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Kvalitet och läsbarhet för svenska hemsidor med information för vuxna med 

hörselnedsättning 

Syfte: Utvärdera kvaliteten och läsbarheten för svenska hemsidor med information för vuxna med 

hörselnedsättning.  

Metod: De två sökorden hörselnedsättning och hörapparater, skrevs in i den mest använda 

sökmotorn i Sverige under januari 2016, Google. Därefter valdes de 20 första relevanta 

hemsidorna av varje sökord, det vill säga sammanlagt 40 hemsidor. Dubbletterna togs bort och 

totalt utvärderades 29 hemsidor i studien. Hemsidorna utvärderades vad gäller kvalitet med 

DISCERN instrumentet, läsbarhet med Läsbarhetsindex och Ordvariationsindex, ursprung 

(ideellt, kommersiellt, statligt) och senaste uppdateringsdatum.  

Resultat: Resultatet visade att hemsidornas kvalitet varierar stort beroende på dess ursprung. 

Kommersiella hemsidor hade signifikant lägre DISCERN värden än ideella och statliga 

hemsidor. Majoriteten av hemsidorna var av kommersiellt ursprung och hade inget angivet 

publicerings och/eller uppdateringsdatum. Läsbarheten av hemsidorna klassificeras som 

medelsvår. Det visades inga signifikanta skillnader avseende hemsidornas ursprung.  

Konklusion: Kvaliteten på svenska hemsidorna varierar beroende på dess ursprung och 

läsbarheten var medelsvår, men det finns inga signifikanta skillnader avseende hemsidornas 

ursprung. Dessa resultat överensstämmer med en annan studie som undersökt hörselinformation 

på internet. Det finns värdefull hörselinformation att finna på internet men det optimala är att 

diskutera informationen med en professionell för att få mer individanpassad information.  

Sökord: Hörselnedsättning; hörapparater; internet hörselinformation 
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Quality and readability of Swedish websites with information for adults with 

hearing impairment 

 

Aim: Evaluating the quality and readability of Swedish websites with information for adults with 

hearing loss. 

Method: Two keywords hearing loss and hearing aids, were entered in Google (the most used 

search engine in Sweden, January 2016).The first 20 relevant websites were elected of each 

keyword, making a total of 40 websites. Removing duplicates resulted in 29 websites that were 

assessed. Evaluation was in terms of quality (DISCERN–scores), readability (Läsbarhetsindex 

and Ordvariationsindex), origin (non-profit, commercial, government) and last date of update.  

Results: Quality varies highly depending on websites origin and readability was moderately 

difficult. Commercial websites had significantly lower DISCERN scores than non-profit and 

government websites. Most of the websites were of commercial origin and had no defined last 

date of update. Readability was not significantly associated with website origin. 

Conclusion: The quality of Swedish websites varies depending on origin and readability was 

moderately difficult. Readability had no significant association with website origin. These results 

are consistent with another study that examined internet hearing information. Valuable internet 

information on hearing can be found but it is recommended to discuss the information with a 

professional to get more personalized information. 

 

Keywords: Hearing impairment; hearing aids; internet hearing information 
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                                           Bakgrund 
Idag använder en allt större del av befolkningen internet. Enligt rapporten ”Svenskarna och 

internet” från 2015 är det 93 % av svenskarna som har tillgång till internet. Totalt sett är det den 

äldre populationen (75-85 år) som har minst tillgång till internet, omkring 40 %, medan i övriga 

grupper ligger tillgången på mellan 80 och 100 %. Dock ökar internetanvändningen hos 

befolkningen för varje år, då det informationssamhälle vi lever i ställer högre krav på att 

invånarna är uppkopplade för att ta del av den kunskap och information som finns (Findahl & 

Davidsson, 2015).  

 

Hälsoinformation på internet tar en allt större plats, enligt en rapport från 2010 var flera av 

deltagarnas första källa till hälsoinformation internet (Cunningham, Okines & Ashley, 2010). Det 

är inte känt hur stor andel som söker för information om hörselnedsättningar och hörapparater på 

internet men enligt en studie av Laplante-Lévesque, Brännström, Andersson & Lunner (2012) 

söker vissa vuxna med hörselnedsättningar efter information på internet innan de beslutar sig för 

att göra en insats om exempelvis hörapparater eller liknande. 

I studien av Laplante-Lévesque m.fl. (2012) visade det sig finnas stor variation vad gäller 

kvaliteten hos engelska hemsidor som innehåller information till vuxna med hörselnedsättning, 

där variationen berodde på hemsidornas ursprung (ideellt, statligt kommersiellt). Vad gäller 

läsbarheten i den studien så visade resultatet inga signifikanta skillnader vad gäller hemsidornas 

ursprung.  

Hur väl en person tar till sig och använder hälsoinformation på ett korrekt vis har också sin grund 

i personens läsförmåga, det vill säga att kunna förstå, bedöma och använda skriven information 

(Regeringskansliet, 2013).  

I en internationell undersökning (Regeringskansliet, 2013), där 23 länder deltog, utvärderades 

den vuxna befolkningens (16-65 år) färdigheter i att läsa, räkna, och använda teknisk utrustning 

som datorer, smarta telefoner och internet för att söka, förstå och bedöma skriven information. 

Där visades det att Sverige ligger högst vad gäller färdigheter inom att söka och värdera 

information via internet. Sverige fick även goda resultat i färdigheterna att läsa och räkna.  

