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Bakgrund 

Varje år skriver studerande i olika akademier på universitet eller högskola ett examensarbete 

som avslutning på sin utbildning. Detta gäller även audionomstudenter vid Örebro universitet.  

Examensarbete beskrivs som ett fint inslag gällande kandidatexamen som ger studenter 

möjlighet att redovisa vad de lär sig under utbildningen.  

Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur audionomstudenterna får fram kunskap under 

examensarbeteskrivning. 

Metod 

En litteraturstudie av 36 examensarbeten från audionomprogrammet skrivna mellan 2007-

2011 vid Örebro universitet genomfördes och en integrerad analys gjordes. 

Resultat 

Resultatet visar att majoriteten skrev sina examensarbeten inom teknik-(34%) och 

beteendevetenskapsområdet (32%). Vidare visar resultaten att en stor andel 

studenter genomförde litteraturstudier (70 %) jämfört med enbart 30 % empiriska studier. 

Typer och antal av databaser som användes var i rangordning: CINAHL (19 %), PubMed 

(17,5 %), Elin@Örebro (17,5 %) och Medline (13 %). Bland alla informationskällor som 

förtecknas i referenslistor, vetenskapliga artiklar (55 %) utgjorde den största andelen följt av 

böcker (32 %). 

Slutsatser 
Examensarbetenas fokus går i hand med audionomyrkets huvudsakliga områden nämligen det tekniska 

och beteendevetenskapliga. De flesta studenterna föredrar litteraturstudier framför empiriska 

studier vilket förklarar den stor andel vetenskapliga artiklar bland referenskällor samt 

användning av olika vetenskapliga databaser vid informationsökning.  Mer empiriska studier 

behövs dock. 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background 

Each year, students from various universities and colleges write essays to wind up their 

undergraduate trainings.  This also applies to undergraduate students of the audiologist 

program at Örebro University.  The essay is described as an important feature of the bachelor 

degree that provides students with the opportunity to make use of what they have learned 

during their training. 

Aim 

This study aims to highlight how audiologist students generate knowledge during essay 

writing. 

Method  

A literature review of 36 essays written by audiologist students between 2007 and 2011 at 

Örebro University was carried out and an integrated analysis applied. 

Results  

The results show that the majority wrote their essays within technology (34%) and behavioral 

science (32%) fields. Furthermore, the results show that a large proportion of students 

conducted literature studies (70%) and only 30% carried out empirical studies. The types and 

number of databases used were, ranked in descending order: CINAHL (19%), PubMed 

(17.5%), Elin @ Örebro (17.5%) and MEDLINE (13%). Among all sources of information 

listed in the reference lists, scientific articles (55% represented the largest share followed by 

books (32%). 

Conclusions  

The focus of the essays goes hand in hand with the audiologist profession field of activities, 

namely the technical and behavioral sciences. Most students prefer literature studies to 

empirical studies, which explain the high proportion of published scientific articles among 

reference sources and the use of various scientific databases for information retrieval. More 

empirical studies are needed. 
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1. Inledning 

 

”Att själv bidra till att skapa ny kunskap - att inte bara ta till sig vad andra har kommit fram 

till - ger en stor tillfredställelse för de flesta av oss” (Stukát, 2011, s. 6). 

 

Varje år skriver studerande i olika akademier på universitet eller högskola ett examensarbete 

som avslutning på sin utbildning. Detta gäller även audionomstudenter vid Örebro universitet. 

Johansson och Svedner (2010) skrev att det var ett fint inslag gällande kandidatexamen som 

ger studenter möjlighet att redovisa vad de lär sig under utbildningen.  Detta leder till att de 

får en betydande fördjupad samt användbar kunskap för sitt blivande yrke.  

Enligt Högskoleförordningens krav skall studenter skriva ett självständigt examensarbete om 

minst 15 högskolepoäng. Tillsammans med övriga högskolepoäng från olika ämnen som ingår 

i utbildningen kommer studenterna att samla de 180 högskolepoäng som krävs för att klara av 

kandidatexamen. Då uppfyller studenten på så sätt högskoleförordningskrav för audionomer 

(Högskoleförordningen 1993:100; Örebro universitet, 2009). 

Enligt Forsberg och Lundgren (2006) kräver examensarbetes skrivande mycket kompetenser 

och resurser för att införas. Det är ett kritiskt moment i utbildningen som skall tas på allvar. 

Principen i uppsatsskrivandet skall vara motiverad utifrån både tillträdet till ett eventuell 

kommande yrke samt en eventuell fortsatt forskning. Studenternas examensarbeten utgör inte 

bara ett krav för att klara av utbildning utan är också betydelsefulla vetenskapliga bidrag när 

det gäller kunskap inom olika områden (Forsberg & Lundgren, 2006; Johansson & Svedner, 

2010). 

  

Audionomprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning vars huvudämne är hörselvetenskap. 

”… En tvärvetenskaplig utbildning innebär att en vetenskaplig gren involverar kunskaper, 

metoder, terminologi och expertis från skilda vetenskapsgrenar”(Nationalencyklopedin, 

2012). Anniko et al. (2006) samt Friis-Liby och Groth (2010) definierar hörselvetenskap som 

läran om hörselfunktionen och relaterade sjukdomar som har påverkan på hörseln och dess 

behandling. Begreppet har sin utgångspunkt i hörandets betydelse för kommunikation, 

kognition, perception och kontakt med omvärlden. De uppger också att mänskliga funktioner 

grundas på kommunikation. 
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Friis-Liby och Groth (2010) skriver att en anledning till att utbildningen är tvärvetenskaplig är 

att en människa med nedsatt hörselförmåga behöver hjälp med många olika kompetenser: 

samhälls- och beteendevetare, tekniker och medicinare. Detta på grund av att vid 

hörselnedsättning upplever den drabbade inte enbart taluppfattningssvårigheter utan 

självkänsla, mental uthållighet och arbetsförmåga påverkas också. 

 

Audionomutbildning som en tvärvetenskaplig utbildning grundar sig på fyra pelare: 

humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, teknik samt medicin (Anniko et al., 2006, Friis-

Liby & Groth, 2010; Smeds & Leijon, 2000 ). Ämnesområdena representeras och speglas i 

olika kurser under utbildningen (se Tabell 1). De bidrar med olika nödvändiga kunskaper 

inom hörselvetenskap (Anniko et al, 2006; Örebro universitet 2009; Smeds & Leijon, 2000). 

Audionomstudenterna skall utgå från dessa olika vetenskapsområden när de skriver sina 

examensarbeten.  

Studierna i medicin (A-nivå) innebär att “studenten skall identifiera, definiera och beskriva 

centrala fenomen inom medicin med relevans för huvudområdet hörselvetenskap. Samt 

tillägna sig grundläggande kunskaper om huvudets anatomi, fysiologi och patofysiologi 

speciellt inriktat mot hörsel-, balans- och talorganen”(Örebro universitet, 2009). 

Den samhälls-och beteendevetenskapliga dimensionen innebär att studenten skall lära 

sig grundläggande kunskaper inom pedagogik, psykologi samt sociologi (Örebro universitet, 

2009; Smeds & Leijon, 2000). 

Den samhälls-och beteendevetenskapliga dimensionen innebär att studenten skall lära sig 

grundläggande kunskaper inom pedagogik, psykologi samt sociologi ( Örebro 

universitet,2009). 

 

I den humanistiska vetenskapliga dimensionen betonar man att studenten skall lära 

sig grundläggande kunskaper med relevans för hörselvetenskap inom vetenskapsteori, 

lingvistik, kommunikation, fonetik samt etik (Örebro universitet, 2009; Smeds & Leijon, 

2000).  

I den tekniska vetenskapliga dimensionen lär sig studenten nödvändiga grundläggande 

kunskaper med relevans för hörselvetenskap inom ämnen matematik, akustik, psykoakustik 

samt fysik (Örebro universitet, 2009; Smeds& Leijon, 2000). 
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Tabell 1. Kurser som ingår i Audionomprogrammet och områden de hör till. 

 

Kursrubrik 

                                              Områden 

Humaniora Medicin Samhälls- och 

beteendevetenskap 

Teknik 

Hörselvetenskap A 

Introduktionskurs 

Hälsa och hörselvetenskap 

Vetenskaplig grundkurs 

Akustik och ljudmiljö 

Talljudens funktion och akustik 

Psykoakustik  

Signalteori 

 

        X 

 

          

         X 

 

         

 

 

 

 

 

          X 

 

           X 

           X 

           X 

           

 

 

 

        X 

        X 

        X 

        X 

Hörselvetenskap B     

Diagnostik och rehabilitering 

Audiologisk rehabilitering II 

Verksamhetsförlagd utbildning 

            

            

           X 

         X 

          

         X 

            X 

            X 

            X 

         X 

         X 

Hörselvetenskap C     

Experimentell hörselvetenskap 

Forskningsmetodik 

Examensarbete 

            

 

           X 

          

           

          X 

            X 

            X 

            X 

          X 

          X 

          X 

Medicin     

Hörsel- och balanssystemet I 

Hörsel- och balanssystemet II 

            X 

           X 

  

Vårdkommunikation     

Utveckling och hälsa 

Samhälle och hälsa 

Bemötande och lärande 

Ledarskap i vården 

            

           X 

           X 

           X 

                     X 

              X 

              X 

              X 
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1.1. Bakgrund 

I uppsatsarbetet ska studenterna visa att de förmått tillägna sig det metodologiska kunnande 

och det analytiska förhållningssätt som kännetecknar vetenskaplig verksamhet. Genom att 

undersöka och bearbeta vetenskapliga problemställningar visar studerande den tillägnande 

förmågan (Forsberg & Lundgren, 2006). 

 

“Ett sammanfattande sätt att beskriva den självständiga uppsatsen är att lära den som skriver 

hur man fogar en sten till vetenskapens stora hus, dvs. hur man forskar”(Rienecker & 

Jorgensen(2008). Dessa författare poängterar att examensarbeten kan bidra med bland annat 

nytt empirisk arbete eller tolka redan känt material på ett nytt sätt. Vidare menar de också att 

dessa arbeten kan såväl studera ett område som tidigare inte studerats eller till och med sätta 

en ny information i skrift för första gången samt ta sig an en ny syntes eller förse ett område 

med en dokumentation. 

Föreliggande studie handlar om examensarbeten från Örebro universitet skrivna inom 

hörselvetenskap de senaste fem åren. I en tidigare forskning som genomförts inom 

lärarutbildning har fokus lagts på analys av examensarbetenas innehåll och kvalitet samt antal 

författare per uppsats, köns-och institutions fördelning. Liknande studier berörde även 

sjuksköterske-, företagsekonomi- och psykologiprogrammen. Granskningen av uppsatser 

genomfördes av sakkunniga experter som bestod av professorer och universitetslektorer 

(Forsberg & Lundgren, 2006; Johansson & Svedner, 2007).  

Totalt har 206 uppsatser på C -nivå inom de nämnda områdena granskats och varken 

författarna, titeln eller namn på handledare anonymiserades. Kvalitetsbedömningen har gjorts 

utifrån sju aspekter: forskningsanknytning, problemformulering, teoretisk medvetenhet, 

metod, teori-empiri, språklig utformning och formalia samt uppsatsernas svårighetsgrad. 

Ytterligare aspekter som granskades i undersökningen var disposition, användning av figurer 

och tabeller samt typer och antal referenser som används inklusive böcker och vetenskapliga 

artiklar (Forsberg & Lundgren, 2006; Johansson & Svedner, 2007). 

 

Forsberg och Lundgren (2006) framhåller att granskning av examensarbeten inom 

lärarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, företagsekonomi- och psykologiprogrammet har 

visat på en dominans av kvalitativ metod eller närmare bestämt intervju. Granskning av andra 

aspekter visat att studenterna inom lärarutbildning nyttjar i liten utsträckning tabeller och 

figurer samt referenser på annat språk än svenska vilket kan tyda på att uppsatserna kan sakna 

internationella utblickar. Vidare påpekar Forsberg och Lundgren (2006)   att studenterna, i 
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samband med uppsatsarbete kommer i mindre omfattning i kontakt med vetenskapliga 

primärtexter utan använder sig av översatta till svenska artiklar. I en hel del av uppsatser 

håller sig studerande till svensk forskning och till svensk litteratur och detta är förståeligt och 

ibland kanske är motivationen för ämnet man valt att undersöka har anknytning till svenska 

förhållanden. Men samtidigt hade närvaro av omfattande internationell litteratur kunnat berika 

de företagna undersökningarna (Forsberg & Lundgren, 2006). 

