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Sammanfattning: WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa antogs 2001. ICF är framtaget för att skapa ett gemensamt språk genom olika 

ICF koder som anses vara användbara både kliniskt och inom forskningen. Genom 

att länka mätinstrument som redan används, exempelvis självskattningsskalor, till 

ICF underlättas kommunikation och jämförelser av olika resultat internationellt. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken ämnesspecifik 

självskattningsskala inom hörselområdet som använts mest inom forskningen mellan 

åren 2000-2009 och länka den till ICF. Vi använde oss av en systematisk litteratur-

studie i form av en totalundersökning för att hitta den mest använda 

självskattningsskalan inom forskningen. Vid länkningen av den mest använda 

självskattningsskalan till ICF utförde vi en kvalitativ latent innehållsanalys och 

länkade självskattningsskalans påståenden systematiskt med hjälp av ICF linking 

rules. Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB) var den mest använda 

självskattningsskalan inom forskningen mellan år 2000-2009. Länkningsresultatet 

visade att APHAB utifrån ett ICF perspektiv mäter komponenterna aktivitet och 

delaktighet, kroppsfunktion och omgivningsfaktorer. Det fortsatta arbetet med 

utveckling av ett Core Sets for Hearing Loss kommer underlätta användningen både 

kliniskt och inom forskningen. Ett relevant urval för användning inom hörselområdet 

gör ICF mer hanterbart, och underlättar därmed användningen av ICF både inom  

Sverige och internationellt. 

Sverige och internationellt.
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1 Bakgrund 

1.1 Hörselnedsättning 
Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån [SCB] (2008) upplever år 2007 lite över 

13 procent av Sveriges befolkning mellan 16-84 år att de har en hörselnedsättning, 

alltså närmare 1,3 miljoner människor. Andelen självskattade hörselnedsättningar 

ökar med åldern, från 5,5 procent i gruppen 16-25 år till cirka 30,3 procent i gruppen 

75-84 år.  

1.2 Audiologisk rehabilitering 
När en person upplever att hörseln blivit sämre får han/hon komma till en hörcentral 

där en behovsanalys utförs: vilken typ av hörselnedsättning har personen och vilken 

hjälp kan personen behöva? Därefter inleds rehabiliteringen där en 

rehabiliteringsplan upprättas och audionom i samråd med patient kommer fram till 

vilken hjälp, stöd och åtgärder patienten behöver. Där beskrivs de mål patienten har 

med rehabiliteringen, åtgärdernas omfattning och hur, när samt av vem de skall 

genomföras. Sedan utförs dessa åtgärder där exempelvis hörapparatutprovning kan 

vara en del. Den audiologiska rehabiliteringen skall slutligen utvärderas för att se om 

de önskade målen har uppnåtts och patienten har fått den hjälp han/hon behöver 

(Hörselskadades Riksförbund [HRF], 2009), se Bild 1. Tye-Murray (2004) beskriver 

den audiologiska rehabiliteringens som bestående av flera viktiga delar: 

psykologisk
1
, pedagogisk

2
, social

3
 och teknisk

4
 rehabilitering. Hon menar att fokus 

många gånger ligger enbart på den tekniska rehabiliteringen, exempelvis 

hörapparatanpassning. Den audiologiska rehabiliteringen är följdaktligen omfattande 

och för att kvalitetssäkra de insatser som utförs krävs flera olika 

utvärderingsmetoder. 

 

1.3 Utvärderingsmetoder 
Enligt Dillon (2001) kan utvärdering ske både genom objektiva och subjektiva 

metoder. Objektiva utvärderingsmetoder kan exempelvis vara taltest som visar på 

förbättring eller försämring i olika lyssningssituationer. Subjektiva 

utvärderingsmetoder kan exempelvis vara frågeformulär och skattningsskalor som 

visar patientens syn på och upplevelse av den audiologiska rehabiliteringen. Dillon 

anser att objektiva mätningar är när man får ett värde att utgå ifrån som går att 

utvärdera oberoende av patienten, i jämförelse med subjektiva mätningar där 

patienten styr helt och hållet.  

 

                                                 

1
 att få hjälp med känslor och tankar kring hörselnedsättning  

2
 att exempelvis få undervisning om hörselnedsättning för att få hjälp att skapa en sund inställning till 

sin hörselnedsättning 

3
 att få hjälp till samspel på exempelvis sin arbetsplats 

4
 att få hjälp med olika sorters hörhjälpmedel 
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Bild 1. HRF:s modell för audiologisk rehabilitering 

Källa: http://www.hrf.se/upload/pdf/hrf_aud_rehab.pdf 

1.4 Självskattningsskalor 
Dillon (2001) beskriver självskattningsskalor som en subjektiv utvärderingsmetod 

som kan användas vid utvärdering för att mäta om den audiologiska rehabiliteringen 

gett tillräcklig hjälp och hur resultatet blivit ur patientens och/eller de närståendes 

synvinkel. Resultat från subjektiva utvärderingsmetoder kan visa olika dimensioner 

av funktionsnedsättningen och hur nöjd patienten känner sig med den audiologiska 

rehabiliteringen. På så sätt kvalitetssäkras audionomens arbete och kvalitetssäkrar 

även gentemot de myndigheter som finansierar hörselvården (Smeds & Leijon, 

2000).  

Det finns olika typer av självskattningsskalor, generiska och ämnesspecifika. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) är en generisk självskattningsskala ett 

mätinstrument som ger en allmän bild av en persons hälsotillstånd. En generisk 

självskattningsskala används inom forskningen när man vill göra jämförelser mellan 

olika grupper vid undersökning av exempelvis vårdplatser och planering, utan att 

behöva vara kopplad till speciella sjukdomstillstånd. Författarna menar att ett 

generiskt instrument riktar sig till olika patientgrupper och befolkningen i allmänhet. 

En ämnesspecifik (sjukdomsspecifik) självskattningsskala ger utfallsmått på mer 

specifika problem där man exempelvis kan få en tydligare bild av vissa särskilda 

funktionsnedsättningar eller en minskning av funktionsnedsättning. Dillon (2001) 

lyfter fram att av de ämnesspecifika självskattningsskalorna finns det fyra typer att 

välja mellan inom den audiologiska rehabiliteringen:  
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1. Standardiserade självskattningsskalor som används för att mäta om det skett 

en förbättring i funktionshinder och/eller funktionsnedsättning.  

2. Standardiserade självskattningsskalor som mäter och jämför funktionshinder 

och funktionsnedsättning före och efter audiologisk rehabilitering. 

3. Självskattningsskalor anpassade till den enskilda personen som används i 

syfte att mäta fördelar och nytta med audiologisk rehabilitering. 

4. Självskattningsskalor anpassade till den enskilda personen som mäter och 

jämför funktionshinder och funktionsnedsättning före och efter audiologisk 

rehabilitering. 

 

Med standardiserade självskattningsskalor menar Dillon (2001) självskattningsskalor 

som innehåller frågor med fasta svarsalternativ. Med självskattningsskalor anpassade 

till den enskilda personen menar Dillon självskattningsskalor med öppna 

svarsalternativ där patienten själv kan skriva i de mest relevanta 

problemsituationerna.  

Arlinger et al. (2007), k. 10 beskriver frågeformulär i relation till 

hörapparatanvändare. De uppger att det sedan 1960-talet har utvecklats en mängd 

olika förformulerade frågeformulär där specifika problem tas upp, och även öppna 

frågeformulär där patienten själv får formulera sina problem. Arlinger et al. menar att 

frågeformulär ger patienten en möjlighet att själv skatta hörapparatnytta, 

funktionsnedsättning och livskvalitet.  

Bentler och Kramer (2000) anger att självskattningskalor kan användas i syfte att 

mäta en enskild individs eller en hel grupp individers självskattning. Bentler och 

Kramer menar vidare att självskattningsskalor används även inom forskningen för att 

exempelvis utvärdera audiologisk rehabilitering och dess utfall genom att mäta och 

jämföra i termer av funktionshinder, funktionsnedsättning och 

kommunikationssvårigheter. Författarna lyfter fram att självskattningsskalor inom 

forskning används som verktyg för att till exempel jämföra olika gruppers 

hörapparatnytta och tillfredställelse, eller olika typer av hörapparaters prestanda med 

andra faktorer som kostnad, utseende, ljudkvalitet, komfort, attityd, och service i 

större grupper.  

1.5 ICF 
World Health Organisation (WHO) antog 2001 International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) och ett par år senare kom en svensk 

version ut med namnet Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa. ICF är en klassifikation som gör det möjligt att beskriva en individs 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell. En 

biopsykosocial modell innebär en helhetssyn på hälsa utifrån ett biologiskt, 

personligt samt socialt perspektiv (Socialstyrelsen, 2003). Det är en klassifikation 

som kan användas på alla människor, inte bara på personer med funktionshinder.  

ICF är ett komplement till International Classification of Diseases (ICD-10) (WHO, 

1994, 2002) som används för att sätta diagnos på sjukdomar, störningar eller andra 

hälsobetingelser. Två individer som har samma sjukdom (diagnos) enligt ICD-10 kan 

ha olika nivåer av funktionstillstånd, och för att klassificera dessa kan ICF:s 

systematiska kodsystem användas (Socialstyrelsen, 2003). 
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Syfte och uppbyggnad 

ICF har flera olika syften. Den ger en möjlighet att skapa en vetenskaplig grund för 

förståelse och studier av hälsa och hälsorelaterade tillstånd, inklusive dess 

konsekvenser och bestämningsfaktorer. Dessutom kan ICF användas för att skapa ett 

gemensamt språk när hälsa och hälsorelaterade tillstånd skall beskrivas 

(Socialstyrelsen, 2003). 

ICF är uppbyggd av två delar som består av två komponenter vardera. Sedan består 

varje komponent av olika domäner (kapitel) och varje domän av kategorier och 

underkategorier. Allt är organiserat i en hierarkisk struktur med koder 

(Socialstyrelsen, 2003).  

