nyutvecklade frågeformuläret är 
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framtaget specifikt för kurs i AK men studiens författare ser inga hinder med att det i 
förlängningen kan valideras för att fungera som utvärderingsverktyg även i andra kurser med 
liknande upplägg. 
 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till Marie Öberg för handledning, givande diskussioner och ett 

gott samarbete. Tack också till studiens deltagare som på olika sätt hjälpt oss i arbetet med att 
utveckla det nya frågeformuläret! 
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Bilaga 1. Frågeformulär, version 1

Frågeformulär för kurs i Aktiv Kommunikation. 
Läs varje påstående och sätt ett kryss i den ruta du anser stämmer bäst in på dig. 

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Varken 
eller

Instämmer
nog inte

Instämmer
inte alls

1. När jag har svårt att höra vad någon har sagt låtsas jag att jag har 
uppfattat.

2. Mina hörselsvårigheter skapar irritation mellan mig och personer 
i min närhet.

3. Jag undviker att samtala med andra på grund av mina 
hörselsvårigheter 

4. Mina hörselsvårigheter gör att jag undviker andra människor.

5. Andra människor besväras mycket av mina svårigheter att höra. 

6. Mina svårigheter att höra påverkar min självkänsla negativt.

7. När jag har svårt att höra vad folk säger, låtsas jag inte om dem.

8. Mina hörselsvårigheter gör att jag känner mig utanför när jag är 
tillsammans med en grupp människor. 

9. Jag brukar undvika situationer där jag tror att jag kommer få svårt
att höra.
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Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Varken 
eller

Instämmer
nog inte

Instämmer
inte alls

10. När jag har svårt att uppfatta vad folk säger, ber jag dem upprepa.

11. Jag tycker att jag kan hantera min hörselnedsättning och dess 
konsekvenser. 

12. När det är störande ljud i bakgrunden, placerar jag mig så att jag 
kan höra så bra som möjligt.

13. Jag känner att jag är väl rustad att möta olika situationer i 
vardagen. 

14. Jag vet vad som är skadat i mitt öra och är orsak till min 
hörselnedsättning. 

15. Jag tycker att det i krävande lyssningssituationer är viktigt att 
berätta för personer i min omgivning om mina hörselsvårigheter.

16. När jag har svårt att uppfatta vad folk säger förklarar jag att jag 
har nedsatt hörsel. 

17. När jag tänker på framtiden känner jag glädje.

18. Jag känner mig bekväm med att tala om för andra personer hur de
ska bete sig för att jag ska uppfatta vad de säger.

19. Jag känner mig stärkt av att träffa andra med hörselsvårigheter. 

20. Om det är möjligt försöker jag se ansiktet på den som talar.
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21. Besvara denna fråga om du har hörapparat/er, om inte gå direkt till fråga 21. 
Under de senaste två veckorna, hur många timmar använde du hörapparaten/erna under en genomsnittlig dag?

Inte alls

Högst 1 timme/dag

Mer än 1 men högst 4 timmar/dag

Mer än 4 men högst 8 timmar/dag

Mer än 8 timmar/dag

22. Vilket eller vilka alternativ/komplement till hörapparat för personer med hörselsvårigheter känner du till? (flera svar kan anges)

Hjälpmedel till TV Varseblivningssystem

Hjälpmedel till telefon Kommunikationsstrategier

Arbetshjälpmedel Annat:

Streamer

23. Har du några andra tankar eller synpunkter som du vill ta upp?



Bilaga 2. Frågeformulär, version 2

Frågeformulär för kurs i Aktiv Kommunikation. 
Nedan kommer ett antal påståenden. Markera med ett kryss hur väl du instämmer eller inte instämmer. 

