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Sammanfattning:  

Audionomyrket har utvecklats från ett assisterande till ett självständigt yrke. Framsteg inom 

forskning berörande audiologi ställer höga krav på audionomens kompetensutveckling. 

Internationellt har det undersökts hur kompetensutveckling kan förbättras, genom bildandet av 

frivilliga eller obligatoriska kompetensutvecklingsprogram, för att ge en säker patientvård och 

en tillfredsställande yrkesutveckling. I Sverige ansvarar varje audionom enskilt för sin 

kompetensutveckling. Det finns i dagsläget inga studier som undersöker svenska audionomers 

inställning till att införa liknande kompetensutvecklingsprogram som finns internationellt, 

vilket är motivet bakom studien. Syftet är att undersöka svenska audionomers inställning kring 

frivilliga samt obligatoriska kompetensutvecklingsprogram med tillhörande gransknings-

process för att vidareutveckla audionomprofessionen och hålla samtliga yrkesverksamma 

ajour med ny vetenskap. En kvantitativ metod i form av en webbenkät tillämpades för att nå ut 

till ett stort omfång yrkesverksamma audionomer över hela Sverige. Studiens resultat visar att 

ett stort antal yrkesverksamma audionomer är positivt inställda till det frivilliga samt 

obligatoriska kompetensutvecklingsprogrammet med tillhörande granskningsprocess. En 

förändrad form av kompetensutvecklingssystem än den nuvarande är därmed eftersträvad av 

majoriteten. Studiens resultat har tagit fasta på att kompetensutvecklingsprogram bör inriktas 

mot både de tvärvetenskapliga områden som professionen bygger på och audionomens 

specialiseringsområden. Audionomerna anser att tiden motsvarande en till åtta timmar per 

månad är tillräcklig för kompetensutvecklande aktiviteter. Audionomerna har en stor 

medvetenhet om vikten av att utveckla den professionella kompetensen. Hindrande faktorer 

som ekonomi, hög patientgenomströmning, tidsbrist, etc. minskar audionomernas möjlighet 

till deltagande av kompetensutvecklande aktiviteter. De yttre omständigheterna bidrar till att 

yrkesverksamma audionomer i hög grad önskar en förändrad form av kompetensutvecklings-

system än den nuvarande.  
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1. Bakgrund 

En profession växer fram 
Att tillhöra en profession definieras som yrkestillhörighet vars status och auktoritet bygger på 

en hög formell utbildning. Professionen är uppbyggd av individer med specialiserade 

kunskaper där den gemensamma strävan är definierad efter tydliga riktlinjer för utbildning, 

tekniska färdigheter och professionellt uppförande (Lubinski & Golper, 2007). 

Professionalism inom vården karaktäriseras av självständighet och beslutsamhet med 

patienternas bästa i åtanke. Professionella intresseorganisationer bildas där standard gentemot 

kollegor och patienter tydliggörs genom en etisk kod (Garner, 2007). Att tillhöra en 

profession säger därmed något om vem individen är, vad denne står för och vilka intressen 

och kunskaper denne innehar. För att kunna förstå de principer en profession arbetar efter idag 

och vilken riktning utvecklingen bör gå i, behövs kunskaper om dess historia och utveckling. 

Först då kan en förståelse infinna sig för dagens yrkesrelaterade frågor och hur professionen 

kan utvecklas och stärkas (Lubinski & Golper, 2007).  

Begreppet audiologi, och med det audionomyrket, myntades när ett stort antal soldater 

återvände hem från andra världskriget med grava hörselnedsättningar. De som den gången 

arbetade med hörselvårdande verksamhet var inga audionomer
1
 utan specialister inom andra 

yrkesgrupper (Harford, 2000). Sedan grundandet av audionomyrket för över 50 år sedan har 

yrkesutvecklingen varit explosionsartad. Audionomyrket i Sverige har sitt ursprung från 

1940- talet. Den s.k. "audiometrisen" hade på den tiden en assisterande yrkesroll med främsta 

uppgift att utföra hörselmätningar. En vidare utveckling av yrket till hörselvårdsassistent gav 

rätten att omhänderta patienter men öronläkaren skulle rådfrågas vid val av hörapparat (SOU 

1954:14). Yrket har sedan dess utvecklats till en betydligt mer autonom yrkesidentitet som 

dagens legitimerade audionomer innehar. I takt med självständighetsutvecklingen har även 

utbildningens längd och innehåll utvecklats för att möta nya kompetensbehov (Arvidsson et 

al., 1989; Bäckström, 2001; Lindström, 2004). I april 2006 fick audionomen rätt till 

legitimation och med den en skyddad yrkestitel, nya rättigheter, krav och skyldigheter 

(Socialstyrelsen, 2012). Under dessa sex decennier har audionomens banbrytande 

yrkesutveckling ändrat sin form från att vara ett assisterade yrke för öronläkare till ett 

självständigt arbete med legitimerad yrkestitel (Lindström, 2004).  

                                                 
1
 Begreppet "audionom" används i denna text även för engelskans audiologists. 
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Lagarnas inflytande 

Som legitimerad audionom regleras det dagliga arbetet av ett flertal lagar som bl.a. Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Den svenska 

audionomen berörs i stor utsträckning av krav om vårdgaranti som styrs av § 3 i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) samt §§ 1-2 i Förordning om vårdgaranti (SFS 2010:349), där 

patienten ska erbjudas vård inom en period på tre månader. Lagarna ställer formella krav på 

den vård som ges och vad legitimeringen för med sig. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) kap. 6 § 1 ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i enlighet med 

vetenskap och beprövad erfarenhet, där sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård ska 

ges som uppfyller kraven på evidensbaserat arbete. Enligt §§ 4 och 6 är audionomen som 

legitimerad även skyldig att upprätthålla en hög patientsäkerhet och ge anpassad information 

till varje enskild patient rörande sjukdomstillstånd, möjliga behandlingsalternativ och 

vårdgaranti. Något även § 2b i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) fastslår. Essentiellt 

är att denna säkerhet och information ska vara i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. För att kunna tillgodose detta faktum och uppfylla kraven på god, trygg och säker 

vård av hög kvalitet krävs att varje enskild audionom uppdaterar den befintliga kunskaps- och 

färdighetsbasen (Garner, 2007).  

Erfarenhetsbaserad kunskap 

Erfarenhetsbaserad kunskap inom vården växer hos den professionelle i takt med längden av 

yrkesverksamhet. Arbetslivserfarenhet berikas bl.a. av arbetsuppgifterna inom professionen, 

möten med patienter samt ett utbyte av erfarenhet med kollegor (Östlinder, Norberg, 

Pilhammar Andersson & Öhlén, 2006). Erfarenhetsbaserad kunskap ses som en viktig aspekt 

att ha med inom vården, då denna ger en visdom, personlig mognad och erfarenhet. Att 

inneha en erfarenhetsbaserad kunskap innebär att den professionella har fått möta patienter 

med olika symptom, behov och svårigheter. Detta bidrar till att den professionelle i 

patientbemötandet kan tillämpa ett sådant sätt som av tidigare erfarenhet har visat sig vara 

positivt (Östlinder et al., 2006).  

Östlinder et al. (2006) beskriver hur erfarenhetsbaserad kunskap många gånger blir outtalad 

och förblir en tyst kunskap. Detta förklaras som att kunskapen kan vara svår att sätta ord på, 

den tas för givet och värderas eller efterfrågas inte. När en stor del av yrkesverksamma inom 

samma profession går i pension samtidigt, riskerar organisationen att förlora en stor del av 

den kunskap som byggts upp genom åren. Därför är det viktigt att uttala, synliggöra samt 
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vidareförmedla den erfarenhetsbaserade kunskapen som professionella med lång 

arbetslivserfarenhet besitter (Östlinder et al., 2006).  

Hemmingsson & Ivarsson (2007) argumenterar för att den erfarenhetsbaserade kunskapen är 

lika viktig inom en profession som den teoretiska och att den ena nödvändigtvis inte utesluter 

den andra. Istället bör en växelverkan ske mellan de båda där det praktiska kunnandet ger liv 

åt det teoretiska genom reflektion. Genom systematisk reflektion kan det som utförs i 

praktiken motiveras med en god teoretisk grund istället för att baseras på tillfälligheter, egna 

traditioner och vanor (Hemmingsson & Ivarsson, 2007). 

Evidensbaserat arbete och kompetensutveckling 
Att arbeta evidensbaserat innebär att integrera den senaste forskningen i arbetet och ta 

kliniska beslut baserade på dessa. Dessa rön har genomgått en systematisk granskning och 

därmed blivit klassificerade som vetenskaplig kunskap med så få felkällor som möjligt 

(Golper & Brown, 2007). Den ökande tillgängligheten av information skapar i dagsläget en 

helt ny situation i mötet med vetgiriga patienter då dessa idag lätt kan söka upp begrepp, 

hörapparatinformation, och symptom på internet (Östlinder et al., 2006). Tillgängligheten 

leder till att audionomer i ökad grad behöver kunna berättiga och förklara valda 

behandlingsmetoder, hörapparatval och dess funktioner, något som även är påkallat genom 

kap. 6 i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Med den stora tekniska utvecklingen som 

fortlöpande sker på hörapparatfronten, det stora spektrum av vårdtjänster en audionom ska 

behärska samt ny bidragande forskning till dessa områden ökar kravet att arbeta 

evidensbaserat (Tye-Murray, 2009). Kompetensutveckling och kompetensutvecklande 

aktiviteter är därmed centrala komponenter för att tillägna sig och implementera den kunskap 

som ny forskning producerar (Garner, 2007). 

Enligt Armand et al. (1996) är kompetensutveckling inom yrket en etisk plikt där varje 

enskild yrkesverksam professionell har ett ansvar att upprätthålla sin yrkeskompetens. 

Uppskattningsvis föråldras 50 % av den medicinska kunskapen som därmed blir inaktuell 

inom en tioårsperiod. French & Dowds (2008) beskriver något som benämns "half-life 

konceptet", vilket innebär den tidsperiod kunskap och teknologi inom ett område blir 

föråldrad. För medicin och teknik är den tidsperioden satt till 5 år och inom psykologi mellan 

10-12 år. Meyer, Hanks & Olek (2007) argumenterar för att om detta påstående är sant så 

krävs det att alla yrkesverksamma måste vara engagerade och hängivna att ta in ny kunskap 

genom hela karriären. Efter audionomutbildningen ska audionomens kompetensutveckling 
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fortlöpa under hela det yrkesverksamma livet och kan därmed pågå under en 40-års period. 

