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Sammanfattning: Audionomen har en viktig roll i att säkerställa god vård inom 
hörselrehabilitering. Hörselgångs- och frifältsmätningar är viktiga utvärderingsmetoder. 
Konsekvenser av att inte genomföra dessa mätningar kan innebära att hörapparatens inte ger 
optimal förbättring för patienten. Syftet med studien är att undersöka i hur stor utsträckning 
audionomerna i Mellansverige utför objektiva kvalitetssäkrande rehabiliterings- och 
utvärderingsmetoder i form av hörselgångs- och frifältsmätningar samt vilka faktorer som kan 
påverka i valet att genomföra eller inte genomföra dessa mätmetoder. Detta gjordes genom en 
enkätstudie som innehöll 25 frågor och besvarades av 107 yrkesverksamma audionomer i 
Mellansverige. Frekvens på genomförande samt faktorerna till val att genomföra eller inte 
genomföra hörselgångs- och frifältsmätningar undersöktes. Bemästrande av utförandet var 
den variabel som samverkade starkast med hur ofta audionomerna i stickprovet genomför 
hörselgångs- och frifältsmätningar. Bättre tillgång till teknisk utrustning innebär mer frekvent 
genomförande av mätningar. Inställningen till upplevd nytta har även den ett statistiskt 
signifikant samband med hur ofta mätningar genomförs. Dock är inte tidsbrist en statistiskt 
signifikant påverkande faktor. Tillsammans förklarar upplevd nytta, bemästrande och 
tillgänglighet av teknisk utrustning 46 procent av variationen i hur ofta hörselgångsmätningar 
genomförs. Audionomer som anger kvalitetssäkring och rutin på klinik som anledning att 
genomföra mätningarna, utför dessa statistiskt signifikant oftare. Studien indikerar att 
hörselgångs- och frifältsmätningar genomförs i liten utsträckning inom hörselvården i 
Mellansverige. Studiens resultat antyder att tydliga rutiner ökar frekvensen av genomförda 
mätningar. Vidare indikerar studien att ett positivt samband mellan ökat bemästrande och 
antalet genomförda mätningar finns. 

Sökord: Audionomer, hörselgångsmätningar, frifältsmätningar, kvalitetssäkring, 
bemästrande. 
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Bakgrund 

Audionomens yrkesroll  

Audionomyrket är tvärvetenskapligt och i utbildningen har audionomen fått kompetens över 
ett stort område där arbetsmetoder utvecklas utifrån kunskapsområdena naturvetenskap1, 
samhällsvetenskap2 och humaniora3 (Svaf, 2001). Audionomer är en legitimerad yrkesgrupp 
och enligt Socialstyrelsen (2013a) var 1170 audionomer legitimerade 2011-12-30. Att inneha 
legitimation innebär att yrkesutövaren står under samhällets tillsyn och har godkänts för 
yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. Legitimationen kan återkallas om 
yrkesutövaren allvarligt missköter sig (Socialstyrelsen, 2013b). Det är då betydelsefullt att 
alla audionomer har tillgång till de resurser som krävs inom sin profession för att kunna leva 
upp till de krav som ställs på yrkesutövningen. Audionomer arbetar ofta självständigt och 
inom yrket ingår arbetsuppgifter som förebyggande insatser, utredning, bedömning, 
rehabilitering och utvärdering av hörsel- och kommunikationsförmåga samt informering, 
undervisning och handledning. Varje audionom har ansvar för sina patienter och deras 
säkerhet i vården (Svaf, 2001).  

 

Objektiv och subjektiva utvärderingsmetoder 

Det finns olika metoder som används vid hörapparatutprovning, till exempel akustiska 
mätningar, psykoakustiska mätningar och subjektiva mätningar, dessa mätningar benämns 
ofta som subjektiva och objektiva mätningar. Dessa metoder skiljer sig åt gällande patientens 
medverkan. Objektiva mätningar är tillexempel hörselgångsmätningar4, där den akustiska 
samverkan mellan hörapparat, öroninsats och patientens öra studeras. Subjektiva mätningar 
handlar om patientens egen upplevelse av ljudbilden och ljudets kvalité vid 
hörapparatutprovningen. En typisk subjektiv mätning är att genomföra ett frågeformulär, 
patienten får då fylla i formuläret och göra en bedömning av den upplevda hörapparatnyttan.  
Frifältsmätningar är ett mellanting till objektiva och subjektiva mätningar. Vid utvärdering 
spelar dessa mätmetoder en viktig roll. Objektiva mätningar är betydelsefulla för att verifiera 
förstärkningen, då det kan vara svårt för patienten att veta hur ljudbilden bör låta för optimal 
hörbarhet. Patientens upplevda nytta och förbättring är det centrala vid utvärdering av 
hörapparatnyttan, därför är subjektiva mätningar också viktiga. Sannolikheten ökar således att 
alla väsentliga moment är inkluderade i rehabiliteringsarbetet (Smeds & Leijon 2000).   

 

 

 

                                                           
1 Medicin, fysik och teknik. 
2 Psykologi och pedagogik. 
3 Lingvistik och filosofi. 
4 Hörselgångsmätningar är ett samlingsnamn och avser alla mätningar som på något sätt beskriver ljudnivåer i 
hörselgången. I kliniska sammanhang brukar det benämnas REM (Real Ear Measurement). 
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Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring är ett brett begrepp inom hörselvården och är något som blivit allt viktigare 
för att klargöra nyttan av olika åtgärder. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det i 
paragraf 31 "inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras". Som legitimerade audionomer finns även tydliga krav att 
audionomen ska arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659). När det kommer till hörapparatutprovning är kvalitetssäkring en komplex process, 
vilket kräver stor kunskap inom området. Vid hörapparatanpassning inom hörselvården är 
kvalitetssäkring en betydande del av behandlingsgången för att säkerställa förbättrad 
hörbarhet, där objektiva utvärderingsmetoder spelar en viktig roll (Arlinger et al., 1994). 
Vidare diskuterar Arlinger et al. (1994) vikten av att säkerställa kvalitén i hörselrehabilitering 
och för att detta ska kunna uppnås bör hörselgångsmätningar samt taluppfattningsförmågan 
med och utan hörapparater mätas. För att kvantitativt se vilka resultat hörapparatutprovning 
gett i kvalitetssäkrande syfte är det viktigt att utvärdera resultatet. Detta är viktigt för alla 
parter i verksamheten samt brukaren (Smeds & Leijon, 2000). Wong och Hickson (2012) 
belyser vikten av att arbeta evidensbaserat. Enligt etisk kod för audionomer (Svaf, 2001) skall 
”audionomen arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det innebär följaktligen att 
audionomens arbetsmetoder skall vara vetenskapligt förankrade vid till exempel 
hörapparatanpassning. Audionomens etiska kod är en riktlinje för audionomer vad de bör följa 
och hur de bör handla i specifika situationer. Detta innebär att audionomen ska arbeta efter 
den senaste forskningen, vilket innefattar att genomföra hörselgångs- och frifältsmätningar5, 
men även att lyssna till patienten och dennes subjektiva upplevelser. Allt för att anpassa 
vården efter patientens behov och målsättningar. På socialstyrelsens hemsida finns det 
föreskrifter om kvalitetssäkring, där hänvisas det till SOSFS 2011:9 kap 3 och 4 om 
grundläggande bestämmelser vad gäller ledningssystem och rutiner. Det handlar om att 
vårdgivaren har ett stort ansvar för kompetensutvecklingen och att den tekniska utrustningen 
som krävs finns tillgänglig (SOSFS 2011:9). 