Instämmer
helt

Instämmer
ibland

Varken eller Instämmer
inte riktigt

Instämmer
inte alls

1. När jag har svårt att höra vad någon har sagt låtsas jag att jag har 
uppfattat.

2. Mina hörselsvårigheter skapar irritation mellan mig och personer 
i min närhet.

3. Jag undviker att samtala med andra på grund av mina 
hörselsvårigheter. 

4. Jag känner mig ofta osäker i kommunikationssammanhang.

5. Andra människor besväras av mina svårigheter att höra. 

6. Mina svårigheter att höra påverkar min självkänsla.

7. När jag har svårt att höra vad folk säger, låtsas jag inte om dem.

8. Mina hörselsvårigheter gör att jag känner mig utanför när jag är 
tillsammans med en grupp människor. 

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



Bilaga 2. Frågeformulär, version 2

Instämmer
helt

Instämmer
ibland

Varken eller Instämmer
inte riktigt

Instämmer
inte alls

10. När jag har svårt att uppfatta vad folk säger, ber jag dem upprepa.

11. Jag tycker att jag kan hantera min hörselnedsättning och dess 
konsekvenser. 

12. När det är störande ljud i bakgrunden, placerar jag mig så att jag 
kan höra så bra som möjligt.

13. Jag känner att jag är väl rustad hörselmässigt att möta olika 
situationer i vardagen. 

14. Jag vet vad som är skadat i mitt öra och är orsak till min 
hörselnedsättning. 

15. Om jag är osäker på vad jag hört, upprepar jag vad som sagts för 
att försäkra mig om att jag uppfattat rätt.

16. När jag har svårt att uppfatta vad folk säger förklarar jag att jag 
har nedsatt hörsel. 

17. Jag känner mig optimistisk inför framtiden.

18. Jag känner mig bekväm med att tala om för andra personer hur de
ska bete sig för att jag ska uppfatta vad de säger.

19. Jag känner mig stärkt av att träffa andra med hörselsvårigheter. 

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



Bilaga 2. Frågeformulär, version 2

21. Besvara denna fråga om du har hörapparat/er, om inte gå direkt till fråga 22. 
Under de senaste två veckorna, hur många timmar använde du hörapparaten/erna under en genomsnittlig dag?

Inte alls

Högst 1 timme/dag

Mer än 1 men högst 4 timmar/dag

Mer än 4 men högst 8 timmar/dag

Mer än 8 timmar/dag

22. Vilket eller vilka alternativ/komplement till hörapparat för personer med hörselsvårigheter känner du till? (flera svar kan anges)

Hjälpmedel till TV Varseblivningssystem, t.ex. brandvarnare, väckning, förstärkning till dörrklockan

Hjälpmedel till telefon Kommunikationsstrategier

Arbetshjälpmedel Annat:

Streamer

23. Har du några andra tankar eller synpunkter som du vill ta upp?



Bilaga 3. Informationsbrev, granskningsgrupp 

Hej! 
Vi är två audiologistudenter som läser en magisterutbildning i Audiologi vid Lunds universitet. Vi 
arbetar med en studie där vi utvecklar ett frågeformulär för personer med hörselnedsättning som 
genomgått en kurs i Aktiv Kommunikation. Vi kontaktar dig då du gått kursen i Aktiv 
Kommunikation och tidigare samtyckt till deltagande i utvärderingen av kursen. Med detta brev vill 
vi tillfråga dig om du är intresserad av att delta i en utvärdering av detta nyutvecklade 
frågeformulär. 
 
Varför vill vi utveckla ett nytt frågeformulär för kursen i Aktiv Kommunikation? 
Syftet med att utveckla ett nytt frågeformulär är att det ska bli enklare att utvärdera nyttan av 
kursen. Tidigare har du fått besvara flera olika frågeformulär men syftet är att dessa nu ska kunna 
ersättas av endast ett frågeformulär.  
 
Vad innebär ett deltagande för dig? 
Ett deltagande innebär att du blir ombedd att granska bifogat frågeformulär vilket relaterar till dina 
upplevda hörselbesvär, din hälsa samt till användningen av olika kommunikationsstrategier. Vi 
kommer att ringa upp dig på förmiddagen den 13 januari så att du får lämna synpunkter och 
kommentarer. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta det. Alla svar kommer 
att behandlas konfidentiellt och resultatredovisningen kommer inte kunna knytas till enskilda 
personer. Om du inte vill medverka ber vi dig ringa, alternativt meddela oss via sms eller mail. 
 
Studien har granskats och godkänts av etiska kommittén vid avdelningen för logopedi, foniatri och 
audiologi, Lunds universitet. 
  
Om du har några frågor angående studien är du välkommen att kontakta studiens ledare.  
 
 
 
Tack! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ida Björling och Lisa de Haan 
Leg. Audionomer 
Studerande vid Lunds universitet 
Tel.: Ida 0702-824799, Lisa 0706-199398 
E-mail: ida.bjorling@yahoo.se, lisamdehaan@gmail.com 
 

Handledare: 
Marie Öberg, Med. Dr 
Leg. Audionom 
Linköpings universitet 
Tel.: 010-103 28 57 
E-mail: marie.oberg@liu.se 
 

 
 



Bilaga 4. Informationsbrev & samtyckeblankett, delstudie 1 

 

Hej! 
 