Därför anser Meyer et al. (2007) att reflektionen över kompetensutvecklingens kvalitet och 

kvantitet bör lyftas, då dessa i sin tur påverkar hela professionens kunskapsbas. 

Definition av kompetensutvecklingsprogram 
Kompetens innebär den kunskap, och de färdigheter, värderingar och beteenden en 

yrkesverksam besitter som är nödvändigt för ett effektivt, tryggt och självständigt strukturerat 

arbete. Detta försäkrar utveckling och inlärning genom hela karriären. Kompetensutveckling 

är en sammanfattande beteckning av de planerade aktiviteter och åtgärder som genomförs för 

att påverka och utveckla den kompetensen (Allied Health Professions Project [AHP], 2003; 

Ellström & Kock, 2008). I olika delar av världen har kompetensutveckling systematiserats 

och olika program skapats för att kompetens och inlärning av ny kunskap ska kunna mätas 

och utvärderas. Kompetensutvecklingsprogram definieras som ett spektrum av aktiviteter som 

ska hjälpa den yrkesverksamme att utvecklas i yrkesrollen genom hela karriären för att 

försäkra en vård av hög kvalitet och uppdatera kunskaper och färdigheter (Health and Care 

Professions Council [HCPC], 2012). Internationellt benämns dessa program på olika sätt 

beroende på vilket land som berörs. I USA kallas det bl.a. för CE som står för Continuing 

Education. Kompetensutvecklingsprogram för läkare, tandläkare m.fl. benämns däremot ofta 

som CME för Continuing Medical Education. I bl.a. Storbritannien, Australien och Sydafrika 

är benämningen CPD för Continuing Professional Development. Gemensamt för alla 

benämningar är att programmet ska vara inriktat på utveckling och underhåll av professionell 

kompetens. Denna utveckling är till för att möta aktuella behov inom sjukvården och ge så 

god och säker vård och service till patienter och allmänhet som möjligt (Audiological Society 

of Australia [ASA], n.d.; HCPC, 2012; Health Professions Council of South Africa [HPCSA], 

2011; Palmer & Glattke, 2007). I denna studie kommer kompetensutvecklingsprogram 

fortsättningsvis benämnas CPD-program och inkludera de olika benämningarna för 

systematiserad kompetensutveckling som finns internationellt. 

Internationella lösningar 

Kompetensutveckling i USA  

Kompetensutveckling för audionomer i USA är i dagsläget frivillig. Det finns ett flertal 

yrkesorganisationer som erbjuder CPD-program vid medlemskap som t.ex. American Speech-

Language-Hearing Association [ASHA] och American Association of Audiology (AAA) 

(Martin & Clark, 2006). Huruvida kompetensutveckling ska vara frivilligt eller obligatoriskt 

har varit under diskussion sedan 1960-talet. Allteftersom har ett frivilligt CPD-program 
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utvecklats som erbjuder kompetensutveckling för yrkesorganisationernas medlemmar. 

Deltagande i programmet bekräftas med ett certifikat i klinisk kompetens som förnyas var 

tredje år (Meyer et al., 2007). De olika organisationerna kräver mellan 30-60 timmar av 

kompetensutvecklande aktiviteter under denna period (American Board of Audiology [ABA], 

2012; Meyer et al., 2007). CPD- programmet är frivilligt eftersom medlemskap i 

organisationen är frivillig. Deltagande i programmet och erhållandet av certifikatet ger 

förmåner för audionomen såsom högre lön, ökade jobb- och karriärmöjligheter, professionell 

trovärdighet och stolthet för den professionelle (ASHA, 2013a). Certifikatet förnyas
2
 genom 

deltagande i CPD- program där poäng samlas in för varje aktivitet via varierande typer av 

kurser och konferenser godkända av yrkesorganisationen (Meyer et al., 2007). Aktiviteterna 

registreras genom formell dokumentation som överlämnas till aktuell yrkesorganisation 

(ABA, 2012; ASHA, 2013b). 

Kompetensutveckling i Storbritannien  

Kompetensutveckling för audionomer i Storbritannien är för majoriteten obligatorisk. 

Huruvida audionomen deltar i ett obligatoriskt eller ett frivilligt program beror i dagsläget i 

hög grad på vilket verksamhetsområde audionomen är en del av. Enligt Jonathan Parsons, 

klinisk konsult vid National Health Service [NHS] (personlig kommunikation, 26 februari 

2013) omfattas audionomen av det obligatoriska CPD-programmet vid kliniskt arbete. 

Systemet i Storbritannien uppkom som ett resultat av ett stort utvärderingsprojekt sponsrat av 

Hälsodepartementet i England och inkluderade alla hälsoyrken, inklusive flertalet 

audionomer, under Health Care Professions Council (AHP, 2003). En registrering och ett 

deltagande i ett obligatoriskt CPD-program krävs. Detta sker genom deltagande av olika 

godkända kompetensutvecklande aktiviteter vilka förs in i en professionell portfolio som vid 

en granskningsprocess lämnas till berörd myndighet (HCPC, 2012).  

Även om aktiviteter, kurser m.m. ger poäng för audionomer i Storbritannien finns det inget 

minimumkrav på antal poäng eller timmar som ska uppnås under en CPD-period. Viktigare är 

effekterna av de kompetensutvecklande aktiviteterna och att det redovisas vad aktiviteterna 

bidrar till i förhållande till professionell kunskap, utveckling och praxis (HCPC, 2012). Även 

om inget krav finns rekommenderar myndigheten att 10 aktiviteter utförs och redovisas per år 

(Registration Council for Clinical Physiology [RCCP], 2012). 

                                                 
2
 Observera att det inte är audionomens yrkeslegitimation som förnyas genom programmet utan det kliniska 

certifikatet. 
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I Storbritannien har ett obligatoriskt system implementerats för att hålla sig uppdaterad med 

den utvecklingen som fortlöpande sker inom professionen och säkerställa en trygg vård av 

hög kvalitet för patienten (HCPC, 2012). Generellt anses en timme med deltagande i 

kompetensutvecklande aktiviteter generera ett poäng vilket ger bevis för utförda aktiviteter 

(British Acadamy of Audiology [BAA], 2012). I sin portfolio ska audionomen sedan 

kortfattat beskriva sin praxis för de senaste två åren och vad de kompetensutvecklande 

aktiviteterna har bidragit till samt stödja detta med dokumenterade aktiviteter (BAA, 2012; 

HCPC, 2012). 

Kompetensutveckling i Sydafrika 

I Sydafrika är deltagande i ett CPD-program för audionomer obligatoriskt. Systemet uppstod 

genom en uppsamling av regler och föreskrifter i en offentlig lag som hälso- och 

sjukvårdspersonal regleras av. Lagen har uppkommit som ett verktyg för att undvika 

missförstånd och konflikter som kan uppstå p.g.a. skilda politiska, ekonomiska, filosofiska 

och religiösa värderingar. Liksom systemet i Storbritannien är CPD-programmet obligatoriskt 

för att säkerställa en trygg, säker och evidensbaserad vård för patienten. Systemet används 

även som en garanti för att den yrkesverksamme är kapabel att utföra sitt yrke (HPCSA, 

2011). 

Årligen ska audionomen erhålla 30 kompetensutvecklande poäng. Fem av dessa poäng ska 

inkludera deltagande i kurser som handlar om etik, mänskliga rättigheter och medicinsk rätt. 

Godkända aktiviteter är indelade i olika nivåer, vilket ger olika många poäng per aktivitet 

beroende på hur omfattande utvecklingsarbete den professionelle utför (HPCSA, 2011).  

Kompetensutveckling i Australien 
Ett liknande obligatoriskt CPD-program har implementerats i Australien genom 

yrkesorganisationen Audiological Society of Australia Inc. För att få praktisera kliniskt som 

audionom i Australien krävs ett medlemskap i ASA vilket ger ett certifikat i klinisk praxis 

som utvärderas vartannat år (Allied Health Professions Australia [AHPA], 2010). Programmet 

uppkom som ett sätt att möta de höga kriterier yrkesorganisationen satt upp kring klinisk 

praxis (ASA, n.d.) vilket även är stadgat genom nationella lagar och bestämmelser (AHPA, 

2010).  

De audionomer som inte arbetar kliniskt behöver inte erhålla ett certifikat i klinisk praxis eller 

formellt registrera några kompetensutvecklande aktiviteter. Organisationen rekommenderar 

dock starkt att detta görs för egen personlig vinst och utveckling. Syftet med programmet i 



13 

 

Australien är i tillägg till en fortsatt yrkesutveckling främst att visa för staten, allmänheten, 

patienter, arbetsgivare och arbetskollegor att audionomen eftersträvar en hög kompetensnivå 

och en professionell utveckling (ASA, n.d.).  

Programmet i Australien bygger på ett poängsystem där 50 kompetensutvecklande poäng ska 

samlas in genom godkända aktiviteter inom en tvåårsperiod. Ett poäng motsvarar generellt en 

timme med kompetensutvecklande aktiviteter. Medlemmarna får fritt välja i vilken takt 

poängen samlas in samt inom vilka områden. Godkända aktiviteter, vars poäng samlas i en 

portfolio, är t.ex. seminarier, konferenser eller internkurser. Att vara aktiv inom ASA, ge 

handledning, delta i forskning eller mer formella former av kurser och utbildning ger också 

poäng (ASA, n.d.). 

Granskningsprocess 

Samtliga yrkesorganisationer och myndigheter i de ovan beskrivna länderna har en form av 

granskningsprocess för respektive CPD-program. Det frivilliga systemet i USA kräver att alla 

deltagare lämnar in ett formellt bevis för deltagande av utförda aktiviteter för att kunna erhålla 

certifikatet i klinisk kompetens (ASHA, 2013b). I Storbritannien och Sydafrika kontrolleras 

deltagandet genom att en viss procentenhet av audionomerna väljs ut till granskning (HCPC, 

2012; HPCSA, 2011). I Australien behöver samtliga lämna in sin portfolio till 

yrkesorganisationen men ett stickprov av dessa tas sedan ut till granskning (ASA, n.d). 

Vid en eventuell granskning blir den professionelle kontaktad och ska då uppvisa formella 

belägg för sin kompetensutveckling inom en viss tidsrymd. Om audionomen inte kan bevisa 

sitt deltagande av kompetensutvecklande aktiviteter ges en påminnelse där denne får 

ytterligare en viss tid på sig att göra det. Om formella belägg för kompetensutveckling 

fortfarande inte kan uppvisas, utfärdas inte certifikatet i USA och Australien (ASA, n.d.; 

ASHA, 2013b). I Sydafrika och Storbritannien upphör registreringen i respektive myndighet 

och audionomen anses som icke kapabel för sitt yrke (HCPC, 2012; HPCSA, 2011).  