 

Hörselgångs- och frifältsmätningar 

För att en hörselgångsmätning ska kunna genomföras måste först ett fullständigt audiogram 
finnas sparat. För att få fram detta måste tonaudiometri genomföras. Tonaudiometri utförs för 
att kunna fastställa hörtröskeln för varje öra, det vill säga nätt och jämnt hörbar ljudstyrka för 
rena toner av olika frekvenser. Den som testas får lyssna på toner på olika frekvenser som 
varierar i styrka. Tonaudiometri utförs alltid monauralt (ett öra i taget). Testljuden presenteras 
som luft- eller benledda signaler. Vid dessa mätningar sitter testpersonen med hörlurar i ett 
ljudisolerat mätrum 6och trycker på en knapp när en ton uppfattas, eller på annat sätt indikerar 
att tonen har uppfattats (SAME, 1996). När patientens hörtrösklar har fastställts och det ses att 
patienten har en hörselnedsättning, påbörjas hörapparatutprovningen. För att hörapparaterna 
ska kunna programmeras måste ett audiogram ha sparats i programvaran NOAH. Det är sedan 
                                                           
5 Mätning av taluppfattningsförmåga med och utan hörapparat. 
6 Ett ljudisolerat rum där olika hörselmätningar genomförs. 
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hörtröskeldata från audiogrammet som ligger till grund för hur förstärkningens målkurva bör 
se ut. Målkurvan anges med en preskriptionsmetod/anpassningsformel och utgår från vilken 
förstärkning som anses ge mest nytta utifrån den aktuella hörselnedsättningen. Anpassning 
och justering av hörapparatens förstärkning sker därefter i den aktuella 
hörapparattillverkarens anpassningsmodul (British Society of Audiology, 2007; Smeds & 
Leijon, 2000). 

Hörselgångsmätningar genomförs för att verifiera vilken förstärkning som uppnåtts vid 
hörapparatutprovningen. Här kan verifiering ske för att säkerställa att de förstärkningsmål 
preskriptionsmetoden anger är uppnådda. Mätningen kan också användas mer generellt för att 
studera förstärkningskurvans form och på det sättet bedöma om förstärkningen är uppnådd 
och att kurvan är jämn (Smeds & Leijon, 2000). Hörselgångsmätningar är en effektiv metod 
när den används på rätt sätt, vid okunskap gällande genomförandet finns det risk att 
mätningen inte ger önskat resultat. Förstärkningen vid de olika frekvenserna kan bli för svaga 
eller starka, vilket leder till reducerad effekt av hörapparaten (Frye & Martin, 2008). Innan 
hörselgångsmätningar kan genomföras utförs otoskopering7, vilket innebär att hörselgången 
undersöks så att inget vax eller fukt förekommer som kan göra att felaktiga värden registreras 
vid hörselgångsmätningen (Smeds & Leijon, 2000). Därefter placeras en sondslang i 
hörselgången som är ansluten till en sondmikrofon. Sondslangen bör placeras så nära 
trumhinnan som möjligt, för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt. Testpersonen ska 
sitta placerad framför en högtalare som genererar en teststimuli. Personen ska vara placerad 
ungefär 0.5-0.75 meter från högtalaren vanligtvis med 0º eller 45º vinkel mot högtalaren. 
Signalen registreras och en jämförelse mellan ljudet utanför örat och inne i hörselgången med 
och utan hörapparat, visar hur mycket testsignalen har påverkats på vägen in mot trumhinnan 
(British Society of Audiology, 2007; Dillon, 2001; Gelfand, 2009; Frye & Martin, 2008). 

Boothroyd (2007) diskuterar målsättningen för en audiologisk rehabilitering. Författaren 
belyser här hur försämrad taluppfattning påverkar det sociala samspelet, livskvaliteten och att 
målsättningen med den audiologiska rehabiliteringen ska vara att motverka dessa. Därför är 
det viktigt att bekräfta att just taluppfattningen har förbättrats för att kunna avsluta 
rehabilitering, detta för att individen ska kunna fungera optimalt i sitt sociala samspel. 

I samband med att diagnostisering genomförs samt tontrösklar och taluppfattningsförmåga 
fastställs, är det rekommenderbart att genomföra en frifältsmätning (Smeds & Leijon, 2000). 
Vid detta stadium genomförs mätningen utan samt alternativt med patientens gamla 
hörapparat, om utredning för ny hörapparat är aktuell. I slutet av hörselrehabiliteringen 
genomförs sedan en till frifältsmätning för att kunna jämföra förbättringen i taluppfattning. 
Frifältsmätningar ska genomföras i ett ljudisolerat rum för att få mest stabil ljudmiljö, med 
minst risk för variationer i bakgrundsljud som kan påverka resultatet i mätningen (Bray & 
Nilsson, 2008). Därför kan det vara önskvärt att genomföra mätningen i ett mätrum. Mitt i 
mätrummet står en stol och runt stolen placeras 5 högtalare på 1 meters avstånd från stolen. 
Patienten placeras på stolen och får höra meningar eller enstaviga ord från högtalaren placerad 

                                                           
7 Undersökning av hörselgången för att se att hörselgången är fri från hinder som t.ex. fukt och vax samt att 
trumhinnan ser frisk ut. 
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rakt framifrån. Samtidigt hörs det ett konstant brus i de andra 4 högtalarna som är placerade 
vid 45º, 135º, 225º och 315º i förhållande till patienten (Nilsson, Soli & Sullivan, 1994; 
SAME, 1996). Det finns olika frifältsmätningar som kan göras, exempelvis Hagermans 
meningar med tio meningar om vardera fem ord i varje mening, HINT (Hearing in noise test) 
som består av 25 listor med 10 meningar i varje lista och fonemiskt balanserade (FB) listor 
med 50 enstaviga ord i varje lista (Hagerman, 1982; Nilsson, Soli & Sullivan, 1994; Smeds & 
Leijon, 2000). 

Frifältsmätningar har stor betydelse för att patient och audionom ska få en bekräftelse på en 
eventuellt förbättrad taluppfattningsförmåga i miljö med bakgrundsljud. Det är audionomens 
ansvar att verifiera en förbättring (SOSFS 2011:9). Enligt (Bray & Nilsson, 2008) är en 
hörapparatsanpassning som inte ger förbättrad taluppfattning i miljöer med bakgrundsljud 
oacceptabel. 

 

Konsekvenser av uteblivna hörselgångs- och frifältsmätningar 

Det är audionomen som tar beslutet om dessa objektiva mätningar ska genomföras eller inte. 
Om audionomen tar beslutet att inte genomföra hörselgångsmätning kan det leda till 
försämrad hörbarhet (Smeds & Leijon, 2000). Beslutet att inte genomföra objektiva mätningar 
kan baseras på tidsbrist, bristande tillgång till teknisk utrustning, eller bristande kunskap om 
mätningarna (Mueller, 2005). Frye & Martin, (2008) menar att utebliven kvalitetssäkring kan 
resultera i att vissa ljud inte kan uppfattas utan är ohörbara, medan andra ljud kan uppfattas 
som kraftigt förstärkta. Detta kan lätt uppmärksammas vid hörselgångsmätningar som är det 
bästa sättet för att optimera ljudåtergivningen och hörbarheten (Moore & Glasberg, 1998). 
Hörapparatstillverkarnas rekommenderade förstärkning vid förstagångsanpassning misslyckas 
i 64 procent av fallen att hålla sig inom ±10dB jämfört med vad en genomförd 
hörselgångsmätning med anpassningsformeln NAL-NL1 mellan frekvenserna 250-4000Hz 
visar (Aazh & Moore, 2007). Motsvarande siffra för enbart öppna anpassningar är 71 procent 
(Aazh, Moore & Prasher, 2012), och avvikelsen kan vara 22dB. Jämförbart resultat 
framkommer även i studien av Bentler, Wu & Jeon (2006). En sidoeffekt med att genomföra 
hörselgångsmätningar är att mätningen är tidskrävande, vilket betyder att det kan gå ut över 
den pedagogiska delen av rehabiliteringen. I en studie som diskuteras i Henson och Beck 
(2008) framkom det att de patienter som får sina hörapparater anpassade med hjälp av 
hörselgångsmätningar har sämre kunskap gällande skötsel och användandet av 
hörapparaterna. 