Vi är två audiologistudenter som läser en magisterutbildning i Audiologi vid Lunds 
universitet. Vi arbetar med en studie där vi utvecklar ett frågeformulär för personer med 
hörselnedsättning som genomgått en kurs i Aktiv Kommunikation. Vi kontaktar dig då du gått 
kursen i Aktiv Kommunikation och tidigare samtyckt till deltagande i utvärderingen av 
kursen. Med detta brev vill vi tillfråga dig om du är intresserad av att delta i en utvärdering av 
kursen i Aktiv Kommunikation med hjälp av ett nyutvecklat frågeformulär. 
 
Varför vill vi utveckla ett nytt frågeformulär för kursen i Aktiv Kommunikation? 
Syftet med att utveckla ett nytt frågeformulär är att det ska bli enklare att utvärdera nyttan av 
kursen. Tidigare har du fått besvara flera olika frågeformulär men syftet är att dessa nu ska 
kunna ersättas av endast ett frågeformulär.  
 
Vad innebär ett deltagande för dig? 
Ett deltagande innebär att du blir ombedd att besvara bifogat frågeformulär vilket relaterar till 
dina upplevda hörselbesvär, din hälsa samt till användningen av olika 
kommunikationsstrategier. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta det. 
Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och resultatredovisningen kommer inte kunna 
knytas till enskilda personer. 
 
Studien har granskats och godkänts av etiska kommittén vid avdelningen för logopedi, foniatri 
och audiologi, Lunds universitet. 
  
Om  du  vill  vara  med  i  studien,  ber  vi  dig  besvara  och  insända  samtyckesblanketten  
och det ifyllda frågeformuläret i det bifogade svarskuvertet senast 28/1. Om du har några 
frågor angående studien är du välkommen att kontakta studiens ledare. 
 
 
 
Tack! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ida Björling och Lisa de Haan 
Leg. Audionomer 
Studerande vid Lunds universitet 
Tel.: Ida 0702-824799, Lisa 0706-199398 
E-mail: ida.bjorling@yahoo.se, lisamdehaan@gmail.com 
 

Handledare: 
Marie Öberg, Med. Dr 
Leg. Audionom 
Linköpings universitet 
Tel.: 010-103 28 57 
E-mail: marie.oberg@liu.se 
 

 
 



Bilaga 4. Informationsbrev & samtyckeblankett, delstudie 1 

 

Samtyckesblankett 
 
Jag har tagit del av informationen om det nya frågeformuläret för Aktiv Kommunikation och 
jag är informerad om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande. 
 
 

 
Namn 
 
 

 
Namnteckning 
 
 

 
Ort och datum 
 
 
 
 

Underskriven blankett samt ifyllt frågeformulär insändes senast 28/1 i bifogat svarskuvert till:  
 
Att: Ida Björling 
Lunds universitet 
Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi  
Skånes universitetssjukhus 
221 85 Lund 
 
 
 



Bilaga 5. Informationsbrev & samtyckesblankett, delstudie 2 

Hej! 
 
Vi är två audiologistudenter som läser en magisterutbildning i Audiologi vid Lunds 
universitet. Vi arbetar med en studie där vi utvecklar ett frågeformulär för personer med 
hörselnedsättning som deltar i en kurs i Aktiv Kommunikation. Vi kontaktar dig då du snart 
ska påbörja kursen i Aktiv Kommunikation i Uppsala. Med detta brev vill vi tillfråga dig om 
du är intresserad av att delta i en utvärdering av kursen i Aktiv Kommunikation med hjälp av 
ett nyutvecklat frågeformulär. 
 
Varför vill vi utveckla ett nytt frågeformulär för kursen i Aktiv Kommunikation? 
Syftet med att utveckla ett nytt frågeformulär är att det ska bli enklare att utvärdera nyttan av 
kursen. Tidigare har utvärderingen gjorts med hjälp av flera olika frågeformulär men syftet är 
att dessa nu ska kunna ersättas av endast ett frågeformulär.  
 