Avseende uppsatsskrivande så kan olika institutioner ha sina regler för hur man skriver ett 

examensarbete men generellt sätt är uppsatsskrivning utformad efter grundläggande 

hörnstenar i varje vetenskaplig undersökning (Rienecker & Jorgensen, 2008). Dessa 

standardiserade dispositionsformer underlättar för läsaren att ta del av författarens 

tankegångar samt underlättar bedömning av examensarbetet, påpekar Avdic (2001). 

Undersökningens bas kallas för uppsatsens pentagon där dessa hörnstenar framgår i. 

 

 

                                                                      

       Problemformulering                            

 

 

    Undersökningsmetoder 

                                                                                            Syfte 

 

                                               

     Teori, metoder                                                Material, empiri 

 

Figur 1. Återges med tillstånd, tillståndet erhållen den 2012.04.03.   

Källa: (Rienecker & Jorgensen, 2008, s. 23). 

 

Pentagonens första hörnsten handlar om undersökningens frågeställning och fokuserar på Vad 

frågar du? Andra hörnstenen beskriver syfte och ställer fråga till undersökningen: Varför 

frågar du? Tredje hörnstenen handlar om: Till vilket material ställer du frågor? 



6 

 

Undersökningens redskap: Teori, begrepp metod står för den fjärde hörnstenen och då frågan 

är: Vilka verktyg använder du för att ställa dina frågor? Den sista femte fråga är: Hur frågar 

du? Här behandlas undersökningsmetodens/tillvägagångssätt (Rienecker & Jorgensen, 2008). 

Med stöd av ovanstående fakta anser författarna att kriterier för analys och granskning av 

examensarbeten i lärarutbildning är tillämpbara även i föreliggande arbete.  

                                                                       

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur audionomstudenterna får fram kunskap under 

examensarbeteskrivning.  

1.3. Frågeställningar 

 Vilka områden är examensarbetena fokuserade på? 

 Vilka metoder har använts i examensarbetena? 

 Vilka resultat har man kommit fram till?  

 Vilka databaser, typer av informationskällor och referenser som förekommer i 

examensarbeten? 

 Vilka typer av visuella illustrationer som förekommer i samtliga examensarbeten? 

2. Metod 

2.1. Metod   

Arbetet är upplagt som en integrerad litteraturstudie där examensarbeten från 

audionomprogrammet vid Örebro universitet från 2007-2011 kommer att analyseras för att 

bestämma vilka resultat har samtliga kommit fram till. Integrerad analysen är en metod som 

ger en mer omfattande förståelse av fenomen eller problem och den enda metoden som 

möjliggör införande av olika strategier för att visa varierande perspektiv på ett 

fenomen.(Broome, 1993, refererat i Whittemore & Knafl, 2005).  

Examensarbeten består av båda kvalitativa och kvantitativa studier som bland 

annat intervjuundersökningar, enkät- och litteraturstudier vilket motiverade valet av 

integrerad litteraturanalys (Broome, 1993, refererat i Whittemore & Knafl, 2005). 

Följande sökord används för att inhämta tidigare C- uppsatser inom hörselvetenskap i DIVA 

databas: Örebro universitet, C- uppsatser, hörselvetenskap, svenska och engelska. 

Inklusionskriterier för data: examensarbeten i hörselvetenskap som skulle vara skrivna mellan 

år 2007-2011. 
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2. 2. Material 

Totalt hittades 41 arbeten varav 36 uppfyllde inklusionskriterier och därför ingick i analysen.  

 

2.3. Analysmetod 

De 36 examensarbetena delades mellan författarna som därefter gjorde var sin integrerad 

innehållsanalysen av materialet.  Analysen genomförts i fem steg där det första steget var 

genomläsning av examensarbeten av båda författarna. Detta gjordes för att få en ökad 

förståelse för innehållet, finna likheter och bilda kategorier (Whittemore & Knafl, 2005). 

Avsikten med studien var inte att bedöma examensarbeten eftersom samtliga examensarbeten 

var redan bedömda och publicerade.  

Det andra steget bestod i att identifiera information som svarade mot föreliggande 

studiesyftet. Examensarbetena delades i olika kategorier i enlighet 

med hörselvetenskapens huvudområden nämligen medicin, teknik, samhälls- och 

beteendevettenskap och humaniora. Under kategoriseringen har författarna stött på problem 

med definitioner av examensarbetens tillhörighet till huvudområden. Vissa examensarbetenas 

innehåll kunde relateras till flera kategorier samtidigt. Det var bland annat examensarbeten 

som behandlade hörselrehabilitering och som var belysta från olika perspektiv som t.ex. 

medicin, teknik och beteendevetenskap. Problemet med sådana examensarbeten var oklarhet 

till vilket område skulle dessa examensarbeten kunnat höra till. För att lösa detta dilemma 

analyserades innehållet i examensarbeten noggrant för att kartlägga vad fokus låg på. 

Examensarbetet som var svårt att klassas i de fyra samtliga områden placerades i ett femte 

området som innehöll arbeten belysta från olika perspektiv. 

Steg tre var att examensarbetena grupperades efter typer av undersökningsmetoder och studier 

(Whittemmore & Knafl, 2005). 

 

Steg fyra var en granskning av examensarbetenas referenslistor i avseende på 

informationskällor för att samla dem i sina grupper.  

Det sista femte steget resulterade i att alla uppgifterna från föregående stege förts samman 

för att bilda resultaten som presenteras i föreliggande studie (Whittemore & Knafl, 2005).  
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2.4. Etik 

 

Initialt gäller för all forskning att ”Ingen forskning är etisk neutral. Detta gäller oberoende av 

forskningsansats” (Olsson & Sörensen, 2007,s.59). Tillämpande till vårt arbete kan vi stöta på 

etiska problem av bland annat rollkonfliktens typ dock inga etiska dilemmat identifierades. 

Det etiska problemet i detta fall är att kunna hålla avstånd och ligga på en vetenskaplig och 

objektiv nivå och följa de forskningsetiska principerna. Dessa principer ”… är inte avsedda att 

ersätta forskarnas egna bedömningar och egna ansvar. Syftet är snarare att ge underlag för 

forskarens egna reflektioner och insikter i sitt ansvarstagande”(Vetenskapsrådet, 2002). Vi 

vill uppmärksamma vikten av att man bör kunna reflektera, vara neutral och göra egna 

avvägningar i analysarbete. Författarnas olika hypoteser har rätt att existera tills de eventuellt 

blir förkastade i mer djupgående forskningar. Författarna kommer även att sträva efter att 

ingen förvrängning av analyserade materialet uppstår. 

3. Resultat 

 

Vilka områden är examensarbetena fokuserade på? 

Genomgången av examensarbetena visar att studenterna har fokuserat på olika 

hörselvetenskapsområden. De flesta studenterna skrev sina examensarbeten inom teknik- och 

beteendevetenskapsområdet som utgjorde 34 % respektive 32 %. Resterande arbete inriktade 

sig på humaniora(17 %) och medicinska (17 %) områden. Beteendevetenskaps- och tekniska 

områden är överrepresenterade bland examensarbeten. Figur 2 visar andel examensarbeten per 

område. 
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Figur 2. Fördelning av examensarbeten i hörselvetenskap inom fyra huvudområden. 

(T= teknik, M=medicin, B= beteendevetenskap, H= humaniora )  

 

Vilka metoder som använts i examensarbetena? 

 

När det gäller metoder så visar resultaten att en del studenter valde att sammanställa tidigare 

arbeten i form av litteraturstudier (70 %), medan andra genomförde enskilda intervjustudier 

(23 %), enkätstudier (5 %) och det var bara knappt 2 % av studenter som utförde 

experimentell studie. 

 

 

 

Figur 4. Typer av metoder som tillämpats vid uppsatsskrivning. 

(L=litteraturstudie, I= intervjustudier, E= enkätstudier, Exp.= experimentella studier ) 
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Vilka resultat har man kommit fram till?  

 

I detta avsnitt identifieras och klargörs resultaten av samtliga examensarbeten.  Efter analysen 

av examensarbeten har samtliga grupperats efter ämnesområden.  

 

 

Tekniskt område 

 

Inom det tekniska området ingår examensarbeten som beskriver användning av 

hörapparatsfunktioner, dess kvalitetssäkring och hörapparatanpassning. 

Andersson, M. (2010) pekar i sin studie om hörselgångsmätning som en metod med 

kvalitetssäkring vid hörapparatanpassning, på vikten av ett vetenskaplig evidensbaserat 

arbetssätt gällande val av preskriptionsmetoder, en objektiv utvärdering samt vikten av att 

utföra obehagsnivåtest vid hörapparatanpassning. Vidare uppger han att audionomen borde 

förlita sig på en objektiv utvärdering än på tillverkarens anvisningar vid 

hörapparatanpassning. 

Andersson, J. och Lindquist, S.(2010) i sitt examensarbete om programmet Hör-1 visar vikten 

av kommunikationsstrategier i olika lyssningsmiljö. Vidare uppger de att programmet kan 

vara till hjälp vid rehabilitering när vanliga rehabiliteringsinsatser inte är till någon hjälp. 

Andersson K. och Karlsson, M. (2007) i sitt examensarbete om benförankrad hörapparat 

påpekar vikten av en noggrann utredning om patientens förutsättning att få BAHA och 

lämpliga audiologiska mätningar bland annat tonaudiogram, talaudiogram och 

stapediusreflexmätning. Vidare menar de att patientens användning av konventionella 

hörapparater skall ha misslyckats på grund av en konduktiv hörselnedsättning i kombination 

med en eventuell atresi och otit. 

I Axelsson, A. och Hammar, M. (2010) studie om träning av frekvensdiskriminering 

betonas vikten av frekvensträning för tröskelvärden. Vidare uppger författarna att effekten är 

bestående i 14 dagar efter träningsuppehåll samt lyfter de fram vikten av att genomföra 

metoden på samma sätt som i studien. 

Brogren, S. och Nilsson, K. (2011) examensarbetet handlar om dikotiska lyssningstester som 

en mätmetod i testbatteriet för utredning av centrala auditiva störningar. De kartlägger hur 

verbala och icke verbala presenterade stimuli påverkar hjärnhalvorna. Vidare påpekar de 
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vikten med mätmetoden vid utredning av skador i auditiva nervsystemet samt utredning av 

hjärnhalvors funktion och asymmetri. 

Baserad på TMV4 bekräftade Båsjö, S. och Renström, A. (2007) i sitt examensarbete om 

hörselnedsättning och hörapparatnytta hos män och kvinnor, att TMV4 för de flesta brukare 

visar att höger öra var bäst för majoriteten av patienter. Vidare lyfter de fram 

olikheten mellan män och kvinnor gällande audiogramkonfiguration utifrån medelvärde, 

typvärde och median var olika. Enligt studien hade 90 % av männen för det mesta en brant 

sluttande diskantnedsättningskurva. Antal kvinnor med lätt och brant sluttande 

diskantnedsättning var lika många. Hörapparatanvändningsresultat visade att kvinnor använde 

hörapparater mer än män. Kvinnor tyckte att hörapparater hjälpte mycket vilket tydde på att 

de hade mer nytta i sociala aktiviteter än män. 

I Dahlberg, A. och Hjärpe, M. (2011) studie om monaurala lågredundanta taltester påpekas 

vikten av att använda tester för att undersöka hur de centrala auditiva funktionerna påverkas 

av hörselnedsättningen. Vidare föreslår författarna en grundlig hörselutredning innan taltester. 

 

Eriksson, S. och Nordenmark, M. (2008) rapporterar i sin litteraturstudie om nyttan av 

frekvenstransponering som teknik i hörapparater att resultaten skiljdes från forskare till 

forskare. I en del forskning uppgavs att deltagarna upplevde någon signifikant förbättring 

medan det var tvärtom i en annan del forskning med tekniken. Vidare menar de att ytterligare 

forskning behövs för att en generalisering av anpassnings regler skall ske och påpekar de 

vikten av audiogramsutseende vid hörapparatanpassning med frekvenstransponering som 

teknik. 

Eklöf Bäckstrand, C. och Palmér, C. (2010) i sitt examensarbete om dikotiska tester som en 

material för elever i årskurs 1-4 rapporterar att det inte finns skillnad hos elever för samtliga 

 årskurser mellan båda öron vid nonsensstavelser, fri och riktad rapportering samt  deltester 

vid dikotiska tester. Däremot förekommer en signifikant skillnad i lateraliseringsindex mellan 

årskurserna. De föreslår en fortsatt forskning då materialet var för litet för att kunna 

generalisera. 