Återinträde vid uppehåll 

Flera länder har i tillägg till ovanstående CPD-program infört vissa regler för vad som krävs 

för att återgå till audionomyrket efter en viss tids uppehåll. I Australien kan det kliniska 

certifikatet återfås efter en ansökan till ASA (n.d.). I Storbritannien varierar kraven efter hur 

länge uppehållet från yrkesverksamheten har varit. Är uppehållet längre än två år tas 

individen bort från registret och en uppdateringsperiod måste genomföras innan denne 

återigen är kvalificerad som yrkesverksam audionom (HCPC, 2012). Flera av länderna har 
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även undantag till granskning som gör att ett lika aktivt deltagande i CPD-programmet inte är 

nödvändigt. Dessa undantag är till exempel hälsoskäl, pensionsålder, föräldraledighet eller 

arbete utanför klinisk praxis. Den enskilde audionomens personliga skäl till att inte följa sin 

kompetensutveckling granskas individuellt och besluten om eventuella följder fattas därefter 

(ASA, n.d.; HPCSA, 2011). 

Kompetensutveckling i Sverige 

Brännström et al. (2010) har genomfört en enkätstudie i syfte att ta reda på audionomernas 

sätt att införskaffa sig ny kunskap. Resultaten visade att kompetensutveckling i dagsläget 

består av kurser och deltagande genom internutbildning, hörapparatleverantörer, 

högskola/universitet, konferenser samt inläsning av vetenskaplig litteratur. Av 

undersökningen framkom även att audionomernas sätt att förvärva ny kunskap varierar 

beroende på om audionomen arbetar inom landsting, privat-, statlig-, kommunal- eller privat 

men landstingfinansierad sektor samt ”annat”. Audionomer anställda inom statlig tjänst samt 

de som har ”annan” anställningsform deltar mer sällan på kurser anordnade av 

hörapparatleverantörer och läser istället fackböcker i större utsträckning. Inom privat sektor 

samt privat men landstingsfinansierad verksamhet deltar audionomer på kurser via universitet 

och högskolor i större utsträckning i jämförelse med övriga audionomgrupper (Brännström et 

al., 2010).  

Svenska Audionomföreningen [SvAf] (2012) driver frågor gällande utveckling och 

kompetensutveckling och har bland annat som syfte att arbeta för ökade kunskaper, skapa 

spelrum för debatt kring viktiga teman där medlemmarnas erfarenheter och kunskaper har en 

central roll. Föreningen anordnar audionomernas årliga utbildningsdagar de s.k. "audionom- 

dagarna" men inga formella kontroller eller förpliktelser förekommer, utan detta sker i 

dagsläget på eget initiativ. Även den etiska koden för audionomer (SvAf, 2001) lägger stor 

vikt på kompetensutveckling och att hålla kunskapen ajour med ny forskning. Den beskriver 

hur audionomen ska arbeta evidensbaserat och enligt beprövad erfarenhet och att varje enskild 

audionom har ett personligt ansvar att utveckla sin yrkeskunskap kontinuerligt inom 

yrkesområdet (SvAf, 2001).   

Motivering av syftet  
På grund av att kompetensutveckling inom audionomprofessionen idag sker på eget initiativ 

och ansvar (SvAf, 2001), varierar graden av deltagande i kompetensutvecklande aktiviteter 

hos yrkesverksamma audionomer beroende på dess arbetsfält (Brännström et al., 2010). 
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Lubinski & Golper (2007) listar upp ett stort spektrum av aktiviteter och ansvarsområden en 

audionom hanterar inom hörselvårdande verksamhet. Audionomens ansvarsområde är 

tvärvetenskapligt och omfattar både natur- och beteendevetenskapliga områden, där 

utvecklingen går framåt och nya områden som inverkar på hörseln påvisas. Sådana områden 

är t.ex. hörapparatteknik, kognition och ljudexponering (Hanks, Crumley, Dybala, & English, 

2007; Pilati et al., 2012; Seidman et al., 2013). Audionomens breda arbetsområde visar att 

kompetensutveckling är nödvändigt inom samtliga verksamhetsfält för att kunna tillgodose en 

bra och säker vård. 

Hur många som deltar på kompetensutvecklande aktiviteter, vad som anses som 

kompetenshöjande och vilka effekter detta har på patientsäkerheten och professionens 

utveckling är i dagsläget svårmätt. Anledningen till att det är svårmätt är att det i dagsläget 

inte finns ett CPD-program för audionomer i Sverige. Ingen tidigare forskning har 

identifierats som undersöker svenska audionomers inställning i dessa frågor, vilket är motivet 

bakom studien. 

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka svenska audionomers inställning gentemot frivilliga samt 

obligatoriska CPD-program med tillhörande granskningsprocess. 

Frågeställningar 
1) Vilken inställning har svenska yrkesverksamma audionomer till att ett frivilligt CPD-

program (som genom ASHA i USA) med tillhörande granskningsprocess införs i 

Sverige? 

2) Vilken inställning har svenska yrkesverksamma audionomer till att ett obligatoriskt CPD-

program (som genom HCPC i Storbritannien) med tillhörande granskningsprocess införs i 

Sverige? 

3) Vilka faktorer hänger samman med svenska yrkesverksamma audionomers inställning till 

kompetensutveckling? 

3. Metod 

För att nå ut till ett stort omfång yrkesverksamma audionomer användes en deskriptiv, 

kvantitativ forskningsansats via en enkätundersökning. Studien är observerande, prospektiv 

och tvärsnittlig, vilket innebär att författarna har en icke-deltagande roll under 
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datainsamlingen, att uppgifterna samlas in i nutid samt vid ett och samma tillfälle (Forsberg & 

Wengström, 2008). Den valda insamlingsmetoden är präglad av Poppers kritiska rationalism 

men också av postpositivismen. Den bygger på ett hypotetiskt deduktivt arbetssätt där 

operationaliseringen gett mätbara frågor och en teoretisk grund för statistiska analyser 

(Thurén, 2007). 

Operationalisering 
Holme & Solvang (1997) beskriver operationaliseringsbegreppet att gå från teori till empiri 

där den insamlade bakgrundsinformationen som arbetet bygger på ska leda till ett syfte och en 

preciserad frågeställning. Den operationaliserade definitionen av begreppen ger en tydlig bild 

av det studien vill undersöka och hur informationen ska samlas in. Operationaliseringen (se 

Tabell 1 i Bilaga 2) avgränsade således ett stort ämne till ett snävare område för att slutligen 

preciseras till ett mycket specifikt syfte. Begrepp skapades till litteratursökningsprocessen för 

lokalisering av relevanta artiklar och tidigare forskning inom området. Enkätens innehåll har 

genom denna process även preciserats (Trost, 2012).  

Urval 

Från 2007-2011 har antalet legitimerade audionomer i yrkesverksam ålder gått från 933 till 

1084 personer
3
. Även om majoriteten fortfarande arbetar inom landstingsstyrd hörselvård 

finns fler och fler audionomer även inom andra instanser som offentlig förvaltning, 

högskoleutbildning och arbetsförmedlande verksamhet. Fler arbetar idag även i ökande grad 

inom privat hörselvård och hos hörapparattillverkare (Socialstyrelsen, 2012).  

Urvalet lokaliserades genom Hörselvårdsregistret via Svensk hörsel (u.å.) där individer 

knutna till hörselvårdande verksamhet med nära patient/kundkontakt finns tillgängliga. 

Registret erhölls genom universitetsadjunkt Sara Båsjö vid Örebro universitet. Totalt fanns 

1849 kontakter med tillhörande e-postadress bokförda i Hörselvårdsregistret. Då författarna 

var intresserade av svenska yrkesverksamma audionomers åsikter har ett flerstegsurval utförts 

(Trost, 2012) eftersom registret även innehöll andra professioner. Efter sovringen av namn 

och e-postadresser som tillhörde övriga professioner fanns det 668 kontakter kvar. Enbart 

individer uppförda i registret som Audionom alternativt Leg. Audionom blev en del av urvalet 

för att försäkra oss om att inga övriga professioner kom med i det slutgiltiga urvalet. Det kan 

dock inte uteslutas att individer i registret som är audionomer men uppsatta under en annan 

yrkestitel blivit bortsållade. Audionomer knutna till Audionomprogrammet vid Örebro 

                                                 
3
 Anger det totala antalet utfärdade legitimationer till kvinnor och män under 65 år mellan 2007-2011. 
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universitet valdes bort från urvalet. Detta gjordes då dessa individer användes till 

granskningen av enkäten. Audionomer knutna till övriga lärosäten togs med i urvalet. Tio 

legitimerade audionomer var uppförda som föräldralediga och tjänstlediga och togs därmed ut 

från urvalet. Efter det att dubbletterna tagits bort fanns det 643 individer med tillgängliga e-

postadresser, kvar i registret. Dessa användes som den slutliga populationen för studien. Efter 

första utskicket av webbenkäten tog ytterligare en audionom kontakt med författarna och ville 

delta i studien, vilket gav ett slutgiltigt urval på 644 individer. Av dessa fanns audionomer 

verksamma inom landstingsstyrd hörselvård, privat-, kommunal-, offentlig- samt privat men 

landstingsfinansierad sektor. P.g.a. en begränsad tidsram beslutade författarna att inte försöka 

erhålla e-postadresser från de övriga av Sveriges legitimerade audionomer. 

Bortfallsanalys 

Av de ursprungliga 643 enkäter återkom 17 p.g.a. tekniskt fel där mottagaradressen var 

okänd. 24 enkäter återkom p.g.a. semester, sjukskrivning och föräldraledighet. Ytterligare fem 

returnerades p.g.a. att audionomerna avslutat sin anställning och en som gått i pension. Då 

alla registrerade i Hörselvårdsregistret får redigera sina egna uppgifter kan en viss del av 

bortfallet, i tillägg till audionomer som bytt arbete, även bestå av audionomer som har gått i 

pension (Svensk hörsel, u.å.). Då ett landsting spärrade tillgången till webbenkäten skickades 

fyra enkäter ut i pappersform till de berörda audionomerna, samtliga returnerades i ett färdigt 

frankerat kuvert som var bifogat med enkäten.  

En person avböjde till att delta då karriären som audionom var på väg att avslutas, ytterligare 

tre avböjde då de inte ville eller hade tid att delta. Detta gav ett totalt externt bortfall på 53,7 

%, d.v.s. så många som inte kunde eller ville delta i studien.  