Vissa grupper av den svenska befolkningen som utlandsfödda och lågutbildade hade dock låga 

resultat. Då undersökningen i Sverige gjordes på det svenska språket så kan de låga resultaten för 

utlandsfödda mer bero på språkliga hinder än på egentliga färdigheter i läsning, räkning och 

informationsteknologi. Risken kvarstår dock att grupper med lägre kunskapsnivå får det svårare 

att utnyttja samhällets information och resurser som mer och mer finns att finna på internet 

(Regeringskansliet, 2013).  

Det finns många fördelar med att söka och finna hälsoinformation på internet. Förutom att det 

kan utveckla en persons kunskaper så kan det också göra att patienten blir mer involverad i sin 

egen vård (Iverson, Howard & Penney, 2008). Information som finns på internet kan användas 
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som ett komplement till den kunskap hälso- och sjukvårdspersonal diskuterar med sina patienter. 

Hälsoinformationen på internet kan nu besvara ytterligare frågor som patienter har eller glömt 

bort att fråga om. Det finns också möjligheten att hitta information på stigmatiserande ämnen, 

som patienten kanske inte vågat fråga sin doktor om (Van Uden-Kraan, Drossaert, Taal, Shaw, 

Seydel & Van de Laar, 2008). En av de stigmatiserade funktionsnedsättningarna har konstaterats 

vara hörselnedsättning (Hétu, 1996).  

 

Patienter kan också, via sociala medier och olika chattforum, dela sina egna upplevelser och 

erfarenheter av olika typer av funktionsnedsättningar samtidigt som de kan ta del av andras 

erfarenheter och upplevelser. Detta kan minska risken att patienten känner sig ensam med sin 

funktionsnedsättning, speciellt för patienter som sällan kan ta sig ut hemifrån. Denna möjlighet 

kan hälso- och sjukvårdspersonal inte alltid erbjuda (Van Uden-Kraan m fl., 2008).  

 

Men det finns också nackdelar med internethälsoinformation. Informationens kvalitet och 

tillförlitlighet är svår att kontrollera. Det finns också risk att hälsometoder byggda på 

ovetenskapligt och icke-evidensbaserat innehåll används av patienter där många på grund av 

bristfälliga kunskaper inom ett hälsoområde, inte kritiskt kan granska informationen och få 

felaktig och missledanden information. Detta ökar också risken att patienten använder 

informationen på fel sätt vilket kan leda till skador för patienten. Risken finns också att patienter 

tar beslut vad gäller sin vård grundat på andra människors egna berättelser och upplevelser. 

Läkare har angett att patienternas internanvändning underlättar när de ska klargöra komplicerade 

hälsofrågor. Men de anger också att det kommer in patienter som har fått inkorrekt eller 

vilseledande information som kan ge onödiga känslor av rädsla och orolighet. Läkare angav även 

att de behövde mer praktisk erfarenhet av internetanvändning för att söka efter hälsoinformation 

och mer kunskap om vilka sidor som är tillförlitliga då de ofta har svårt att rekommendera 

högkvalitativa och aktuella hemsidor till sina patienter. Även patienter har konstaterat en viss 

osäkerhet av den hälsoinformation de hittat på internet och om informationen är pålitlig 

(Winterbottom, Bekker, Conner & Mooney, 2010). 

 

Många patienter är dock tveksamma till att diskutera den information de hittat på internet med sin 

läkare då de är oroliga att läkaren upplever det som att deras kompetens inte är pålitlig eller 

tillräcklig för patienten. Detta bevisar att det behövs en mer öppen och ärlig kommunikation 

mellan vårdtagare och vårdgivare angående hälsoinformation på internet och hur det kan 

användas (Van Uden-Kraan, Drossaert, Taal, Smit, Seydel & Van de Laar, 2010).  

 

I studien av Laplante-Lévesque m.fl. (2012), som hade till syfte att utvärdera engelska hemsidor 

med information till vuxna med hörselnedsättning och deras anhöriga, visades det att 

hemsidornas kvalitet och läsbarhet varierade stort och att resultaten varierade beroende på vilket 

ursprung hemsidan hade. 

Hemsidornas ursprung i studien av Laplante-Lévesque m.fl. (2012), var ideella, statliga och 

kommersiella. Ideella hemsidor innebär sådana hemsidor som är icke-statliga och som bedrivs 
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utan kommersiella vinstintressen. Ett exempel på en ideell svensk hemsida är www.hrf.se.  

Med statliga hemsidor menas hemsidor som tillhör stat, landsting och kommuner. Ett exempel på 

en svensk statlig hemsida är www.socialstyrelsen.se.   

Kommersiella hemsidor är sådana som drivs av kommersiella vinstintressen. Kommersiella 

hemsidor brukar oftast tillhöra företag. Ett exempel på en svensk kommersiell hemsida är 

www.dinhorsel.se.  

I studien av Laplante-Lévesque m.fl. (2012), visades det att ideella hemsidor hade högst kvalitet 

uppskattat med ett frågeformulär, DISCERN. Ideella hemsidor hade med andra ord en signifikant 

högre kvalitet än kommersiella och statliga hemsidor. 

DISCERN 

DISCERN är namnet på ett frågeformulär som har till syfte att kvalitetsbedöma skriven 

hälsoinformation om olika behandlingsalternativ. Det är det första standardiserade instrumentet i 

världen för att kvalitetsbedöma hälsoinformation. DISCERN framställdes 1998 av en grupp 

bestående av 15 personer med expertis inom olika områden, därefter har DISCERN genomgått ett 

antal förändringar i syfte att förbättra instrumentet. Syftet var att ge patienter och webbutvecklare 

ett instrument för att kunna utvärdera kvaliteten på skriven hälsoinformation och underlätta 

framställningen av evidensbaserad hälsoinformation (Charnock, Shepperd, Needham & Gann, 

1998).  