Engelbrektsson, J. och Reilin, A. (2009) redovisar i sitt examensarbete angående jämförelsen 

mellan två instrumentet för Auditory Steady-State Respons att instrument 1 i experimentet 

påvisade en god överensstämmelse mellan tonaudiometri och ASSR estimerade värden för 

normalhörande. Däremot påvisade instrument 2 en sämre överensstämmelse samt att 

placeringsställe för elektroder inte hade någon betydelse för instrument. Författarna föreslog 

en fortsatt forskning innan metoden skulle implementeras i rutin. 
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I sin studie om ljudmiljöer i svenska skolor och dess problematiska effekter för elever och 

lärare diskuterar Letho, C. och Östh, L.(2008) de negativa konsekvenserna av oönskade 

ljudmiljöer på elevernas kognitiva förmåga. Studien påvisar att buller inte är ett bidragande 

faktor till tillfälliga tröskelförändringar, tinnitus eller hyperacusis bland elever. Däremot är de 

en bidragande faktor för röstproblem, hörselsymtom, stress hos kvinnliga lärare jämfört med 

manliga. Genus aspekten ses dock hos flickor och pojkar Vidare uppger författarna att var 

fjärde individ som lider av en svår tinnitus är en lärare. Författare anser att audionomer har 

ansvar för kunskapsspridning och upplysning om buller och fritidsexponerings skadliga 

effekter i skolor och i allmänheten.  

 

Medicinskt område 

 

Inom det medicinska område behandlas examensarbeten som granskar symptomen i samband 

med hörselnedsättning, talutveckling samt Cochlea implantats verkan på talperception hos 

barn 

I sin studie om auditiv deprivering har Bäckström M. och Eriksson, M (2008) påpekat att det 

inte fanns någon specifik grupp som kan drabbas av auditiv deprivering. Orsakerna till auditiv 

deprivering tros vara graden av en asymmetrisk hörselnedsättning. Vidare uppger de att 

effekten av auditiv deprivering förekommer oftare hos individer med en asymmetrisk 

hörselnedsättning utan hörapparater än hos individer med en symetrisk hörselnedsättning med 

en monaural hörapparatanpassning.  De varnar audionomer som arbetar i klinisk verksamhet 

att alltid tänka på att arbeta aktivt med audiologiska counseling vid auditiv deprivering. Detta 

gäller även vid hörselskador i allmänt. 

Isaksson, R. och Nilsson, S. (2009) och Larsson, K. och Lindberg, E. (2010) i 

sina examensarbeten skrev om förändrad taluppfattning hos de äldre. De bekräftar i enlighet 

med tidigare studier att taluppfattningsförmågan hos de äldre försämras med det biologiska 

åldrandet. Detta beror på förändringarna som sker i hörselsystemet i form av försämring i 

lateraliseringen av talljud, neural kodning samt nerver i hörselbarken som förtvinar. Vidare 

skrev de att dessa patienter behöver hörapparater med avancerad brusreducering för att 

utesluta onödiga auditiva informationer samt externa mikrofoner och poängterar att t-slinga 

kan vara till stor nytta i deras fall. De skriver också att orsaken till förändring i taluppfattning 

inte är säker, den kan vara en central förändring hävdar forskare. Isaksson och Nilsson (2009) 

föreslår att audionomer ska ha i åtanke att hos de äldre är det inte kanske hörapparater som 
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behövs för att förbättra taluppfattning utan hörselträning. Studien kan vara ett bra verktyg för 

såväl audionomer som andra yrken i kontakt med dessa patienter.  

 

I en annan litteraturstudie om Kings-Koptezkys Syndrom (KKS) skrev Kihlsten, J. och 

Strömblad, J. (2007) att otydlighet i KKS orsaker som var många och varierade från 

sensoriska till centrala orsaker gör att sjukdomen verkar mer än komplex. De riktiga 

orsakerna till patologin KKS saknas. De uppgav att de eventuella orsakerna tros vara ett 

resultat av stress och psykologiska problem med utgångspunkt i yttre påfrestningar. De skrev 

också att det var även oklart vilka mätningar skulle användas när man fastställer diagnos av 

syndromet. I studien består den populationen som mest drabbas av syndromet av yngre 

individer och främst kvinnor. En del förklaringar kan vara att män inte vågar söka hjälp eller 

att det är mest kvinnor som deltar i olika studier.  Författarna underströk behovet av att 

studera genusaspektens i vidare forskning och lyfte fram vikten av, inom den kliniska 

verksamheten, ta på allvar dessa patienter och lyssna på dem. Forskningsarbeten om 

syndromet pågår.   

I sin studie som handlar om hörselmätningar och förebyggande hörselvård för barn med 

Downs syndrom bekräftar Näsström, C. och Wilhelmsson, F. (2008) att barn med Downs 

syndrom har olika grad av försening i sin utveckling som omöjliggör en aktiv medverkan. 

Hörselnedsättningen är av konduktiv karaktär på grund av vaxpropp och kroniska sekretoriska 

mediaotit. Dessutom skiljer sig Brainsteim Respons Audiometrys(BRA) resultat mellan barn 

utan och med DS när det gäller vågornas struktur. Deras förslag är att audionomer skall tänka 

på att använda testmetoder BRA, OAE samt tympanometri eftersom barn med DS inte 

behöver medverka aktivt till dess att de mognar och kan medverka aktivt i olika anpassade 

barn hörselmätningar. För en god språkutveckling skall habiliteringsåtgärder påbörjas så fort 

som möjligt när diagnosen är fastställd. De rekommenderar regelbundna audionomensbesök 

för mätningar och öronstatus kontroll som förebyggande åtgärder. 

I sin litteraturstudie om talperception hos barn med cochlea implantat (CI) skrev Muhic, A. 

och Olsson Dbala, A. (2010) att det fanns oenighet bland såväl tidigare forskning som i 

studien som ingick i denna undersökning. Forskare var oeniga i frågor gällande hur dövhetens 

varaktighets påverkar utvecklingen av plasticiteten i det centrala auditiva systemet och hur 

neuroner påverkas av avsaknad av auditiv stimulering. Studien är av stort intresse till 

potentiella Cochlea implantats kandidater som kan få information om hur stor nytta de kan 

förvänta sig från ett CI speciell påverkan av operationsålder på talperceptionen. 
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Beteendevetenskapligt område 

 

En del av presenterade examensarbeten i detta avsnitt handlar bland annat om ungdomarnas 

användande av Mp-3 spelare och attityder till en stark musik.  

I sin studie om ökad livskvalitet, grad av nöjdhet hos individer med monaural- och respektive 

binaural hörapparatanpassning har Backlund A-C. (2009) bekräftat att grad av nöjdhet och 

ökad livskvalitet är högre hos patienter med binaural anpassning än hos patienter med 

monaural anpassning. Hon påpekar vikten av ett bra bemötande mellan patienten och 

audionomen som bidrar mycket till att patienter lyssnar på all informationer kring hörseln och 

hörapparaterna samt medverkar i valet av en binaural anpassning. Detta i sin tur bidrar till en 

ökad livskvalitet. Ett bra bemötande är ett verktyg som gör att patienter känner sig väl 

omhändertagna och att personalen lyssnar och genomför deras förväntningar.  

 

I Dahlström J. och Frohm, H.(2010) examensarbetet om individuella erfarenheter av 

hörselnedsättning som genomförts i Sydafrika bekräftas tidigare studier som visade att 

taluppfattningssvårigheter är oberoende av hörselnedsättningsgrad och att erfarenhet av 

besväret var individuell. I studien har man även kartlagt hörselskadans negativa inverkan på 

taluppfattning i sociala sammanhang, arbetsliv samt privat liv deltagare. Författarna 

rekommenderar och understrycker gruppcounselings positiva effekterna på individen. Då får 

de möjlighet att utbytta sina erfarenheter av hörselnedsättning med varandra, och känna 

samhörighet i problemet. 

I sin studie om plötslig hörselnedsättning och dess psykosociala konsekvenser har Hall, M. 

och Lind, K-J. (2007 kommit fram till att de patienterna som drabbas av plötslig 

hörselnedsättning inte upplever en sämre livskvalitet eller en högre grad av ångest än 

jämförbara svenska normalpopulationer. Detta stämmer överens med tidigare 

forskningsresultat. Däremot observeras sämre livskvalitet och ångest i högre grad hos 

individer som lider av svår tinnitus, ej återfått hörsel samt de som fått plötslig 

hörselnedsättning från och i mer än 4 år. 

I Hult, A. och Wiinikka, K. (2010) och Gustafsson, K. och Hodin, E. (2010) studier om 

gruppcounseling, förinformation, patientens motivation och förväntningar inför en 

audiologisk rehabilitering framkommer det att deltagarnas motivation varierar både före och 

efter förinformationen. Deras förväntningar på rehabilitering förändras inte i stor utsträckning 

i samband med förinformationen. Däremot kan deltagarnas delaktighet i social 
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kommunikation, upplevelse av hörselnedsättning och även anhöriga påverka motivationen. 

Författarna påpekar att det är viktigt av att reda ut en hörselskadades motivation till 

rehabiliteringen för att vara säker på att deltagande sker på patientens egen vilja och inte på 

anhörigas påtryckningar. 

 

Johansson, M. och Wessman, S.(2011) och Lindälv, D. och Malmström, L.(2011) har gjort 

respektive studier om gymnasieungdomars attityder till stark musik med ett genus perspektiv. 

Dessa studier visade att det inte finns någon könsskillnaden i ungdomarnas användning av 

hörselskydd och attityder till stark musik. Självupplevda hörselsymptom hade en negativ 

påverkan på attityden till stark musik.  Ansvaret ligger på audionomer att utföra ett preventivt 

arbete för att ändra ungdomarnas attityder och därmed minska förekomsten av 

hörselsymptom. Studiens fakta kan hjälpa till verksamma audionomer att planera sitt 

förebyggande arbete samt utbildningsinsatser på befolkningen. 

 I en annan studie av Nilsson, M. och Nordin, L. (2011) om barn och ungdomars användande 

av Mp3-spelare påpekas att barn och ungdomars användande av Mp3-spelare har börjar i 

relativt tidig ålder. Inga könsskillnader i användande av Mp-3 spelare har uppmärksammats 

under undersökningens gång. Mp-3 lyssnande reducerar koncentrationsförmåga vid 

läxläsning. Ungdomar använder vanligtvis Mp-3 spelare då de förflyttar sig. Genom att öka 

medvetenheten om risker som höga volymer medför kan audionomer på så vis bidra till 

ändring av lyssningsvanor hos barn och ungdomar. 

 

Examensarbetet skrivet av Lundgren, T. och Järlesäter, S. (2009) om hörselnedsättning och 

självmordsbeteende visar ett signifikant samband mellan självmordstankar, självmordsförsök 

och självskattad hörselnedsättning enligt variablerna oro, ängslan, ålder, kön samt ångest. En 

av förklaringar är känslor av skam, genans och stigmatisering som en del individer med 

hörselnedsättning upplever vid oförmåga att höra i sociala sammanhang.  En annan förklaring 

är samhällets attityder mot den drabbade individen som uppfattas som socialt inkompetent. 

Kvinnor har ökad tendens till självmordsbeteende än män eftersom beteendet är kvinnornas 

sätt att ropa på hjälp. Benägenhet till självmordsbeteendet är mer förekommande i 

åldersgruppen 36-65 år då är dessa individer i yrkesverksam ålder och mer beroende av sin 

hörsel. En counseling i grupp kan vara en bra åtgärd som kan hjälpa dessa grupper av 

individer att inser att de inte är ensamma i sin situation. 
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Nykänen, J. och Saeedkho, M. (2007) bekräftade i sin litteraturstudie, som handlar om 

dövblindhets psykosociala effekter, att dövblindhet var orsak till patientens passivitet och 

aggressivitet mot sin omgivning samt förekomst av ett självskadande beteende hos barn med 

dövblindhet. De menade också att tillståndet kan ge upphov till en sämre hälsorelaterad 

livskvalitet. Författarna påpekar vikten av mer forskning inom området för att utöka en 

alltomfattande kunskap gällande psykosociala effekter. 

I Sigurdsson, J. och Wigertsson, D. (2010) examensarbetet som handlar om förekomst av 

ångest och depression hos individer med Ushers syndrom typ II, en variant av dövblindhet, 

framkom det att förekomsten av möjlig depressionssjukdom ökar såväl med stigande ålder 

som med progressiv hörselnedsättning. Män i äldre åldersgrupper med svårare 

hörselnedsättning är överrepresenterade vid förekomsten av depressionen. I klinisk 

verksamhet bör man sträva efter en djupare förståelse för individen och ta hänsyn till andra 

aspekter som bland annat upplevelser och känslor som påverkar dennes liv. 

 

Humanistiskt område 

 

Examensarbeten samlade under området humaniora beskriver de hörselrehabiliterande och 

kommunikativa aspekterna i samband med livskvalitet. 