Alla individer har olika förutsättningar för frekvensdiskrimination samt att uppfatta tal, vilket 
diskuteras i Moore (1996). Även om hörapparaten ser ut att vara optimalt inställd för 
individens hörtrösklar och örats resonans kan förmågan att uppfatta tal vara oförändrad och i 
vissa fall försämrad. Uteblivna frifältsmätningar kan i dessa fall innebära att 
hörapparatsanpassningen allvarligt brister i kvalitet när det kommer till taluppfattning. 
Samtidigt är det viktigt att dokumentera hur bra taluppfattning som uppnås efter justeringar, 
både för att få en bekräftelse att rehabiliteringsinsatserna är väl genomförda och för att kunna 
visa patienten att denne har fått en bättre taluppfattningsförmåga med hörapparaterna. Det är 
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även psykologiskt viktigt för patienten att se bra resultat då patientens motivation ofta är en 
avgörande faktor för fortsatt användning av hörapparaten (Bray & Nilsson, 2008). 

Då nämnda studier påvisar vikten av att genomföra hörselgångs- och frifältsmätningar ur 
kvalitetssäkrande synvinkel samt att krav från Svensk författningssamling (2010) säger att 
audionomen ska arbeta evidensbaserat, är det av intresse att undersöka om audionomer 
genomför dessa mätningar och eventuella orsaker till varför de inte genomför dem. 
Brännström et al. (2010) undersöker hur ofta olika mätningar, bland annat hörselgångs- och 
frifältsmätningar, genomförs av audionomer i Sverige. Enkäten i den studien undersöker dock 
inte i någon större utsträckning vad som ligger till grund för valet att genomföra eller inte 
genomföra dessa mätningar. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka i hur stor utsträckning audionomerna i Mellansverige 
utför objektiva kvalitetssäkrande rehabiliterings- och utvärderingsmetoder i form av 
hörselgångs- och frifältsmätningar samt vilka faktorer som kan påverka i valet att genomföra 
eller inte genomföra dessa mätmetoder. 

De frågeställningarna som denna rapport kommer belysa är följande: 

• I vilken utsträckningar använder audionomer hörselgångs- och frifältsmätningar? 
• Vilka faktorer påverkar audionomens val att genomföra eller inte genomföra 

hörselgångs- och frifältsmätningar? 

 

Metod 

Urval 

Urvalet bestod av totalt 226 yrkesverksamma audionomer i Mellansverige. Inklusionskriteriet 
var att deltagarna skulle vara yrkesaktiva audionomer som arbetar med rehabilitering 
regelbundet på veckobasis. Två kliniker besöktes där totalt 43 audionomer fyllde i varsin 
enkät. Samtidigt skickades en webbenkät ut till 183 audionomer. Alla tillfrågade valde att 
svara vid besökstillfällena medan svar inkom från 64 av 183 på webbenkäten. Totalt inkom 
svar från 107 audionomer och detta motsvarar ett externt bortfall på 52,7 procent. På grund av 
ofullständiga svar exkluderades 10 av enkäterna. Detta motsvarar ett internt bortfall på 9,3 
procent. Enligt socialstyrelsen fanns det 1170 legitimerade audionomer 2012. De 97 som 
deltog i denna studie täcker därför drygt 8 procent av den totala mängden legitimerade 
audionomer i Sverige. Av okänd anledning svarade inte 2 av deltagarna på frågorna om 
frifältsmätningar, men eftersom fullständiga svar rörande hörselgångsmätningar är 
genomförda inkluderades de deltagarna ändå (Socialstyrelsen, 2013a). 
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Tabell 1. Antal audionomer i population, urval och antal svar/bortfall. 

 Audionomer i Sverige 
Population 1170 
Urval 226 
Antal svar (svarsfrekvens) 107 (47,3%) 
Externt bortfall 119 
Internt bortfall 10 
Stickprov 97 (43,0% av urvalet) 
 

Av de 107 som svarade på enkäten angav 97 att de arbetade med rehabiliterande 
arbetsuppgifter regelbundet på veckobasis. De som inte arbetade med rehabilitering angav 
oftast att deras arbetsuppgifter handlade om enbart diagnostik eller administrativa uppgifter.  

 

Mätinstrument 

Enkäten bestod av 25 frågor (se bilaga 1) där de första 10 frågorna berörde utbildning och 
arbetssituation på en mer generell nivå. Därefter följde 8 frågor inriktade mot 
hörselgångsmätningar och enkäten avslutades med 7 frågor rörande frifältsmätningar. I de 
inledande 10 frågorna efterfrågades yrkesverksamma år, utbildningsort samt några frågor 
angående kvalitet på utbildning samt om det funnits någon vidareutbildning på arbetsplatsen. 
Där fick respondenterna välja mellan alternativen Ja, Nej samt Vet ej. Därefter följde några 
frågor om frekvensen på patienter, besökstid, eventuella specialistuppgifter, samt valet av 
rutinmässig kvalitetssäkring. Frågan om rutinmässig kvalitetssäkring är formulerad ”Vid en 
rutinmässig rehabilitering genomför du oftast?” med svarsalternativen: Hörselgångsmätning, 
Frifältsmätning, Både och samt Ingen. I nästa del efterfrågades vad respondenterna anser om 
nyttan, förmågan att genomföra hörselgångsmätningar samt tillgång till teknisk utrustning. 
Här kunde de besvara frågorna på en femgradig ordinalskala från Mycket dålig till Mycket 
bra. Andra delen avslutades med 2 flervalsfrågor där orsaken till genomförande och orsaken 
till icke genomförande av hörselgångsmätningar undersöktes. Dessa frågor formulerades: 
”Vilka är de vanligaste orsakerna till att du väljer att genomföra en hörselgångsmätning?” och 
”Vilka är de vanligaste orsakerna till att du väljer att inte genomföra en 
hörselgångsmätning?”, se Tabell 2. Samma frågor ställdes i den tredje delen men som då 
berörde frifältsmätningar. I början av andra och tredje delen fick respondenterna även ange 
hur ofta de genomför hörselgångs- och frifältsmätningar. Gällande hörselgångsmätningar fick 
de ange hur många gånger i veckan de genomför mätningen. Vid frågan om hur ofta de 
genomför frifältsmätningar kunde de besvara frågorna på en femgradig ordinalskala från 
Aldrig till Alltid. För att audionomerna skulle kunna påpeka viktiga aspekter som eventuellt 
hade förbisetts i enkäten kunde de komplettera sina svar med motiveringar i form av öppna 
svarsalternativ. 
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Tabell 2. Faktorer i enkäten som undersöker varför audionomen väljer att genomföra eller inte 
genomföra objektiva kvalitetssäkrande rehabiliterings- och utvärderingsmetoder. 