 

Förutom enskilda individer och deras anhöriga som söker efter hälsoinformation kan DISCERN 

användas av alla som använder eller konstruerar hälsoinformation. Det kan exempelvis användas 

som ett screeningverktyg eller som checklista för personer eller grupper. DISCERN kan användas 

för att bedöma tillförlitligheten av en hälsoinformationskälla, dock inte för att bedöma kvaliteten 

på en studies källa (”Welcome to DISCERN”. u.å.). Instrumentet kan ändå ge möjligheten att 

jämföra och välja mellan olika informationskällor.   

 

DISCERN består av 15 frågor samt en övergripande kvalitetsbedömning i slutet. Frågeformuläret 

är indelat i tre delar där första delen (fråga 1-8) har till syfte att ge vägledning i om publikationen 

är tillförlitlig eller ej. Andra delen (fråga 9-15) bedömer olika detaljer om behandlingsalternativ.   

I sista delen, nummer 16, sker den övergripande kvalitetsbedömningen av publikationen, vilket 

bedöms genom att se vad majoriteten av frågorna fick för DISCERN värde.  

 

I en tidigare studie som använt DISCERN för att studera kvaliteten av engelska hemsidor med 

information om hörseln har det visats att fråga 3 (Is it relevant?) och fråga 14 (Is it clear that 

there may be more than one possible treatment choice?) fick högst DISCERN värden beräknat 

med ett genomsnitt av 66 hemsidor. Lägst DISCERN värden fick fråga 1 (Are the aims clear?) 

och fråga 2 (Does it achieve its aims?). I sista delen av formuläret, nummer 16, var medelvärdet 

2,04 för alla 66 hemsidor (Laplante-Lévesque m fl., 2012). 

 

 

http://www.hrf.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.dinhorsel.se/
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Läsbarhetsindex (LIX) 

I Sverige är LIX ett av de mest använda måtten vid beräkning av läsbarhet. Det var Björnsson 

(1968) som på 1960-talet framställde måttet Läsbarhetsindex, LIX, med syfte att mäta 

svårighetsgraden i en text. Många olika egenskaper hos en text påverkar LIX värdet som 

exempelvis antal bisatser, meningslängd, ordlängd, satskonstruktion, ordval etc. (Kiland, 2012).                                                                                                                                                         

Nedan följer en tabell som Mühlenbock (2013) använder för att rangordna texter från mycket 

lättläst till mycket svår, efter textens LIX värde. Även exempel ges på vilken sorts text som 

klassificeras med olika LIX värden, se Tabell 1.   

Tidigare studier som undersökt läsbarheten med LIX eller OVIX för hemsidor med 

hälsoinformation är svåra att finna. Det har dock visat sig vara vanligt med låg läsbarhet för 

hemsidor med hälsoinformation. I studien av Laplante-Lévesque m.fl. (2012), har det visat sig 

vara låg läsbarhet för de undersökta engelska hemsidorna med hörselinformation. I denna studie 

använde de sig av andra mått än de svenska LIX och OVIX. I en annan studie som undersökt 

läsbarheten för hemsidor med information om öroninflammation har det även där visat sig finnas 

låg läsbarhet (Pothier, 2005) 

 

Tabell 1. LIX värde, nivå och exempel (Mühlenbock, 2013) 

 

 

Ordvariationsindex (OVIX) 

Ordvariationsindex, OVIX, anger ett mått på hur många ord som förekommer en gång i en text. 

Ett högt OVIX värde innebär att det finns många ord som förekommer endast en gång i texten. 

Detta gör texten mer svårläst. Ett lågt OVIX värde innebär en mer lättläst text, men ett alltför lågt 

OVIX värde kan göra texten enformig och upplevas som ointressant. Det finns inga egentliga 

skalor för vilka OVIX värden som gäller för en svår- eller lättläst text. Det beror på att ett OVIX 

värde påverkas av längden hos en text (Rydbring & Smith, 2009). Hultman (1994), konstaterar 

dock att OVIX värde på över 70 innebär stor variation medan ett värde på mindre än 60 som 

väldigt enkelt ordförråd. För att ge en mer rättvis bedömning så menar Nyström (2000) att OVIX 

bör användas tillsammans med andra läsbarhetsmått. Detta beror på att texter med olika teman 

och ämnen kan ha ett högt OVIX värde, men sakna sammanhang. Enligt Nyström (2000) skiljer 

sig olika textsorter åt i sina OVIX värden, där faktatexter brukar ligga på ett värde runt 66.  
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Reliabilitet och validitet 

Resultaten av en studie påverkas i hög grad av kvaliteten i de mätningar och bedömningar som 

görs. Denna kvalitet brukar anges i termerna reliabilitet och validitet. Reliabilitet anger 

tillförlitligheten i en mätning. Får man exakt samma resultat av en undersökning vid upprepade 

mätningar och oberoende av vem som utför undersökningen så har man en helt reliabel 

undersökning. Validitet anger att undersökningen mäter det som det är tilltänkt att mäta. En 

undersökning kan ha låg validitet men hög reliabilitet och tvärtom (Gunnarson, 2002).  

 

Interbedömarreliabilitet  

Interbedömarreliabilitet är en typ av reliabilitet som handlar om graden av överensstämmelse 

eller samstämmighet mellan olika granskare (Anderberg & Dahlberg, 2007). 