Totalt erhölls därmed en svarsfrekvens på 46,3 %, där 16,5 % besvarade första utskicket, 23,6 

% vid påminnelse ett och 5,6 % vid påminnelse två. De fyra postenkäterna motsvarar 0,6 % 

av svarsfrekvensen. 20 svar var dubbletter eller tomma svar där enbart koden angavs och 

kunde därmed inte tas med i analysen (se Figur 1). 
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Figur 1 - Bortfallsanalys för studiens urval. 

Material 

En webbaserad enkät (se Bilaga 1) utformades i Google Drive utifrån de områden som 

operationaliseringen avgränsat. Trost (2012) beskriver hur respondentens goda vilja inte bör 

utnyttjas genom att lägga in frågor i enkäten som forskaren inte är intresserad av och som 

därmed inte används i analysen. Frågorna bestod av demografiska sakfrågor, samt attityd- och 

åsiktsfrågor. Första sidan i enkäten gav information kring hur enkäten var uppbyggd samt 

nödvändiga instruktioner för att kunna besvara frågorna. Här fanns även enkätens enda 

obligatoriska del vilket var angivandet av en personlig kod. 

Fråga 1-7 berörde de demografiska frågorna såsom kön, ålder, anställnings- och 

utbildningsförhållanden.  

Fråga 8-11 berörde aspekter kring de obligatoriska och frivilliga systemen, efter en kortfattad 

information om respektive kompetensutvecklingsprogram, för att ge respondenten en 

uppfattning om vad denne svarade på. 

Därefter fick respondenten ta ställning till en rad påståenden (12-16) kring programmen för att 

undersöka om vissa aspekter kring dessa system hänger samman med inställningen till 

programmen.  De fem svarsalternativ som fanns var “Instämmer inte alls”, “Instämmer i liten 

644 totalt utskickade enkäter 

- 643 enligt studiens urval 

- 1 Audionom kontaktar med önskemål om deltagande  

Externt bortfall (346 st.) 

- 295 ej returnerade enkäter 

- 24 p.g.a. semester/sjukskriven/ föräldraledig 

- 17 p.g.a. tekniskt fel 

- 5 p.g.a. byte av arbetsplats 

- 4 avböjde deltagande 

- 1 p.g.a. pension 

Internt bortfall (20 st.) 

- 14 dubletter 

- 6 enkäter innehöll enbart kod 

278 analyserade enkäter 
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utsträckning”, Instämmer i stor utsträckning, “Instämmer fullständigt” samt en kategori 

benämnd som “Vet ej/kan ej ta ställning”.  

Fråga 17 var enkätens enda öppna fråga där respondenten fick möjlighet att själv ge extra 

information eller kommentarer om någon fråga eller studien generellt.  

Procedur 
I ett missivbrev (se Bilaga 1) informerades respondenterna att deltagande i undersökningen 

var frivilligt och att ett informerat samtycke gavs genom att svara på enkäten. Detta innebar 

att författarna kunde analysera alla inkomna svar och samtidigt ta hänsyn till kravet om 

samtycke. Eftersom en webbaserad enkät skickades ut via e-post blev konfidentialitet en 

viktig etisk fråga. Namn till varje e-post byttes ut med en kod och i enkäten fick varje individ 

ange sin personliga kod. Koderna skickades ut individuellt och anonymiteten och integriteten 

till respondenterna värnades. Vid mottagna svar blev koderna synliga i ett kalkylblad och i e-

postlistan flyttades respektive kod med adress över till tackkortslistan. Påminnelser kunde 

med denna procedur enbart bli utskickade till individer som inte svarat och tackkort bli 

utskickade till de som varit vänliga att medverka.  

Databehandling 

Materialet från de insamlade enkäterna samlades automatiskt i ett kalkylblad i Google Drive. 

Materialet kodades i Microsoft Office Excel 2007. Efter kodningen fördes all data in i 

statistikprogrammet SPSS, version 20, för statistiska analyser av forskningsfrågorna. 

Deskriptiv data togs fram genom SPSS och studiens forskningsfrågor analyserades ur olika 

avseenden. De data som behandlades var icke-parametrisk eftersom den högsta skalnivån var 

på ordinalskala. P.g.a. denna skalnivå analyserades materialet med hjälp av Chi
2
- test och 

korstabeller för att hitta skillnader mellan främst anställningsområden och övriga 

demografiska variabler. Spearman's test användes för undersökning av samband mellan 

variabler. En signifikansnivå på 5 % användes för de statistiska analyserna (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2010). Respondenternas egna kommentarer analyserades och bröts ner i 

meningsbärande enheter. Dessa enheter granskades sedan för att hitta gemensamma drag och 

områden (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om giltigheten i en studie, om det som ska mätas verkligen mäts och om 

resultaten är generaliserbara på en större population, även kallat extern validitet. Begreppet 

intern validitet handlar om huruvida urvalet är slumpmässigt valt och systematiska fel 
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undvikta (Forsberg & Wengström, 2008). Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i 

undersökningen, om mätmetoden är stabil och uppvisar reproducerbarhet. D.v.s. att enkäterna 

skickats ut på samma tid, är ifyllda under samma förutsättningar och att det ger samma 

resultat vid upprepade mätningar (Trost, 2012). Andra faktorer som måste beaktas för att få en 

hög reliabilitet och validitet är huruvida den teoretiska begreppsramen genom 

operationalisering resulterat i frågor som handlar om det som ska undersökas. Är begrepp 

väldefinierade och tvetydigheter bortsållade har således en hög validitet uppnåtts genom att 

systematiska fel har uteslutits (Djurfeldt et al., 2010). Logisk validitet eller face validity är 

även viktigt i enkäter. Det handlar om att det ska vara en intern logik mellan frågorna vilket 

hör ihop med operationaliseringen så att inga tveksamheter uppstår för den som ska svara på 

frågan. Ett sätt att undvika detta och styrka både validitet och reliabilitet i mätinstrumentet är 

genom en pilotstudie eller granskning där ett visst antal individer får testa enkäten och tycka 

till om frågorna. Då kan brister upptäckas och elimineras innan enkäten skickas ut till det 

tänkta urvalet (Djurfeldt et al., 2010; Olsson & Sörensen, 2007). Med avsikt att ha en hög 

reliabilitet i enkätens frågor användes kongruens, vilket enligt Trost (2010) innebär att 

forskaren ställer flera varierande frågor kring huvudvariabeln som ska studeras. 

Då Brännström et al. (2010) rapporterade ett relativt högt bortfall i sin studie kring 

kompetensutveckling skickades vår enkätundersökning till alla audionomer som fanns 

registrerade i Hörselvårdsregistret framför att göra ett systematiskt urval av dessa. Enligt 

Trost (2012) är det även viktigt att respondenterna i urvalet har så lika förutsättningar som 

möjligt. Med detta menas att enkäten ska kunna tolkas av alla respondenter på samma sätt och 

att det inte ska kunna ske någon misstolkning av frågorna. Enkäten bör även besvaras av 

respondenterna vid en och samma tidpunkt på dygnet för bästa reliabilitet. I hänsyn till detta 

skickades enkäter samt påminnelser sent på kvällarna. Det individuella utskicket var 

tidskrävande vilket innebär att den första personen i urvalet fick enkäten flera timmar tidigare 

än den sista personen i urvalet. Dessutom skickades enkäten till respondenternas e-

postadresser via arbetet med avsikt att enkäten skulle finnas tillgänglig för alla respondenter 

direkt på morgonen.  

Enkäten granskades vid två tillfällen för att undersöka validiteten och reliabiliteten i enkäten 

så en inre logik fanns mellan frågorna. Vid första tillfället granskades enkäten av tre 

medstudenter på Audionomprogrammet vid Örebro universitet, vilket resulterade i att enkäten 

redigerades. Därefter granskades enkäten ytterligare en gång, av fyra lärare verksamma inom 

Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin vid Örebro universitet. Granskningen 
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resulterade i värdefulla kommentarer och enkäten redigerades ytterligare innan den skickades 

ut till studiens slutgiltiga urval. 

Etiska aspekter 
I samband med forskningsstudier finns det flera etiska aspekter att ta hänsyn till. Essentiellt är 

respekt för respondenternas integritet och möjlighet till självbestämmande, lika behandling 

samt att forskningen ska vara god och inte medföra skada. Detta inkluderar krav om 

information, samtycke och begriplighet. För att ge sitt samtycke till deltagande i en studie 

krävs att respondenterna är väl införstådda i vad deltagandet för med sig, vad materialet ska 

användas till, den förväntade nyttan och att deltagandet är frivilligt (Olsson & Sörensen, 

2007). Holme & Solvang (1997) beskriver ytterligare aspekter gällande konfidentialitet och 

anonymitet vilket innebär att värna om personskydd och att individer inte ska kunna 

identifieras i forskningen. Detta blir allt viktigare då datateknik och internet gör att 

information sprids allt snabbare. Vid enkätsvar gäller också konfidentialitet och i enlighet 

med Trost (2012) har information getts i studiens missivbrev om hur materialet bearbetas och 

analyseras och att inga respondenter kan identifieras vid redovisningen av materialet. 

4. Resultat 
Resultatredovisningen är indelad i fyra områden där del ett redovisar respondenterna utifrån 

anställnings- och verksamhetsområde, storlek på klinik samt utbildningslängd. Del två och tre 

redovisar respondenternas inställning till CPD-program och kompetensutveckling utifrån 

enkätens demografiska aspekter. Utbildningslängd kommer inte jämföras mot någon fråga då 

författarna anser detta som irrelevant för audionomens vilja att kompetensutvecklas, men 

denna variabel kommer däremot att redovisas deskriptivt. Del fyra redovisar respondenternas 

egna kommentarer från enkätens öppna fråga.  

Respondenterna 

Studien omfattar enkäter besvarade av 278 yrkesverksamma legitimerade audionomer varav 

256 var kvinnor (m: 44 år, mellan 23-68 år) och 22 var män (m: 39 år, mellan 26-65 år). 

Tabell 1 visar procentuellt respondenternas yrkesinriktning samt inom vilka 

anställningsområden dessa arbetar. En person har inte angivit sitt anställningsområde utan 

enbart angett "kliniskt med patientkontakt". Övriga verksamhetsfält som angavs var 

kundservice, projektledare och diagnostik för ÖNH. I kategorin "övrigt" har sex audionomer 

angivit ytterligare en riktning i tillägg till det huvudsakliga verksamhetsfältet i Tabell 1. Dessa 

områden var hörselpedagog, privat hörselvård med individuella hörselskydd, sektionsledare, 
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service med hörhjälpmedel samt handledning och utbildning. Tabell 1 visar hur majoriteten 

av respondenterna arbetar inom landstinget där den störta andelen arbetar kliniskt med 

patientkontakt.  