Faktorer för att genomföra hörselgångs- och 
frifältsmätningar 

Faktorer för att inte genomföra hörselgångs- 
och frifältsmätningar 

Rutin på kliniken Tidsbrist 

För att kvalitetssäkra Dålig tillgänglighet av utrustning 

Känslan att det kan behövas Hur väl anser audionomerna att de bemästrar 

hörselgångs- och frifältsmätningar 

 Hur stor nytta anser audionomerna att 
hörselgångs- och frifältsmätningar har i 
rehabiliteringsarbetet och utvärderingssyftet 

 

 

Tillvägagångssätt 

Studiens syfte presenterades för tio enhetschefer i Mellansverige över telefon. Inga privata 
kliniker kontaktades då studien inte ämnade undersöka dessa. Efter godkännande om 
deltagande skickades ett mail till respektive enhetschef med följebrev (se bilaga 2) samt länk 
till webbenkäten. Enhetscheferna vidarebefordrade mailet samt informationsbrev till alla 
berörda audionomer på kliniken. Mailet skickades ut till klinikerna under vecka 15 och 
webbenkäten gjordes tillgänglig samtidigt, för att sedan stängas vecka 17. Innan enkäten 
skickades ut eller gjordes tillgänglig via webben så granskades den av 3 audionomer. 
Enhetscheferna på de kliniker som skulle besökas hade blivit kontaktade i ett tidigare skede 
och gett sitt godkännande. En klinik besöktes den 10:e april och den andra den 12:e april. 
Under besöken genomfördes gruppresentation och datainsamling för audionomerna. Samma 
information som följebrevet innehöll presenterades innan audionomerna fick ta del av 
enkäten. Det fanns även möjlighet att ställa muntliga frågor för deltagarna under dessa 
tillfällen. 

 

Bearbetning och analys 

Efter datainsamlingen kodades data och bearbetades med SPSS (20.0.0). Svaren på frågan om 
utbildningsort kodades in som följande: Örebro=1, Stockholm=2, Göteborg=3 och Lund=4. 
Specialiserade arbetsuppgifter grupperades och kodades in i tre grupper: Barnaudionom=1, 
Fördjupad rehabilitering=2 och Övrigt=3. De frågor där svarsalternativen var på 
ordinalskalenivå från Mycket dålig, kodades detta som 1, och Mycket bra kodades som 5. De 
frågor där svarsalternativen var på ordinalskalenivå från Aldrig, kodades detta som 1, och 
Alltid kodades som 5. Vid hypotesprövning användes följande tester: t-test när 
beroendevariabeln var på intervallskalsnivå, Mann Whitney U-test när beroendevariabeln var 
på ordinalskalenivå, regressionsanalys när beroendevariabeln var på intervallskalenivå samt 
Spearmans korrelation för alla sambandsanalyser. 
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Reliabilitet och Validitet 

Reliabiliteten, tillförlitligheten i enkäten, är beroende av om det är en säker mätning, eller om 
den är påverkad av till exempelvis slumpen. Alla deltagare ska ha fått samma frågor och 
möjligheter att besvara dem (Trost & Hultåker, 2007). Webbenkäten och enkäten som 
användes vid besöken på klinikerna var identiska, vilket betyder att alla har fått ta del av 
samma frågor. Vid besökstillfällena hade deltagarna god tid på sig att svara på enkäterna och 
fick hålla på tills de var helt klara. Samma gäller för webbenkäten. Vid besöken på klinikerna 
hade dock deltagarna möjlighet att ställa frågor. Validitet är en fråga om det som mäts är vad 
som avses att bli mätt (Trost & Hultåker, 2007). Eftersom avsikten med studien var att få 
kunskap om hur audionomer arbetar och resonerar, ska målgruppen vara yrkesverksamma 
audionomer för att resultatet ska bli trovärdigt. 

 

Etiska överväganden  

Brevet gav information om att deltagandet var anonymt, att ingen jämförelse skulle ske 
mellan klinikerna. I webbenkäten fick audionomerna också information om att deltagandet 
var frivilligt. Ingen fråga om kön, ålder eller kliniktillhörighet efterfrågades mycket beroende 
på att dessa variabler inte ansågs intressanta för studien och inte tillförde relevant information. 
Enkäten formades på ett neutralt sätt så att studiens åsikt om vad som var ett bra eller dåligt 
svar inte skulle lysa igenom i frågorna. I samband med forskningsstudier är det flera etiska 
aspekter som är viktiga att tänka på. Individerna som involveras i en forskningsstudie ska 
informeras om sin medverkan och få information om studien och vad materialet ska användas 
till. Individerna ska även informeras att det är frivillig att delta samt att de kan avbryta sitt 
medverkande om de så önskar. Insamlat material ska hanteras så att deltagarnas identitet 
skyddas och materialet ska enbart användas till den tilltänkta studien. Det finns fyra 
huvudkrav på forskningsstudier vilka är informationskravet, samtyckeskravet 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Holme & Solvang 1997; Forsman, 1997) 

 
Resultat 

I resultatdelen kommer inledningsvis yrkesverksamma år, frekvenser på genomförandet av 
hörselgångs- och frifältsmätningar presenteras. Fokus i denna del ligger på att skildra frekvens 
i genomförande av objektiva kvalitetssäkrande rehabiliterings- och utvärderingsmetoder samt 
de faktorer som påverkar audionomen i sitt val att genomföra eller inte genomföra dessa. 
Nästa del berör faktorerna till att genomföra hörselgångs- och frifältsmätningar, samt 
motiveringarna till dessa. Därefter presenteras resultatet angående faktorer att inte genomföra 
hörselgångs- och frifältsmätningar, med tillhörande motiveringar. Kapitlet avslutas sedan med 
en del där upplevd nytta, bemästrande och tillgänglighet av teknisk utrustning vid 
hörselgångs- och frifältsmätningar presenteras, följt av patientens upplevda förbättring efter 
genomförd hörselgångsmätning samt hypotesprövningar. Vid hypotesprövningen undersöks 
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sambanden mellan faktorerna och hur ofta audionomerna genomför hörselgångs- och 
frifältsmätningar, samt om samvariation föreligger. 

Bland de 97 personer som studien täcker, är det en stor spridning av yrkesverksamma år. 
Merparten av de 97 har arbetat i mindre än 15 år medan det fanns en svarande som angav att 
denne arbetat i mer än 40 år. Medelvärdet för antal yrkesverksamma år som audionom är 12.4 
år. Fördelningen kan ses i figur 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Yrkesverksamma år som audionom. 
 
Fördelningen är fördelad på ett sådant sätt att 50 procent av de tillfrågade har arbetat i mindre 
än 10 år, 24 procent mellan 11-20 år och 20 procent mellan 21-30 år, medan 6 procent angav 
att de arbetat i 31 år eller mer.  