 

Berget, S. och Karlsson, C.( 2010) studie om länkning till ICF avses att ICF är otydlig och 

behöver utvecklas ännu mer.  ICFs otydlighet leder till exempel till att genomförande av 

APHAB, den mest använda självskattningsskalan länk, blir svår. Samtidigt lyfter författarna 

fram hur viktigt det är att komma ihåg inom hörselvård, att audiologisk rehabilitering innebär 

såväl hörapparatanpassning som psykologiska, pedagogiska samt sociala åtgärder. 

Amaha, T, A., Carlsson, P. och Eskandari, A. (2011) studien om svenska audionomens 

perspektiv i mötet med vuxna invandrare lyfter fram audionomernas upplevelse av svårigheter 

som uppstår vid möten med vuxna patienter med invandrarbakgrund. Omständigheter är inte i 

sig problematisk utan det är mest språks skillnader som skapar svårigheter i bemötandet och 

lärandet. Arbetet är en värdefull källa av informationer för hörselvårdsenheternas 

ansvariga och verksamma audionomer som kan ha nyttan av i sitt arbete och därmed bidra till 

högre kompetens inom audionomkåren. 
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Gunnarsdottir, K. och Luckey, M. (2011) och Johansson, E. och Persson, M.(2010) 

examensarbeten utgör en betydelsefull källa för audionomyrket vad gäller kännedom om lagar 

och legitimation inom audionomyrket i världen. Studier är grundad på tidigare forskning som 

visar brist av kännedom om hörselrelaterade problem hos omsorgspersonalen. Arbeten 

handlar om audiologisk rehabilitering och hörselrelaterad information i form av informations 

broschyr och informationsvideo av intresse till närstående samt de yrkena som är i kontakt 

med personer med hörselskada. Verksamma audionomer och hörselvårdspersonal borde 

referera till dess arbete och dra nytta av föreliggande arbetet då det innehåller också insamlad 

information om hörselvårdens likheter och olikheter mellan olika länder. 

I en annan studie skriven av Svedin, H. och Svensson, M. (2010)  och som handlar om 

begreppet sound annoyance, definition och användning framkom det att forskare är oeniga om 

begreppsdefinition men eniga om att sound annoyance har en negativ påverkan på människan. 

Arbeten ökar medvetenheten i samhället om störande ljud konsekvenser. 

 

Svärd Marty, N. (2008) studien om effekten av en audiovisuell presentation över talperception 

hos individer med sensorineural hörselskada bekräftar att vid sensorineural hörselskada är 

taluppfattning bättre med en audiovisuell presentation jämfört med enbart en auditiv stimuli 

presentation. Studien klargör också vikten av användning av kommunikationsstrategier och 

audionomensröst i kontakt med dessa individer samt fortutbildning och information till 

närstående och andra yrken i kontakt med dem. 

 

Svårkategoriserat examensarbete 

 

I den här kategorin placeras ett examenarbete vars innehåll tangerar i alla fyra områden dvs- 

humaniora, medicin, samhälls- och beteendevetenskap och teknik.  

 

Studien är skriven av Humlebäck, E. och Segerlind, A.(2008) och handlar om 

kommunikation, hörselutredning och hörselhabilitering vid CHARGE syndrom. Det framgår i 

studien att de flesta forskare har fokuserat sina undersökningar mest på barn än på vuxna.  Det 

föreligger svårigheten att generalisera slutsatser kring CHARGE syndromet pga. en stor 

variation i funktionsnedsättningar. Studien bekräftar att hörselutredningsmetoder verkar vara 

på ett visst sätt vanliga mätningar. Dessutom är dessa individers talförmåga negativt påverkas 

av flera funktionshinder de drabbats av vilken leder till ett stort behov av 
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kommunikationsträning. En tidig diagnos av hörselnedsättning, tidiga 

rehabilitering/habilitering åtgärder (hörapparater, CI) samt föräldrars counseling är att föredra 

 

Typer av databaser 

 

En av de ytterligare aspekter som var granskade i denna undersökning är vilka databaser 

audionomstudenterna använde sig mest av under sitt uppsatsskrivningsarbete. Typer och antal 

av databaser som användes mest var i rangordning CINAHL (19 %), PubMed (17,5 %), 

Elin@Örebro (17,5 %) och Medline (13 %) upptar en ledande positioner medan PubMed och 

Elin@Örebro har ungefär liknade andel.  Databasen PubMed (Public Medline) är den största 

databasen och innehåller ca 20 miljoner referenser till artiklar inom medicin och omvårdnad, 

har egen sammanställning av länkar till gratis tidskrifter men täcker inte all information inom 

omvårdnad. CINAHL (Cumulative Index for Nursing and Allied Health Literature) 

överlappar delvis PubMed och innehåller mer informationen om omvårdnad och annan 

vårdvetenskap och refererar till ca 1700 artiklar om omvårdnad. Databasen har sin egen 

ordlista/thesaurus “ CINAHL Headings”vilket underlättar informationsökning. Cirka 70 

procent av ämnesorden överensstämmer med MeSH (Medical Subject Headings) som är 

ämnesordslista med kontrollerad vokabulär. 

Medline är en del av PubMed och innehåller ca 5000 tidskrifter från 70-tal länder och 

refererar till ca 17 miljoner tidskriftsartiklar där 75 % är skrivna på engelska och har en fri 

tillgång via internetuppkopling (Göteborgs universitetsbibliotek, 2012). 

 

 

Figur 5. Fördelning av samtliga databaser i examensarbeten. 
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Hänvisning till och typer av informationskällor 

 

Nästa moment som författarna tycker är värd att lägga sin uppmärksamhet på är andel och 

typer av informationskällor som studenterna använder i sina examensarbeten. Bland alla 

informationskällor som finns angivna i referensförteckningar står vetenskapliga artiklar och 

böcker för ca 55 % respektive 32 %. Rapporter utgör ca 8 % medan lagtexter står för ca 3 % 

av alla referenser. Hänvisningar till andras uppsatser eller doktorsavhandlingar representerade 

i mindre utsträckning och utgör bara 1 % av det totala antal referenser var. (totalt: 1019 

referenser =100%). 

Böcker och vetenskapliga artiklar är tydligen överrepresenterade i granskade examensarbeten. 

  

 

 

Figur 6. Andel av samtliga typer av informationskällor i referenslistor. 

 

Vidare visade granskning av examensarbetenas referenslistor att ca 40 % av alla 

informationskällor i referenslistor var i elektronisk form och ca 60 % refererar till 

informationskällor skrivna på engelska språket. 
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Figur 7. Andel av examensarbetenas samtliga referenser. 

  

Visuella illustrationer (bilder, figurer och tabeller).  

                                                        

Författarna till denna undersökning har även valt att titta på hur audionomstudenterna 

använder visuella illustrationer i form av tabeller, bilder och figurer i sina arbeten. Från 

figuren nedan framgår det att tabeller(54 %) och figurer (44 %) är mest representerade bland 

de visuella förklaringar som används i examensarbeten medan bilder utgör enbart ca 2 %. 

Tabeller och figurer uppträder oftast i sammanhang med statistiska redovisningar vilket hör 

till den akademiska allmänbildningen.  

 

Figur 8. Andel av examensarbetenas samtliga visuella illustrationer.  
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4. Diskussion 

4.1. Metoddiskussion 

Den aktuella studien är en integrerad analys av examensarbeten. Integrerad analys är den enda 

metoden som tillåter behandling av både kvantitativa och kvalitativa data varför den tillämpas 

i föreliggande studie.  

Integrerad studie definieras av Whitemore och Knafl (2005) som en summering av studier 

inom ett specifikt ämne där genom analysering kan en övergripande slutsats dras. Holme och 

Solvang (1997) betonar den kvalitativa metoden utgör en förberedande fas vilket hjälper till 

att skaffa sig en förståelse för det undersökta materialet. Däremot ger den kvantitativa delen 

en generell översikt över faktorer vi behövde koncentrera oss på. Under genomgången av 

examensarbeten har författarna kommit till insikt att det slutliga resultatet blir av både 

kvantitativt och kvalitativt natur vilket möjliggör redovisning av resultatet från olika 

synvinklar. Då arbetsmaterialet till denna uppsatts fanns redan från början behövde författarna 

en stödjande litteratur som skulle ligga till grund i analyser av andra examensarbeten.  

Det var svårt att hitta en relevant och bred i sin omfattning grundlitteratur till detta arbete. 

Författarna anser att mängden av litteraturen som studieanalys utgår ifrån var tillräcklig för att 

få svar på studiens frågeställningar.  

Analys av examensarbeten utfördes parallellt av både författarna där fokus lades på att 

gruppera examensarbetena efter de aktuella beståndsdelarna. Under analysens gång 

fördes författarna diskussioner emellan för att stämma av arbetet. Informationen med samma 

innehåll kodades till kategorier och sedan summerades till ett resultat kring syftets frågor 

(Whittemore & Knafl, 2005). Granskning av examensarbeten utfördes parallellt med 

utformning av artikelmatrisen där redovisas för examensarbetenas metod, resultat och 

diskussionsdelar. Detta arbetssätt fungerade enligt författarna mycket bra eftersom detta 

innebar även insamling av materialet till resultatdelen.  

Då examensarbetena skulle kategoriseras efter hörselvetenskapens fyra huvudområden 

behövde författarna utarbeta kategoriseringskriterier. Efter diskussioner har författarna 

kommit fram till att vid genomläsningen av examensarbeten ska fokus läggas på syfte, 

frågeställningar och resultat för att fånga den väsentliga informationen. Examensarbetenas 

innehåll granskades efter fyra huvudområdenas definitioner och detta för att få en djup 

förståelse av arbetenas huvudbudskap och områden dem kunde höra till. Examensarbetet som 

bland annat tog upp tekniska aspekter fick sin plats i området teknik medan dem som 

behandlar medicinska frågor hamnade i det medicinska området.  
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Men ett examensarbete inkluderade i sig flera huvudområden som t.ex. medicin och teknik 

och därmed kunde relateras till flera kategorier samtidigt vilket skapade problemet med att 

placera samtliga i rätt kategori. Detta problem har författarna löst genom att bilda den femte 

kategori där detta examensarbete funnit sin plats.  

 

4.2  Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att belysa hur audionomstudenterna tar fram kunskap under 

examensarbetets skrivning vid Örebro universitet avseende resultaten man kommit fram till 

samt metoder som tillämpades i samtliga arbeten. Vidare syftade studien på att redovisa för 

vilka databaser, typer av och hänvisningar till informationskällor och visuella illustrationer 

som förekommer i examensarbetena.  

Tidigare forskning inom lärarutbildning har visat på ett resultat där framgått att 

examensarbeten inom området utmärker sig av dominans av en kvalitativ metod eller närmare 

bestämt intervju, framhåller Forsberg och Lundgren (2006). Nyttjande av visuella förklaringar 

i form av tabeller och figurer och referenser på annat språk än svenska var också begränsad. 

Forsberg och Lundgren (2006) påpekar vidare att “... studenterna i samband med 

uppsatsarbete i mindre omfattning kommer i kontakt med vetenskapliga primärtexter...”(s.25). 

Forskningen inom lärarutbildningen hade för syfte att värdera och jämföra examensarbeten 

avseende på innehåll och kvalité. Beträffande examensarbeten i hörselvetenskap så var det 

oklart hur och i vilka databaser audionomstudenterna söker information i. Samma gäller 

användning av visuella illustrationer och utländsk litteratur i examensarbeten som inte var 

klar heller. Därför redovisas och kartläggs dessa aspekter i föreliggande studie. 

 

Vilka områden är examensarbetena fokuserade på? 

 

Genom granskning av examensarbetenas innehåll gjordes en sammanställning av vilka 

huvudområde i hörselvetenskap är examensarbetena fokuserade på. En majoritet av studenter 

har valt att skriva sina examensarbeten inom teknik och beteendevetenskap medan 

examensarbetena presenterade inom medicin och humaniora utgör bara en tredje del av alla 

arbeten. Denna fördelning väcker uppmärksamhet och en fråga om varför studenterna är mest 

intresserade av att skriva sina examensarbeten inom de områdena. En överblick över 

utbildningsplanen (Örebro universitet, 2009) visar att kurser inom dessa områden, teknik och 



23 

 

beteendevetenskap, täcks i ett mer omfång under utbildningen. De mest representerade kurser 

inom audionomprogrammets vetenskapliga områden ligger inom beteendevetenskap och 

teknisk inriktningar medan kurser i medicin och humaniora ges i mindre omfattning. Ur 

programöversikt för audionomprogrammet framgår det också att under utbildningen ges 9 

kurser inom teknik och 14 inom beteendevetenskapsområden medan kurser i medicin och i 

humaniora ges bara vid 5 respektive 7 tillfällen.  