Tabell 1 -  Fördelning av audionomernas yrkesinriktning utifrån respektive anställningsområde 

 Inom 

landsting  

 

(n:210) 

Inom privat 

hörselvård  

 

(n:33) 

Inom statlig 

sektor  

 

(n:17) 

Inom privat men 

landstings- 

finansierad  

(n:16) 

Kliniskt med 

patientkontakt 
92,4 % 30,3 % 11,8 % 62,5 % 

Doktorand 1,4 % - 5,9 % - 

Chefsposition med 

patientkontakt 
- 9,1 % - - 

Chefsposition utan 

patientkontakt 
1 % 12,1 % - 6,2 % 

Forskningsaudionom 2,4 % 6,1 %  - - 

Produktspecialist/ 

säljare 
- 27,3 % - 31,2 % 

Ototekniker - 3,0 % - - 

Universitetslektor/ 

adjunkt 
0,5 % - 23,5 % - 

Adjungerad klinisk 

adjunkt (AKA) 
1,9 % - - - 

Konsult vid 

arbetsförmedlingen 
- 6,1 % 58,8 % - 

Övrigt 0,5 % 6,1 % - - 

Ytterligare ett verksamhetsområde har angetts utav 22 audionomer än det som framkommer 

av Tabell 1 då frågan gav möjlighet till flera alternativ (se Tabell 2 i Bilaga 2). 

Storleken på respondenternas arbetsplats är förhållandevis jämnt fördelade där 28 % av 

audionomerna arbetar på en klinik med 1-4 audionomer, 28,4 % på en klinik med 5-8 

audionomer, 11,9 % av respondenterna arbetar på en klinik med 9-12 audionomer och 29,9% 

är verksamma där 13 eller fler audionomer arbetar. Audionomer verksamma inom landsting 

förekommer i större utsträckning på kliniker där fler än 5-8 audionomer arbetar (se Tabell 3 i 

Bilaga 2). 

Angående audionomernas utbildning har majoriteten, 56,1 %, en 3-årig utbildning, 29,9 % har 

en 2-årig utbildning och 6,8 % har 1 år eller kortare respektive 4 år eller längre utbildning (se 

Tabell 2). 



23 

 

Tabell 2 - Anger procentuell fördelning av respondenternas utbildningslängd. 

Utbildningslängd      (n: 277) 

1-årig utbildning 6,8 % 

2-årig utbildning 29,9 % 

3-årig utbildning 56,1 % 

4 år eller längre 6,8 % 

 

Inställning till CPD-program 
Av audionomer anställda inom landstinget föredrar 27,3 % ett frivilligt CPD-program och 

18,2 % ett obligatoriskt CPD-program. Inom privat hörselvård föredrar 48,5 % ett frivilligt 

program, framför 21,2 % som föredrar det obligatoriska CPD- programmet. I likhet med 

audionomer inom privat hörselvård föredrar majoriteten, motsvarande 47,1 %, inom statlig 

sektor ett frivilligt CPD-program. 11,8 % föredrar ett obligatoriskt program. Audionomer 

yrkesverksamma inom privat men landstingsfinansierad hörselvård är mest positivt inställda 

till införandet av ett nytt system framför det nuvarande där 37,5 % i respektive kategori skulle 

föredra ett frivilligt alternativt ett obligatoriskt program (se Figur 2). 

 

Figur 2 - Verksamhetsområde i förhållande till audionomers inställning mot frivilligt, 

obligatoriskt eller nuvarande system för kompetensutveckling. 

En respondent som uppgav sig vara mellan två arbeten kunde inte ta ställning till frågan och 

hamnade därmed i kategorin "Vet ej/kan ej ta ställning". Två respondenter har inte alls 

besvarat ovanstående fråga.   
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Oberoende av verksamhetsområde visar resultaten att 31,4 % föredrar ett frivilligt CPD-

program.  Ett obligatoriskt CPD-program föredras av 19,1 % (se Figur 3).  

 

Figur 3 - Form av CPD-program svenska audionomer föredrar oberoende av verksamhetsområde. 

En procentuell variation förekommer gällande den önskvärda formen av CPD-program 

beroende på om audionomen är anställd inom landsting, privat hörselvård, statlig sektor eller 

inom privat men landstingsfinansierad hörselvård. Dock visar resultaten att en förändring är 

eftersträvad då inställning mot införskaffandet av ett nytt system är dominerande framför 

bevarandet av det nuvarande systemet (se Figur 4).   

 

Figur 4 -  Verksamhetsområde i förhållande till audionomens inställning angående införandet 

av CPD-program. 
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Resultaten visar att intresset för införandet av ett frivilligt eller obligatoriskt CPD-program är 

oberoende av verksamhetens storlek med avseende på antal anställda audionomer (se Figur 5). 

 

Figur 5 - Arbetsplatsens storlek i förhållande till audionomens inställning angående införandet 

av CPD-program. 

Frågan angående vilken form av CPD-program som den yrkesverksamma audionomen 

föredrar mest, besvarades av 277 respondenter. Av dessa har dock 17 % (n: 48) inte kunnat 

besvara eller ta ställning i frågan. Av analysen har det framkommit att 75 % av de 48 

respondenterna ändå har kunnat ange sin inställning mot ett obligatoriskt program. Resultaten 

visar att 47,9 % har både en positiv och negativ inställning till ett obligatoriskt CPD-program. 

16,7 % av gruppen uppgav ett positivt förhållningssätt samt 10,4 % uppgav ett negativ 

förhållningssätt mot det obligatoriska CPD- programmet (se Figur 6).  

 

Figur 6 - Inställning till ett obligatoriskt CPD-program med tillhörande granskningsprocess för 

gruppen "vet ej/kan ej ta ställning" i frågan om vilket CPD-program som föredras.  
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Samma mönster finns hos hela gruppen (n: 277) oberoende av vilket form av CPD-program 

som föredras (se Figur 7). 

 

Figur 7 - Inställning till ett obligatoriskt CPD-program med tillhörande granskningsprocess för 

alla respondenter. 

 

Inställning till kompetensutveckling 

Studien undersökte även audionomernas inställning till andra aspekter som kan hänga 

samman med inställningen till införandet av ett CPD-program. Dessa var bl.a. vilka områden 

ett eventuellt CPD-program bör vara inriktat på, hur mycket tid som anses tillräckligt till 

kompetensutvecklande aktiviteter och huruvida kompetensutvecklingspoäng skulle ge högre 

motivation till deltagande.  

Tabell 3 beskriver inställningen till vilka områden ett CPD-program bör vara inriktat på i 

förhållande till om audionomen besitter specialkompetens inom något audiologiskt område 

eller inte. Ett Chi-2 test visade ingen signifikant skillnad (p=0,486) i svar mellan gruppen med 

specialkompetens och gruppen utan specialkompetens. Både gruppen med specialkompetens 

och de utan anser att ett CPD-program bör vara inriktat både mot de tvärvetenskapliga 

områden professionen bygger på och audionomens specialiseringsområden. Enligt analysen 

visar siffrorna däremot att fler som besitter specialkompetens anser att kompetensutveckling 

bör inriktas enbart mot specialiseringsområdet än respondenter som saknar specialkompetens 

(se Tabell 3). 
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Tabell 3 - Innehav av specialkompetens jämfört med innehållet av kompetensutvecklande aktiviteter 

 Vilka områden bör ett CPD-program vara inriktat på? 

Inom samtliga 

tvärvetenskapliga 

områden 

professionen 

bygger på 

Inom 

audionomens 

specialiserings-

områden 

Både inom 

tvärvetenskapliga 

områden och 

specialiserings-  

områden. 

Vet ej/kan ej 

ta ställning 

Besitter Du 

specialkompetens 

inom något 

audiologiskt 

område? 

Ja 
(n: 151) 

13,9 % 10,6 % 70,9 % 4,6 % 

Nej 
(n: 126) 

15,9 % 5,6 % 73,0% 5,6% 

 

Majoriteten av respondenterna, motsvarande 39,5 % respektive 39,1 %, anser att 1-4 samt 5-8 

timmar per månad är tillräckligt till kompetensutvecklande aktiviteter (se Figur 8).  

 

 

Figur 8 - Tid som anses tillräcklig till kompetensutvecklande aktiviteter. 
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Påståendet kring huruvida ett poängsystem skulle bidra till hög motivation att delta på 

kompetensutvecklande aktiviteter besvarades av 277 respondenter. Ett övervägande antal 

audionomer, motsvarande 49,1 %, instämde fullständigt och i stor utsträckning till påståendet 

(se Figur 9).  

 

Figur 9 – Svar på om ett poängsystem skulle ge hög motivation att delta på kompetensutvecklande 

aktiviteter. 

 

Påståendet huruvida det skulle vara bra om ett visst antal CPD- poäng var inom etik 

besvarades av 276 audionomer och åsikterna var delade. En större andel av respondenterna 

var positiva till påståendet, där 60,1 % instämde fullständigt eller i stor utsträckning (se Figur 

10).   

 

Figur 10 – Svar på om det skulle vara bra om ett visst antal CPD- poäng var inom etik. 
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Delade meningar rådde i frågan om audionomen kan tänka sig att använda 1 timme per månad 

av sin tid till olika former av kompetensutvecklande aktiviteter om dessa gav CPD- poäng. 

Svarsfrekvensen var jämnt fördelade mellan alternativen (se Figur 11).  

 

Figur 11 – Svar på om audionomen kan tänka sig att använda 1 timme per månad av sin tid till t.ex. 

internetkurser eller vetenskaplig litteratur om det gav CPD- poäng. 

 

Respondenterna var mer eniga i påståendet om att CPD-program enbart skulle ta värdefull tid 

från hörselvårdande verksamhet, där 89,5 % av respondenterna inte alls eller i liten 

utsträckning instämde i påståendet (se Figur 12).  

 

 

Figur 12 - Svar på om audionomen anser att CPD-program skulle enbart ta värdefull tid från 

hörselvårdande verksamhet. 
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Lika eniga var respondenterna i frågan huruvida CPD-program är onödigt och att audionomen 

lär sig mest genom erfarenheten som införskaffas i arbetet. 90,6 % instämde inte alls eller i 

liten utsträckning i frågan (se Figur 13).   

 
 

Figur 13 – Svar på om audionomen anser att CPD-program är onödig, och att inlärningen sker 

genom erfarenhet i arbete. 

 

En sambandsanalys av enkätens påståenden visar på flera signifikanta samband, vilka 

presenteras i värden mellan +1 till -1 (se Tabell 4). 