 

Figur 1. ICF:s struktur  

Källa: (Möller, 2005, s. 32) 

ICF använder ett system där bokstäverna b, s, d, a, p och e betecknar 

kroppsfunktioner (b), kroppstrukturer (s), domäner för aktivitet/delaktighet (d) 

alternativt aktiviteter (a), delaktighet (p) och omgivningfaktorer (e). Efter 

bokstäverna kommer de siffror som börjar med kapitelnummer (första siffran), följs 

av den andra nivån (andra siffran) och av den tredje respektive fjärde nivån (tredje 

respektive fjärde siffran) (Socialstyrelsen, 2003). Till exempel visar kod e2500 

(Ljudstyrka) att den hör till komponent omgivningsfaktorer (e), ligger under kapitel 2 

Naturmiljö och mänskligt skapade miljöförändringar och visar på en detaljeringsgrad 

i kategori ner till tredje nivån. 

En persons hälsa eller hälsorelaterade tillstånd kan klassifieras genom att välja den 

mest exakta koden. Tillägg görs av bedömningsfaktorer som anger omfattning 

och/eller grad av funktionstillstånd, funktionshinder, omgivningsfaktorer och om de 

är underlättande eller hindrande (Socialstyrelsen, 2003). 
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Funktionstillstånd och funktionshinder 

Både funktionstillstånd och funktionshinder är övergripande begrepp som omfattar 

flera olika aspekter. Funktionstillstånd inbegriper kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, 

aktiviteter och delaktighet. Begreppet innefattar de positiva aspekterna vid samspelet 

mellan en person med en hälsobetingelse och de omgivande, kontextuella, 

faktorerna. Definition på begreppet hälsobetingelser enligt ICF är  sjukdom, störning, 

skada, trauma och kan även täcka andra förhållanden såsom graviditet, åldrande, 

stress, medfödd missbildning eller genetiska anlag. Funktionshinder inbegriper 

funktionshinder funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar 

eller delaktighetsinskränkningar. Begreppet innefattar de negativa aspekterna vid 

samspelet mellan en person med en hälsobetingelse och de omgivande, kontextuella, 

faktorerna (Socialstyrelsen, 2003). 

Användningsområden 

Det finns många olika områden där ICF är användbart: som ett statistiskt verktyg när 

data skall samlas in och sammanställas, för forskning när resultat skall mätas, när 

olika instrument ska beskrivas i vetenskapliga artiklar (Grimby, Hams-Rindal, 

Morgell, Nordenskiöld och Sunnerhagen, 2005), vid planering av social trygghet och 

ersättningssystem, samt vid utformande av läro- och kursplaner inom 

utbildningsväsendet. Tanken med ICF är också att det skall kunna användas som ett 

kliniskt verktyg exempelvis vid behovsbedömningar, habilitering och rehabilitering 

samt utvärdering av resultat (Socialstyrelsen, 2003).  

ICF är omfattande då den inkluderar över 1500 olika kategorier. För att kunna 

använda ICF som ett kliniskt verktyg eller inom forskningen är det nödvändigt att 

göra ett urval av kategorier, Core Sets (Stucki & Grimby, 2004). Core Sets är 

specialanpassade för en speciell diagnos eller ett speciellt hälsotillstånd. I nuläget 

finns det cirka 16 färdiga Core Sets för exempelvis Stroke och Multipel Skleros 

(MS). Ett internationellt arbete är igång där ICF Core Sets for Hearing Loss håller på 

att utvecklas (Danermark et al., 2010).  

1.6 Motiv till ämnesval 
Idén till den här undersökningen och ämnesvalet kom under en diskussion om 

kvalitetssäkring och god vård som vi båda är mycket intresserade av. I sin profession 

som audionom måste man sträva efter att ge alla patienter möjlighet till lika god vård 

(Socialstyrelsen, 2006). För att säkra en god vård är det viktigt att utvärdera 

resultaten av den audiologiska rehabiliteringen bland annat genom användning av 

självskattningsskalor. Vi upplevde under vår praktikperiod att det var svårt att välja 

bland de många olika självskattningsskalorna då det inte var tydligt vad de mätte och 

vad resultatet visade. Vi anser att det är viktigt att både inom det kliniska arbetet och 

inom forskningen få fram resultat med hög kvalitet och tillförlitlighet. För att välja 

rätt självskattningsskala både kliniskt och inom forskningen är det viktigt att veta vad 

det är som skall mätas och vad det är självskattningsskalan verkligen mäter, att den 

är tillförlitlig och har hög kvalitet för att få hög validitet.  

Enligt Grimby et al. (2005) skulle man i praktiken kunna dra god nytta av redan 

upprättade självskattningsskalor som används både kliniskt och inom forskningen 

genom att länka dem till ICF. Därigenom skulle det bli tydligare vad 

självskattningsskalan mäter, exempelvis kroppsfunktion, kroppsstruktur, 
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omgivningsfaktorer, aktivitet eller delaktighet. Länkning till ICF-koder skulle visa 

om ett instrument mäter endast en av dessa komponenter eller om det mäter flera. 

Eftersom vi ser vikten av att vara tydlig i vad som utvärderas i den audiologiska 

rehabiliteringen och inom forskningen inser vi att det finns mycket att arbeta med 

inom detta område. Vi vill därför påbörja vår del i detta arbete genom att ta reda på 

vilken självskattningsskala som är mest använd inom den publicerade forskningen 

och länka den till ICF.  

1.7 Syfte  och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken självskattningsskala som använts 

mest inom den publicerade forskningen mellan åren 2000-2009 och länka den till 

ICF. 

Frågeställningar: 

 Vilken självskattningsskala har använts mest inom den publicerade 

forskningen mellan åren 2000-2009? 

 Vad mäter den mest använda självskattningsskalan ur ICF-perspektiv?  

2 Metod  

2.1 Systematisk litteraturstudie 
För att besvara frågeställningarna genomfördes en systematisk litteraturstudie i form 

av en totalundersökning. Detta innebär enligt Forsberg och Wengström (2008) att 

studien grundar sig i tydligt formulerade frågeställningar, sökmetoder och 

urvalskriterier och att all relevant forskning identifieras, värderas samt analyseras 

systematiskt. Systematiska litteraturstudier är en variant av evidensbaserad metodik. 

Enligt Hickson (2009) är grundtanken i den evidensbaserade metodiken att få bästa 

möjliga vetenskapliga evidens genom systematisk insamling och kvalitetsgranskning 

av vetenskapliga studier. Sådan forskning skall uppfylla förutbestämda krav på 

tillförlitlighet och utgå ifrån en tydlig klinisk frågeställning.  

Då vi inte utgick ifrån en klinisk frågeställning utan enbart var intresserade av 

frekvens, så gjorde vi inte någon värdering av de vetenskapliga artiklar vi fick fram.  

2.2 Urvalskriterier och datainsamlingsmetod 
Artiklar som inkluderades i denna studie skulle:  

 handla om hörselnedsättning 

 handla om vuxna över 19 år 

 vara skrivna på engelska 

 vara publicerade mellan åren 2000-2009 

 vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

 handla om ämnesspecifika självskattningsskalor (hörsel) där 

skattningsskalan använts som utfallsmått 

 ha experimentell eller icke-experimentell design 
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Artiklar som exkluderades i denna studie skulle:  

 handla om generiska självskattningsskalor 

 handla om självskattningsskalor där skattningsskalan använts för 

validets- eller reliabilitetstestning 

 vara kvalitativa studier, allmänna litteraturstudier och fallstudier 

En litteratursökning genomfördes i databaserna Medline och Cumulative Index for 

Nursing and Allied Health Literature (Cinahl) där stora delar av den audiologiska 

forskningen finns publicerad (Hickson, 2009). Medline innehåller artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter och är en av de största medicinska 

databaserna, samt mest relevant för vårt syfte. Cinahl innehåller artiklar, tidsskrifter, 

konferanshandlingar och doktorsavhandlingar och många av dessa medicinska 

artiklar finns ej att hitta i Medlines databas. Cinahl har sin egen ordlista, Cinahl 

headings. Ämnesord i Cinahl stämmer många gånger överens med ordlistan Subject 

headings i Medline där man med hjälp av Qualify Subject headings (aspektord) har 

möjlighet att specificera sin sökning.  

Tabell 1 och Tabell 2 visar använda sökstrategier. Utförde en totalundersökning och 

granskade alla träffar från sökresultat. Utifrån syfte och frågeställningar 

formulerades sökord i två olika grupper. I grupp 1 fanns sökord som var direkt 

relaterade till vårt ämnesområde, det vill säga hörsel: hearing loss, hearing disorders, 

hearing impairment, deafness, hearing aids. I grupp 2 fanns sökord som var kopplade 

till självskattningsskalor: questionnaires, self assesment, self report, rating scale. Vid 

ämnesordsökning i Medline användes funktionen explode för att utvidga sökning till 

eventuellt relevanta underliggande ämnesord. 

Sökorden i grupp 1 kombinerades genom användning av den booleska operatören 

OR. Sedan kombinerades även sökorden i grupp 2 på samma sätt för att bredda 

sökningen. Efter det användes den booleska operatören AND mellan grupp 1 och 

grupp 2 för att fokusera på ett mer avgränsat område. Slutligen användes funktionen 

limits för ytterligare begränsning av vår sökning: artiklar endast på engelska, artiklar 

skall handla om vuxna, samt artiklar publicerade mellan 2000-2009. I Cinahl valdes 

även limits för att exludera Medline artiklar, samt att artiklarna skulle vara peer 

rewieved, och därmed vetenskapliga, då Cinahl innehåller artiklar som inte är 

vetenskapliga. I Cinahl gjordes även en sökning med sökorden tinnitus AND child i 

titel, och sedan användes den booleska operatören NOT mellan det första 

sökresultatet och detta sökresultat för att begränsa sökningen ytterligare. Denna 

funktion finns inte i Medline. Vi använde oss av trunkering för att alla möjliga 

varianter av ett visst sökord skulle komma med eftersom trunkering ersätter ett eller 

flera tecken i en sökning.  
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Tabell 1     Sökstrategi i Medline 

Databas 

Medline 

Sökord och ämnesord Antal 

träffar 

Grans-

kade 

Urval 

1 

Urval 

2  

Sökning 1 exp *hearing disorders/ or exp *hearing loss/ or 

otosclerosis/ or exp retrocochlear diseases/ AND 

hearing loss*.mp. AND hearing disorders*.mp. AND 

hearing impairment*.mp. AND hearing 

impairment*.mp. AND Deafness/ AND deaf*.mp. 