Detta upplägg av kurser går i hand med audionomyrkets huvudsakliga områden nämligen det 

tekniska och beteendevetenskapliga. Som en verksam audionom så jobbar man en hel del med 

teknik i form av hörapparater och andra mätutrustningar samt är man i ständig kontakt med 

den kommunicerande människan “Huvudområdet hörselvetenskap tar sin utgångspunkt i 

studiet av människan som kommunicerande varelse samt den omgivande ljudmiljöns inverkan 

på kommunikationen” (Utbildningsplanen, ht 2009). Utifrån studiens resultat det framgår 

också att audionomstudenterna har tillägnat sig kunskaper inom teknik och beteendevetenskap 

och känner sin styrka i dessa ämnen vilket förmår till att skriva sina arbeten inom just dessa 

områden. En annan möjlig förklaring till det erhållna resultatet kan vara att just medicin inte 

är  starkt involverade i audionomsyrke och begränsas med en ytlig genomgång av ämnen. 

När det gäller examensarbeten skrivna i området humaniora så handlar samtliga om 

hörselrehabilitering och kommunikation vilka är grundstenar i audionomens arbete. Det 

relativt låga antalet examensarbetena i det aktuella området kan förklaras med ämnets 

karaktär. Examensarbetena i humaniora är genomförda i bland annat form av intervjuer, 

journalundersökningar vilka är lite osäkra metoder att genomföra. Därför att studenterna blir 

beroende av yttre faktorer som bland annat ej beviljande tillstånd för tillgång till sjukhusets 

journaler. Logistiska problem i form av kontakter med avdelningschefer och olika 

överenskommelser parterna emellan kan utgöra ett ytterligare problem med genomförandet av 

dessa studier. 

Beträffande medicinska kunskaper hos audionomstudenter så begränsas dessa till en 

genomgång av balans, örats-och hörselbanors anatomi samt av en allmän kroppsanatomi. Att 

skriva examensarbetet i medicin kan ha sina svårigheter som bland annat hantering av 

medicinska termer, kännedom om fysiologi och diagnoser vilket kräver djupare kunskaper 

samt antal kurser som skall ligga till grund i examensarbetet. Audionomprogrammet syftar 

inte till en fördjupad inläsning i det medicinska området vilket förklarar den blygsamma 

andelen av examensarbeten inom området. 
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Vilka metoder som använts i examensarbetena? 

 

Litteraturstudier, intervjuer, enkätundersökningar och experimentella studier är fyra typer av 

studier som framkommit som resultat i föreliggande studie. De flesta studenterna har valt att 

använda litteraturstudier för sina examensarbeten. Den andra typen av studie var 

enkätundersökning medan intervjuer och experimentella studier är knappt synliga. 

Fördelningen är klart dominerad av litteraturstudier och detta har sina såväl anledningar som 

svar. Sådan dominans kan förklaras med att litteraturstudier är oberoende av samspelet med 

andra faktorer i den bemärkelse att dem sällan kräver yttre arbete som bland annat 

telefonkontakter, utskick av papper och andra handlingar som t.ex. tillhör 

enkätundersökningar och experimentella studier.  

Litteraturstudier i princip kan genomföras så att säga “hemifrån” sittande vid dator. Tack vare 

den tekniska utvecklingen man kan få tag i allt material, litteratur som man behöver för sitt 

arbete. En annan anledning till att många väljer att göra litteraturstudier kan vara att 

studenterna under utbildningens gång lär sig att söka, analysera och värdera information samt 

dra slutsatser. På så sätt liknar litteraturstudien en vanlig utbildningsprocess där man läser, 

skriver och hanterar information vilket studenterna kan vara vana vid. En ytterligare möjlig 

anledning till dominans av litteraturstudier kan vara förslag på uppsatsämnen som studenterna 

får av institutionen.  

Ur förslaget för uppsatsämnen för vårterminen 2012 framgår också att litteraturstudier är 

överrepresenterade bland andra metoder vilket kan vara en bidragande orsak till den aktuella 

situationen. Översikt av förslagen är följande: Litteraturstudie (5), experimentell studie (4), 

intervju (2) och enkätundersökning (3). Förslagen talar för sig själva att litteraturstudier utgör 

den största delen av alla föreslagna metoder. 

Enkätundersökningar utgör en fjärde del (ca 23 %) av alla typer av studier och detta kan 

finnas sin förklaring i det att studenterna under utbildningsgång lär sig hantera statistiska 

verktyg, göra uträkningar och läser kursen Experimentell hörselvetenskap under den sista 

terminen. Under denna kurs lär sig studenterna bland annat att kunna använda presenterade 

statistiska analysmetoder, utföra beräkningarna och göra korrekta tolkningar av resultatet. 

Man lär sig även att genomföra en mindre experimentell studie samt att kunna skriftligt 

rapportera studiens genomförande och resultat på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.  

Denna kurs som ges under terminen sex kan eventuellt upplevas som en färsk och ny kunskap 

för studenter som i sin tur vill testa sin kunskapsstyrka och därmed tar sig an på 
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enkätundersökningar. Trost (2007) påpekar att enkäter liknar personliga intervjuer med en 

skillnad att de som svarar på frågorna själv noterar sina svar och att någon intervjuare finns 

med i bilden vilket kan upplevas av studenter som en underlättande och positiv aspekt. 

Intervjuundersökningar som utgör ca 5 % av alla studietyper är representerade i lite mer 

omfattning än enkätundersökningar trots att kursen Forskningsmetodik, där man inhämtar 

teoretiska kunskaper om bland annat intervjuer, ges också under terminen sex. Sådant svagt 

intresse kan eventuellt förklaras med att intervjugenomförande är förknippad med den 

mänskliga faktor som t.ex. kommunikation vilket kan upplevas som en väldigt känslig aspekt. 

Att genomföra en intervju innebär också att kunna ställa lämpliga frågor i 

sammanhanget samt att kunna tolka respondenternas svar. Intervjun är enligt Holme och 

Solvang(1997) en krävande metod där forskaren måste kunna sätta sig in i och förstå hur den 

intervjuade upplever sin situation. Intervjuaren ska vara öppen för intervjuades åsikter och 

synpunkter samt icke-verbala reaktioner bör också noteras. Dessa aspekter kan utgöra både 

mödosamt och känsligt för genomförandet arbete vilket gör att studenterna förhåller sig 

försiktigt till intervjuundersökningar vilket återspeglas i studiens resultat.  

 

Experimentella studier som utgör den blygsamma 2 % av alla studier har troligen sina 

anledningar. Att kunna genomföra en experimentell studie kan kräva en satsning av olika 

resurser som bland annat materiella samt tids-och ekonomiska resurser. Författarnas erhållna 

egna erfarenheter av utbildningen på audionomprogrammet pekar på att studenterna avskräcks 

ofta från att genomföra experimentella studier. Anledningen till detta kan vara 

studenternas missuppfattning eller misstro till sina förmågor, kunskaper om den apparatur 

man behöver kunna hantera eller svårigheter med att utarbeta ett bra underlag eller design till 

sin studie.  

 

Vilka resultat har de kommit fram till?  

 

Åtskilliga studier berör olika hörselvetenskapsområden och bekräftar resultat av tidigare 

studier samt teorier om den tvärvetenskapliga aspekten av audionomutbildning.( Anniko et al, 

2006; Örebros universitet, 2009). Dominans av teknisk och samhälls- och 

beteendevetenskapsområde tyder på att de flesta studenterna läger stor vikt på kognition, 

kommunikationsförmåga hos den drabbade samt kontakt med omvärlden som egentligen 
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handlar om hörselfunktion och har en stor betydelse för individens arbets- och socialt liv 

(Anniko et al. 2006; Danermark, 2005; Friis-Liby & Groth, 2010). 

Dessa studiers innehåll täcker även olika patienters ålder som audionomer konfronteras med i 

sitt dagliga arbete: nyfödda, små och stora barn, yrkesverksamma och äldre patienter.  

De studenterna som har fokuserat på tekniskt området påpekar vikten av den tekniska delen 

av rehabilitering som består av tekniska hjälpmedel bland annat hörapparatutprovning. Med 

hörapparater får en individ med hörselskada möjlighet att bli rustad för att möta samhällets 

krav gällande kommunikationen som är en förutsättning för varje individ att kunna fungera i 

relationerna med sin omgivning (Smeds & Leijon, 2000). Till exempel Båsjö och Renström 

(2007) som skriver om “Hörselnedsättning och hörapparatnytta hos män och kvinnor” 

påpekar vikten av hörapparatnytta och användning i olika sociala sammanhang såsom 

familjen, sociala aktiviteter eller vid samtal i mindre grupp. 

 

Andra studenterna som fokuserat på samhälls- och beteendevetenskapliga området bekräftar 

teorier som hävdar att personen med hörselskada upplever inte enbart 

taluppfattningssvårigheter utan självkänsla, mental uthållighet och arbetsförmåga påverkas 

också (Danermark, 2005; Friis-Liby, & Groth, 2010). Han/hon skall inte bara behöva ha en 

teknisk hjälp utan de behöver även hjälp med sitt beteende samt tänkande, för att lindra de 

psykosociala effekterna av hörselnedsättning. Till exempel Hall och Lind(2007) i sin 

litteraturstudie “Psykosociala konsekvenser av plötslig hörselnedsättning” tar upp effekten av 

hörselnedsättning som leder till en försämrad livskvalité och ångest. 

I audionomens arbetsuppgifter ligger bland annat ansvaret att informera/förklara för patienten 

eller anhöriga till personer med nedsatt hörsel olika medicinska mekanismer som ligger 

bakom hörselnedsättning. De studenterna som har fokuserat på medicinska området 

understrycker vikten av att känna till dessa mekanismer genom att inhämta den kunskap i 

medicinska kurser under utbildning(Örebro universitet, 2009). Kunskapen blir ett verktyg som 

hjälper den verksamma audionomen att kunna förklara de medicinska orsakerna för patienter 

eller anhöriga vid behov och leda vidare denne för att få den rätta hjälpen. Till exempel i 

Kihlsten och Strömblads (2007) litteraturstudien som handlar om “King-Kopetzkys syndrom” 

påängteras vikten av att känna igen symptomen trots en normal audiogramskurva, ställa en 

rätt diagnos och skaffa rätt hjälp för patienten i samarbete med hörselpedagoger eller 

gruppcounselling. 

Kommunikation är en förutsättning för att individen, i allmänt, skall fungera i 

samhället(Danermark, 2005; Smeds & Leijon, 2000). I det humanistiska området är det 
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talperception- och kommunikationssvårigheter vid hörselnedsättning som det handlar om. De 

studenterna som har fokuserat på detta område tar upp frågor som uppstår vid brister i 

talperception- och kommunikation hos dessa individer. Vi har till exempel Svärd Martys 

(2008) litteraturstudien “Audiovisuell talperception hos sensorineuralt hörselskadade “ som 

tar upp talperception vid samtal. Studien visar vikten av en audiovisuell presentation av 

talstimuli under samtal vid hörselskada vilket bekräftar Danermarks (2005) teorier om 

kommunikationsstrategier där han uppger att samtalspartner, skall helst inte vända ryggen till 

individen med hörselnedsättning under samtalet. 

 

“...I ditt personliga yrkesansvar ligger också ett ansvar att hålla sig uppdaterad i yrket och att 

fortbilda sig för ha möjlighet att, inom rimliga ramar, tillämpa de senaste rönen inom sitt 

arbetsområde” (SFS 2010:659). 

 

I Etisk kod för audionomer(2001) står det att varje enskild audionom i sitt yrkesutövande 

representerar samtliga audionomer som en grupp och bidrar till yrkestrovärdigheten. Detta 

innebär att audionom som individ skall vara medveten om att han/hon har skyldighet att 

utföra sitt arbete så att det håller hög kvalitet yrkesmässigt. Vidare står det i texten att 

audionomyrket skall kännetecknas av en vetenskapligt förankrad kunskap. Vi anser att 

examensarbeten utgör en del av den vetenskapliga förankrade kunskapen. Audionomen skall 

ständigt arbeta efter Socialstyrelsen tillsyn samt patientssäkerhetslagen (SFS 2010:659) som 

kräver att arbetstagaren ständigt uppdatera sin kunskap för att uppfylla patientens förväntan 

och säker vård på ett vetenskapligt sätt. Då är det upp till varje audionom att ta ansvar och 

implementera dessa resultat i sitt yrkesutövande. 

 

 Vilka databaser, typer av informationskällor och referenser som 

förekommer i examensarbeten? 