 

Frekvens på genomförande av hörselgångs- och frifältsmätningar 

Vid frågan om vilken mätning som deltagarna genomför oftast anger 23,7 procent att de 
genomför hörselgångsmätningar medan 21,7 procent anger frifältsmätningar. 13,4 procent 
svarar att de genomför mätningarna lika ofta och 41 procent anger att de inte genomför någon 
av mätningarna. Spearmans korrelation visar ett statistiskt signifikant samband mellan hur 
ofta deltagarna genomför de olika mätningarna (r=0,216; p<.05; N=95). Genomförs den ena 
mätningen finns det en tendens till att den andra mätningen också genomförs. 
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På frågan om hur ofta audionomerna genomför hörselgångsmätningar under en vanlig 
arbetsvecka fick de ange detta med en valfri siffra. Spridningen var från 0 gånger till 15 
gånger i veckan och kan avläsas i figur 2. 
Här kan ses att 48 av 97 audionomer svarade 
0 gånger i veckan, vilket motsvarar 49 
procent av stickprovet. Gruppen av de som 
har angett 1 till 5 gånger i veckan som svar 
består av 39 personer, vilket täcker 40 
procent av stickprovet. De resterande 10 
personerna har angett att de genomför 6 eller 
fler mätningar i veckan, vilket motsvarar 10 
procent av stickprovet.  

Figur 2. Frekvens på genomförande av hörselgångsmätningar. 

 

På frågan om hur ofta audionomerna genomför frifältsmätningar under en genomförd 
hörselrehabilitering fick de välja mellan 
alternativen: Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta 
och Alltid. Två audionomer svarade inte 
på delen om frifältsmätningar så 
stickprovet här blev 95 personer. 
Fördelningen mellan de olika 
svarsalternativen kan ses i figur 3. 
Vanligast förekommande svarsalternativ 
var Sällan med en svarsfrekvens på 31 
som motsvarar 33 procent av stickprovet. 
 

 
 

Figur 3. Genomförande av frifältsmätningar. 

 

Faktorer som bidrar till att hörselgångs- och frifältsmätningar genomförs 

Hela stickprovet av 97 personer svarade på faktorer som bidrar till att genomföra 
hörselgångsmätningen medan motsvarande siffra var 95 för frifältsmätningar. Då detta var 
flervalsfrågor kunde audionomerna välja att svara på en eller flera av de svarsalternativen som 
gavs, se Tabell 3. I frågan om hörselgångsmätningar gavs totalt 125 svar på de 4 förvalda 
alternativen medan 5 personer valde att svara Annat. De 2 vanligast förekommande svaren var 
Genomför ej och Kvalitetssäkring som 44 respektive 41 av audionomerna valde, vilket 
motsvarar 34 respektive 32 procent. I frågan om frifältsmätningar gavs totalt 124 svar på de 4 
förvalda alternativen medan 23 personer valde att svara Annat. Vanligast förekommande svar 
var Kvalitetssäkring som 55 av audionomerna valde, vilket motsvarar 41 procent. Oavsett 
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svarsalternativ fanns det möjlighet att motivera sina svar och de svaren presenteras nedan 
efter tabellen. 

Tabell 3. Presentation av fördelningen för faktorerna som bidrar till att hörselgångs- och 
frifältsmätningar genomförs. 

 Hörselgångsmätningar Frifältsmätningar 
Genomför ej 44 (33.9%) 21 (15.5%) 

Kvalitetssäkring 41 (31.6%) 55 (40.5%) 

Känslan att det kan behövas 28 (21.6%) 31 (22.8%) 

Rutin på klinik 12 (9.2%) 17 (12.6%) 

Annat 5 (3.85%) 23 (14.7%) 
 

De främsta motiveringarna som har nämnts i enkäten gällande hörselgångsmätningar handlar 
om kvalitetssäkring, pedagogiska aspekter, rutin i arbetet och som ett hjälpverktyg när det 
inte blir bra resultat. När de handlade om kvalitetssäkring kunde en motivering lyda: ” Ger 
en objektiv bild av anpassningen. Ger mig en trygghet och säkerhet att jag har säkerställt att 
patienten har fått rätt förstärkning”. Den vanligast förekommande motiveringen till 
kvalitetssäkring var just att det ger audionomen en bekräftelse på att hörapparaten är rätt 
inställd. De pedagogiska aspekterna handlade till störst del om att motivera patienten och öka 
dennes förståelse till hörapparatsanvändandet. Fem angav att hörselgångsmätningar är en del 
av den dagliga rutinen, medan fyra angav att de använder mätningen enbart när patienten inte 
är nöjd och det är svårt att få till bra inställningar. 

Åtta av audionomerna motiverar genomförandet av frifältsmätning med att det är ett mycket 
bra pedagogiskt och psykologiskt verktyg. Av deltagarna anser sex att det är ett bra 
komplement till hörselgångsmätningar medan två menar att det är oförsvarbart att inte 
genomföra frifältsmätningen och att ett kvitto på förbättrad taluppfattningsförmåga med 
hörapparat är ett måste.  

 

Faktorer som bidrar till att hörselgångs- och frifältsmätningar inte genomförs 

På frågorna Vilka är de vanligaste orsakerna till att du väljer att inte genomföra en 
hörselgångsmätning? och Vilka är de vanligaste orsakerna till att du väljer att inte 
genomföra frifältsmätningar? svarade även här 97 och 95 av audionomerna. Även här kunde 
de välja att svara på en eller flera av de svarsalternativen som gavs, se Tabell 4. Vid uteblivna 
hörselgångsmätningar är Tidsbrist den vanligaste faktorn där 38 angav detta som anledning. 
Även Dålig tillgänglighet av utrustning och Patient nöjd och behov finns inte är vanligt 
bidragande orsaker till uteblivna mätningar. Vid uteblivna frifältsmätningar angav 41 
deltagare Tidsbrist som den vanligaste faktorn, vilket motsvarar 27 procent. Patient nöjd och 
behov finns inte var den näst vanligaste motiveringen, vilket 36 (24 procent) av audionomerna 
angav som orsak.  
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Tabell 4. Presentation av fördelningen för faktorerna som bidrar till att hörselgångs- och 
frifältsmätningar inte genomförs. 

 Hörselgångsmätningar Frifältsmätningar 
Tidsbrist 38 (24.4%) 41 (27.3%) 

Dålig tillgänglighet av utrustning 34 (21.8%) 19 (12.7%) 

Patient nöjd och behov finns inte 32 (20.5%) 36 (24.0%) 

Annat 23 (14.7%) 15 (10.0%) 

Patienten kan ej medverka 12 (7.7%) 28 (18.7%) 

Inte användarvänlig utrustning 10 (6.4%) 2 (1.3%) 

Osäker på utrustning 7 (4.5%) 9 (6.0%) 
Vanligast förekommande argumenten för att inte hörselgångsmätningar genomförs är dålig 
tillgänglighet av utrustning samt inte användarvänlig utrustning. Fem audionomer angav som 
exempel att det ibland är svårt att placera sondslangen. En annan vanligt förekommande 
motivering var att tiden inte räcker till, exempelvis ”Tiden behövs för att lära patienten 
användandet och för pedagogiska samtal med patienten. Anser att det är viktigare än att göra 
hörselgångsmätningar”. Audionomerna angav även att anpassningar gjorda efter 
hörselgångsmätning inte alltid stämmer överens med patientens subjektiva upplevelse. Tolv 
audionomer angav att avsaknad av utrustning och osäkerhet i genomförandet är ledande 
orsaker till att frifältsmätningar inte genomförs. Tre deltagare angav att de genomför 
mätningen sällan för att de upplever brister i den egna kunskapen gällande tolkningen av 
mätningen. 