Om interbedömarreliabiliteten ligger mellan 0-0,4 så indikerar det på en låg samstämmighet. Ett 

värde på 0,5-0,6 indikerar på måttlig överenskommelse, och ett värde på ≥0,7 på hög 

samstämmighet (Portney & Watkins, 2009). 

I studien av Laplante-Lévesque m.fl. (2012), där en bedömare granskade 35 % av de engelska 

hemsidorna med DISCERN, visades det en interbedömarreliabilitet på 0,88, vilket indikerar på en 

hög överensstämmelse mellan bedömarna.  

 

Problemformulering 

Med teknikens framgång och människors alltmer större tillgång till internet är det många 

patienter som söker hälsoinformation på internet. Det är dock inte lätt att kontrollera om 

informationen som patienter läser på internet är korrekt och tillförlitlig samt om kvaliteten är god 

(Fox, 2011). Ett sätt att komma åt detta problem för att i framtiden kunna säkerställa att patienten 

erhåller korrekt och evidensbaserad information är att först och främst kontrollera vilken kvalitet 

och läsbarhet den information som finns ute på internet har.   

Det har, som tidigare konstaterats, gjorts flera studier som undersöker kvaliteten och läsbarheten 

för hemsidor med hälsoinformation. Det har även gjorts en studie som undersöker kvaliteten och 

läsbarheten för engelska hemsidor med information till vuxna med hörselnedsättning och deras 

anhöriga (Laplante-Lévesque m fl., 2012). En liknande studie fast för svenska hemsidor som ger 

information till vuxna med hörselnedsättning har ännu inte gjorts. Syftet med denna studie är 

därför att granska svenska hemsidor med inspiration från studien av Laplante-Lévesque m.fl. 

(2012),   

 

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att utvärdera kvaliteten och läsbarheten av svenska hemsidor med information 

riktad till vuxna med en förvärvad hörselnedsättning och dess anhöriga.  

 

Studiens delfrågeställningar är: 

 Är informationen från hemsidorna aktuell? 

 Vilket ursprung har hemsidorna?  
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 Finns det skillnader i kvalitet och läsbarhet mellan olika hemsidors ursprung? 

 

Metod 

Internetsökningar 

Till en början undersöktes vilken sökmotor som används mest i Sverige. Google visade sig vara 

den mest använda sökmotorn i Sverige vid studiens sökningsprocedur, 31 jan 2016 

(”StatCounter”, 2016). Google användes då för 94 % av online-sökningarna i Sverige. På andra 

plats kom Bing (4 %) och därefter Yahoo (2 %). Google användes därmed som sökmotor i denna 

studie.  

 

Val av sökord 

Sökorden som användes i denna studie var samma sökord som användes i studien av Laplante-

Lévesque m.fl. (2012), översatta till svenska. Dessa ansågs lämpliga även i denna studie då dessa 

tagits fram av tolv personer med expertis inom audiologi med erfarenhet av arbete med vuxna 

med hörselnedsättningar. De två sökord som användes var hörselnedsättning och hörapparater.  

 

Procedur 

De två olika sökorden (hörselnedsättning och hörapparater) har skrivits in i sökmotorn var för sig 

och därefter valdes de 20 första hemsidorna i sökträffarna som uppfyllde kriterierna (se under 

”Inklusions – och exklusionskriterier”) som sedan utvärderades. Detta resulterade i att totalt 40 

hemsidor inkluderades. Det blev många dubbletter av hemsidorna då de kom upp flera gånger vid 

de olika sökträffarna.  Efter borttagning av dessa dubbletter så var det totalt 29 hemsidor som 

ingick i studien.   

Vid utvärdering av en hemsida så utvärderades inte bara den sida som kom upp bland 

sökträffarna, utan hela webbplatsen granskades för att få en helhetsbild av vad hemsidan gav för 

information. Hemsidorna utvärderades ur kvalitetssynpunkt med DISCERN och ur läsbarhet med 

LIX och OVIX. Statistiska analyser gjordes för att en deskriptiv beskrivning av resultaten För en 

deskriptiv beskrivning av resultaten gjordes statistiska analyser.  

 

Målgrupp  

Målgruppen i denna studie är vuxna med en förvärvad hörselnedsättning och deras anhöriga.  

Detta definierades eftersom informationen på internet kan skilja sig beroende på vilken målgrupp 

den är riktad till. 

 

Inklusions – och exklusionskriterier 

I studien inkluderades hemsidor med information om hörselnedsättning och/eller dess 

behandling. Hemsidor där information endast gavs i annonser, bilder, nyheter och videos uteslöts. 

Hemsidor som kombinerade skriftlig information med video- eller bildinformation inkluderades i 

studien, men endast den skriftliga informationen utvärderades. Hemsidor där informationen 

endast behandlade medfödda och pediatriska hörselnedsättningar och dess behandlingar 
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exkluderades. Alla hemsidor oavsett ursprung (statligt, kommersiellt eller ideellt) kunde vara med 

i studien så länge inklusions - och exklusionskriterierna uppnåddes.   

 

Kvalitetsgranskning 

Kvaliteten på hemsidorna utvärderades med DISCERN instrumentet. Bedömningsskalan i 

DISCERN är femgradig som sträcker sig från svarsalternativet ”Nej” (”No”) till ”Ja” (”Yes”). 

Syftet med denna bedömningsskala är att underlätta för granskaren att fastställa i vilken grad ett 

kriterium uppfylls av publikationen. För att underlätta kvalitetsbedömningen finns det ett antal 

ledtrådar efter varje fråga som fungerar som en guide. Dessa kan man leta efter i publikationen 

för att sedan kunna bedöma frågan.  