Tabell 4 - Korrelationsvärden och signifikans mellan variabler som rör enkätens påståenden.  

 

 

Spearman's r  

Poängsystem 

ger 

motivation 

Poäng inom 

etik 

Använda 

fritid mot 

poäng 

CPD-

program tar 

värdefull tid 

från 

hörselvård 

Lär mig mest 

genom 

erfarenheten i 

arbetet. 

Poängsystem ger 

motivation 

r = 

p = 

n = 

- 

    ,236** 

,000 

276 

   ,284** 

,000 

275 

-,066 

,272 

275 

-,110 

,067 

276 

Poäng inom etik 

r = 

p = 

n = 

   ,236** 

,000 

276 

- 

   ,159** 

,008 

275 

-,027 

,652 

275 

,025 

,682 

276 

Använda fritid mot 

poäng 

r = 

p = 

n = 

   ,284** 

,000 

275 

   ,159** 

,008 

275 

- 

-,127* 

,036 

274 

-,057 

,346 

275 

CPD-program tar 

värdefull tid från 

hörselvård 

r = 

p = 

n = 

-,066 

,272 

275 

-,027 

,652 

275 

-,127* 

,036 

274 

- 

   ,509** 

,000 

275 

Lär mig mest genom 

erfarenheten i 

arbetet. 

r = 

p = 

n = 

-,110 

,067 

276 

,025 

,682 

276 

-,057 

,346 

275 

  ,509** 

,000 

275 
- 

* p< 0,05  ** p<0,01 (2-sidig) 

Resultaten visar att ju mer audionomen anser att ett poängsystem skulle ge ökad motivation 
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vetenskaplig litteratur om det gav poäng. Denna inställning samverkar även positivt till att en 

viss andel av poängen vore inom etik. Ett positivt samband finns även mellan användning av 

sin fritid mot att poängen ska inkludera etiska frågor. Detta innebär att ju mer audionomen 

anser att poäng bör vara inom etik i desto större utsträckning kan denne tänka sig använda sin 

fritid till kompetensutvecklande aktiviteter. Ytterligare ett starkt positivt signifikant samband 

finns i tabellen. I ju större utsträckning audionomen anser att denne lär sig mest genom den 

erfarenhet som erhålls genom arbetet i desto större grad anses ett CPD-program ta värdefull 

tid från hörselvårdande verksamhet. Ett negativt samband finns i tabellen som säger att i ju 

större utsträckning audionomen anser att CPD-program tar värdefull tid från hörselvårdande 

verksamhet desto mindre kan egen fritid tänkas användas till inläsning av t.ex. vetenskaplig 

litteratur mot poäng. Övriga samband är inte statistiskt signifikanta men påvisar en logisk 

samvariation. När respondentens inställning är negativ mot ett CPD- program och ett 

poängsystem, värdesätter respondenten erfarenheten från arbetet i större utsträckning. På 

motsvarande sätt anser respondenten att CPD-program tar värdefull tid från hörselvårdande 

verksamhet.  

Respondenternas kommentarer 
Den öppna frågan, som placerades i slutet av enkäten, gav respondenterna möjligheten att fritt 

skriva kring faktorer som respondenterna ville förtydliga eller belysa ytterligare. 26,6 % av 

alla respondenterna har besvarat frågan och gett sina kommentarer. Framförallt fem områden 

kan belysas ur den öppna frågan vilka är: kommentarer kring nuvarande system av 

kompetensutveckling; vikten av att fördjupa och uppdatera befintliga kunskaper; 

kommentarer kring införandet av ett obligatoriskt CPD-program; generella kommentarer 

kring CPD-program; samt kommentarer kring oro och arbetslivserfarenhet. 

Nuvarande system av kompetensutveckling 

Enligt kommentarer råder det inom en del landsting så hårda åtstramningar i fråga om 

vårdgarantin att inga audionomer inom en och samma arbetsplats fått beviljat deltagande av 

kompetensutvecklande aktiviteter inom en längre period.  

”Ett obligatoriskt utvecklingsprogram ökar möjligheten att få kompetensutveckling 

överhuvudtaget. Förra året hade vi helt utbildningsstopp [...] – ingen fick åka på 

någon som helst utbildning. Detta år sökte jag att få åka på audionomdagarna, men 

blev nekad p.g.a. av pressen att hålla vårdgarantin - att det skulle ta tid från 

verksamheten." 
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Ytterligare en kommentar poängterar detta faktum: 

"Som det ser ut i mitt landsting har i princip all utbildning/kurser/konferenser dragits 

in p.g.a. av att vi måste klara vårdgarantin. [...]Detta gör att vi audionomer i 

förlängningen förlorar kompetens. Att då införa ett kompetensutvecklingsprogram 

skulle kanske tvinga arbetsgivarna att ge oss utbildning."  

Det framkommer också synpunkter om att kompetensutvecklingen för audionomen är 

varierande beroende på inom vilket landsting audionomen arbetar samt om audionomen är 

anställd inom privat hörselvård eller inom landsting. Den generella trenden i kommentarerna, 

oberoende av verksamhetsområde, är att dagens system av kompetensutveckling inte är 

tillräcklig för den svenska audionomen.  

"Som det är nu finns ingen möjlighet att kompetensutvecklas på min nuvarande 

arbetsplats. [...] Inte ens audionomdagarna prioriteras. Att det ska finnas möjlighet 

till kompetensutveckling på arbetstid ser jag som en självklarhet, det är ju min 

arbetsplats som får ta del av min kunskap och min ev. utveckling." 

Vikten av att fördjupa och utvidga kunskaper inom audionomprofessionen 

Kommentarerna belyser vikten av att ställa krav på varandra både från arbetsgivarens och från 

arbetstagarens sida gällande kompetensutveckling. Det har poängterats vikten av att 

kompetensutvecklingen inte bör ses som en ekonomisk förlust, utan snarare som en 

investering inför en effektiv och säker vård. Audionomerna anser att det är viktigt att hela 

yrkeskåren, oberoende av audionomens arbetsplats, aktivt arbetar för utveckling av 

professionen. 

"Om arbetsgivaren menar allvar med att det ska vara god kvalitet i vården är det 

också viktigt att audionomen får möjlighet att utveckla sig. Då får det ta tid från 

hörselvårdande arbetsuppgifter. Kvalitet i arbetet kommer helt naturligt efter 

kompetensutbildningen. Detta gynnar patienten men även arbetsgivaren."  

Om ett obligatoriskt CPD-program skulle införas 

Respondenterna beskriver hur önskan om deltagande på kompetensutvecklande aktiviteter är 

stor men att detta ofta möts av avslag från arbetsgivaren p.g.a. ekonomiska hinder och 

tidsbrist. Synen på ett obligatoriskt CPD-program beskrivs som något positivt både för 

audionomen men också för möjligheten till utveckling för hela professionen, något följande 

två kommentarer poängterar:   



33 

 

”[…] Om utvecklingsprogram skulle vara obligatorisk skulle även arbetsgivaren ta 

sitt ansvar. […]” 

"Fördelen med ett obligatoriskt system tror jag är att alla blir aktiva och att ledningen 

inte kan sätta P för det samt att arbetstid måste avsättas och jag kan inte använda den 

till annat än utveckling. Problem idag är att många vill utvecklas och åka på kurser 

men ekonomin hindrar." 

Införande av CPD-program med tillhörande granskningsprocess  

Det har framkommit olika åsikter om huruvida en förändrad form av CPD- program för 

audionomer bör införas samt om det alls föreligger något behov av det. En positiv inställning 

framläggs hos majoriteten till införandet av en granskningsprocess som följer upp 

audionomens deltagande av kompetensutvecklande aktiviteter.   

”[…] Känns som detta kan vara en väg att gå för att få bra kompetens och en 

hörselvård med kvalité!” 

Övriga åsikter i frågan belyser att ett poängsystem nödvändigtvis inte resulterar i en 

kompetensutveckling och att den individuella motivationen är essentiell för att uppnå en 

professionell utveckling.  

”Personlig motivation och engagemang är viktigt för att man ska ta till sig en 

kompetensutveckling. Att få poäng för att man varit på en konferens innebär ju inte att 

man fått mer kompetens. Man måste ju på något sätt använda sig av sin nya kunskap.” 

Det har även framkommit att kompetensutveckling bör ge belägg för löneförhandling med 

arbetsgivare, att kurser och utbildning ska finnas lättillgängliga och erbjudas för audionomen 

genom hela karriären oberoende av audionomens grundutbildning. 

”Jag tycker det är viktigt med kompetensutveckling men det bör vara på ens eget 

ansvar. Det är dock viktigt att de som ser till att kompetensutveckla sig uppskattas 

genom högre lön bl.a., jämfört med de som inte vill eller anser sig behöva utvecklas.” 

”[…] Ska det införas är det viktigt att det finns bra utveckling via internet och gärna 

något på hemort, något skulle gå att ha som studiecirkel där arbetsgruppen träffas och 

läser och diskuterar tillsammans t.ex. inom etik, moral, främmande kulturer.” 
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Oro 

Oro som har framkommit i samband med ett införande av CPD-program med tillhörande 

granskningsprocess är att behöva redovisa sina införskaffade kunskaper genom exempelvis 

olika test eller prov. Samt rädslan att audionombristen i Sverige inte skulle tillåta att 

programmet upprätthålls under en längre period. 

” [...] Om det skulle införas är jag rädd att många arbetsplatser inte skulle klara av att 

låta sin personal gå på detta. [...]” 

Arbetslivserfarenhet 

Respondenterna kommenterar även hur viktig och värdefull kunskapen är som bildas genom 

arbetslivserfarenhet. Denna är ovärderlig och bör därför lyftas fram bättre än vad den gör i 

dagsläget. Denna i kombination med formell kompetensutveckling utgör en optimal effekt för 

audionomens kunskapsutveckling. 

”[...]Man lär sig mycket genom erfarenhet men jag tycker att man även måste kunna 

läsa sig till vetenskap[...]” 

5. Diskussion 
I denna del granskas och diskuteras studiens design och metodik under metoddiskussion i 

syfte att belysa styrkor och svagheter med studien. Resultaten av undersökningen analyseras 

och diskuteras under resultatdiskussion. Detta följs upp med slutsatser där de, enligt 

författarna, viktigaste resultaten finns sammanställda och avslutningsvis ges förslag på 

forskning relevant för området. 