AND exp Hearing Aids/ AND  hearing aid*.mp. AND 

cochlear implant*.mp. 

36666    

Sökning 2 Questionnaires/ AND questionnaire*.mp. AND self 

assessment (psychology)/ AND self assessment*.mp. 

AND self report*.mp. AND rating scale*.mp. 

294509 

Sökning 3 Sökning 1 AND Sökning 2 2530 

Sökning 4 limit 18 to (english language and yr="2000 - 2009" and 

"all adult (19 plus years)") 

1342 1342 241 116 

 

Tabell 2    Sökstrategi i Cinahl 

Databas 

Cinahl 

Sökord och ämnesord Antal 

träffar 

Grans-

kade 

Urval 

1 

Urval 

2 

Sökning 1 (MM "Hearing Disorders+") OR hearing loss* OR 

hearing disorder* OR (MH "Rehabilitation of Hearing 

Impaired") OR hearing impair* OR (MH "Deafness") 

OR deaf* OR (MH "Hearing Aids") or (MH "Hearing 

Aid Fitting") OR hearing aid* OR (MH "Cochlear 

Implant") OR cochlear implant* 

18278 

   

Sökning 2 (MH "Questionnaires") OR questionnair* OR (MH 

"Self Assessment") OR self assessment* OR (MH 

"Self Report") OR self report* OR rating scale* 

168385 

Sökning 3 Sökning 1 AND Sökning 2 2106 

Sökning 4 Sökning 1 AND Sökning 2  Limiters   - Peer 

Reviewed; Exclude MEDLINE records; Publication 

Year from: 2000-2009; English Language; Age 

Groups: All Adult 

169 

Sökning 5 TI tinnitus OR child 16924 

Sökning 6 Sökning 4 NOT Sökning 5 176 176 32 17 

 

2.3 Val av litteratur och design 
Artiklarna från sökningen i Medline och Cinahl bearbetades i två omgångar utifrån 

våra inklusions- och exklusionskriterier och dokumenterades i en egenskapad 

artikelmatris. I första urvalet lästes titel och abstrakt i alla 1518 artiklarna och skulle 

en artikel inte vara med till urval två angavs lämplig exklusionskriterie som orsak. 
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Om det framgick i titel eller abstrakt vilken självskattningsskala som använts angavs 

även detta. Vid osäkerhet inkluderades artikeln till nästa omgång. Då vi utifrån 

skapad sökstrategi borde fått med alla relevanta artiklar delade vi upp dessa mellan 

oss i första urvalet för att spara tid. I urval två gick vi igenom artiklarna gemensamt 

och räknade ut vilken självskattningsskala som var mest använd. Artiklarna 

granskades i fulltext för att få fram vilken design de hade. I studien inkluderades 

artiklar med:  

1.    Experimentell design 

2.    Icke-experimentell design, tvärsnittsstudier.     

3.    Icke-experimentell design, longitudinella studier 

4.    Icke- experimentell design, registerstudier 

I några få fall fanns artikeln inte att få fram i fulltext och då granskade vi gemensamt 

abstraktet för att få fram vilken design de hade. 

Forsberg och Wengström (2008) diskuterar design och menar att en studies design är 

själva upplägget. I en experimentell studie undersöker man skillnader eller samband 

mellan olika grupper, förutom i Singel Case Research Experimental Design 

(SCRED) där interventionen sker i en enda grupp.  Författarna redogör för olika 

varianter av experimentell design som alltid är prospektiv, longitudinell och 

innehåller någon sorts intervention: 

 Randomized Controll Trials (RCT). Intervention med randomisering, 

där försöks- personer helt slumpmässigt randomiseras i olika grupper 

eller i olika tidsordningar. 

 Controlled Clinical Trial (CCT). Intervention i två grupper eller fler 

utan slumpmässig randomisering av försökspersoner. 

 Singel Case Research Experimental Design (SCRED). Intervention i 

en enda grupp, som kan användas i studie om det till exempel finns 

svårigheter att få tag på tillräckligt många personer för att göra en 

randomiserad studie. 

Då vi inkluderade alla experimentella studier i vårt urval angav vi i matrisen enbart 

att den var experimentell, vi definierade inte vilken variant av experimentell studie 

det var. 

I icke-experimentella studier undersöker man skillnader eller samband mellan olika 

grupper utan intervention. Forsberg och Wengström (2008) belyser icke 

experimentella observationsstudier och pekar på att de kan vara prospektiva eller 

retrospektiva samt delas in i longitudinella studier, tvärsnittstudier och 

registerstudier. I en longitudinell studie utförs mer än en mätning på en person, 

exempelvis där en grupp personer mäts, observeras och följs under en längre tid. I 

tvärsnittsstudier utförs endast en mätning eller observation på en person eller en 

grupp och alla variabler studeras vid ett och samma tillfälle. I registerstudier 

analyseras redan insamlat material från register eller journaler. 
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Allmänna litteraturstudier, fallstudier och kvalitativa studier räknas till övriga typer 

av studier (Forsberg & Wengström, 2008) och exkluderades från denna studie.  

2.4 Länkning till ICF 
Cieza et al. (2002, 2005) har utarbetat en metod kallad ICF-linking rules för att 

tillgodose forskarnas behov av en standardiserad systematisk metod för att länka data 

till ICF. Genom att identifiera så kallade meaningful concepts  i ett datamaterial så 

kan man länka informationen till den mest exakta ICF kategorin. Eftersom Cieza et 

al. inte uttrycker och diskuterar vad de menar med meaningful concepts valde vi att 

använda Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av latent innehållsanalys och 

definition av meningsenhet.  Deras definition av meningsenhet är de ord, fraser eller 

meningar som har anknytning till varandra vid innehållsanalys av en text. Varje 

meningsenhet utgör därmed vad vi i vår studie tolkat som ett så kallat meaningful 

concept. 

Graneheim och Lundman (2004) förklarar att det finns olika sätt att utföra en 

innehållsanalys på kvalitativ data: kvantitativ eller kvalitativ. Vid kvantitativ 

innehållsanalys kan en manifest deskriptiv nivå användas, vilket innebär att ett 

påstående analyseras utifrån det som faktiskt sägs i texten. Vid kvalitativ 

innehållsanalys kan en latent tolkande nivå användas och då tolkar och beskriver 

forskaren den underliggande meningen i ett påstående. Vid länkningen av den mest 

använda självskattningsskalan till ICF utförde vi en kvalitativ latent innehållsanalys 

av varje påstående och tolkade påståendets underliggande mening utifrån vår 

förförståelse av hur skattningsskalan är konstruerad samt våra förkunskaper inom 

ämnet hörsel och hörselnedsättning. Vi tolkade gemensamt varje påstående och 

diskuterade den underliggande meningen genom att ställa tre frågor utifrån Cieza et 

al. (2005): 

1. Vilka ICF komponenter finns med i påståendet? 

2. Vilket kapitel i vald komponent är mest lämplig? 

3. Vilken kategori i valt kapitel är mest exakt? 

 

Vi läste gemensamt igenom varje påstående flera gånger och när vi fann ett 

meaningful concept markerade vi det och valde den mest exakta koden i ICF. Vi 

länkade ett meaningsful concept till nivå tre enligt ICFs struktur för att få en så 

specifik länkning som möjligt. När det inte var möjligt  länkade vi ett meaningful 

concept till nivå två.  

 

Vid länkning kan prefixet d användas då det representerar domänerna inom 

komponenten  Aktiviteter och delaktighet, eller så kan prefixet d bytas mot prefixen a 

eller p för att lägga fokus på att det handlar antingen om Aktivitet (a) eller 

Delaktighet (p) (Socialstyrelsen, 2003). Vi valde att inte byta ut prefixen då vi inte 

ansåg att tillräcklig information gavs i påståendena i den mest använda 

självskattningskalan för att avgöra om fokus låg på aktivitet eller delaktighet. De 

komponenter vi använde vid länkningen till ICF var: Kroppsstrukturer (s), 

Kroppsfunktioner (b), Aktivitet och delaktighet (d) och Omgivningsfaktorer (e). 

2.5 Etiska aspekter 
Artiklar som valdes ut följde forskningsetiska principer, var tillförlitliga, hade en 

inledning och/eller bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion samt var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Vetenskapsrådet, 2010).   
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Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) behövdes inte tillstånd till vår studie 

eftersom antaganden grundas på tidigare utgivna studier och artiklar. Tillstånd 

beviljades däremot från HRF för användning av Bild 1, HRFs modell för audiologisk 

rehabilitering samt av Kerstin Möller för användning av Figur 1, ICF:s struktur. 

Vid länkningen av den mest använda självskattningskalan till ICF reflekterade vi 

över objektivitet och personlig påverkan på tolkningen, och därmed resultatet. 

3 Resultat 

3.1 Den mest använda självskattningsskalan 
Efter genomgången av de 1518 vetenskapliga artiklar som varit relevanta enligt 

tidigare angivna inklusions- och exklusionskriterier framkommer det att Abbreviated 

Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB) är den mest använda självskattningsskalan 

inom den publicerade forskningen mellan år 2000-2009. Totalt använder  de 

genomgångna studierna 43 olika ämnesspecifika självskattningsskalor (se Bilaga 2) 

och i Tabell 3 presenterar vi de som förekommit tre gånger eller mer. 