Det finns även ”Additional guidance” för varje fråga i formuläret. Detta kan användas om man 

har svårt att bedöma en fråga eller vill förstå en fråga mer grundligt (”Welcome to DISCERN. 

u.å). 

 

De överväganden och ställningstaganden som gjorts har utgått ifrån DISCERN formulärets egna 

ledtrådar och råd.  För bedömning av hur väl ett kriterium uppfyllts så har detta gjorts till hänsyn 

av hur många ”hints” som uppfyllts. När ett kriterium fullständigt uppfylls skall ”Ja” anges d.v.s. 

en poäng på 5. Graderingen 5 har alltså getts på en fråga om den uppfyller alla ”hints”. Poängen 2 

till 4 ges om ett kriterium delvis uppfylls. Detta innebär att om vissa av ”hints” uppfylls men inte 

andra så ges en gradering på mellan 2 och 4. Hur mycket som delvis uppfylls och hur stora 

bristerna är bedömer granskaren själv. Om två av fyra ”hints” uppfylldes gavs graderingen 3. Om 

två av tre ”hints” uppfylldes gavs graderingen 4.”Nej” d.v.s. en (1) poäng ges om ett kriterium 

inte alls uppfylls i publikationen, det vill säga ingen av ”hints” har uppfyllts. Ett exempel på detta 

är om en hemsida endast ger information om en typ av behandling, exempelvis hörapparater, när 

det kan finnas andra möjliga behandlingar som exempelvis operation (vid otoskleros). Vid ett 

sådant fall gavs graderingen 1= Nej, på fråga 14 (Is it clear that there may be more than one 

treatment choice?).  

 

Interbedömarreliabilitet 

För att bedöma samstämmighet av DISCERN - utvärderingarna så granskade studiens handledare 

10 av 29 hemsidor (35 %). Handledarens granskning bestod av ett antal slumpmässigt utvalda 

hemsidor av de 29 inkluderade hemsidorna.  

 

Läsbarhetsgranskning 

Läsbarheten för varje hemsida i studien utvärderades med hjälp av LIX och OVIX. Hemsidan 

www.lix.se användes för att beräkna LIX och OVIX värdena. På www.lix.se kan man klistra in 

text från en hemsida och sedan får man enkelt fram LIX samt OVIX värden. För varje hemsida 

klistrades det in en del av texten som bedömdes vara representativ för hela texten i hemsidan. 

Detta innebär att om en hemsida exempelvis anger majoriteten av sin information i punktform, så 

var det en punktformslista som klistrades in i läsbarhetsinstrumentet. Samma text användes för att 

http://www.lix.se/
http://www.lix.se/
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få fram både LIX och OVIX värdet för en hemsida. Alla texter som klistrades in från hemsidorna 

var ungefär lika långa för att uppnå en så rättvis bedömning som möjligt.   

 

Statistisk Analys 

IBM SPSS Statistics 23 användes för att analysera alla insamlade data. De statistiska tester som 

användes var: chi
2
test, t-test och intraclass correlation coefficient.  

För att undersöka om det fanns signifikanta skillnader i resultat mellan hemsidornas 

uppdateringsdatum och deras ursprung användes chi
2
test för att kontrollera om skillnaderna blir 

signifikanta eller ej.  

T-test med Bonferroni korrektion användes vid undersökning av om det finns skillnader mellan 

hemsidornas ursprung och deras DICERN värden, samt deras LIX och OVIX värden.  

Intraclass correlation coefficient (interbedömarrelibilitet) användes vid bedömning av 

samstämmigheten mellan studiens författare och handledare vid granskning av hemsidorna med 

DISCERN.  

För alla statistiska tester användes signifikansnivån 5 %.  

 

Resultat 
Hemsidornas ursprung 

Största andelen av hemsidorna, 52 % (15) hade kommersiellt ursprung medan 31 % (9) hade 

ideellt ursprung och 17 % (5) hade statligt ursprung.  Se Tabell 3 nedan.  

 

Hemsidornas uppdateringsdatum 

Majoriteten av hemsidorna, 59 % (17) var odaterade, dvs. ingen information uppgavs på 

hemsidan angående publicerings- och/eller uppdateringsdatum. Av de hemsidor som uppgav 

något datum, så hade majoriteten av dessa 27 % (8) inte uppdaterats de senaste 18 månaderna 

(från studiens mätning, januari 2016), se Tabell 3 nedan. Vid jämförelse mellan kommersiella 

hemsidor och statliga hemsidor visades det att kommersiella hemsidor hade en signifikant högre 

sannolikhet att vara odaterade än att vara uppdaterade mer än 18 månader sedan ( (4)=60, p=, 

001). Liknande resultat kunde ses vid jämförelse mellan kommersiella hemsidor och ideella 

hemsidor där kommersiella hemsidor hade en signifikant högre sannolikhet att vara odaterade än 

att vara uppdaterade mer än 18 månader sedan ( (1)=12,35, p<, 001). Vid jämförelse mellan 

statliga och ideella hemsidor så visades ingen signifikant skillnad mellan dessa vad gäller senaste 

uppdateringsdatum ( (1)=1,68, p>, 05). 