 

Upplevd nytta, bemästrande och tillgänglighet av teknisk utrustning för hörselgångs- 
och frifältsmätningar 

Som kan ses i Tabell 5 anser de flesta audionomer att hörselgångs- och frifältsmätningar har 
Stor nytta i rehabiliteringsarbetet. Det vanligaste svaret för hur väl de upplever att de 
bemästrar mätningar är Bra. Gällande tillgång till teknisk utrustning svarade de oftast Bra 
men här är spridningen större för hörselgångsmätningar. 
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Tabell 5. Procentfördelning över upplevd nytta, bemästrande och tillgänglighet av teknisk utrustning. 

Vad anser du om nyttan av hörselgångs- och frifältsmätningar i rehabiliteringsarbetet? 
 Ingen Mycket liten Liten Stor Mycket stor 

Hörselgångsmätningar 4.1% 6.2% 24.7% 48.5% 16.5% 
Frifältsmätningar 1.6% 3.2% 21.1% 57.9% 16.9% 

 
Hur väl känner du att du bemästrar hörselgångs- och frifältsmätningar? 

 Mycket 
dåligt 

Dåligt Varken bra 
eller dåligt 

Bra Mycket bra 

Hörselgångsmätningar 9.3% 18.6% 27.8% 35.1% 9.3% 
Frifältsmätningar 4.2% 9.5% 14.7% 43.2% 28.4% 

      
Hur bra tillgång till teknisk utrustning har du? 

 Mycket 
dålig 

Dålig Varken bra 
eller dålig 

Bra Mycket bra 

Hörselgångsmätningar 20.6% 14.4% 14.4% 28.9% 21.7% 
Frifältsmätningar 8.4% 9.5% 22.1% 43.2% 16.8% 

 

Patientens upplevelse efter genomförd hörselgångsmätning 

I Tabell 6 ses resultatet på frågan De tillfällen du gör hörselgångsmätningar, upplever 
patienten då ett förbättrat resultat i hörapparatsanpassningen?. Ibland är det svarslaternativ 
flest audionomer valde. 27 procent anger att patienterna Ibland upplever en förbättring och 22 
procent anger att patienten Ofta eller Alltid upplever förbättrat hörbarhet. 

Tabell 6. Audionomens uppfattning av förbättrad hörbarhet hos patienten efter genomförd 
hörselgångsmätning. 

 Antal svar 

Aldrig 1 (1.0%) 

Sällan 6 (6.2%) 

Ibland 26 (26.8%) 

Ofta 17 (17.5%) 

Alltid 4 (4.1%) 

Genomför ej hörselgångsmätningar 43 (44.3%) 
 

Hypotesprövning 

Vid analys av samband mellan hur ofta hörselgångsmätningar genomförs, upplevd nytta, 
bemästrande och tillgänglighet av teknisk utrustning gjordes en korrelationsmatris med 
Spearmans korrelation, se Tabell 7. Samtliga variabler korrelerade signifikant och gav 
medelstarka positiva korrelationer med varandra. Starkast samband förekom mellan Hur 
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många patienter i veckan genomför du hörselmätningar på? och Hur väl känner du att du 
bemästrar hörselgångsmätningar? 

Tabell 7. Korrelationsmatris mellan antal hörselgångsmätningar, upplevd nytta, bemästrande och 
tillgång av teknisk utrustning. 
 Hur många patienter 

i veckan gemomför 
du hörselgångs-
mätningar på? 

Vad anser du om nyttan 
av hörselgångsmätningar i 
rehabiliteringsarbetet? 

Hur väl känner du 
att du bemästrar 
hörselgångs- 
mätningar? 

Hur bra tillgång till 
teknisk utrustning 
har du? 

Hur många patienter i 
veckan gemomför du 
hörselgångsmätningar på? 

 
X 

 
0,511*** 

 

 
0,671*** 

 
0,659*** 

Vad anser du om nyttan av 
hörselgångsmätningar i 
rehabiliteringsarbetet? 

 
 

 
X 

 
0,505*** 

 
0,408*** 

Hur väl känner du att du 
bemästrar 
hörselgångsmätningar? 

 
 

 
 

 
X 

 
0,638*** 

Hur bra tillgång till teknisk 
utrustning har du? 

    
X 

*  = p < .05    **= p < .01    ***=  p < .001 

 

Vid analys av samband mellan hur ofta frifältsmätningar genomförs, upplevd nytta, 
bemästrande och tillgänglighet av teknisk utrustning gjordes en korrelationsmatris med 
Spearmans korrelation, se Tabell 8. Upplevd nytta och bemästrande av frifältsmätningar samt 
tillgänglighet av teknisk utrustning visade signifikanta positiva korrelationer med hur ofta 
frifältsmätningar genomförs. Däremot ses en svag till medelstark statistiskt signifikant 
korrelation mellan upplevd nytta, bemästrande och tillgång till teknisk utrustning. Resultatet 
visar att bemästrandet har ett stort samband med antalet genomförda frifältsmätningar, även 
vid upplevd nytta och tillgång till teknisk utrustning finns ett statistiskt signifikant samband. 
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Tabell 8. Korrelationsmatris mellan antal frifältsmätningar, upplevd nytta, kunskap och tillgänglighet 
av teknisk utrustning. 

 Hur ofta genomför du 
minst en 
frifältsmätning under 
en avklarad 
hörselrehabilitering? 

Vad anser du om nyttan 
av frifältsmätningar i 
rehabiliteringsarbetet? 

Hur väl känner du 
att du bemästrar 
frifältsmätningar? 

Hur bra tillgång till 
teknisk utrustning 
har du? 

Hur ofta genomför du 
minst en frifältsmätning 
under en avklarad 
hörselrehabilitering? 
 

 
X 

 
0,445*** 

 

 
0,689*** 

 
0,482*** 

Vad anser du om nyttan 
av frifältsmätningar i 
rehabiliteringsarbetet? 

 
 

 
X 

 
0,308** 

 
0,210* 

Hur väl känner du att du 
bemästrar 
frifältsmätningar? 

 
 

 
 

 
X 

 
0,329** 

Hur bra tillgång till 
teknisk utrustning har 
du? 

    
X 

*  = p < .05    **= p < .01    ***=  p < .001 

 

För att undersöka hur mycket av variationen i antalet genomförda hörselgångsmätningar per 
vecka som frågorna bidrog med, men också för att kontrolla för samvariation mellan de 
oberoende variablerna gjordes en multipel regressionsanalys, se Tabell 9. Hela modellen är 
signifikant (F=27,835; p<.001; N=97). Tillsammans förklarar de oberoende variablerna 45,6 
procent av variationen i antal genomförda hörselgångsmätningar i veckan (Adj. R2). Alla 
oberoende variablerna visade sig vara signifikanta, varav hur väl audionomer upplever sig 
bemästra utförandet är den variabeln som har starkast samband med hur ofta audionomerna 
genomför hörselgångsmätningar. 

Tabell 9. Multipel regressionsanalys av sambandet mellan nyttans1, bemästrandets2 och 
utrustningens3(Obv.) inverkan på antal genomförda hörselgångsmätningar i veckan (Bv.). 

 B Beta R Square Adj. R2 R F 

   0,473 0,456 0,688 27,835 

Nyttan1 0,605 0,214**     

Bemästrande2 0,871 0,335***     

Utrustning3 0,617 0,301**     
*  = p < .05    **= p < .01    ***=  p < .001 

1 Vad anser du om nyttan av hörselgångsmätningar i rehabiliteringsarbetet? 
2 Hur väl känner du att du bemästrar hörselgångsmätningar? 
3 Hur bra tillgång till teknisk utrustning har du? 