Tabell 3    De mest använda självskattningsskalorna 

 Självskattningsskala Referens Frekvens 

1 Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB)  (Cox & Alexander, 1995) 33 

2 Hearing Handicap Inventory for Elderly (HHIE)  (Ventry & Weinstein, 1982) 13 

3 Glasgow Hearing Aid Benefit Profile (GHABP)  (Gatehouse, 1999) 13 

4 International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-

HA)  

(Cox & Alexander, 2002) 13 

5 Satisfaction with Amplification in Daily life (SADL)  (Cox & Alexander, 1999) 11 

6 Hearing Handicap Inventory for Elderly-short version 

(HHIE-S)  

Newman, Jacobson, Hug, 

Weinstein & Malinoff 

(1991) 

9 

7 Speech, Spatial and Qualities of hearing scale (SSQ)  (Gatehouse & Noble, 2004) 9 

8 Hearing Aid Performance Inventory (HAPI)  (Walden, Demorest & 

Hepler, 1984) 

5 

9 Hearing Disabilities and Handicaps scale (HDHS)  (Hétu, Getty, Philibert, 

Desilets, Noble & Stephens, 

1994) 

5 

10 Client-Oriented Scale of Improvement (COSI) (Dillon, James & Ginis, 

1997) 

4 

11 Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire (NCIQ) (Hinderink, Krabbe & van 

den Broek, 2000) 

4 

12 Profile of Hearing Aid Benefit (PHAB)  (Cox, & Gilmore, 1990) 3 

 

Av de studier som använder APHAB så har 61 procent en experimentell design, 27 

procent är icke-experimentella tvärsnittsstudier, 9 procent är icke-experimentella 

longitudinella studier och 3 procent är registerstudier. De allra flesta handlade om 

Cochlea Implantat (CI), hörapparater samt olika mellan- och inneröreimplantat.  
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Abbreviated profile of hearing aid benefit (APHAB) 

APHAB är en amerikansk självskattningsskala som är översatt till 14 olika språk, 

däribland svenska (Hearing Aid Research Laboratory [HARL], 2010). I Tabell 7 och 

8 visas resultatet av länkningen av 24 olika påståenden i den svenska. Dillon (2001) 

menar att vissa självskattningsskalor har utvecklats specifikt i syfte att mäta teknisk 

rehabilitering, exempelvis hörapparatnytta och minskad funktionsnedsättning. 

APHAB är ett sådant mätinstrument. Enligt Cox och Alexander (1995) besvaras 

APHAB-formulär både före och efter hörapparatutprovning, när 

hörapparatanvändaren använt hörapparaten hemma i sin egen lyssningsmiljö. Inom 

forskningen används APHAB exempelvis vid utveckling av nya typer av 

hörapparater där olika gruppers självskattning av hörappratnytta och minskning av 

funktionshinder jämförs.  

Cox och Alexander (1995) beskriver APHAB som en kortare version av 

självskattningsskalan Profile for Hearing aid Benefit (PHAB). APHAB består av 24 

påståenden. Påståendena är fördelade på fyra olika kategorier: lätthet att 

kommunicera (EC), taluppfattning i bullrig miljö (BN), taluppfattning i miljöer med 

efterklang (RV) samt obehagliga ljud (AV), se Tabell 4. 

Tabell 4   Kategorifördelning av påståenden i APHAB 

Kategori Påstående 

Lätthet att kommunicera (EC)  4, 10, 12, 14, 15, 23 

Taluppfattning i bullrig miljö (BN)  2, 5, 9, 11, 18, 21 

Taluppfattning i miljöer med efterklang (RV)  1, 6, 7, 16, 19, 24 

Obehagliga ljud (AV)  3, 8, 13, 17, 20, 22 

 

3.2 Länkning till ICF 
Vi uppmärksammade skillnader i två av APHAB:s påståenden mellan den 

amerikanska och den svenska versionen, och eftersom ICF är ett verktyg bland annat 

för forskning där resultat skall mätas och jämföras internationellt så ville vi 

undersöka om de mäter samma sak utifrån ett ICF-perspektiv. APHAB finns i tre 

olika versioner: APHAB formulär A, APHAB formulär A- nytt format och APHAB 

formulär B (HARL, 2010). I Tabell 7 och 8 visas resultatet av länkningen av 24 olika 

påståenden i den svenska och den amerikanska versionen av APHAB formulär A. 

Kolumnerna anger påstående, meaningful concepts , vald ICF-kategori (ICF kod), 

vad ICF-kategorin betyder i text, ICF-domän och använd linking rule (Cieza et al., 

2005).  

Efter en sammanställning av använda komponenter visar Tabell 5 att APHAB mäter 

komponenterna aktivitet/delaktighet, kroppsfunktion och omgivningsfaktorer. 

Kontextuella faktorer som är den andra delen i ICF:s uppbyggnad består av 

komponenterna omgivningsfaktorer och personliga faktorer (Socialstyrelsen, 2003). 

Alla påståenden förutom nummer 2 och 18 i Tabell 7 mäter omgivningsfaktorer som 

också utgör den komponent som är mest frekvent i vår länkning av APHAB till ICF. 

Komponenterna aktivitet/delaktighet och kroppsfunktion förekommer nästan lika 

ofta.   
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Tabell 5    Använda komponenter vid länkning av APHAB till ICF 

  

ICF Komponent  

 

Frekvens 

e Omgivningssfaktorer utgör den fysiska, sociala och 

attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och 

verkar. 

23 

d aktivitet/delaktighet är en persons utförande av en uppgift 

eller handling/engagemang i en livssituation 

17 

b Kroppsfunktion är kroppssystemens fysiologiska funktioner, 

inklusive psykologiska funtioner. 

16 

De mest använda kategorierna är Ljud och Ljudstyrka, se Tabell 6, som ligger under 

komponent Omgivningsfaktorer och domän Naturmiljö och mänskligt skapade 

miljöförändringar. Detta stämmer överrens med resultatet i Tabell 5. Kategorin 

Hörselfunktioner ligger nära Ljud och Ljudstyrka i användningsfrekvens och ligger 

under komponent  Kroppsfunktion och domän Sinnesfunktioner och smärta.  

Tabell 6    Använda kategorier vid länkning av APHAB till ICF 

    

ICF Kategori 

 

Frekvens 

e250 Ljud Fenomen som hörs eller kan höras såsom smällande, 

ringande, hamrande, sjungande, visslande, skrikande eller 

sorlande, vid varje volym, klang eller ton och som kan ge 

användbar eller förvirrande information om världen. 

Innefattar: ljudstyrka och ljudkvalitet 

11 

e2500 Ljudstyrka Auditiva fenomens nivå eller volym som bestäms av 

mängden energi som genereras och där höga energinivåer 

uppfattas som höga ljud och låga energinivåer som 

dämpade ljud 

11 

e2501 Ljudkvalitet Ljudets beskaffenhet som bestäms genom ljudets våglängd 

och vågmönster och som uppfattas som klangfärg och ton 

såsom strävt eller melodilöst och som kan ge användbar 

information om världen (t. ex. en hund som skäller eller en 

katt som jamar) eller förvirrande information (t. ex. 

bakgrundsbuller). 

1 

d310 Att 

kommunicera 

genom att ta 

emot talade 

meddelanden 

Att begripa ordagranna och dolda innebörder i talade 

meddelanden såsom att förstå att ett uttalande påstår ett 

faktum eller är ett idiomatiskt uttryck. 

5 

d3503 Att konversera 

med en person 

Att påbörja, upprätthålla, forma och avsluta ett samtal eller 

tankeutbyte med en person såsom i ett samtal om vädret 

med en vän. 

5 

d115 Att lyssna Avsiktlig användning av hörseln för att uppfatta auditiva 

stimuli såsom att lyssna på radio musik eller en föreläsning. 

4 

d3501 Att hålla igång 

en konversation 

Att underhålla och föra ett samtal genom att tillföra 

synpunkter till ämnet, att introducera ett nytt samtalsämne 

eller återuppta ett ämne som tidigare nämnts liksom även att 

tala eller teckna i turordning. 

3 
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b230 Hörselfunktioner Sinnesfunktioner som hänger samman med att förnimma 

närvaro av ljud och att urskilja lokalisering, tonhöjd, 

ljudstyrka och ljudkvalitet. Innefattar: Hörselfunktioner, 

auditiv diskriminering (att skilja mellan ljud), avgöra 

varifrån ljud kommer (lokalisera, lateralisera), 

taldiskriminering (talurskiljning); funktionsnedsättninar 

såsom dövhet, hörselskada, hörselförlust. Utesluter: 

perceptuella funktioner (b156); psykiska språkfunktioner 

(b167). 

9 

b152 Emotionella 

funktioner 

Specifika psykiska funktioner som hänför sig till känslo- 

och affektkomponenterna i tankprocesserna. Innefattar: 

funktioner av emotionens lämplighet, reglering och 

omfattning; affekt; sorgsenhet, lycka, kärlek, rädsla, ilska, 

hat, spänning, ångest, glädje, sorg; emotionslabilitet; 

utslätning av affekt. Utesluter: temperament och 

personlighetsfunktioner (b126); energi och driftfunktioner 

(b130). 

6 

b2304 Urskiljning av 

tal 

Sinnesfunktioner avseende att fastställa talat språk och att 

skilja det från andra ljud. 

1 

Källa: Socialstyrelsen (2003) och egna beräkningar 

Påstående 1 och påstående 4 i den svenska och amerikanska versionen av APHAB 

skiljer sig lite åt vid tolkning av innehåll och ”meaningful concepts” (se Tabell 7 och 

8). Påstående 1 i den svenska versionen mäter enligt ICF kommunikation endast 

genom att ta emot talade meddelanden jämfört med den amerikanska versionen där 

konversation med en person mäts. Påstående 4 i den svenska versionen mäter enligt 

ICF:s perspektiv konversation med en person jämfört med den amerikanska där 

kommunikation endast genom att ta emot talade meddelanden mäts. Det betyder att 

även om dessa påståenden skiljer sig åt mäter båda versionerna exakt samma 

komponenter. 
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Tabell 7         Länkning till ICF av den svenska versionen av APHAB 

 Påstående Meaningful concept 

 

ICF-

kategori 

ICF-kategori (i text) ICF-domän (kapitel) Linking 

rule (1-8) 

Manifest tolkning Latent tolkning 

1 När jag befinner mig i en mataffär 

full med folk kan jag uppfatta vad 

kassörskan säger. 

mataffär full med folk bakgrundsbuller e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  uppfatta vad 

kassörskan säger 

taluppfattning d310 Att kommunicera genom 

att ta emot talade 

meddelanden 

Kap 3. Kommunikation 2 

2 Jag missar mycket information när 

jag lyssnar på föredrag.  

missar mycket 

information 

hörselnedsättning b230 Hörselfunktioner Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

  lyssnar på föredrag lyssna i lärandemiljö d115 Att lyssna Kap 1. Lärande och att 

tillämpa kunskap 

2 

3 Oväntade ljud, t. ex. från brandlarm, 

är obehagliga.  