 

DISCERN - skillnader i ursprung 

En analys gjordes av sidornas ursprung vad gäller deras DISCERN värden. Resultatet visade att 

hemsidor av statligt ursprung hade högst DISCERN värden (4,20) medan hemsidor av 

kommersiellt ursprung hade lägst DISCERN värden (1,53). Hemsidor av ideellt ursprung hade ett 

genomsnittligt DISCERN värde på 3,89, se Tabell 4. Hemsidor av ideellt ursprung hade 
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signifikant högre DISCERN värden än kommersiella hemsidor (t(22)=4,43, p<,001).  Hemsidor 

av statligt ursprung hade även de signifikant högre DISCERN värden än kommersiella 

(t(18)=4,09, p<,001. Det fanns ingen signifikant skillnad i DISCERN värden mellan hemsidor av 

statligt ursprung och av ideellt ursprung (t(12)=-0,63, p>0,05).  

DISCERN - Frågeformuläret  

En undersökning gjordes för att bedöma vilka DISCERN frågor som har lägst respektive högst 

resultat. Detta gjordes då olika frågor behandlar olika aspekter av informationsmaterialet. 

Undersökningen visade att fråga 3 (DISCERN värde: 3,66) och 9 (DISCERN värde: 3,41) fick 

högst resultat. Lägsta värden fick fråga 4 (DISCERN värde: 1,90), 5 (DISCERN värde: 1,97) och 

11(DISCERN värde: 1,97). Se Tabell 2 nedan.  

Studien visade att kvaliteten för hemsidorna med användning av DISCERN instrumentet hade ett 

medelvärde på 2,72, se Tabell 3. Detta värde beräknades genom att göra en 

medelvärdesberäkning av värdena av fråga 1-15 i Tabell 2. Värdet 2,72 anses vara ett lågt värde 

men på gränsen till måttligt. 
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Tabell 2. DISCERN frågeformulär för att kvalitetsbedöma skriven hälsoinformation (Charnock 

et al, 1999), frågor, medelvärde och standardavvikelse av alla 29 hemsidor. 

Fråga                                                                                                Medelvärde  (SD) 

 

 

 

DISCERN - reliabilitet 

En intraclass correlation analys utfördes för att undersöka hur samstämmiga studiens författare 

och dess handledare var i sin utvärdering av hemsidor. Handledaren utvärderade 10 slumpmässigt 

utvalda hemsidor, vilket motsvarade 35 % av det totala antalet hemsidor. Resultatet visade på en 

måttlig intra class correlation (0,52).  
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Läsbarhet och Ordvariation 

I tabell 2 nedan visas förutom hemsidornas ursprung och datum för sista uppdatering, även 

värden för kvalitet (DISCERN värde) och Läsbarhet (LIX värde och OVIX värde) för alla 29 

hemsidor samt standardavvikelse för dessa. LIX värdet anses ligga på en ”ganska svår” nivå för 

hemsidornas läsbarhet (44,25), jfr Tabell 1 . OVIX värdet anger att det förekommer ett relativt 

varierat ordförråd i hemsidornas text (63,38). Se Tabell 2 nedan.  

Tabell 3. Ursprung, sista uppdateringsdatum, kvalitet (DISCERN värde) och Läsbarhet (LIX 

värde, OVIX värde) för de totala 29 hemsidorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Medelvärde och Standardavvikelse för DISCERN, LIX och OVIX relaterat till de tre 

olika ursprungen.  

 Ideellt ursprung 

(Medelvärde, SD) 

Statligt ursprung 

(Medelvärde, SD) 

Kommersiellt 

ursprung 

(Medelvärde, SD) 

DISCERN  3,89 (1,76) 4,20 (1,10) 1,53 (0,92) 

LIX 44,44 (5,75) 43,20 (6,91) 44,87 (7,89) 

OVIX  66,62 (12,13) 59,54 (8,08) 62,72 (11,74) 

 

 

 

 Medelvärde 

(Standardavvikelse) 

n (%) 

Ursprung   

Ideellt ursprung  9 (31%) 

Statligt ursprung  5 (17%) 

Kommersiellt ursprung  15(52%) 

   

Datum för sista uppdatering   

0-6 månader  2 (7%) 

6-18 månader  2 (7%) 

>18 månader  8 (27%) 

Odaterad  17(59%) 

   

Kvalitet: DISCERN värde 2,72 (1,44)  

   

Läsbarhet: LIX värde 44,45 (6,91)  

   

Läsbarhet: OVIX värde 63,38 (11,25)  
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LIX och OVIX - skillnader i ursprung 

En vidare analys gjordes av sidornas ursprung vad gäller deras LIX och OVIX värden. Resultaten 

visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan hemsidor av olika ursprung vad 

gäller deras LIX och OVIX värden. Ingen signifikant skillnad visades mellan hemsidor av ideellt 

ursprung och statligt ursprung vad gäller deras LIX värden (t(12)=0,31, p>0,05) och OVIX 

värden (t(12)=0,99, p>0,05). Samma sak kunde visas vid en jämförelse mellan ideella hemsidor 

och kommersiella hemsidor vad gäller deras LIX värden (t(22)=0,14, p>0,05) och OVIX värden 

(t(22)=0,66, p>0,05). Ingen signifikant skillnad kunde heller ses mellan statliga hemsidor och 

kommersiella hemsidor vad gäller deras LIX värden (t(18)=0,45, p>0,05) och OVIX värden 

(t(18)=0,53, p>0,05).  

Diskussion 

Hemsidornas ursprung 

Majoriteten av hemsidorna hade kommersiellt ursprung, där de flesta var från hörapparatsföretag 

eller hörselhjälpmedelskliniker. Detta kan liknas vid studien av Laplante-Lévesque m.fl. (2012), 

där det även där var flest kommersiella hemsidor som ingick i studien. Hemsidor av kommersiellt 

ursprung visade sig ha signifikant lägre DISCERN värden än de andra hemsidorna av annat 

ursprung, vilket även överensstämmer med studien av Laplante-Lévesque m.fl. (2012). 