I och med att audiologi är ett tvärvetenskapligt ämne så bör audionomstudenterna utnyttja 

olika databaser för att hitta den information de behöver för sitt arbete. Beroende på ämnets 

tvärvetenskapliga karaktär används dem databaserna som innehåller den aktuella/uppdaterade 

information för det undersökta ämnet. Databaserna Medline, PubMed och Elin@Örebro är 

mest förekomande och förklaringen till detta är att de tre databaserna är oftast aktuella inom 

vårdområdet.  
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 Granskning av examensarbeten visade att audionomstudenter hanterar informationskällor på 

bästa sättet. De visade även sin förmåga att söka, hitta och sammanfatta material samt 

disponera det inom ramen för ämnet där de underordnade källorna efter syftet och 

perspektivet. 

Utnyttjande av databaser därmed utgör ett viktigt moment i skrivandet av examensarbete där 

studerande visar sin förmåga att söka och kritiskt granska informationen. Fördelen med 

databaser jämfört med tryckta informationskällor är att det går snabbare att söka i dem. Oftast 

gäller det att bara koppla upp sig till dem via internet vilket är rätt praktiskt.  

 

”När man lånar från en författare är det plagiat, men när man lånar från andra är det 

forskning” (Wilson Mizner refererad i Erikson, 2001). 

 

Refererandet till vad andra forskare tidigare har gjort är det som utpräglar vetenskapliga 

studier. Examensarbetenas referenslistor analyserades avseende antal referenser i elektronisk 

form och på engelska, antal vetenskapliga artiklar och böcker, forskningsrapporter, C-

uppsatser och doktorsavhandlingar, lagtexter. En stor variation av informationskällor, betonar 

Lindblad (1997), bidrar till kunskapsbyggande genom att stödja sin nuvarande forskning på 

tidigare forskning och därmed ger läsaren en möjlighet att kritiskt granska och på egen hand 

kontrollera tolkning. Harvardsystemet är det systemet som tillämpades för referensskrivandet 

i granskade examensarbeten.  

Rienecker och Jorgensen (2008) betonar att vid skrivning av examensarbeten det inte är 

lämpligt att förlita sig på grundlitteraturen inom området utan det är av stor vikt att använda 

sig av vetenskapliga artiklar för “ Ju mer vetenskaplig uppsatsen är desto mer måste man 

bygga på andras forskning som i sin färskaste form ofta publiceras i artikelform”(s.218).  

Det är oftast inte tillräckligt att enbart söka i kataloger över böcker eller tidskriftsartiklar 

därför måste författare söka i elektroniska informationskällor som är lämpliga när man söker 

efter artiklar i vetenskapliga journaler. Artiklarna utgör en kompletterande material till böcker 

eftersom vetenskapliga artiklar är mer up-to-date: Forskare skriver ofta först journalartiklar 

och sedan böcker, poängterar Rienecker och Jorgensen (2008). 

 

En hög andel av användande vetenskapliga artiklar i examensarbeten tyder på att studierna 

baseras på ett säker vetenskaplig grund. Däremot är hänvisningar till andras uppsatser eller 

doktorsavhandlingar presenterade med en låg andel och förekommer bara i enstaka fall. Att 

det saknas anknytning till tidigare forskning och därmed andras uppsatser återspeglas i 
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avsaknandet av påbyggnadsarbeten vilket visade att samtliga examensarbeten undersökte sitt 

ämne från grunden.  

Författarna av denna studie lade, under halvtidsseminariet under det aktuella examensarbetets 

skrivning, märke till att ingen av studenterna hade kännedom om att vissa uppsatsämnen 

redan hade förekommit och finns tillgängliga i DIVA. Tidigare examensarbeten hade redan 

lagt kunskapsgrunden vilket möjliggjorde för studenterna en påbyggnad och fortsatt forskning 

inom område. Men en fortsatt forskning kan kräva såväl högre arbetsbelastning 

som kunskapsnivåer vilken kan verka avskräckande för studenter. 

 

“Användandet av litteratur och vetenskapliga texter på annat språk än svenska är något mer 

vanligt i uppsatserna från universitet...”(Forsberg, 2006, s. 24). Studenternas användande av 

litteratur på annat språk tyder på att de kommer i direkt kontakt med vetenskapliga 

primärtexter. Detta stämmer överens med det resultat som framgår i granskningen av 

databaser där resultatet visar att vetenskapliga artiklar är publicerade i internationella 

tidskrifter och är oftast på engelska.  

Närvaro av engelskspråkiga referenshänvisningar (60 %) även tyder på att studenterna har 

internationella utblickar och fokuserar sig inte bara på en svensk vetenskap. Det relativa stort 

antal referenser på engelska språket tynger inte texten utan visar på att författarna är inlästa på 

ämnesområdet i internationell bemärkelse (Linblad, 1997). 

Hänvisningar till informationskällor i elektronisk form (40 %) av det totala antalet referenser 

tyder på att utveckling av elektroniska resurser gör det lättare att skaffa sig fram information. 

Backman (2008) betonar en kraftig ökning i utnyttjande av elektronisk publicering i den 

vetenskapliga kommunikationen där elektroniska tidskrifter är globalt tillgängliga vilket 

möjliggör såväl författning som läsning över hela världen. Resultatet visar att 

audionomstudenterna utnyttjar informationen i elektronisk form som är även både billigare 

och snabbare att producera och att få tag i jämfört med tryckta medier. 

 

Visuella typer av visuella illustrationer som förekommer i examensarbeten?  

 

Dysthe, Hertzberg och Hoel (2011) framhåller att det är pedagogiskt viktigt hur man gör 

presentationer Innan man ger sig på en resultatpresentation ska man noga tänka igenom vad 

som kan presenteras med hjälp av bilder, tabeller och figurer och vad som kan förklaras med 
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text. Bilder kan ge en viktig information och även kvalitativa studier använder sig av visuella 

förklaringar som ger läsaren bättre översikt och insikt än bara en ren text. 

 Vanliga statistiska begrepp tillämpas i egna undersökningar samt underlättar granskning och 

förståelse av andras användande. Om man har många siffror att redovisa är diagram, tabeller 

och figurer mer överskådliga. Enligt Backman (2009) ”Figur är sammanfattande benämning 

på alla slag av illustrationer, såsom diagram, kartor och skisser” (s.97). 

 

Resultatet av denna studie visar på att tabeller (54 %) och figurer (44 %) är mest använda 

visuella förklaringar i granskade examensarbeten. Man har kunnat även se att användning av 

visuella förklaringar var välgenomtänkt avseende vad som är lämpligt att presentera i tabeller 

och vad som kan illustreras med figurer. Tack vare visuella förklaringar kunde författarna till 

föreliggande studie snabbt orientera sig i hur samband mellan företeelser beskrivs och 

beräknas. Vi har även upplevt att vid genomläsningen av examensarbeten man vill gärna 

stanna upp vid visuella förklaringar för att avläsa det presenterade resultat. Det presenterade i 

till exempel en tabell resultat brukar förklaras och diskuteras vidare i löpande text vilket ger 

en full förståelse i sammanhanget. Det låga antalet av nyttjande av visuella förklaringar inom 

lärarutbildningen kan bero på utbildningens karaktär som berör mest humanistiska 

inriktningar med kvalitativa ansatser. Audionomutbildningen däremot med sin 

tvärvetenskapliga natur främjar användandet av både kvalitativa och kvantitativa samt olika 

metodologiska ansatser som medför presentation av resultaten i olika former inklusive 

visuella förklaringar. 

5. Slutsats 

 

Vi har kunnat konstatera att de flesta studenterna föredrar litteraturstudier framför empiriska 

studier vilket förklarar den stor andel vetenskapliga artiklar publicerade på engelska i 

internationella tidskrifter bland referenskällor samt användning av olika vetenskapliga 

databaser vid informationsökning.  Mer empiriska studier behövs dock. Generellt sett var 

examensarbetena i hörselvetenskap skrivna inom hörselvetenskapets fyra huvudområden. 

Utifrån de resultat vi har kommit fram till kan vi se att audionomstudenterna har i sina 

examensarbeten använt ett stor urval av databaser men CINAHL, Medline, PubMed och 

Elin@Örebro är de fyra mest förekommande bland de databaserna där studerande sökt 

information. Referenser i elektronisk form och på engelska språket är de mest förekommande 



31 

 

informationskällor i examensarbetenas referenslistor. Refererandet till utländsk litteratur visar 

på studenternas internationella utblickar under informationssökning. Visuella illustrationer i 

form av bilder och tabeller upptar också sin plats i examensarbetena och utgör en viktig 

komponent vid förmedling av informationen. Vi har i denna studie kunnat se att visuella 

illustrationer är bra redskap som studenterna inte tvekar att använda i sina arbeten. 

Litteraturstudier och intervjuer är mest representerade bland använda metoder medan 

experimentella och enkätundersökningar förekommer i mindre utsträckning. När det gäller 

områden så har audionomstudenterna berört följande hörselvetenskapsområden: humaniora, 

medicin, samhälls-och beteendevetenskap och teknik där samhälls-och beteendevetenskap 

samt tekniska områden är dominerande. 

Vi kan se tendenser utifrån våra resultat att metoder som tillämpas mer frekvent vid skrivning 

av examensarbeten är litteraturstudier medan experimentella studier förekommer väldigt 

sällan vilket väcker många frågor. 

Förhoppningsvis kan detta arbete fylla en funktion som ett pedagogiskt instrument som utgör 

ett underlag för framtida studier samt peka på förändringar som behövs när det gäller framtida 

val av uppsatsämnen och undersökningsmetodik. Genom att kartlägga vilka områden, 

metoder, resultaten och andra aspekter av intresse som finns kan man se vad som behövs 

fördjupas och utforskas mera.  

 

Förslag till fortsatta studier 

 

Vårt förslag är att det vore önskvärt att ansvariga för Audionomprogrammet 

uppmuntrar studenter under utbildningsgång att läsa tidigare studier för att ta reda på 

de områden som behöver utforskas mera för att deras egna studier skall grundas på dessa 

arbeten och på så sätt knyta an till varandra. Vi föreslår också att audionomerna skapar sig ett 

nätbaserat forum där årliga examensarbeten blir tillgängliga för yrkeskåren och där var och en 

skulle kunnat ta del av den allmänna kunskapsdatabasen. Samhället och arbetslivet måste 

också bli bättre på att ta tillvara till de nya rönen som forskarna bidrar med. Det gäller att 

yrkesverksamma inom vården och studenter följer och värderar utvecklingen inom sina 

områden. Forskningen ska komma till nytta! 
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Bilaga 1. Matris 

Examensarbetena skrivna av audionomstudenter vid Örebro universitet under 

perioden 2007-2011 
 

Nr Författare, år, titel Fokusområden Metod                Resultat  

1. Andersson, K &  

Karlsson, M. 

2007 

 

Benförankrad 

hörapparat,  

hur gör jag då? 

 

 

Teknisk Intervju Resultat är en tankeställare för audionomer 

om att BAHA inte bara är en 

hörapparatanpassning,  

den inkluderar också sårvården. samt att 

patientens användning av konventionella 

hörapparater skall har misslyckats på grund 

av 

en konduktiv hörselnedsättning i 

kombination med en eventuell atresi och 

otit.  

Noggrann utredning om patientens 

förutsättning att få BAHA och lämpliga 

audiologiska mätningar: tonaudiogram, 

talaudiogram och stapediusreflexmätning. 

Vid utvärdering bör man använda 

standardiserade frågeformulär, 

frifältsmätningar samt intervjua patienten. 

 

2. Båsjö, S.& 

Renström, A. 

2007 

 

Hörselnedsättning 

och 

hörapparatnytta 

hos män och 

kvinnor 

 

 

Teknisk Enkät TMV4 för de flesta brukare visar att höger 

öra var bäst för majoritet av patienter. 

Audiogramkonfiguration utifrån 

medelvärde, typvärde och median var olika 

för män och kvinnor. 90 % av männen hade 

för det mesta en brant sluttande 

diskantnedsättningskurva. Antal kvinnor 

med lätt och brant sluttande 

diskantnedsättning var lika många. 

Hörapparatanvändningsresultat visade att 

kvinnor använde hörapparater mer än män. 

Detta kunde bevisa att de hade mer nytta i 

sociala sammanhang än män. 

uppföljningsbesök är mycket viktigt, för att 

ta reda på om patienter fortfarande är nöjda 

med sina hörapparater efter en lång tids 

hörapparatanvändning. Audionomen ska 

tänka på att använda samma frågeformulär 

som tidigare vid uppföljning. 

 

 

3. 