oväntade ljud, t. ex. 

från brandlarm 

starka ljud e2500 Ljudstyrka Kap 2. Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  är obehagliga obehag som kan skapa 

rädsla och ångest 

b152 Emotionella funktioner Kap 1. Psykiska 

funktioner 

3 

4 Jag har svårt att uppfatta orden i ett 

samtal med en familjemedlem 

hemma. 

har svårt att uppfatta 

orden 

hörselnedsättning  b230 Hörselfunktioner Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

  i ett samtal med en 

familjemedlem 

taluppfattning vid 

samtal med en person 

d3503 Att konversera med en 

person 

Kap 3. Kommunikation 2 

  hemma tyst miljö e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 
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5 Jag har svårt att följa en dialog på 

svenska på bio eller på teater 

följa en dialog taluppfattning  d310 Att kommunicera genom 

att ta emot talade 

meddelanden 

Kap 3. Kommunikation 2 

  på bio eller på teater ljudstyrka och 

ljudkvalitet påverkas 

av flera olika faktorer, 

exempelvis akustiken 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

6 När jag lyssnar på nyheterna på 

bilradion och familjen pratar 

samtidigt har jag problem att höra 

nyheterna. 

lyssnar på nyheterna avsiktlig användning 

av hörsel för 

uppfattning av auditivt 

stimuli 

d115 Att lyssna Kap 1. Lärande och att 

tillämpa kunskap 

2 

  bilradion billjud och radioljudets 

kvalitet 

e2501 Ljudkvalitet Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  familjen pratar 

samtidigt har jag 

problem att höra 

nyheterna 

bakgrundsbuller  e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

7 När jag sitter vid ett middagsbord 

med flera personer och försöker 

samtala med en av dem, är det svårt 

att uppfatta vad som sägs.  

middagsbord med flera 

personer 

bakgrundsbuller  e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  samtala med en taluppfattning vid 

samtal med en person 

d3503 Att konversera med en 

person 

Kap 3. Kommunikation 2 

  svårt att uppfatta vad 

som sägs 

hörselnedsättning kan 

göra det svårt att höra 

vid samtal på kort 

avstånd 

b230 Hörselfunktioner Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

8 Trafikljud är för starka. trafikljud starka ljud e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

2 
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miljöförändringar 

  är för starka obehag som kan skapa 

rädsla och ångest 

b152 Emotionella funktioner Kap 1. Psykiska 

funktioner 

2 

9 När jag pratar med en person som 

befinner sig i andra änden av ett stort, 

tomt rum, kan jag uppfatta orden. 

pratar med en person taluppfattning vid 

samtal med en person 

d3503 Att konversera med en 

person 

Kap 3. Kommunikation 2 

  befinner sig i andra 

änden av ett stort, tomt 

rum 

tyst omgivning, fritt 

ljudfält, akustik och 

långt avstånd 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  uppfatta orden hörselnedsättning  b230 Hörselfunktioner Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

10 När jag är i ett litet kontorsrum och 

intervjuar någon eller själv blir 

intervjuad, är det svårt att följa med i 

samtalet.  

litet kontorsrum tyst omgivning, kort 

avstånd 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  intervjuar någon eller 

själv blir intervjuad 

många nya 

samtalsämnen, hålla 

igång samtal och klara 

turordning 

d3501 Att hålla igång en 

konversation 

Kap 3. Kommunikation 2 

  svårt att följa med  i 

samtalet 

hörselnedsättning  b230 Hörselfunktioner Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

11 När jag är på bio eller teater, kan jag 

följa dialogen även om folk omkring 

mig viskar och prasslar med 

karamellpapper. 

bio eller teater ljudstyrka och 

ljudkvalitet påverkas 

av flera olika faktorer, 

exempelvis akustiken 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  följa dialogen även om 

folk omkring mig 

viskar och prasslar 

med karamellpapper 

kunna skilja tal från 

andra ljud 

b2304 Urskiljning av tal Kap 2. Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 
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12 När jag samtalar lågmält med en vän, 

har jag svårt att uppfatta vad som 

sägs. 

samtalar med en vän taluppfattning vid 

samtal med en person 

d3503 Att konversera med en 

person 

Kap 3. Kommunikation 2 

  lågmält tyst tal e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  uppfatta vad som sägs hörselnedsättning  b230 Hörselfunktioner Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

13 Ljud från spolande vatten, t ex från 

toaletten eller duschen, är obehagligt 

starka. 

ljud från spolande 

vatten, t ex från 

toaletten eller duschen 

ljudstyrka och 

ljudkvalitet påverkas 

av 

hörapparatanvändning 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  obehagligt starka obehag som kan skapa 

rädsla och ångest 

b152 Emotionella funktioner Kap 1. Psykiska 

funktioner 

3 

14 När en föreläsare talar till en liten 

grupp människor och de övriga 

lyssnar lugnt, måste jag anstränga 

mig för att uppfatta vad som sägs. 

när en föreläsare talar 

till en liten grupp 

människor och de 

övriga lyssnar lugnt 

tyst miljö, ljudstyrka 

och ljudkvalitet 

påverkas av flera olika 

faktorer, exempelvis 

akustiken 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  måste jag anstränga 

mig  

hörselnedsättning  b230 Hörselfunktioner Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

  uppfatta vad som sägs lyssna i lärandemiljö d115 Att lyssna Kap 1. Lärande och att 

tillämpa kunskap 

2 

15 När jag samtalar i lugn och ro med 

min läkare i ett undersökningsrum, är 

det svårt för mig att följa samtalet. 

samtalar med min 

läkare 

taluppfattning vid 

samtal med en person 

d3503 Att konversera med en 

person 

Kap 3. Kommunikation 2 

  i lugn och ro, i ett 

undersökningsrum 

tyst miljö e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 
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  svårt för mig att följa 

samtalet 

hörselnedsättning b230 Hörselfunktioner Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

16 Jag kan uppfatta samtal även då 

många människor pratar samtidigt 

omkring mig 

uppfatta samtal taluppfattning d310 Att kommunicera genom 

att ta emot talade 

meddelanden 

Kap 3. Kommunikation 2 

    många människor 

pratar samtidigt 

omkring mig 

bakgrundsbuller e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar  

2 

17 Ljud från byggplatser är obehagligt 

starka. 

ljud från byggplatser starka ljud e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  obehagligt starka obehag som kan skapa 

rädsla och ångest 

b152 Emotionella funktioner Kap 1. Psykiska 

funktioner 

3 

18 Det är svårt att uppfatta vad som sägs 

på föredrag eller gudstjänster. 

uppfatta vad som sägs 

på föredrag eller 

gudstjänster 

lyssna i lärandemiljö d115 Att lyssna Kap 1. Lärande och att 

tillämpa kunskap 

2 

19 När jag befinner mig i en folksamling 

kan jag samtala med andra. 

befinner mig i en 

folksamling 

bakgrundsbuller e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar  

2 

    samtala med andra många nya 

samtalsämnen, hålla 

igång samtal och klara 

turordning 

d3501 Att hålla igång en 

konversation 

Kap 3. Kommunikation  2 

20 Ljud från sirenen på en brandbil i 

närheten är så starkt att jag får hålla 

för öronen. 

ljud från sirenen på en 

brandbil i närheten 

starka ljud e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  så starkt att jag får 

hålla för öronen 

obehag som kan skapa 

rädsla och ångest 

b152 Emotionella funktioner Kap 1. Psykiska 

funktioner 

3 
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21 Jag kan uppfatta orden i predikan vid 

gudstjänsten. 

uppfatta orden i 

predikan 

taluppfattning d310 Att kommunicera genom 

att ta emot talade 

meddelanden 

Kap 3. Kommunikation 2 

  gudstjänsten ljudstyrka och 

ljudkvalitet påverkas 

av flera olika faktorer, 

exempelvis akustiken 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

22 Ljudet av tjutande däck är obehagligt 

starkt. 

ljudet av tjutande däck starka ljud e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  obehagligt starkt obehag som kan skapa 

rädsla och ångest 

b152 Emotionella funktioner Kap 1. Psykiska 

funktioner 

3 

23 Jag måste be folk upprepa vad de 

säger när vi samtalar på tu man hand 

i ett tyst rum. 

måste be folk upprepa 

vad de säger 

hörselnedsättning  b230 Hörselfunktion Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

  samtalar på tu man 

hand  

många nya 

samtalsämnen, hålla 

igång samtal och klara 

turordning 

d3501 Att hålla igång en 

konversation 

Kap 3. Kommunikation 2 

  tyst rum tyst miljö e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

24 Jag har svårt att uppfatta vad som 

sägs, om en fläkt eller 

ventilationsanläggning är på. 

uppfatta vad som sägs taluppfattning  d310 Att kommunicera genom 

att ta emot talade 

meddelanden 

Kap 3. Kommunikation 2 

  fläkt eller 

ventilationsanläggning 

bakgrundsbuller e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 
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Tabell 8     Länkning till ICF av den amerikanska versionen av APHAB 

 Påstående Meaningful concept ICF-

kategori 

ICF-kategori (i text) ICF-domän (kapitel) Linking 

rule (1-8) Manifest tolkning Latent tolkning 

1 When I am in a crowded grocery 

store, talking with the cashier, I can 

follow the conversation. 

crowded grocery store bakgrundsbuller e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  talking with the cashier, 

I can follow the 

conversation 

taluppfattning vid 

samtal med en person 

d3503 Att konversera med en 

person. 

Kap 3. Kommunikation 2 

2 I miss a lot of information when I'am 

listening to a lecture. 

miss a lot of information hörselnedsättning b230 Hörselfunktioner Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

  I'am listening to a 

lecture 

lyssna i lärandemiljö d115  Att lyssna Kap 1. Lärande och att 

tillämpa kunskap 

2 

3 Unexpected sounds lika a smoke 

detector or alarm bell are 

uncomfortable. 