Vad innebär ett deltagande för dig? 
Ett deltagande innebär att du blir ombedd att besvara bifogat frågeformulär innan påbörjad 
kurs och du kommer även att få samma frågeformulär hemskickat för att besvaras efter 
avslutad kurs. Frågeformuläret relaterar till dina upplevda hörselbesvär, din hälsa samt till 
användningen av olika kommunikationsstrategier. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när 
som helst avbryta det. Oavsett om du väljer att delta i studien eller att avböja kommer detta 
inte att påverka framtida vårdkontakter. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och 
resultatredovisningen kommer inte kunna knytas till enskilda personer. 
 
Studien har granskats och godkänts av etiska kommittén vid avdelningen för logopedi, foniatri 
och audiologi, Lunds universitet. 
 
Om du vill vara med i studien, ber vi dig besvara och insända samtyckesblanketten och det 
ifyllda frågeformuläret i det bifogade svarskuvertet senast ’datum’. Om du har några frågor 
angående studien är du välkommen att kontakta studiens ledare. 
 
 
 
Tack! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ida Björling och Lisa de Haan 
Leg. Audionomer 
Studerande vid Lunds universitet 
Tel.: Ida 0702-824799, Lisa 0706-199398 
E-mail: ida.bjorling@yahoo.se, lisamdehaan@gmail.com 
 

Handledare: 
Marie Öberg, Med. Dr 
Leg. Audionom 
Linköpings universitet 
Tel.: 010-103 28 57 
E-mail: marie.oberg@liu.se 
 

 
 



Bilaga 5. Informationsbrev & samtyckesblankett, delstudie 2 

Samtyckesblankett 
 
Jag har tagit del av informationen om det nya frågeformuläret för Aktiv Kommunikation och 
jag är informerad om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande. 
 
 

 
Namn 
 
 

 
Namnteckning 
 
 

 
Ort och datum 
 
 
 
 

Underskriven blankett samt ifyllt frågeformulär insändes senast ’datum’ i bifogat svarskuvert, 
alternativt till:  
 
Att: Lisa de Haan 
Lunds universitet 
Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi  
Skånes universitetssjukhus 
221 85 Lund 
 
 
 



Bilaga 6. Faktoranalys, version 2 (med fråga 12 och 20 uteslutna) 

Faktoranalys 
 Faktor 

 1 2 3 4 5 
1 När jag har svårt att höra vad någon har sagt, låtsas jag att jag har uppfattat.  0,818    
2 Mina hörselsvårigheter skapar irritation mellan mig och personer i min närhet.    0,825   
3 Jag undviker att samtala med andra på grund av mina hörselsvårigheter. 0,525    0,534 
4 Jag känner mig ofta osäker i kommunikationssammanhang. 0,514  0,488  0,452 
5 Andra människor besväras av mina svårigheter att höra.    0,749   
6 Mina svårigheter att höra påverkar min självkänsla. 0,572 0,413    
7 När jag har svårt att höra vad folk säger, låtsas jag inte om dem.   0,772    
8 Mina hörselsvårigheter gör att jag känner mig utanför när jag är tillsammans med en grupp människor. 0,614 0,511    
9 Jag brukar undvika situationer där jag tror att jag kommer få svårt att höra.  0,432 0,463    
10 När jag har svårt att uppfatta vad folk säger, ber jag dem att upprepa. 0,432   0,553  

11 Jag tycker att jag kan hantera min hörselnedsättning och dess konsekvenser. 0,751     
13 Jag känner att jag är väl rustad hörselmässigt att möta olika situationer i vardagen. 0,823     
14 Jag vet vad som är skadat i mitt öra och är orsak till min hörselnedsättning.      -0,525 
15 Om jag är osäker på vad jag hört, upprepar jag vad som sagts för att försäkra mig om att jag uppfattat rätt.    -0,455   
16 När jag har svårt att uppfatta vad folk säger förklarar jag att jag har nedsatt hörsel.     0,820  
17 Jag känner mig optimistisk inför framtiden. 0,767     
18 Jag känner mig bekväm med att tala om för andra personer hur de ska bete sig för att jag ska uppfatta vad de 
säger. 

   0,739  

19 Jag känner mig stärkt av att träffa andra med hörselsvårigheter.      -0,845 
 



Bilaga 7. Förslag på ändringar i frågeformulär, version 2 

Förslag på ändringar som bör göras i version 2 av frågeformuläret 
Nedan följer en lista med förslag på omarbetningar som bör göras innan frågeformuläret tas i 

bruk kliniskt. Observera att de nummer som anges på frågorna i listan nedan avser version 2 av 
frågeformuläret.  
 