 

Hemsidornas uppdateringsdatum 

Att en stor andel av hemsidorna är odaterade stämmer inte överens med studien av Laplante-

Lévesque m.fl. (2012), där majoriteten av engelska hemsidor har varit uppdaterade de senaste 18 

månaderna. En möjlig förklaring till detta kan vara att svenska webbutvecklare inte fäster lika 

stor vikt vid att ange ett uppdateringsdatum.  

 

DISCERN – frågeformuläret 

Fråga 4, 5 och 11 fick lägst DISCERN värde vid utvärdering av alla hemsidor. Frågorna 4 och 5 

handlar om hur väl referenshanteringen har varit, ifall källorna till informationen är tydliga och 

om det framgår tydligt när informationen producerades. Dessa är saker som på ett relativt enkelt 

och snabbt sätt kan höja kvaliteten hos en webbsida om de åtgärdas. Fråga 11 kan man 

förmodligen inte lika enkelt åtgärda då den handlar om ifall källorna har förklarat riskerna med 

de olika behandlingarna. 

Resultatet av denna studie visade att i den sista delen av DISCERN - formuläret, nummer 16, 

erhölls värdet 2,72. Detta värde var högre än det som visades av Laplante-Lévesque m.fl. (2012), 

där värdet låg på 2,04. Denna skillnad i värden mellan båda studier kan bero på att DISCERN-

bedömningarna inte har sett likadana ut, det vill sa att man tagit olika ställningstaganden och 

överväganden. I och med detta är det svårt att ange specifikt var bedömningarna har skiljt sig. 

Eftersom interbedömarreliabiliteten inte var hög i denna studie så är bedömningen inte helt 

reliabel och därmed kan man inte ange en säker slutsats på att på grund av det högre DISCERN – 

värdet i denna studie så har svenska hemsidor högre kvalitet än de engelska.  
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Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten var måttlig mellan studiens författare och handledare vid utvärdering 

med DISCERN. Detta stämmer inte överens med andra studier där interbedömarreliabiliteten var 

hög mellan granskarna (Laplante-Lévesque m fl., 2012). Även i en annan studie visades hög 

interbedömarreliabilitet med DISCERN (Ademiluyi, Rees & Sheard, 2003). 

DISCERN är ett instrument baserat på granskarens egen bedömning och uppfattning. Olika 

personer kan bedöma samma fråga i DISCERN instrumentet på olika sätt. Detta kan därför vara 

en potentiell orsak till varför samstämmigheten mellan granskarna var låg.  

Det kan också dels bero på att handledarens slumpmässigt utvalda hemsidor hade större andel (60 

%) kommersiella hemsidor, medan studiens författare granskade 52 % kommersiella hemsidor. 

Handledaren hade också 20 % ideella hemsidor i sin granskning medan studiens författare hade 

31 % sådana. Det optimala skulle vara om fördelningen av hemsidornas ursprung var likadan i 

båda utvärderingarna för att få ett mindre snedvridet resultat, då resultaten visar att det finns en 

signifikant skillnad mellan hemsidornas ursprung och deras DISCERN värden.   

 

Läsbarhet 

LIX värdet var 44,45 vilket indikerar att texten är ganska svår. Enligt Mühlenbock (2013) är detta 

värde vanligt för informationstext och facklitteratur, se Tabell 1. OVIX värdet visades i denna 

studie ligga på 63. Eftersom det inte finns någon officiell skala för vilka OVIX värden som gäller 

för en lätt – och svårläst text så kan ingen säker slutsats dras från endast ett OVIX värde på 63 för 

alla hemsidor. LIX värdet stämmer överens med andra studier som undersökt läsbarheten av 

hälsoinformation på internet där det visade sig vara vanligt med en ganska svår läsbarhet (Walsh 

& Volsko, 2008). Därmed kan man säga att läsbarheten hos svenska hemsidor med 

hälsoinformation om hörseln är ganska svår, men att det är förväntat.  

Att det inte visades några signifikanta skillnader mellan LIX och OVIX och hemsidornas 

ursprung stämmer överens med studien av Laplante-Lévesque m.fl. (2012), där det i den studien 

inte heller visades några signifikanta samband mellan läsbarheten och hemsidornas ursprung.  

Detta resultat är rimligt då varje hemsida har sitt eget sätt och skrivstil att ge information på.  

 

Metoddiskussion 

Metoden för att utvärdera hemsidorna i denna studie skulle kunna förbättras vid eventuell 

framtida forskning. Exempelvis skulle man kunna ha fler sökord att använda för att hitta 

relevanta hemsidor. 

I ett första skede av studien så bestämdes det att 10 hemsidor skulle väljas ut för varje sökord. 

Det ansågs lämpligt att ta de 10 första relevanta hemsidorna då de flesta patienter endast klickar 

på och läser information från några av de första sökträffarna (Eysenbach & Köhler, 2002). 

Efter att dubbletterna togs bort var det dock kvar 13 hemsidor. Detta ansågs vara för få hemsidor. 