Unexpected sounds lika 

a smoke detector 

starka ljud e2500 Ljudstyrka Kap 2. Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  are uncomfortable obehag som kan skapa 

rädsla och ångest 

b152 Emotionella funktioner Kap 1. Psykiska 

funktioner 

3 

4 I have difficulty hearing a 

conversation when I'm with one of 

my family at home. 

hearing a conversation 

when I'm with one of 

my family 

taluppfattning d310 Att kommunicera genom 

att ta emot talade 

meddelanden 

Kap 3. Kommunikation 2 

  have difficulty  hörselnedsättning b230 Hörselfunktion Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

  home tyst miljö e2500 Ljudstyrka Kap 2. Naturmiljö och 2 
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mänskligt skapade 

miljöförändringar 

5 I have trouble understanding the 

dialogue in a movie or at the theater. 

trouble understanding 

the dialogue 

taluppfattning d310 Att kommunicera genom 

att ta emot talade 

meddelanden 

Kap 3. Kommunikation 2 

  movie or the theater ljudstyrka och 

ljudkvalitet påverkas 

av flera olika faktorer, 

exempelvis akustiken 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

6 When I am listening to the news on 

the car radio, and family members 

are talking, I have trouble hearing 

the news. 

listening to the news  avsiktlig användning 

av hörsel för 

uppfattning av auditivt 

stimuli 

d115 Att lyssna Kap 1. Lärande och att 

tillämpa kunskap 

2 

  car radio billjud och 

radioljudets kvalitet 

e2501 Ljudkvalitet Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  family members are 

talking, i have trouble 

hearing the news. 

bakgrundsbuller  e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

7 When I'm at the dinner table with 

several people, and am trying to 

have a conversation with one person 

understanding speech is difficult. 

dinner table with several 

people 

bakgrundsbuller  e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  conversing with one 

person 

taluppfattning vid 

samtal med en person 

d3503 Att konversera med en 

person 

Kap 3. Kommunikation 2 

  understanding speech is 

difficult 

hörselnedsättning då 

svårt att höra vid 

samtal på kort avstånd 

b230 Hörselfunktioner Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 
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8 Traffic noises are too loud. Traffic noises  starka ljud e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  are too loud obehag som kan skapa 

rädsla och ångest 

b152 Emotionella funtioner Kap 1. Psykiska 

funktioner 

3 

9 When I'm at talking with someone 

across a large empty room, I 

understand the words. 

talking to someone taluppfattning vid 

samtal med en person 

d3503 Att konversera med en 

person 

Kap 3. Kommunikation 2 

  across a large empty 

room 

tyst omgivning, fritt 

ljudfält, akustik och 

långt avstånd 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  understand the words hörselnedsättning  b230 Hörselfunktion Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

10 When I am in a small office, 

interviewing or answering questions, 

I have difficulty following the 

conversation. 

small office tyst omgivning, kort 

avstånd 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  interviewing or 

answering questions 

många nya 

samtalsämnen, hålla 

igång samtal och klara 

turordning 

d3501 Att hålla igång en 

konveration 

Kap 3. Kommunikation 2 

  difficulty following the 

conversation 

hörselnedsättning  b230 Hörselfunktion Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

11 When I am in a theater watching a 

movie or play, and the people 

around me are whispering and 

rustling paper wrappers, I can still 

make out the dialogue. 

in a theater ljudstyrka och 

ljudkvalitet påverkas 

av flera olika faktorer, 

exempelvis akustiken 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 



 

24 

 

  the people around me 

are whispering and 

rustling paper wrappers, 

I can still make out the 

dialogue 

kunna skilja tal från 

andra ljud 

b2304 Urskiljning av tal Kap 2. Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

12 When I am having a quiet 

conversation with a friend, I have 

difficulty understanding. 

 conversation with a 

friend 

taluppfattning vid 

samtal med en person 

d3503 Att konversera med en 

person 

Kap 3. Kommunikation 2 

  quiet tyst tal e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  difficulty understanding hörselnedsättning  b230 Hörselfunktion Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

 

13 The sounds of running water, such 

as a toilet or a shower are 

uncomfortably loud. 

sounds from running 

water 

ljudstyrka och 

ljudkvalitet påverkas 

av 

hörapparatanvändning 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  uncomfortably loud obehag som kan skapa 

rädsla och ångest 

b152 Emotionella funktioner Kap 1. Psykiska 

funktioner 

3 

14 When a speaker is addressing a smal 

group, and everyone is listening 

quietly, I have to strain to 

understand. 

When a speaker is 

addressing a smal 

group, and everyone is 

listening quietly 

tyst miljö, ljudstyrka 

och ljudkvalitet 

påverkas av flera olika 

faktorer, exempelvis 

akustiken 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  I have to strain  hörselnedsättning  b230 hörselfunktion Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

  to understand lyssna i lärandemiljö d115 Lyssna Kap 1. Lärande och att 

tillämpa kunskap 

2 
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15 When I'm in a quiet conversation 

with my doctor in an examination 

room, it is hard to follow the 

conversation. 

When I'm in a quiet 

conversation with my 

doctor  

taluppfattning vid 

samtal med en person 

d3503 Att hålla igång en 

konveration 

Kap 3. Kommunikation 3 

  quiet examination room tyst miljö e2500 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  hard to follow the 

conversation 

hörselnedsättning b230 Hörselfunktion Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

16 I can understand conversation even 

when several people are talking. 

understand conversation  taluppfattning d310 Att kommunicera genom 

att ta emot talade 

meddelanden 

Kap 3. Kommunikation 2 

  several people are 

talking 

bakgrundsbuller e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar  

2 

17 The sounds of construction work are 

uncomfortably loud. 

sounds of construction 

work 

starka ljud e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  uncomfortably loud obehag som kan skapa 

rädsla och ångest 

b152 Emotionella funktioner Kap 1. Psykiska 

funktioner 

3 

18 It's hard for me to understand what is 

being said at lectures or church 

services. 

understand what is 

being said at lectures or 

church services 

lyssna i lärandemiljö d115 Att lyssna Kap 1. Lärande och att 

tillämpa kunskap 

2 

19 I can communicate with others when 

we are in a crowd. 

in a crowd bakgrundsbuller e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar  

2 

  communicate with 

others 

många nya 

samtalsämnen, hålla 

igång samtal och klara 

turordning 

d3501 Att hålla igång en 

konversation 

Kap 3. Kommunikation   
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20 The sounds of a fire engine siren 

close by is so loud that I need to 

cover my ears. 

sounds from a fire 

engine siren close by 

starka ljud e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  so loud that I need to 

cover my ears 

obehag som kan skapa 

rädsla och ångest 

b152 Emotionella funktioner Kap 1. Psykiska 

funktioner 

3 

21 I can follow the words of a sermon 

when listening to a religious service. 

listening to a religious 

service 

taluppfattning d310 Att kommunicera genom 

att ta emot talade 

meddelanden 

Kap 3. Kommunikation 2 

  sermon ljudstyrka och 

ljudkvalitet påverkas 

av flera olika faktorer, 

exempelvis akustiken 

e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

22 The sound of screeching tires is 

uncomfortably loud. 

sounds of screeching 

tires  

starka ljud e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 

  uncomfortably loud obehag som kan skapa 

rädsla och ångest 

b152 Emotionella funktioner Kap 1. Psykiska 

funktioner 

3 

23 I have to ask people to repeat 

themselves in one-on-one 

conversation I a quiet room. 

I have to ask people to 

repeat themselves  

hörselnedsättning  b230 Hörselfunktion Kap. 2 Sinnesfunktioner 

och smärta 

2 

  one-on-one conversation många nya 

samtalsämnen, hålla 

igång samtal och klara 

turordning 

d3501 Att hålla igång en 

konveration 

Kap 3. Kommunikation  

  in a quiet room tyst miljö e2500 Ljudstyrka Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 
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24 I have trouble understanding others 

when an air conditioner or fan is on. 

understanding others taluppfattning  d310 Att kommunicera genom 

att ta emot talade 

meddelanden 

Kap 3. Kommunikation 2 

  when an air conditioner 

or fan is on 

bakgrundsbuller e250 Ljud Kap. 2 Naturmiljö och 

mänskligt skapade 

miljöförändringar 

2 
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4 Metoddiskussion 
Vid tolkning och värdering av utfall av sökstrategin i Medline och Cinahl visar det 

sig att resultatet av utvalda artiklar är mycket litet i jämförelse med antalet träffar. 

Utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som valts gick endast 273 av totalt 

1518 artiklar vidare till urval ett. Till urval två gick 133 artiklar vidare för att 

slutligen ingå i studien. Vi har reflekterat över om sökorden kunde varit mer 

specifika men kommer fram till att det inte finns mer specifika sökord för vårt syfte 

än de som använts. Av träffarna vi fick i Medline handlade 14 procent om tinnitus 

och i efterhand inser vi att vi inte skulle ha valt explode på hearing disorder. Hade vi 

istället valt explode på ämnesordet  hearing loss hade inte sökningen utvidgats till 

tinnitus och hyperacusis vilket hade resulterat i färre artiklar att gå igenom. Vi har 

även reflekterat över varför så många som 140 artiklar föll bort från urval 1 till urval 

2. Vi kom fram till att detta berodde på att vid urval 1 så inkluderades de artiklar där 

det inte tydligt framgick vilken/vilka questionnaires som använts och/eller vilken 

design de hade. Sedan när artikeln granskades i fulltext var det många som visade sig 

vara valideringsstudier eller använda sig av ej ämnesspecifika självskattningsskalor 

och valdes därmed bort.  

Antalet artiklar vi valt att granska i abstrakt och fulltext påverkades av 

undersökningens omfattning och tiden vi haft till vårt förfogande. Vid granskning av 

endast abstrakt i urval ett och av några få i urval två kan det hända att vi inkluderat 

artiklar i vår studie som inte följer forskningsetiska principer, är tillförlitliga, har en 

inledning och/eller bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion eftersom det inte 

alltid framgår tydligt i ett abstrakt. Vi anser ändå att det finns en stor sannolikhet för 

att artiklar följer forskningsetiska principer då största delen är publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter. När vi läst titel och abstrakt i vårt första urval för att 

bedöma om artiklarna handlade om hörselnedsättning och självskattningsskalor finns 

en liten risk att vi valt bort någon relevant artikel. 