• Fråga 12 och 20 stryks helt. 
 

• Fråga 10 formuleras om för att förtydliga vad som menas. 
 

• Frågan 14 formuleras om för att bättre passa med övriga frågor och för att endast innehålla 
en fråga. 

 
• Frågorna på sista sidan ändras för bättre tydlighet: 

 
• Fråga 21 formuleras om och delas i två frågor där den ena frågan gäller om 

deltagaren använder hörapparater/CI eller inte använder något av det. Den andra 
frågan handlar om hur många timmar/dag dessa hjälpmedel i så fall används. 

 
• I fråga 22 ersätts formuleringen “alternativ/komplement till hörapparat” med 

“hörseltekniska hjälpmedel, förutom hörapparater och CI”. 
 

• I fråga 22 tas kommunikationsstrategier bort som alternativ då detta inte är en form 
av hjälpmedel. 

 
• I fråga 22 läggs ytterligare en alternativbox till där svarande kan fylla i “inget av 

ovanstående”. 
 

• I svarsalternativen benämns endast ytterligheterna och mittenalternativet, alltså “instämmer 
helt”, “varken eller” och “instämmer inte alls”. 

 
• Informationen om hur svarande förväntas fylla i formuläret utökas i den inledande texten.  

 



Bilaga 8. Slutgiltig version av frågeformuläret

Frågeformulär för kurs i Aktiv Kommunikation. 
Nedan kommer ett antal påståenden. Markera med ett kryss i någon av de fem svarsalternativen hur väl du instämmer eller inte instämmer. 

Instämmer
helt

Varken 
eller

Instämmer
inte alls

1. När jag har svårt att höra vad någon har sagt låtsas jag att jag har 
uppfattat.

2. Mina hörselsvårigheter skapar irritation mellan mig och personer i 
min närhet.

3. Jag undviker att samtala med andra på grund av mina 
hörselsvårigheter. 

4. Jag känner mig ofta osäker i kommunikationssammanhang.

5. Andra människor besväras av mina svårigheter att höra. 

6. Mina svårigheter att höra påverkar min självkänsla.

7. När jag har svårt att höra vad folk säger, låtsas jag inte om dem.

8. Mina hörselsvårigheter gör att jag känner mig utanför när jag är 
tillsammans med en grupp människor. 

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



Bilaga 8. Slutgiltig version av frågeformuläret

Instämmer
helt

Varken
eller

Instämmer
inte alls

10. När jag har svårt att uppfatta vad folk säger, ber jag dem upprepa 
tills jag är säker på att jag har hört rätt.

11. Jag tycker att jag kan hantera min hörselnedsättning och dess 
konsekvenser. 

12. Jag känner att jag är väl rustad hörselmässigt att möta olika 
situationer i vardagen. 

13. Jag känner att jag har god kunskap om min hörselnedsättning.
 

14. Om jag är osäker på vad jag hört, upprepar jag vad som sagts för 
att försäkra mig om att jag uppfattat rätt.

15. När jag har svårt att uppfatta vad folk säger förklarar jag att jag 
har nedsatt hörsel. 

16. Jag känner mig optimistisk inför framtiden.

17. Jag känner mig bekväm med att tala om för andra personer hur de
ska bete sig för att jag ska uppfatta vad de säger.

18. Jag känner mig stärkt av att träffa andra med hörselsvårigheter. 



Bilaga 8. Slutgiltig version av frågeformuläret

19. Har du hörapparat/er och/eller CI (Cochlea Implantat)?

Ja (gå vidare till fråga 20)

Nej, varken hörapparat eller CI (gå vidare till fråga 21)

20. Under de senaste två veckorna, hur många timmar använde du hörapparaten/erna eller ditt/dina CI under en genomsnittlig dag?

Inte alls

Högst 1 timme/dag

Mer än 1 men högst 4 timmar/dag

Mer än 4 men högst 8 timmar/dag

Mer än 8 timmar/dag

21. Vilket eller vilka hörseltekniska hjälpmedel, förutom hörapparat och CI, känner du till? (flera alternativ kan anges)

Hjälpmedel till TV Streamer

Hjälpmedel till telefon Varseblivningssystem, tex brandvarnare, väckning, förstärkning till dörrklockan

Arbetshjälpmedel Annat:

Inget av ovanstående

22. Har du några andra tankar eller synpunkter som du vill ta upp?