 

Hall, M.& Lind, 

K-J 

2007 

 

Psykosociala 

konsekvenser 

Av plötslig 

hörselnedsättning 

 

Samhälls- och 

beteendevetenskap 

 

Enkät 
 

Patienterna som drabbas av plötslig 

hörselnedsättning upplever inte en sämre 

livskvalitet eller en högre grad av ångest än 

jämförbara svenska normalpopulationer. 

Sämre livskvalitet och ångest i höge grad 

observeras hos individer som lider av svår 

tinnitus, inte har återfått hörseln, samt de 

som fått plötslig hörselnedsättning i mer än 

4 år. 

Audionomen skall vara mer uppmärksam på 

patienter som fått en bestående plötslig 

hörselnedsättning, tänka på att fördjupa 
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analyser med hjälp av mätinstrumenten 

HADS- A, PIRS och EQ-5D, samt upptäcka 

i tid behovet av ett psykosocialt stöd. 

 

4. Kihlsten, J.& 

Strömblad, J. 

2007 

 

King-Kopetzkys 

syndrom 

Medicin Litteraturstudie KKS-orsaker som verkar många och varierar 

från sensoriska till centrala orsaker gör att 

sjukdomen verkar än mer komplex. 

Populationen som mer drabbas av syndromet 

är yngre individer och främst kvinnor. 

Eventuella orsaker kunde vara ett resultat av 

stress och psykologiska problem med 

utgångspunkt i yttre påfrestningar.  

Vikten av hörselvårdspersonal dessa 

patienter ta på allvar och lyssna på dem 

inom den kliniska verksamheten.  

 

5. Nykänen, J.& 

Saeedko M. 

2007 

 

Psykosociala 

effekter  

  av dövblindhet 

 

Samhälls- och  

beteendevetenskap 

Litteraturstudie dövblindhet är orsak till passivitet, 

aggressivitet mot sin omgivning och ett 

självskadande beteende hos barn med 

dövblindhet. Tillståndet ger upphov till en 

sämre hälsorelaterad livskvalitet. Författarna 

påpekar vikten av  

audionomer skall tillhandahålla mer 

information, kunskap om hörselnedsättning 

och dess konsekvenser till personalen som 

kommer i kontakt med dessa barn och deras 

närstående. Förse dem med tekniska 

hjälpmedel, stöd, och fortsatta insatser till 

barnet själv. Samt jobba i samverkan med 

olika professioner vilka barn är i stort behov. 

 

6. Bäckström, 

M.&Eriksson,B. 

2007 

 

Auditiv 

deprivering 

- i ett 

audionomperspekt

iv 

Medicin Litteraturstudie Studien påpekar att det inte finns någon 

specifik grupp som kan drabbas av en 

auditiv deprivering. Effekten av auditiv 

deprivering förekommer oftare hos individer 

med en asymmetrisk hörselnedsättning utan 

hörapparater än hos individer med en 

symetrisk hörselnedsättning med en 

monoaural hörapparatanpassning. Orsakerna 

till auditiv deprivering kan vara graden av en 

asymmetrisk hörselnedsättning. 

Det är mycket viktigt att audionomer vid 

auditiv deprivering tänker på att arbeta aktivt 

med audiologisk counseling, samt 

rekommendera binaural anpassning. Detta 

gäller även vid hörselskador i allmänhet. 

7. Eriksson, S. & 

Nordenmark, M.  

2008 

 

Nyttan av 

frekvenstranspone

ring som teknik i 

hörapparater. 

Teknik Litteraturstudie Fför apparat med frekvenstransponering 

behövs en generalisering av 

anpassningsregler. Resultaten skiljer sig från 

forskare till forskare. I en del forskningar 

uppgav deltagarna att de inte upplevde 

någon signifikant förbättring i hörbarhet, 

men i andra forskningar uppgav deltagarna 

att de upplevde en signifikant förbättring i 

hörbarhet. Ny forskning behövs. 

Två saker som audionomer bör ta hänsyn till 

i sitt kliniska arbete, när de funderar på att 

använda frekvenstransponering som teknik 

vid hörapparatanpassning, är hörselkurvans 

utseende p.g.a. olika av 
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hörselnedsättningsgrad samt 

träningsförmåga med frekvenstransponering. 

8. Humlebäck, E. & 

Segerlind, A.  

2008 

 

Kommunikation, 

hörselutredning 

och 

hörselhabilitering 

vid CHARGE 

syndrom. 

Svårkategoriserad Litteraturstudie Forskning fokuserar mer på barn än på de 

vuxna med syndromet.  Svårigheten att 

generalisera slutsatser kring CHARGE 

syndromet p.g.a. en stor variation i 

funktionsnedsättningar. 

Audionomer skall tänka på att 

hörselutredningsmetoder ska ingå bland 

vanliga mätningar. En tidig diagnos av 

hörselnedsättning, tidiga 

rehabilitering/habilitering åtgärder 

(hörapparater, CI) samt föräldrars counseling 

är att föredra. Dessa individers talförmåga 

påverkas negativt av flera funktionshinder 

de drabbats av och de är i stort behov av 

kommunikationsträning 

 

9. Lehto, C. & Östh, 

L. 

2008 

 

Ljudmiljör i 

Svenska skolor 

och dess 

problematiska 

effekter för elever 

och lärare 

Teknik Litteraturstudie Det finns negativa konsekvenser av 

oönskade ljudmiljöer på elevernas kognitiva 

förmåga. Buller är en bidragande faktor till 

tillfälliga tröskelförändringar, tinnitus eller 

hyperacusis bland elever. Var fjärde individ 

som lider av en svår tinnitus befinner sig 

bland lärare. Buller har påvisats som 

bidragande faktor vid röstproblem, 

hörselsymtom och stress. Det förekommer 

oftare hos kvinnliga lärare än hos manliga. 

Genus aspekten visar sig dock inte hos 

flickor och pojkarna. 

författare bedömer att audionomer ska ta 

ansvar att sprida mer information och 

kunskap till skolor, samt till allmänheten, 

om buller och om fritidsexponerings 

skadliga effekter. 

10. Näsström, C. & 

Wilhelmsson, F.  

2008  

 

Unika barn med 

unika öron. 

– en 

litteraturstudie om 

hörselmätningar 

och förebyggande 

hörselvård för 

barn med Downs 

syndrom 

Medicin Litteraturstudie Studien bekräftar att barn med Downs 

syndrom har olika grad av försening i sin 

utveckling som omöjliggör en aktiv 

medverkan. Resultat mellan barn utan och 

med DS skiljer sig vad som gäller BRA-

vågornas struktur. 

Audionomer skall tänka på att använda 

BRA, OAE samt tympanometri, då barn med 

DS inte behöver medverka aktivt till dess att 

de mognar och kan medverka aktivt i olika 

anpassade barnhörselmätningar. 

Habiliteringsåtgärder skall påbörjas så fort 

som möjligt när diagnosen är fastställd för 

en god språkutveckling. Hörselnedsättningen 

är av konduktiv karaktär på grund av 

vaxpropp och kroniska sekretoriska 

mediaotit.  Regelbundna audionombesök för 

mätningar och öronstatus kontroll är att 

rekommendera som förebyggande åtgärd. 

11. Svärd Marty, N.  

 

2008  

 

Audiovisuell 

talperception hos 

Humaniora Litteraturstudie Audiovisuell talperception hos personer med 

sensorineural hörselskada var mycket bättre 

än då stimuli presenteras enbart auditivt. 

hörselvården skall lägga vikt att använda 

kommunikationsstrategier, att audionomen 

använder rösten i kontakt med personer med 
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sensorineuralt 

hörselskadade. 

sensorineural hörselnedsättning, samt 

utbilda/informera närstående och personalen 

i kontakt med dessa människor. 

12. Axelsson, A. & 

Hammar, M. 

2009  

 

Träning av 

frekvensdiskrimin

ering - är det 

meningsfullt? 

 

Teknik Experiment Frekvensdiskriminationsträning är av stor 

vikt för att förbättra tröskelvärden, och den 

är bestående i 14 dagar efter 

träningsuppehåll. M1var mätning för 

otränade deltagarnas tröskelvärde, M2 var 

mätning för tränade deltagarna tröskelvärde 

och M3 var mätning för tränade deltagarna 

tröskelvärde efter 14 dagar 

Träning går att genomföra. 

Resultatsgeneralisering är säkerställt enbart 

när studien är genomförd med samma 

använda metoder som i studien med tre 

moment.. 

13. Backlund A-C. 

2009 

 

Grad av nöjdhet 

och ökad 

livskvalitet hos 

uni -respektive 

bilaterala 

hörapparatanvänd

are 

Humaniora Enkät Grad av nöjdhet och ökad livskvalitet är 

högre hos patienter med binaural anpassning 

än hos patienter med monoaural anpassning. 

Ett bra bemötande under anpassning bidrar 

mycket till detta. 

Audionomer ska tänka på bemötande. Ett 

bra bemötande gör att patienter känner sig 

väl omhändertagna, att personalen lyssnar 

och lever upp till deras förväntningar. Ett bra 

bemötande bidrar till att patienter lyssnar på 

all information kring hörsel och hörapparater 

samt till valet av en binaural anpassning som 

i sin tur bidrar till en ökad livskvalitet. 

Användningstiden skall inte tas för givet 

som ett mått. 

14. Engelbrektsson, J. 

& Reilin, A. 

2009  

 

Auditory Steady-

State Respons: 

En jämförelse 

mellan två 

kliniska 

instrument 

Teknik Experiment Jämförelse skedde mellan tonaudiometri och 

ASSR. Studien visade att instrument 1 

påvisade en god överensstämmelse mellan 

tonaudiometri och ASSR estimerade värden 

för normalhörande, däremot påvisade 

instrument 2 en sämre överensstämmelse. 

Placeringsställe för elektroder hade ingen 

betydelse för instrument.   

Ytterligare forskning behövs för att metoden 

skall kunna användas rutinmässigt. 

15. Isaksson, R. & 

Nilsson, S.  

2009  

 

Förändrad 

taluppfattning hos 

äldre. 

Medicin Litteraturstudie Taluppfattningsförmågan hos de äldre 

försämras med det biologiska åldrandet. 

Förändringarna som sker i hörselsystemet är 

försämring i lateraliseringen av talljud, 

neural kodning samt nerver i hörselbarken 

som förtvinar. Hörapparaterna är inte alltid 

en lösning för en förbättrad taluppfattning 

hos de äldre. Hörselträning vore kanske 

lösningen. 

Studien skall vara till hjälp vid 

diagnostisering samt rehabilitering av äldre. 

Audionomen får en förståelse för normal 

tröskel hos de äldre trots 

taluppfattningssvårigheter Viktigt att göra 

taluppfattningstester hos de äldre. Studien 

har även ett utbildningssyfte för såväl 

audionomer som för andra yrken i kontakt 

med de äldre. 

16. Lundgren, T. & Samhälls- och  Enkät Signifikant samband mellan 
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Järlesäter, S. 

2009 

 

Hörselnedsättning 

och 

självmordsbeteend

e 

– en undersökning 

av sambandet 

mellan 

självskattad 

hörselnedsättning 

och två aspekter 

av 

självmordbeteend

e 

beteendevetenskap självmordstankar, självmordsförsök och 

självskattad hörselnedsättning enligt 

variablerna oro, ängslan, ålder, kön samt 

ångest. Anledningar är känslor av skam, 

genans, stigmatisering som individen själv 

upplever vid oförmåga att höra i sociala 

sammanhang och på grund av samhällets 

attityder mot individen som uppfattas som 

socialt inkompetent. Kvinnors 

självmordsbeteende är större än mäns, då 

beteendet är kvinnors sätt att ropa på hjälp. 

Självmordsbeteendet är mer frekvent i 

åldersgruppen 36-65 år, då dessa individer är 

i yrkesverksam ålder samt mer beroende av 

sin hörsel.  

En counseling i grupp kan vara en bra åtgärd 

då dessa grupper av individer kanske kan se 

att de inte är ensamma i sin situation. 

 

17. Andersson, M. 

2010 

 

Hörselgångsmätni

ng– en objektiv 

metod för 

kvalitetssäkring 

vid 

hörapparatanpassn

ing 

Teknik Litteraturstudie Resultatet visar vikten av ett evidensbaserat 

arbetssätt som vilar på en vetenskaplig 

grund, gällande val av preskriptionsmetod 

och metod för en objektiv utvärdering. Samt 

skall obehagsnivåer vara ett mått för 

begränsningsnivåer vid 

hörapparatanpassning. 

Audionomer borde förlita sig mer på en 

objektiv utvärdering istället för att förlita sig 

på hörapparattillverkarens anvisningar för en 

individuell anpassning. Utrustning för 

hörselgångsmätning på audionomens 

arbetsrum skall finnas tillgänglig. 