Metoddiskussion 
Den kvantitativa forskningsansatsen var en förutsättning för att nå ut till ett stort antal 

yrkesverksamma audionomer för att därmed kunna uppnå syftet med studien, vilket var att 

undersöka svenska audionomers inställning till CPD-program och kompetensutveckling. En 

kvantitativ metod beskrivs av Holme & Solvang (1997) som oerhört träffsäker när det gäller 

beskrivning av förhållanden i samhället vid undersökningstillfället, något denna studie ger en 

tydlig bild av. Det är dock av stor vikt att ha i åtanke vilken skalnivå informationen ligger på, 

att begrepp från teori till empiri är tydligt definierade och att inte mer avancerade test utförs 

än det som nöden kräver (Djurfeldt et al., 2010; Holme & Solvang, 1997). Holme & Solvang 

(1997) beskriver hur en kvantitativ ansats innebär många problematiska faktorer där tendenser 

finns att lägga mer tillit i siffrorna och dra fler slutsatser än det finns grund för. Det är inte 
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alltid närvaron av signifikanta samband och skillnader som ger ett intressant resultat utan 

ibland kan även frånvaron av dem ge tyngd åt resultaten (Holme & Solvang, 1997). Detta 

faktum bekräftar de resultat studien erhållit kring specialkompetens och åsikter angående vad 

kompetensutveckling ska vara inriktad emot. Avståndet mellan det teoretiska området och det 

författarna ville undersöka, var i denna studie stort. Således har mycket diskussion förts kring 

både den teoretiska - och operationella definitionen av begrepp för att öka validiteten och 

reliabiliteten i studien och det mätinstrument som användes.  

Eftersom införandet av ett frivilligt eller obligatoriskt CPD-program möjligtvis skulle omfatta 

alla yrkesverksamma audionomer, inom alla verksamhetsfält, var det viktigt för författarna att 

urvalet också återspeglade detta. Yrkesverksamma audionomer omfattades därför av urvalet 

oberoende av kön, ålder, utbildningslängd eller arbetslivserfarenhet inom professionen. Då en 

relativt stor svarsfrekvens ville säkerställas för analys av forskningsfrågorna valde författarna 

dessutom att skicka ut enkäten till samtliga audionomer i Hörselvårdsregistret. Brännström et 

al. (2010) redovisade ett stort bortfall, vilket är huvudorsaken till att enkäten skickades ut till 

alla audionomer i registret framför att göra ett urval av dem. Trost (2012) beskriver hur varje 

grupp som ska analyseras mot en viss variabel bör innehålla minst 50 individer för att 

procentuella beräkningar ska kunna utföras. I Sverige idag är antalet sysselsatta audionomer 

inte fördelat på det viset (Socialstyrelsen, 2012) och vikten av att erhålla ett specifikt antal 

inom varje anställningsområde var därmed inte så stor. För att åstadkomma en hög intern 

validitet i studien har grupperna innehållande snedvridet antal individer i vardera gruppen inte 

jämförts med varandra genom statistiska analyser. En mer deskriptiv tillnärmning har därför 

tillämpats.  

Trost (2012) beskriver att en svarsfrekvens vid enkätstudier vanligen är på mellan 50 och 75 

procent, vilket stämmer i stor utsträckning med denna studie. En nackdel med en webbenkät 

är att den inte gör sig påmind för respondenten i lika stor utsträckning som en pappersenkät 

gör. Anledningen är att en webbenkät tenderar att hamna långt ner i inkorgen bland alla andra 

e-postmeddelanden hos respondenten och därmed bli bortglömd. Av denna anledning får en 

webbenkät ofta en något lägre svarsfrekvens än vid enkäter i pappersform som skickas via 

post (Trost, 2012). Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till bortfallsfrekvensen i 

nuvarande studie. 

Trost (2012) beskriver hur en bortfallsanalys enklast genomförs genom att jämföra sin 

population med statistisk data av den totala populationen. Fördelningen av respondenterna i 
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denna studie bekräftas motsvara den senaste statistiken från Socialstyrelsen (2012) hur 

fördelningen ser ut för legitimerade yrkesverksamma audionomer i Sverige
4
. Även 

könsfördelningen av yrkesverksamma audionomer i vår studie motsvarar hur fördelningen ser 

ut i Socialstyrelsens (2012) statistik. Dessa faktorer styrker den externa validiteten i studien 

och ökar generaliserbarheten av resultaten trots att bortfallet var stort. Även om bortfallet, i 

likhet med Brännström et al. (2010), var stort har författarna försökt inkludera alla 

verksamhetsfält och anställningsområden som svenska audionomer verkar inom idag. Åsikter 

kring kompetensutveckling och de största hindren kring detta ska därmed återspegla alla 

kategorier och inte diskriminera de som valt ett annat verksamhetsfält inom yrket än det 

traditionella.  

Den externa bortfallet kan möjligtvis förklaras genom respondenternas egna kommentarer där 

det tydligt framkommer hur svårt de hade att avse tid för att besvara enkäten. En stor del av 

audionomer i dagens Sverige känner sig tidspressade på sin arbetsplats, vilket även bekräftas 

av Brännström et al. (2012) där var fjärde audionom, enligt en webbenkätundersökning, 

uppgav att arbetet förekommer i en högstressig miljö. Bortfallet skulle möjligtvis kunnat 

minskas ytterligare om ett verksamhetsområde hade valts, alternativt verksamheter inom ett 

begränsat geografiskt område, men författarna anser att detta skulle minska 

generaliserbarheten av studiens resultat till hela populationen. Om det externa bortfallet är 

oerhört stort rekommenderar Trost (2012) att göra ett underurval av de kvarvarande 

respondenterna som ännu inte har besvarat enkäten för att försöka öka svarsfrekvensen. Av 

dessa individer görs ett slumpmässigt urval där exempelvis var tredje individ sedan kontaktas 

via telefon. Det hade varit intressant att studera huruvida telefonpåminnelser hade ökat 

svarsfrekvensen i denna studie, men på grund av den begränsade tidsramen har författarna 

avsiktligt valt att endast använda sig av två utskickade påminnelser. 

Då studiens syfte var att nå ut till så många audionomer som möjligt och även på kort tid 

föredrogs en webbenkät som mätinstrument.  Detta har i enighet med Trost (2012), visat sig 

vara fördelaktigt då distributionen av webbenkäten håller utgifterna på en låg nivå och även 

gör det möjligt för författarna att på kort tid skicka ut enkäten till hela undersökningens 

population. Ett problem, som även Trost (2012) omnämner, var att ett begränsat antal enkäter 

hindrades av brandväggar installerade i respondenternas datorer. Detta problem kringgicks 

genom utskick av enkäten i pappersform till berörda parter. 

                                                 
4
 Anger siffror från 2010/2011 (Socialstyrelsen, 2012). 



37 

 

Holme & Solvang (1997) diskuterar hur det kan vara svårt att sammanfoga den uppfattningen 

av problemet forskaren har med hur det i mätinstrumentet uppfattas av respondenten. 

Huruvida en samstämmighet kring problemet existerar kan enligt Olsson & Sörensen (2007) 

bedömas om många respondenter svarat "vet ej" på en viss fråga, något som kan tyda på en 

låg inre validitet i enkäten. Ingen fråga i denna studie har fått genomgående osäkra svar. De 

frågor där en stor andel svarat "vet ej/kan ej ta ställning" är snarare relaterat till den stora 

komplexiteten i temat, och att det är svårt att ta ställning p.g.a. den begränsade informationen 

som gavs i enkäten kring internationella CPD-program.  

Av de inkomna kommentarerna från respondenterna har det framkommit att dagens 

kompetensutvecklingssystem inte är tillräcklig för den svenska audionomen. Intressant att 

studera är att en tredjedel av respondenterna ändå ville behålla det nuvarande systemet trots 

detta faktum. Trost (2012) beskriver hur svarsalternativens ordning i frågan kan påverka 

respondenternas svarsmönster. Det första svarsalternativet anses ofta som det ”riktiga” och 

väljs därmed i större utsträckning framför övriga alternativ (Trost, 2012). Ett sådant 

svarsmönster skulle kunna bidra till en viss felkälla i studien, då beskrivning av CPD- 

program internationellt innehöll mycket fakta, något som krävde tid och tålamod från 

respondenten. Att placera ”Nuvarande system där kompetensutveckling sker på eget ansvar 

[...]utan tillhörande granskningsprocess” som första svarsalternativ hade kunnat vara en 

möjlig utväg för respondenten att inte behöva sätta sig in i de övrigt föreslagna alternativen. 

Den tunga informationen om CPD- program tycks även ha bidragit till att respondenterna 

hade svårt att ta ställning i frågan. I hänsyn till eventuella svårigheter att besvara, de för 

enkäten så viktiga frågorna, har det dock tillämpats kongruens i undersökningen. Tack vare 

detta har inställningen kring ett obligatoriskt CPD-program kunnat observeras även från 

gruppen som inte kunde ta ställning kring vilken form av CPD-program som föredras.    

Av etiska skäl har respondenternas anonymitet och konfidentialitet prioriterats högt. 

Tilldelandet av en personlig kod formades efter rekommendationer av Trost (2012) och 

därmed kunde anonymiteten skyddas för respondenten. Löpnumret kunde sedan användas i 

avprickningssyfte då det inte vore etiskt rätt att skicka ut påminnelser till respondenter som 

redan tagit sig tid att svara. Det var även av vikt att information framkom i studiens 

missivbrev om att data i analys och framställning av resultat skulle behandlas med anonymitet 

såväl som konfidentialitet, i enlighet med rekommendationer av Trost (2012). 
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De statistiska analyser som utfördes omfattade de grupper som hade relativt likt fördelade 

antal individer. Enligt Forsberg & Wengström (2008) är det viktigt att studera gruppernas 

fördelning och bortfall i samband med dataanalys i studier som är baserade på 

enkätundersökning. Av dessa faktorer kan en intern validitet studeras och påvisas. 

Resultatdiskussion 
Den aktuella studien undersökte svenska yrkesverksamma audionomers inställning till ett 

frivilligt respektive obligatoriskt CPD-program utifrån demografiska faktorer. Denna 

forskningsinriktning är relativt outforskad både i Sverige och internationellt. På grund av detta 

outforskade område valde författarna att inte sätta upp några hypoteser om hur inställningen 

skulle komma att se ut kring de olika programmen utan har förutsättningslöst analyserat de 

svar som mottagits.  