 

Vidare genomfördes t-test för att mäta skillnaden mellan de som anser att de lider av tidsbrist 
och de som inte anser att tidsbrist är ett problem i förhållande till antalet genomförda 
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hörselgångsmätningar. Vid test av frifältsmätningar analyserades resultatet med Mann 
Whitney U-test. Inget av testerna visade signifikanta skillnader. Tidsbrist verkar inte ha någon 
tydlig betydelse för hur ofta audionomerna genomför hörselgångs- eller frifältsmätningar. 

För att undersöka sambandet mellan antal yrkesverksamma år och hur ofta hörselgångs- och 
frifältsmätningar genomförs användes Pearsons och Spearmans korrelation. Yrkesverksamma 
år korrelerade inte signifikant med varken hur ofta hörselgångs- eller frifältsmätningar 
genomförs. 

Vid analys om skillnader i hur ofta hörselgångs- och frifältsmätningar genomförs i 
förhållande till om vidareutbildning inom nämnda mätningar erhållits de senaste tre åren eller 
inte, användes t-test och Mann Whitney U-test. Analysen av hur ofta hörselgångsmätningar 
utförs visade signifikant skillnad (t=5,33; p<.001) mellan de som svarade ja (m=3,67; 
sd=3,52) jämfört med de som svarade nej (m=0,74; sd=1,21), det vill säga de som anger att de 
haft vidareutbildning senaste tre åren genomför hörselgångsmätningar oftare. Det påvisades 
ingen signifikant skillnad vid analys av frifältsmätningar. Samtidigt visar studien att det finns 
ett stort önskemål om vidareutbildning bland audionomerna i vårt stickprov. 74 procent 
önskar vidareutbildning inom hörselgångsmätningar och 45 procent inom frifältsmätningar. 

Faktorerna - Rutin på klinik, kvalitetssäkring och känslan av behov - till att genomföra 
hörselgångs- och frifältsmätningar analyserades med hjälp av t-test och Mann Whitney U-test. 
Analysen av hur ofta hörselgångsmätningar utförs i förhållande till rutin på klinik och 
kvalitetssäkring visade signifikant skillnad. De som anger att de gör mätningen på grund av 
rutin på klinik genomför mätningarna oftare än de som anger andra orsaker. Analysen i Tabell 
10 visar signifikanta skillnader i hur ofta hörselgångs- och frifältsmätningar genomförs i 
förhållande till rutin på klinik och kvalitetssäkring. Däremot gavs ingen signifikant skillnad 
vid analysen av känslan av behov.  

Tabell 10. Faktorer som samverkar med hur ofta hörselgångs- och frifältsmätningar genomförs. 

  Hörselgångsmätningar Frifältsmätningar 
  m Sd t m U 

Rutin Ja 4,83 3,71 3,62*** 3,59 297,50*** 

 Nej 1,70 2,66 3,62*** 2,44 297,50*** 
Kvalitetssäkring Ja 4,32 3.24 7,37*** 3,22 391,00*** 

 Nej 0,43 1,10 7,37*** 1,85 391,00*** 
Behovskänsla Ja ns ns 

 Nej ns ns 
*  = p < .05    **= p < .01    ***=  p < .001 

 

Diskussion 

Stickprovet som undersöktes bestod av 97 yrkesverksamma audionomer och detta motsvarar 
drygt 8 procent av den totala populationen yrkesverksamma audionomer i Sverige. 
Stickprovet är således för litet för att resultatet i denna studie ska kunna generaliseras över 
hela populationen, däremot kan stickprovet ha en viss representativitet för urvalet på 226 
personer och audionomer generellt i Mellansverige. Inga privata kliniker kontaktades, detta 
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för att studiens syfte inte var att jämföra landsting mot privat verksamhet och på grund av 
begränsad tid att genomföra studien. För studiens trovärdighet hade en studie av alla 
audionomer i Sverige varit fördelaktigt. Den ursprungliga tanken med studien var att enbart 
besöka alla större kliniker i Mellansverige och genomföra en enkätstudie på plats, för att få en 
hög svarsfrekvens från urvalet. Då detta inte gick att genomföra på grund av tidsbrist så 
kompletterades besöken med webbenkäter. En ytterligare studie vid senare tillfälle, det vill 
säga en longitudinell studie, hade ökat reliabiliteten och gett större inblick i kausaliteten samt 
hur stor påverkan de olika faktorerna har (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Enbart 
audionomer som i någon mån arbetar med rehabilitering deltog i den här studien, vilket 
stärker validiteten på resultatet då det är denna målgrupp studien önskar undersöka.  

Att konstruera en enkät är en komplicerad process som kräver en noggrann 
granskningsprocess för att kunna uppnå sitt syfte (Trost & Hultåker, 2007). Under 
granskningsprocessen av enkäten reviderades innehållet flera gånger och frågor samt 
svarsalternativ korrigerades. Detta för att enkäten enbart skulle innehålla relevanta frågor och 
studiens frågeställningar skulle täckas. Några frågor om kön, kliniktillhörighet eller ålder 
ställdes inte då dessa inte var av intresse sett utifrån studiens syfte. Flera frågor var inte 
optimalt formulerade och detta resulterade i att frågorna tre, sex, sju och åtta i enkäten (se 
bilaga 2) exkluderades. Tidsbrist som faktor borde ha undersökts på ordinalskalenivå för att 
sambandsanalyser skulle blivit möjliga att genomföra. Djupare jämförelser med de andra 
bidragande faktorerna hade då blivit möjliga att genomföra. Frågan Hur ofta genomför du 
minst en frifältsmätning under en avklarad hörselrehabilitering? skulle ha undersökts på 
intervallskalenivå för att möjliggöra en regressionsanalys, så samvariationen bland faktorerna 
till att genomföra eller inte genomföra frifältsmätningar hade kunnat redogöras. 

Eftersom hur ofta det genomförs frifältsmätningar var mätt på ordinalskalenivå, genomfördes 
ingen regressionsanalys. En lösning på detta hade varit att formulera om frågan angående hur 
ofta frifältsmätningar genomförs och istället mäta denna variabel med frågan ”Hur ofta 
genomför du frifältsmätningar i veckan?”. Detta hade ökat möjligheter att analysera resultatet 
och samvariation bland faktorerna i förhållande till beroendevariabalen.  

Syftet med studien var att undersöka i hur stor utsträckning audionomerna i Mellansverige 
utför objektiva kvalitetssäkrande rehabiliterings- och utvärderingsmetoder i form av 
hörselgångs- och frifältsmätningar samt vad som kan vara påverkande faktorer i valet att 
genomföra eller inte genomföra dessa mätmetoder. Det saknas vetenskapliga studier som 
undersöker faktorerna i större utsträckning, men i studien av Brännström et al. (2010) 
undersöks hur ofta mätningarna genomförs. Tidigare studier belyser vikten av att genomföra 
hörselgångs- och frifältsmätningar (Lantz, Dyrlund-Jensen, Haastrup & Ostergaard-Olsen, 
2007; Aazh & Moore, 2007). I Sverige har det gjorts en studie, Brännström et al. (2010), som 
visar hur ofta olika mätningar genomförs, vilket är av intresse då denna studies resultat 
analyseras. Studien av Brännström et al. (2010) visar att både hörselgångs- och 
frifältsmätningar genomförs i liten utsträckning och att frifältsmätningar görs något oftare än 
hörselgångsmätningar. Vår studie visar också att hörselgångs- och frifältsmätningar 
genomförs relativt sällan. Audionomerna i stickprovet genomför ungefär 2 
hörselgångsmätningar i veckan medan frifältsmätningar genomförs sällan till ibland, vilket är 
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jämförbart med resultatet i studien av Brännström et al. (2010). Den studien visar att 
hörselgångsmätningar genomförs aldrig till sällan och frifältsmätningar genomförs sällan till 
ibland. Då vår studie mätte frekvens på hörselgångsmätningar på ett annat sätt än vad 
Brännström et al. (2010) gör är de inte helt jämförbara, dock går resultaten i samma riktning.  