För att få en bättre helhetsbild så ökades antalet hemsidor som skulle ingå i studien till 20 

hemsidor för varje sökord. I framtida forskning kan man, för att få en bättre helhetsbild och 

säkrare resultat, utöka antalet hemsidor som inkluderas i studien.  
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I denna studie uteslöts information som ges i annan form än skriftlig. En av anledningarna till 

detta är att de instrument som användes för att utvärdera informationen (DISCERN, LIX och 

OVIX) har till syfte att utvärdera skriftlig information. Information som ges i bilder, videos och 

annonser kräver andra former av utvärderingsinstrument. En annan anledning är att denna studie 

ämnade vara en motsvarighet till studien av Laplante-Lévesque m.fl. (2012), där endast den 

skriftliga informationen på hemsidorna utvärderades.  

Läsbarheten skulle också kunna utvärderas med fler mått än endast LIX och OVIX, detta för att 

kunna få en ännu bättre bild av språkets nivå och egenskaper hos de svenska hemsidorna. I 

framtida forskning kan det vara bättre om man utvärderade ett större antal hemsidor, samt sådan 

som kommer från annat ursprung, exempelvis universitet och bloggar. Detta för att kunna ge ett 

mer tillförlitligt resultat och större helhetsbild av de svenska hemsidornas kvalitet och läsbarhet. 

Det skulle också vara intressant att i framtida forskning komma fram till en lista med de 

hemsidorna som anses vara tillförlitliga och av god kvalitet. Detta skulle förvisso medföra den 

risken att dessa hemsidor kan förändras, tas bort etc. Men studien skulle kunna bli mer praktisk 

användbar för både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

I framtida studier kan man göra en kalibrering och träning av granskarna innan man påbörjar 

studien och utvärderingen av hemsidorna för att sedan kunna få ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt. Granskarna kan också diskutera DISCERN frågeformuläret och sedan granska ett eller 

flera hemsidor. Detta kan göras innan man startar granskningen av de hemsidor som skall 

inkluderas i studien. Därefter kan man diskutera resultaten för att komma fram till ett gemensamt 

tankesätt för att bedöma kvaliteten med hjälp av DISCERN instrumentet. Denna procedur kan 

man göra för att öka chanserna till hög samstämmighet mellan granskare. Liknande procedur 

gjordes i studien av Laplante-Lévesque m.fl. (2012), där man fick hög samstämmighet mellan 

granskarna.  

 

Kliniska implikationer  

Som kliniker eller annan personal inom hälso - och sjukvården kan det vara av intresse att veta 

hur kvaliteten och läsbarheten ser ut för de hemsidor som patienter med största sannolikhet 

kommer att stöta på när de söker efter information på internet. Detta för att klinikern ska kunna 

känna sig säker i diskussioner med patienter som alltmer kommer förberedda till mötet med en 

vårdpersonal och även kunna vägleda patienter till hemsidor som är tillförlitliga och håller god 

kvalitet. Denna studie ger förvisso inte en lista med de hemsidor som visat sig inneha god kvalitet 

så att en kliniker kan föra över den informationen till patient. Anledningen till att denna studie 

inte anger specifikt vilka hemsidor som visade sig ha högre kvalitet än andra är för att 

informationen på internet och på hemsidorna kan variera. Därmed är det inte självklart att en 

patient några månader från att denna studie gjorts kommer hitta samma hemsida med samma 

information om en sådan anges.   

En kliniker kan använda sig av denna studie till att få en allmän bild av hur kvaliteten och 

läsbarheten ser ut för svenska hemsidor med information till vuxna med hörselnedsättning.  
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Det en kliniker kan tänka på för att patienten skall få tillgång till tillförlitliga hemsidor är att 

klinikern tittar igenom de allra vanligaste hemsidorna som hens patienter refererar till och därmed 

kunna dra slutsatser av vilka hemsidor som ger korrekt information och vilka som inte gör det. 

Hälso - och sjukvårdspersonal kan använda LIX och OVIX för att få ett mått på läsbarheten på 

hemsidorna och på så sätt rekommendera hemsidor som verkar vara lättlästa och okomplicerade 

till patienterna. Det kan vara en större risk för missförstånd om informationen som patienten läser 

är svårtolkad. En fördel med LIX och OVIX är att det är objektiva mått och kräver inte lika 

mycket arbete för att få ett värde att utgå ifrån för att bedöma en hemsida, till skillnad från 

DISCERN. Som kliniker är det bra att uppmuntra patienten att vara källkritisk, att kommunicera 

och diskutera den information man fått på internet med en professionell inom området.  

 

Slutsats 
Slutsatsen av denna studie är att kvaliteten på svenska hemsidor varierar beroende på dess 

ursprung. Kommersiella hemsidor hade signifikant lägre kvalitet än hemsidor av ideellt och 

statligt ursprung.  Läsbarheten var låg i studien vilket indikerar att svenska hemsidor riktade till 

vuxna med hörselnedsättning och deras anhöriga är ganska svåra att läsa. Det visades inga 

signifikanta skillnader vad gäller hemsidornas ursprung och läsbarheten och ordvariationen hos 

hemsidorna. De erhållna resultaten i denna studie stämmer väl överens med studien av Laplante-

Lévesque m.fl. (2012) som undersökt engelska hemsidor med hörselinformation. Dock bör 

resultaten av kvalitetsgranskningen i denna studie tas med en viss försiktighet då 

interbedömarreliabiliteten var låg.  

Det finns värdefull hälsoinformation att finna på internet men det kan vara av värde att diskutera 

den information man hittat med sin behandlare eller annan professionell inom det specifika 

hälsoområdet för att öka chanserna att erhålla korrekt information och få individanpassad 

information.  

 

 Tack 
Ett stort tack riktas till handledare Jonas Brännström för alla tips, råd, synpunkter och hjälp under 

arbetets gång. 
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