Det är svårt att göra jämförelser med resultat från tidigare studier angående inställningen till 

ett frivilligt alternativt ett obligatoriskt CPD-program. Denna svårighet kommer av det faktum 

att alla implementerade program är utformade med individuella aspekter anpassade efter 

respektive lands enskilda behov. Den största svårigheten är bristen på tidigare studier som 

undersöker just inställningen till både frivilliga och obligatoriska CPD-program. Störst fokus 

ligger på effekterna av programmen efter dess införande. De studier som ser på inställningen 

hos den yrkesverksamme undersöker i större grad behovet av kompetensutveckling för att 

bedöma om det behövs en utveckling eller inte. Inga studier som författarna har lokaliserat 

söker den professionelles åsikt huruvida en förändring eftersträvas. Tidigare forskning 

inkluderar dock studier med olika forskningsansatser där både tvärsnittsstudier, longitudinella 

studier och litteraturstudier förekommer. Denna blandning av ansatser styrker de 

gemensamma framvisade resultaten tidigare forskning genererat. Det finns däremot ett flertal 

likheter mellan studiens erhållna resultat och tidigare forskningsresultat generellt gällande 

kompetensutveckling och CPD-program, något som diskuteras nedan. 

Studien visar att inställningen till ett frivilligt program är det som framträder som det mest 

önskvärda bland studiens respondenter framför det obligatoriska programmet. En möjlig 

förklaring kan vara att en stor del av respondenterna upplever det obligatoriska programmet 

som positivt men kontrollerande vilket framkallar en viss oro. Denna oro har inte minst 

framkommit av respondenternas kommentarer. Denna inställning bekräftas av French & 

Dowds (2008) som beskriver hur ett frivilligt CPD-program föredras i rädsla att förlora 

möjligheten att själv planera, välja och genomföra sin kompetensutveckling. Av samma 
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anledning kan även respondenternas val av nuvarande system förklaras. Upplevelsen av att 

behöva redovisa sitt deltagande i CPD-program upplevs av respondenterna med skepticism 

vilket är en trend som även bekräftas av Henwood & Flinton (2012).  

Intressant är att observera hur det minsta intresset för införandet av ett CPD-program, 

obligatoriskt eller frivilligt, föreligger hos audionomer yrkesverksamma inom landsting 

jämfört med övriga sektorer. En möjlig förklaring är att audionomer inom landsting påträffas i 

större utsträckning på kliniker med ett högre antal audionomer än i övriga 

verksamhetsområden. Där fler professionella arbetar tillsammans sker ett utbyte av 

erfarenheter och kunskaper naturligt (Östlinder et al., 2006). Brännström et al. (2012) visar 

även att det finns ett större socialt stöd på arbetet för de audionomer verksamma inom 

landstinget än i andra verksamhetsområden, vilket styrker författarnas teori.  

Minst intresse gentemot det obligatoriska CPD- programmet förekommer inom statlig sektor.  

Ett samband kan, enligt författarnas uppfattning, vara att denna grupp till stor del består av 

universitetsadjunkter och lektorer som på ett naturligt sätt får ny vetenskaplig evidens genom 

arbetet. 

Mest slående är dock resultatet att en klar majoritet av alla respondenter vill ha en förändring 

av nuvarande system. Tidigare forskning och även resultaten från denna studie visar på en stor 

kontrast i drivkraften till förändring. Dels kan önskan förklaras av de många hinder som 

respondenterna uttrycker finns kring kompetensutveckling i dagsläget. De största hindren 

beskrivs omfatta personlig och yrkesrelaterad tidsbrist, finansiella orsaker, personalbrist, 

geografiskt stora avstånd till aktiviteter, att det saknas stöd hos ledning och kollegor samt 

bristande tillgänglighet till nyttigt material. Dessa fynd redovisas även av andra studier 

(Barnes, Bullock, Bailey, Cowpe & Karaharju-Suvanto, 2013; French & Dowds, 2008; 

Rönnqvist, Thunborg & Ellström, 1999). Dessa hindrande faktorer tycks vara en stark 

bidragande faktor till att en förändring eftersträvas. Dels finns en önskan om egenvinst på ett 

personligt plan i förhållande till yrkesutveckling och ökade löneförmåner. Även vinning på ett 

organisatoriskt plan förekommer där en önskan om en utveckling av verksamheten resulterar i 

en hörselvård av kvalitet. Dessa förstärkande faktorer påvisas även i studier av bl.a. Joyce & 

Cowman (2007) och Meyer et al. (2007) vilka kan orsaka en stark vilja hos respondenterna att 

förbättra dagens kompetensutvecklingssystem. 

En liten andel respondenter anser att ett CPD-program är onödigt och anger att mindre än 1 

timme per månad är tillräcklig för att upprätthålla kompetensutveckling. Även om det är en 
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liten andel anser författarna att det är en viktig aspekt att adressera. Flera studier (Leggate & 

Russel, 2002; Lofwall, Wunsch, Nuzzo & Walsh, 2011) poängterar att en stor andel av 

yrkeskåren tenderar att delta i kompetensutvecklande aktiviteter. Dock är det alltid en liten 

andel av gruppen som inte kompetensutvecklar sig alls. Studiernas författare argumenterar för 

hur detta kunde undvikas om programmen hade varit obligatoriska. Alla professionella hade 

då fått delta och ta in kunskapen på lika villkor. French & Dowds (2008) påpekar också att 

även om trotsbeteende och motvillighet hos vårdpersonal är ett litet problem vid frivilliga 

CPD-program är det de som är mest motsträviga till programmet som behöver delta mest för 

att uppdatera sina kunskaper och färdigheter. 

Med tanke på att majoriteten av denna studiens respondenter är positivt inställda till 

införandet av ett CPD-program vill författarna poängtera vikten av att bevara yrkeskårens 

positiva inställning genom att inkludera audionomerna i utvecklingsprocessen. Henwood & 

Flinton (2012) beskriver hur viktigt det är med en positiv inställning vid införandet av ett 

CPD- program för att erhålla positiva effekter av den införskaffade kunskapen där ett 

reflekterande förhållningssätt tillämpas.  

Implikationer för audionomprofessionen 

Studiens resultat framhäver att det råder en stor medvetenhet kring audionomens behov av 

kompetensutveckling. Vikten av att audionomen bör utveckla sin profession och hörselvård 

kontinuerligt betonas av respondenternas kommentarer. Detta kan uppnås genom att arbeta 

utifrån en evidensbaserad vetenskap, vara uppdaterad efter senaste forskning, läsa till sig 

vetenskap och delta aktivt i kompetensutvecklande aktiviteter.  

Med tanke på den enorma kunskap som ständigt uppdateras bör även rutiner över den 

professionelles kompetensbehov följa utvecklingen. Författarna i denna studie argumenterar 

att en ökad diskussion kring den problematik studien har framvisat kan belysa behovet av att 

dagens kompetensutvecklingssystem revideras och förnyas.   

6. Slutsatser 
Det finns många faktorer som samverkar med varandra och som hänger samman med den 

inställningen svenska audionomer har gentemot kompetensutveckling. Faktorer som speciellt 

är värda att lyfta fram är audionomernas arbetslivserfarenhet, arbetsplatsens storlek samt 

tillgänglighet till kompetensutveckling i den befintliga anställningen. Inte minst har det 

framkommit ur studiens resultat att ett poängsystem kan ha en förstärkande effekt till 
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audionomens vilja att delta i kompetensutvecklande aktiviteter, där en till åtta timmar per 

månad anses som tillräckliga. Meningsfulla kurser med innehåll inom bl.a. etik samt 

kompetensutvecklingens inriktning är starkt samverkande till audionomens inställning. 

Resultaten från denna studie visar tydligt att ett frivilligt kompetensutvecklingsprogram 

föredras av ett stort antal yrkesverksamma audionomer, vilket också är en genomgående trend 

internationellt. Mest slående är resultatet att en klar majoritet av respondenterna önskar en 

förändring av dagens kompetensutvecklingssystem. Även om det frivilliga systemet ger en 

stor frihet att själv ta ansvar för sin egen kompetensutveckling kan det medföra ofrivilliga 

externa hinder. Trots att audionomerna önskar att delta i ett kompetensutvecklingsprogram 

finns hindrande faktorer såsom ekonomi, arbetsgivarens prioriteringar och krav om 

vårdgaranti, vilka kan bidra till att deltagandet måste ske utanför arbetstid. Ett obligatoriskt 

system kan motverka detta faktum då avsatt arbetstid till kompetensutvecklande aktiviteter i 

slutändan gynnar verksamheten.  

Förslag till vidare forskning 

Denna studie har undersökt svenska yrkesverksamma audionomers inställning till 

kompetensutveckling och CPD-program. Då ett stort intresse av att förändra dagens 

kompetensutvecklingssystem råder vore det intressant att utförligt kartlägga dagens system 

för att se vilka förändringar som skulle fungera bäst under de förhållanden som finns i 

Sverige. De CPD-program beskrivna i denna studie har alla individuella utformningar för de 

kulturvariationer som förekommer i respektive länder. En kartläggning av de internationella 

programmens för- och nackdelar krävs därmed för att hitta den riktiga vägen för svenska 

yrkesverksamma audionomer.   
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Tabeller  Bilaga 2 
Tabell 1- Operationaliseringsprocessen 

Operationalisering 

Profession/professionell Formell kompetens 

Audionomprofessionens utveckling mot 

självständigt yrke 

Kompetensutveckling/vidareutbildning/ 

kompetensutveckling 

Yrkeslegitimation - Lagliga skyldigheter 
Integrera kunskap - Evidensbaserat arbete - 

Erfarenhetsbaserat arbete 

Patientsäkerhet Obligatoriska/frivilliga CPD-program 

Audionomens kompetensutvecklingsmöjligheter Internationella modeller - effekter/hinder 

Obligatorisk/frivillig kompetensutveckling för audionomyrket i Sverige? 

 

Tabell 2 - Antalet audionomer som kryssat i ytterligare ett eller flera verksamhetsområden. 

 

Tabell 3 - Procentuell fördelning av antal audionomer på arbetsplats i förhållande till anställningsområde 

(n: 272) Inom landsting Inom privat 

hörselvård 

Inom statlig 

sektor 

Inom privat men 

landstings-

finansierad 

1-4 audionomer 44,9 % 29,5 % 10,3 % 14,1 % 

5-8 audionomer 70,5 % 12,8 % 11,5 % 5,1 % 

9- 12 audionomer 100 % 0 % 0 % 0 % 

13 eller fler 98,8 % 0 % 0 % 1,2 % 

 

Verksamhetsområde (n: 22) Kliniskt med 
patkontakt 

Produktspecialist/säljare Forskningsaudionom 

Forskningsaudionom 6     

Chefsposition utan 
patientkontakt 

  2   

Doktorand 1   1 

Produktspecialist/säljare 5     

Ototekniker   1   

Universitetslektor/adjunkt 1     

AKA 4     

Konsult vid 
arbetsförmedlingen 

2     