På grund av den begränsade tid vi haft till förfogande granskade vi inte artiklarna 

gemensamt vid urval ett. Den artikelmatris vi konstruerat och använt oss av bygger 

på de inklusions- och exklusionskriterier vi gemensamt arbetat fram. Därför gick vi 

igenom hälften av sökträffarna var och vet då att vi följt samma arbetssätt och 

mönster. Alla artiklar som kom vidare till urval två diskuterades och jämfördes sedan 

gemensamt för att få fram det slutliga urvalet. Vi är medvetna om att risken att 

felaktigt välja bort en artikel är större vid urval ett då vi genomfört urvalet 

individuellt, men då vi gemensamt arbetat fram inklusions- och exklusionskriterier 

samt använt oss av en matris skapad utifrån dessa kriterier så anser vi att den risken 

är liten.  

Vid länkning av APHAB till ICF utförde vi en innehållsanalys för att finna 

meaningful concepts att koda. Inledningsvis valde vi en manifest deskriptiv nivå men 

insåg redan efter första frågan att vi behövde tolka innebörden för att länkningen 

skulle bli meningsfull. Graneheim och Lundman (2004) har även förutspått detta 

problem när det kommer till att utföra innehållsanalyser i kvalitativ data. Författarna 

beskriver att när man först började med att utföra innehållsanalyser utfördes de 

systematiskt på en kvantitativ manifest deskriptiv nivå. Med tiden har den 

kvantitativa manifesta innehållsanalysen utvidgats till att även omfatta tolkningar på 

kvalitativ latent nivå. Graneheim och Lundman menar att ett antagande som ligger 
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bakom deras vetenskapliga artikel är att verkligheten kan tolkas på olika sätt och är 

beroende av subjektiv tolkning. De anser alltså att det alltid kan finnas flera 

betydelser och möjliga tolkningar även om man försöker att på en kvantitativ 

manifest nivå beskriva en innebörd. 

Vi insåg vikten av att ha kunskap i det område som skall analyseras för att kunna 

tolka underliggande mening, det vill säga det latenta innehållet. Våra förkunskaper 

var tillräckliga för denna uppgift och kan ha gjort det svårt att utföra en manifest 

tolkning då vi insåg att mycket information skulle gå förlorad. Exempelvis så har vi 

på första frågan i svenska versionen av APHAB tolkat uppfatta vad kassörskan säger 

som taluppfattning då respondenten är tänkt att vara i det bakgrundbuller en mataffär 

full med folk åstadskommer. Hade vi utfört en kvantitativ manifest innehållsanalys 

skulle mataffär blivit ett eget meaningful concept och hamnat i en kategori som heter 

Nyttighetsservice och tjänster. Då hade vi missat en viktig del, då den miljö i vilken 

den hörselskadade rör sig i hög grad påverkar hans eller hennes möjligheter att 

urskilja tal. Samma sak gäller på fråga fyra där respondenten är i ett samtal med en 

familjemedlem och dessutom är hemma, vilket vi i detta sammanhang tolkar som en 

relativt tyst miljö. Hade vi utfört en kvantitativ manifest innehållsanalys på detta 

påstående hade länkningen hamnat i kapitlet om mellanmänskliga interaktioner och 

relationer, vilket inte är det självskattningsskalan är menad att mäta. I en tyst miljö 

då man samtalar med endast en person är det för en normalhörande inte svårt att 

uppfatta vad den andra säger, därför tolkar vi har svårt att uppfatta orden som att det 

har med hörselnedsättning att göra.  

5 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken självskattningsskala som använts 

mest inom den publicerade forskningen mellan åren 2000-2009 och länka den till 

ICF. Vår förhoppning var att kunna visa länkningsresultat som kunde förklara och ge 

en bild av vad självskattningsskalan mäter (Socialstyrelsen, 2003). 

Litteraturstudie 

När resultatet visade att APHAB överlägset var den mest använda 

självskattingsskalan blev vi lite förvånade eftersom APHAB  är en 

självskattningsskala som anses användbar för att mäta hörapparatnytta och minskat 

funktionshinder. Vi förväntade oss att finna fler självskattningsskalor som utvecklats 

med specifikt syfte att mäta hela den audiologiska rehabiliteringen, som exempelvis 

Communication Profile for the Hearing Impaired (CPHI) (Demorest & Erdman, 

1987). Enligt Demorest och Erdman (1987) innehåller CPHI fem delar där fyra 

områden undersöks: kommunikationsprestation, -omgivning, -strategier och 

personlig anpassningsförmåga. Forskningen inom audiologisk rehabilitering där 

självskattningsskalor används verkar mestadels vara intresserad av att utvärdera olika 

tekniska hörhjälpmedel, inte den audiologiska rehabiliteringen som helhet. Även vårt 

resultat styrker detta då de flesta studierna vi hittade med APHAB handlade om 

Cochlea Implantat (CI), hörapparater samt mellan- och inneröreimplantat.  

Forskningen reflekterar vad vi arbetar med inom den kliniska verksamheten, och 

tvärtom. Det är visserligen vanligt att den audiologiska rehabiliteringen till stor del 

består i att anpassa en hörapparat till en person med hörselnedsättning, men för att 
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erhålla bästa tänkbara livssituation behöver en person med hörselnedsättning mycket 

mer än så, exempelvis kunskap, insikt och förståelse för sin hörselnedsättning. Då en 

hörapparatutprovning inte enbart består i att prova ut en hörapparat och sedan skicka 

hem patienten måste man reflektera över den eventuella förbättring man ser vid 

användning av APHAB efter den audiologiska rehabiliteringen. Är det verkligen så 

att APHAB mäter hörapparatnytta och bara det? Alltså, är det hörapparaten som gett 

denna förbättring eller kan det vara andra faktorer som inverkat, till exempel samtal 

om hörselnedsättningen och samtalsstrategier?  

Enligt HRF (2009) är audiologisk rehabilitering allsidig vilket också framgår i HRF:s 

modell för audiologisk rehabilitering. Man försöker genom audiologisk rehabilitering 

återställa och forma en fungerande livssituation och skapa en funktion som gått 

förlorad hos en individ med hörselnedsättning. De olika delarna i den audiologiska 

rehabiliteringen som Tye-Murray (2004) tar upp borde även avspegla sig i de 

självskattningsskalor som används, med psykologisk, pedagogisk, social och teknisk 

rehabilitering.  

Länkning 

För att välja rätt självskattningsskala både kliniskt och inom forskningen är det 

viktigt att veta vad det är som skall mätas och vad det är självskattningsskalan 

verkligen mäter, att den är tillförlitlig och har hög kvalitet för att få hög validitet. 

Cieza et al. (2005) hävdar att de enkäter som används för att samla in data uppdateras 

hela tiden så att de skall hålla sig relevanta och det kommer hela tiden ut nya enkäter 

som används. Författarna påpekar att det därför blir svårt för forskare att jämföra 

exempelvis en skattningsskala som användes för fem till tio år sedan med en ny 

uppdaterad eller en helt ny enkät.  

Som tidigare nämnts skulle man enligt Grimby et al. (2005) både kliniskt och inom 

forskningen kunna dra god nytta av redan validerade självskattningsskalor genom att 

länka dem till ICF. Därigenom skulle det bli tydligare vad självskattningsskalan 

mäter, exempelvis kroppsfunktion, aktivitet eller delaktighet. För att använda redan 

validerade självskattningsskalor behöver de översättas till många olika språk.  

APHAB formulär A översattes till svenska av Phonak Hearing Systems och 

granskades därefter av en person som talar både flytande svenska och engelska 

(HARL, 2010). Cox och Alexander (2002) samt Cox, Stephen & Kramer (2002) 

beskriver hur översättningen av en självskattningsskala från originalspråk till ett 

annat språk kan påverkas av kulturella och språkliga skillnader. De menar att 

anpassning av ett mätinstrument till en ny kultur ställer krav på en identisk 

psykometrisk översättning av orginalversionen till det andra språket. 

Det är tydligt att APHAB inte har översatts genom en identisk psykometrisk 

översättning då fråga 1 och 4 inte helt överrensstämmer i de olika versionerna. Vi har 

sökt men inte funnit någon tydlig redovisning av hur APHAB har översatts till 

svenska. Om man vill kunna dra nytta av APHAB inom forskningen vid 

internationella jämförelser är det av största betydelse att översättningarna utförs på 

ett systematiskt sätt.  

Cox och Alexander (1995) lyfter fram att tre delar (lätthet att kommunicera - EC, 

taluppfattning i bullrig miljö - BN, taluppfattning i miljöer med efterklang - RV) av 

fyra i APHAB skall mäta taluppfattning i olika miljöer. En del (obehagliga ljud - 
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AV) är tänkt att mäta negativa reaktioner på omgivningsljud. De menar att en 

audiologisk rehabilitering vanligen innebär en hörapparatanpassning. Därför kan 

APHAB vara viktig i det kliniska arbetet som ett mätinstrument för att undersöka 

hörselrelaterad funktionsnedsättning före och efter hörapparatanpassning, samt 

hörapparatnytta. Enligt Dillon (2001) mäter och jämför APHAB funktionshinder och 

funktionsnedsättning före och efter audiologisk rehabilitering, med fokus på 

hörapparatnytta. Vi kom efter innehållsanalys och kvalitativ latent tolkning av 

APHAB fram till att den ur ICF-perspektiv mäter komponenterna aktivitet/ 

delaktighet, kroppsfunktion och omgivningsfaktorer, vilket innebär att APHAB 

mäter funktionsnedsättning, funktionhinder samt kontextuella faktorer.  

 

Även om det finns olika uppfattningar om vad APHAB egentligen mäter så bör man 

ha i åtanke att självskattningsskalan endast är ett verktyg vid utvärdering och/eller 

undersökning. Eftersom den audiologiska rehabiliteringen är så omfattande är det 

omöjligt att avgöra om det är den tekniska rehabiliteringen som visar sig i resultatet 

vid mätning med APHAB, eller om det är de andra delarna av den audiologiska 

rehabiliteringen (Tye-Murray, 2004) som gör att resultatet visar att funktionshinder 

och funktionsnedsätttning har minskat. 