18. Andersson, J. &  

Lindquist, S. 

2010.  

 

Programmet Hör-

1, ett komplement 

inom audiologisk 

rehabilitering? 

Teknik Experimentell Resultatet av denna undersökning visar hur 

programmet Hör-1 kartläger patientens 

hörsel i olika lyssningssituationer samt ger 

underlag till anhöriga, audionomen och 

patienten om vilka 

kommunikationsstrategier kan tillämpas. 

Programmet kan vara ett komplement i 

audiologisk rehabilitering om det 

rehabiliterande samtalet inte är tillräckligt. 

Övningar som ingår i programmet kan då 

hjälpa patienten att sätta ord på de 

svårigheterna som denne upplever i olika 

kommunikationssituationer. 

19. Berget, S. & 

Karlsson, C.  

2010 

 

Självskattningsska

lor och länkning 

till ICF 

Humaniora Litteraturstudie Författarna anser att ICF är otydlig och 

behöver utvecklas. APHAB: s länkning till 

ICF är svårt att genomföra på grund av ICF:s 

otydlighet. APHAB var den mest använda 

självskattningsskalan. 

Resultatet av detta examensarbete verkar 

som en tankeställare som påminner om att 

audiologisk rehabilitering innebär inte bara 

hörapparatanpassning utan inkluderar i sig 

psykologisk, pedagogisk, social och teknisk 

rehabilitering. 

20. Dahlström J.& 

Frohm, H. 

2010 

 

Samhälls- och 

beteendevetenskap 

Intervju Studien bekräftar tidigare studier som 

uppger att taluppfattningssvårigheter är 

oberoende av grad av hörselnedsättning. Den 

medför utanförskap och isolering. Tillståndet 
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Individual 

Experiences of 

Hearing Loss in 

South Africa 

har en individuell negativ verkan på 

taluppfattning hos personer med hörselskada 

i Sydafrika, i sociala sammanhang, i 

arbetsliv samt i privatliv. 

Gruppconselling ger positiva effekter, då får 

patienter möjlighet att utbyta sina 

erfarenheter av hörselnedsättning med 

varandra.  

21. Eklöf Bäckstrand, 

C. & Palmér, C.  

2010 

 

Dikotiska tester. 

Ett 

normalmaterial 

för elever i 

årskurs 1-4 i 

grundskolan 

Teknik Experiment Iingen skillnad mellan höger och vänster öra 

med ökad ålder vid nonsensstavelser. 

Bilateral liten ökning, fri och riktad 

rapportering vid olika dikotiska deltester 

samt en bilateral medelvärde ökning vid 

ökad ålder. REA (höger örat är dominant) 

vid stavelser, fri och riktad rapportering samt 

meningar rapportering i samband med LI 

(matematisk räkning där korrekta svar från 

höger respektive från vänster används) 

minskning.  

Ingen möjlig tillämpning inom 

audionomyrket då undersökningen inte var 

så lyckad. 

22. Gustafsson, K. & 

Hodin, E.  

2010 

 

Gruppcounseling 

inom audiologisk 

rehabilitering 

Samhälls- och 

beteendevetenskap 

Litteraturstudie Författarna av detta examensarbete har 

bidragit med egen modell för 

gruppcounseling samt betonat vikten av mer 

forskning om gruppcounseling speciellt ur 

ett svenskt perspektiv. Jämförande studie 

mellan individuell- och gruppcounseling 

föreslås genomföras. 

Gruppcounseling har tydliga ekonomiska 

fördelar gentemot individuell counseling, 

vilket kan vara aktuellt med tanke på dagens 

ansträngda fördelning av ekonomiska 

resurser. 

 

23. Hult, A. & 

Wiinikka, K. 2010  

 

Förändrar 

förinformation 

patientens 

motivation och 

förväntningar 

inför en 

audiologisk 

rehabilitering?. 

Samhälls- och 

beteendevetenskap 

Enkätstudie Resultatet visar att deltagarnas motivation 

varierar både före och efter 

förhandsinformationen. Deltagarnas 

förväntningar på rehabilitering har inte 

förändrats i stor utsträckning efter 

förhandsinformationen. Motivationen kan 

även påverkas av deltagarnas delaktighet i 

social kommunikation, upplevd 

hörselnedsättning och anhöriga. 

Det är av stor vikt att reda ut den 

hörselskadades motivation till 

rehabiliteringen för att säkerställa att detta 

sker av patientens egen vilja och inte på 

grund av anhörigas påtryckningar 

24. Johansson, E. & 

Persson, M. 

2010 

 

Utformande av 

hörselrelaterad 

informationsbrosc

hyr och 

informationsvideo 

för 

omsorgspersonal 

Humaniora  Baserat på tidigare forskning som visar på 

brist av kännedom om hörselrelaterade 

problem hos omsorgspersonalen gjorde 

författarna en informationsbroschyr - och 

video. Detta examensarbete utgör ett verktyg 

för omsorgspersonal och närstående och 

hjälper till att förbättra deras kunskaper 

kring hörselrelaterade problem. 

Resultatet av denna studie är tillämpbart 

inom audionomyrket då det innehåller 

kunskaper kring ett speciellt ämne som 
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och närstående omsorgspersonalen står i ständigt kontakt 

med. 

 

25. Larsson, K. & 

Lindberg, E. 2010  

 

Centrala 

hörselsystemets 

biologiska 

åldrande 

Medicin Litteraturstudie Genom sin förståelse av åldersrelaterade 

förändringar av hörselsystemet har 

författarna kommit fram till att drabbade 

personer behöver anpassas med hörapparater 

med avanserad brusreducering för att 

utesluta onödig auditiv information. Externa 

mikrofoner och t-slinga kan vara till stor 

nytta i dessa fall. 

Resultatet av detta examensarbete är 

tillämpbart inom audionomyrket vid 

hörapparatanpassningar för personer med 

centrala hörselskador. 

26. Muhic, A. &  

Olsson Dbala, A. 

2010 

 

Talperception hos 

barn med 

cochleaimplantat 

(CI) 

Medicin Litteraturstudie Det finns oenighet bland såväl tidigare 

forskning som i studien ingående i denna 

undersökning. Forskare är oeniga i frågor 

om hur dövhetens varaktighet påverkar 

utvecklingen av plasticiteten i centrala 

auditiva systemet och hur neuroner påverkas 

av avsaknad av auditiv stimulering. 

Potentiella Cochleaimplantatskandidater kan 

dra nytta av denna studie där de kan få 

information om hur stor nytta de kan 

förvänta sig från ett CI. Detta avser påverkan 

av operationsålder på talperceptionen 

27. Sigurdsson, J. &  

Wigertsson, D.  

2010 

 

Förekomst av 

ångest och 

depression hos 

individer med 

Ushers syndrom 

typ II 

Samhälls- och 

beteendevetenskap 

Enkät Förekomsten av möjlig depressionssjukdom 

ökar med såväl med stigande ålder som 

tilltagande hörselnedsättning. Män i äldre 

åldersgrupper med gravare hörselnedsättning 

är överrepresenterade vid förekomsten av 

depressionen.I kliniskt arbete ska man sträva 

efter en djupare förståelse för individen och 

andra aspekter som bland annat upplevelser 

och känslor som påverkar dennes liv. 

28. Svedin, H. & 

Svensson, M. 

2010  

 

Sound annoyance 

– Definitioner och 

användning av 

begreppet 

Humaniora Litteraturstudie Denna studie visar att olika forskare är 

oeniga om definitionen av begreppet sound 

annoyance men är eniga om att sound 

annoyance har negativ påverkan på 

människan. 

I audionomens etiska kod står det att 

audionomer ska informera, utbilda, 

förebygga och medverka till ökande 

medvetenhet om skaderisker inom 

hörselområde (SRAT, 2012). Genom att 

tillämpa resultatet av detta examensarbete 

kan audionomer öka medvetenheten hos 

befolkningen om konsekvenser av störande 

ljud. 

29. Amaha, T,. A., 

Carlsson, P. & 

Eskandari, A. 

2011 

 

Vårdmötet med 

vuxna patienter 

med 

invandrarbakgrun

Humaniora Enkät Denna undersökning kartlägger svenska 

audionomernas attityd och upplevelser av 

vårdmöten med patienter med 

invandrarbakgrund. Detta möte upplevs av 

audionomer inte som problematiskt men det 

framgår dock att skillnader i språket kan 

skapa svårigheter i vårdmötet. 

De ansvariga för hörselvårdsenheter och 

verksamma audionomer kan få nyttig 
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d ur den svenska 

audionomens 

perspektiv. 

information av arbetet och därmed bidra till 

högre kompetens inom audionomkåren. 

30. Andersson, S. & 

Eriksson, A. 

2011 

 

Ljudmiljön på två 

särskilda boenden 

för äldre. 

Teknik Experiment Köket var den bullrigaste lokalen på 

boenden där ljudnivå uppmättes till 94,2 dB 

SPL.Resultatet av detta examensarbete kan 

tillämpas av audionomer inom preventivt, 

utbildnings-och informationsarbete med 

buller och dess bekämpning. 

31. Bogren, S. & 

Nilsson, K. 2011  

 

Dikotiska 

lyssningstester. En 

mätmetod i 

testbatteriet för 

utredning av 

centrala auditiva 

störningar. 

Teknik Litteraturstudie Detta arbete har kartlagt hur verbala och 

ickeverbala presenterade stimuli påverkar 

den vänstra och högra hemisfären samt vad 

svarsmönster blir vid skador eller störningar 

på central nivå. 

Testet möjliggör identifikation av skador i 

auditiva nervsystemet samt utreder 

hemisfärisk funktion och asymmetri. 

32. Gunnarsdottir, K. 

&  

Luckey, M. 

2011  

 

Audiologisk 

rehabilitering. En 

litteratur- och 

enkätstudie i 

Danmark, Norge, 

Sverige och på 

Island 

 

Humaniora Syntes av 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansatser 

Uppsatsen har bidragit med kännedom om 

att tydliga lagar och föreliggande 

legitimation inom audionomyrket avsevärt 

höjer vårdkvalitén. 

Verksamma audionomer och de som jobbar 

inom hörselvården kan dra nytta av detta 

arbete då det finns insamlad information om 

likheter och olikheter mellan olika länder. 

33. Johansson, M. & 

Wessman, S. 

2011 

 

Gymnasieungdom

ar och stark 

musik. En 

enkätstudie om 

könsskillnader 

och attityder, 

hörselskyddsanvä

ndning och hur 

ofta de utsätter sig 

för stark musik 

Samhälls- och 

beteendevetenskap 

Enkät Studien visade att det inte finns någon 

könsskillnaden i ungdomarnas användning 

av hörselskydd och attityder till stark musik. 

Kännedom till de fakta som framgår i 

studien kan hjälpa verksamma audionomer 

att planera sitt förebyggande arbete samt 

utbildningsinsatser som riktas till 

befolkningen. 

34. Lindälv, D. &  

Malmström, L. 

2011 

 

Enkätstudie om 

gymnasieungdom

ars attityder till 

stark musik. 

Samhälls- och 

beteendevetenskap  

Enkät Studien påvisar att självupplevda 

hörselsymptom utgör en negativ påverkan på 

attityd till stark musik. 

Studiens resultat kan apppliceras på 

audionomernas preventiva arbete för att 

ändra ungdomarnas attityder och därmed 

minska förekomsten av hörselsymptom. 

 

35. Maj Dahlberg, A. 

&  

Hjärpe, M. 

2011 

 

Teknik Litteraturstudie Tester använts för att undersöka de centrala 

auditiva funktionerna. Hörselnedsättning 

påverkar resultaten på monaurala 

lågredundanta tester. 

En grundlig utredning av hörselnedsättning 
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Monaurala 

lågredundanta 

taltester 

innan tillämpning av testbatteri. Detta för att 

reda ut centrala auditiva processer. 

36 Nilsson, M. & 

Nordin, L. 2011  

 

Barn och 

ungdomars 

användande av 

Mp3-spelare 

Samhälls- och 

beteendevetenskap 

Enkät Resultatet visar att barn och ungdomars 

användande av Mp3-spelare börjar i relativt 

tidig ålder. Inga könsskillnader i användande 

av Mp-3 spelare har under undersökningens 

gång uppmärksammats. Mp-3-lyssnande 

reducerar koncentrationsförmågan vid 

läxläsning. Ungdomar använder vanligtvis 

Mp-3 spelare då de transporterar sig. 

Genom att öka medvetenheten om risker 

som medför höga volymer kan audionomer 

bidra till ändring av lyssningsvanor hos barn 

och ungdomar. 
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