 

När vi skulle tolka våra meaningful concepts i påståendena när en person lyssnar på 

ett föredrag och när en person följer en dialog på bio eller teater var det enligt oss 

två olika lyssningssituationer. Båda påståendena ligger under komponenten 

aktivitet/delaktighet. Då vi diskuterade våra meningful concepts utifrån definitionerna 

kom vi fram till att när en person lyssnar på ett föredrag är det en lärandemiljö och 

därmed hamnar vi under domän/kapitel Lärande och att tillämpa kunskap och 

kategori att lyssna. En person följer en dialog på bio eller teater är inte en 

lärandesituation utan är mer direkt inriktad på kommunikation och därmed hamnade 

vi under domän/kapitel Kommunikation och kategori Att kommunicera genom att ta 

emot talade meddelanden. Definitionerna av dessa kategorier lyder:   

d310 Att ta emot talade meddelanden  

Att begripa ordagranna och dolda innebörder i talade meddelanden 

såsom att förstå att ett uttalande påstår ett faktum eller är ett 

idiomatiskt uttryck. (Socialstyrelsen, 2003, s. 123) 

d115 Att lyssna 

Avsiktlig användning av hörseln för att uppfatta auditiva stimuli såsom 

att lyssna på radio musik eller en föreläsning. (Socialstyrelsen, 2003, s. 

117) 

Enligt våra förkunskaper finns det inget som heter avsiktlig användning av hörseln 

eftersom ljud sprids, fångas upp av hörselsinnet och leds vidare till hjärnans 

hörselcentra vare sig vi vill eller inte (Seikel, King & Drumright, 2005). Därför 

tolkade vi kategori d115 Att lyssna som en medveten fokusering på ett auditivt 

stimuli. Så även här fick vi använda oss av våra förkunskaper för att tolka ICF:s 

definitioner av olika kategorier som ibland bygger på en annan syn på hörsel och 

hörselsystemet.   

Vi diskuterade även kring möjligheten att skilja mellan komponenterna aktivitet (a) 

och delaktighet (p). Vi kom slutligen fram till att det var svårt, för att inte tala om 

omöjligt, att skilja på dessa komponenter i APHAB:s påståenden. En person kan 
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utföra en uppgift eller handling men ändå inte vara engagerad och därmed inte 

delaktig. Exempelvis kan en person med en hörselnedsättning (funktionsnedsättning) 

som upplever vissa omgivningsfaktorer som ett funktionshinder, inte nödvändigtvis 

uppleva minskad aktivitet och delaktighet på grund av funktionsnedsättning och 

funktionshinder. 

Inom komponenten Omgivningsfaktorer (e) finns det fem domäner/kapitel. Av dessa 

har vi använt endast kapitel 2 Naturmiljö och mänskligt skapade miljöförändringar. 

Inom komponenten Aktivitet/Delaktighet (d) finns nio kapitel och vi har där använt 

endast Kapitel 1 Lärande och tillämpad kunskap och Kapitel 3 Kommunikation. 

Inom komponenten Kroppsfunktioner (b) fanns det åtta kapitel och vi har där använt 

endast Kapitel 2 Sinnesfunktioner och smärta. Inom dessa kapitel är det få kategorier 

som vi använt vid länkningen av APHAB till ICF, vilket kan bero på att påståendena 

i självskattningsskalan fokuserar på funktionsnedsättning och funktionshinder.  

6 Slutsats 
 Vilken självskattningsskala har använts mest mellan åren 2000-2009?  

Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit  (APHAB) var den mest använda 

självskattningsskalan inom den publicerade forskningen mellan år 2000-2009.  

 

 Vad mäter den mest använda självskattningsskalan ur ICF-perspektiv?   

Resultaten tyder på att APHAB mäter olika kategorier inom komponenterna 

aktivitet/delaktighet, kroppsfunktion och omgivningsfaktorer. 

 

Vid länkningen av APHAB till ICF var det ibland svårt att finna den mest exakta 

ICF-kategorin till ett visst meaningful concept, dels på grund av den stora mängden 

kategorier att välja bland och dels att man upplever osäkerhet vilken kategori som är 

mest lämplig på grund av otydlighet i ICF. Vi anser att det fortsatta arbetet med 

utvecklingen av ett Core Sets for Hearing Loss kan leda till utveckling av ICF och 

förlag till nya kategorier som  kommer underlätta användningen både kliniskt och 

inom forskningen. Ett relevant urval för användning inom hörselområdet kommer 

göra ICF mer hanterbar och användarvänlig vilket därmed underlättar användningen 

av ICF, bland annat vid jämförelser av självskattningsskalor inom hörselområdet  

både i Sverige och internationellt.
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Bilaga 1 

Åtta uppdaterade länkningsregler 

Direktcitat från Cieza et al. (2005, s 215).  

(Egen översättning från engelska till svenska)  

 

1. Innan man börjar länka ”meaningful concepts” till ICF- kategorierna bör man ha 

införskaffat goda kunskaper om de konceptuella och taxomomiska grunderna i ICF, såväl 

som kapitel, domäner och kategorier i den detaljerade klassifikationen, inklusive 

definitioner.  

2. Varje ”meaningful concept” skall länkas till den mest exakta ICF-kategorin. 

3. Använd inte de så kallade “other specified” ICF-kategorierna, som unikt identifieras av den 

slutliga koden 8. Om innehållet i ett ”meaningful concept” inte uttryckligen är namngiven i 

den motsvarande ICF-kategorin, skall den ytterligare informationen som inte uttryckligen är 

namngiven i ICF dokumenteras.  

4. Använd inte de så kallade “unspecified” ICF-kategorierna, som unikt identifieras av den 

slutliga koden 9 utan en kategori med lägre nivå. 

5. Om informationen som är till förfogande i ett ”meaningful concept” inte är tillräcklig för att 

ta ett beslut om den mest exakta ICF-kategorin den skall länkas till, tilldelas ”meaningful 

concept” nd (ej definierbart). 

Särskilda fall vid denna regel: 

Respektive ”meaningful concept”, tilldelas nd-gh, nd-ph eller nd-mh (ej definierbar-

allmän hälsa, ej definierbar-fysisk hälsa, ej definierbar-mental hälsa). ”Meaningful 

concept” som refererar till livskvalitet i allmänhet tilldelas nd-qol (ej definierbart-

livskvalitet). 

6. Om ”meaningful concept” ej omfattas av ICF, men är en tydlig personlighetsfaktor enligt 

ICF:s definition, tilldelas detta ”meaningful concept” pf (personlighetsfaktor). 

Personlighetsfaktorer definieras av ICF på detta sätt:  

”Den särskilda bakgrunden i en individs liv och leverne, och omfattande särdrag hos 

en individ som inte är  en del av ett hälsotillsånd eller hälsostatus. Dessa faktorer kan 

inkludera kön, ras, åler, andra hälsotillstånd, kondition, livsstil, vanor, uppfostran, 

copingstrategier, social bakgrund, utbildning, yrke, tidigare och nuvarande 

erfarenheter (tidigare livshändelser och parallella livshändelser), beteendemönster 

och karaktär, individuella psykologiska tillgångar och andra karaktäristika, alla eller 

någon av dessa vilka kan ha en betydelse vid  funtionsnedsättning på alla nivåer. 

7. Om ett ”meaningful concept” inte omfattas av ICF och uppenbarligen inte är en 

personlighetsfaktor, tilldelas detta meningsfulla begrepp nc (täcks inte av ICF). 

8. Om ett ”meaningful concept” refererar till en diagnos eller ett hälsotillstånd, kommer det 

meningsfulla begreppet tilldelas hc (hälsotillstånd). 





Bilaga 2 

Funna självskattningsskalor 

1. AIADH – Amsterdam inventory for auditory disability 

2. APHAB – Abbriviated Profile of Hearing Aid Benefit 

3. APOSE - Amsterdam Post Operative Sound Evaluation 

4. COSI – Client Oriented Scale of Improvement 

5. CPHI - Communication Profile for the. Hearing Impaired 

6. EAR - Effectiveness of Auditory Rehabilitation 

7. ECHO - Expected Consequences of Hearing Aid Ownership 

8. GHABP – Glasgow Hearing Aid Benefit Profile 

9. GP – Gothenburg Profile 

10. HAMOC - Hearing Aid Measure of Contrast 

11. HAPI – Hearing Aid Performance Inventory 

12. HAPQ - Hearing Aid Performance Questionnaire 

13. HASS - Hearing Aid Satisfaction Survey 

14. HASQ - Hearing Aid Status Questionnaire 

15. HCA - Hearing Coping Assessment 

16. HDAB - Hearing Aid Disability and Benefit Inventory 

17. HDHS – Hearing Disabilites and handicap scale 

18. HHDI – Hearing and Handicap Disability Inventory 

19. HHI - Hearing Handicap Inventory 

20. HHIE - Hearing Handicap Inventory for Elderly 

21. HHIE-A - Hearing Handicap Inventory for Elderly - Adult 

22. HHIE-S - Hearing Handicap Inventory for Elderly – Short version 

23. HHIA-S - Handicap Inventory for Adults-Screener 

24. HHQ - Hearing Handicap Questionaire 

25. HLPAB - Hearing Loss Prevention Attitude-Belief 

26. HPI - Hearing Performance Inventory 

27. HPS - Hearing Participation Scale 

28. IOI-CI - International Outcom Inventory for Cochlea implantation 

29. IOI-HA – International Outcom Inventory for Hearing Aids 

30. IOI-SO - International Outcom Inventory for significant other 

31. LTESQ - Loudness Test and Environmental Sounds Questionnaire 

32. NCIQ – Nijmegen Cochlear Implant questionnaire 

33. OEHDQ - Open-Ended Hearing Difficulties Questionnaire 

34. OBE - Operation Benefit Profile, which is based on the Glasgow Hearing Aid Benefit Profile 

35. PAL - Profile of Aided Loudness 

36. PHAB – Profile of Hearing Aid Benefit 

37. SAC – Self-Assessment hearing and handicap Scale 

38. SADL – Satisfaction with Amplification in Daily Life 

39. SHHI – Social Hearing Handicap Index 

40. SOAC – Significant Other Assessment of communication 

41. SSD - Single-Sided Deafness Questionnaire 

42. SSQ – Speech, Spacial and Qualities of hearing 

43. The Amsterdam Checklist for hearing at and work 

 