I en artikel av Mueller påpekar Michael Valente att det troligen finns flera anledningar till 
varför audionomer inte genomför objektiva utvärderingsmätningar för att verifiera 
förstärkningen och nyttan. Han anser att de flesta audionomstudenter har rätt inställning till 
mätningarna, men att när de kommer ut till klinikerna möts de av en annan verklighet än den 
de fått lära sig på universitetet. På många kliniker saknas utrustning eller så används inte den 
befintliga utrustningen i annat än i speciella fall. Samtidigt förespråkar inte de anställda en 
rutinmässig användning av mätningarna (Mueller, 2005). Att nyutexaminerade anpassar sig 
efter rutinerna på klinikerna går att jämföra med våra resultat, som visar på avsaknad av 
samband mellan antal yrkesverksamma år och frekvens både på genomförda hörselgångs- och 
frifältsmätningar. Detta kan förklaras med att nyutexaminerade audionomer acklimatiserar sig 
på kliniken och arbetar efter gällande rutiner, istället för att arbeta enligt den utbildning som 
erhållits. Den etiska koden (Svaf, 2001) poängterar vikten av att audionomerna tar ett 
personligt ansvar för sin kunskapsutveckling och yrkesutövning. Att andra audionomer på 
kliniken inte arbetar evidensbaserat är ingen ursäkt för att själv inte göra det. Bland de 
bidragande faktorerna till att genomföra hörselgångs- och frifältsmätningar fanns rutin på 
klinik där endast 9 respektive 13 procent av audionomerna anger att de genomför mätningarna 
eftersom det finns sådan rutin på kliniken. I en studie av Strom (2006) angav 68 procent av de 
tillfrågade audionomerna att de har tillgång till utrustningen men, samma studie visade att 
endast 16 procent använder utrustningen rutinmässigt. Detta stämmer ganska väl överens med 
vår studie, vilken visar att 65 procent av de tillfrågade audionomerna anger att de har tillgång 
till utrustning, se tabell 5. 

(Frye & Martin, 2008) såväl som Moore och Glasberg (1998) betonar ur vetenskaplig 
synvinkel hur viktigt det är att genomföra hörselgångsmätningar. Det är ett måste om optimal 
frekvensinställning ska kunna uppnås. Boothroyd (2007) poängterar vidden av att verifiera 
förbättrad taluppfattning med hörapparaterna innan avslutad rehabilitering. Även Thibodeau 
(2007) poängterar hur viktigt detta är och att alla individer har olika förutsättningar. 
Audionomernas etiska kod visar tydligt att deras arbetssätt ska vara evidensbaserat, vilket 
innebär att audionomerna ska använda sig av de vetenskapligt beprövade metoderna som 
finns att tillgå (Svaf, 2001). Studiens resultat visar att 77 procent av de 53 som genomför 
hörselgångsmätningar använder mätningen därför att det är ett viktigt instrument för att 
kvalitetssäkra de inställningar som görs. Motsvarande siffra för frifältsmätningar är 74 
procent av 74 audionomer. Resultaten i studien indikerar att majoriteten av audionomerna i 
stickprovet som genomför hörselgångs- och frifältsmätningar anser att dessa mätningar är 
viktiga ur kvalitetssäkrande synvinkel. Det är positivt att audionomerna genomför 
mätningarna för att de anser att de är viktiga. Studiens resultat pekar dock på att mätningarna i 
många fall prioriteras bort. I en studie av Henson och Beck (2008) poängteras tiden som en 
viktig faktor i hur audionomen blir tvungen att prioritera sina arbetsuppgifter, där en negativ 
aspekt med hörselgångsmätningar är att de tar tid från andra viktiga moment och inte sällan 
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blir det pedagogiska arbetet lidande. Detta kan jämföras med motiveringarna som framkom i 
vår studie, vilka visar att det pedagogiska arbetet i vissa fall prioriteras över objektiva 
mätningar. Finns inte tid att genomföra alla moment måste audionomen göra en prioritering. 
Dock visar vår studie inget statistiskt signifikant samband mellan tidsbrist och hur ofta 
hörselgångs- och frifältsmätningar genomförs. Subjektiva utvärderingsmetoder ska inte heller 
underskattas, en bra balans mellan subjektiva och objektiva utvärderingsmetoder är det mest 
optimala (Mendel, 2007). I en artikel av Mueller diskuterar Larry Hummes hur förbättrad 
hörbarhet vid anpassning mot målkurvan efter hörselgångsmätning, ofta inte korrelerar med 
hur nöjd patienten är. Hade det funnits en stark korrelation hade troligen 
hörselgångsmätningar används betydligt oftare (Mueller, 2005). I studien har vi noterat att 22 
procent av audionomerna anger att patienterna ofta eller alltid blir nöjdare efter att anpassning 
mot hörselgångsmätningen genomförts. Det uppkom även vid motiveringen att vissa 
audionomer inte genomför mätningen just för att patienterna inte upplever någon förbättring. 
Huruvida detta beror på att patienten verkligen inte uppfattar någon skillnad eller om det är 
bristande kunskap gällande hörselgångsmätningen som ligger till grunden för resultatet, är 
oklart. 

Resultatet visar att de audionomer i stickprovet som anger att de arbetar efter rutin på klinik 
och kvalitetssäkring oftare genomför hörselgångs- och frifältsmätningar än de som anger att 
de främst går efter känslan av behov. Detta kan tolkas som att på kliniker som har tydliga 
rutiner för genomförande av hörselgångs- och frifältsmätningar görs mätningarna oftare. 
Medvetenheten om att mätningarna är vetenskapligt beprövade och bör göras regelbundet är 
något som grundläggs redan vid universitetsutbildningen. Därför är det viktigt att 
utbildningen poängterar betydelsen av mätningarna och varför de bör genomföras. Det är även 
av stor betydelse att den förståelsen bibehålls även efter utbildningen, när nyutexaminerade 
börjar arbeta kliniskt. Här ligger i dag ett stort ansvar hos individen, samtidigt är det svårt för 
nyutexaminerade att komma till kliniker där det är brist på utrustning och det saknas rutiner 
för dessa mätningar. Ofta får studenter lära sig utföranden och annan kunskap som sedan inte 
används på klinikerna eller används på annat sätt (Mueller, 2005). Införande av 
kvalitetssäkrande rutiner på kliniker är av stor vikt så att inte allt ansvar hamnar på 
audionomen som enskild individ. Ledningen på hörcentralerna har här ett ansvar att ge 
audionomerna de resurser och erbjuda de vidareutbildningar som krävs för att audionomerna 
ska kunna arbeta evidensbaserat (SOSFS 2011:9). Detta stämmer väl överens med resultaten i 
vår studie som visar att audionomer som har rutin på kvalitetssäkring genomför mätningarna 
oftare än de som inte har någon sådan rutin.  

Regressionsanalysen i Tabell 9 visar att alla tre frågorna om nytta, bemästrande och 
tillgänglighet av utrustning korrelerar med hur ofta audionomerna i stickprovet genomför 
hörselgångsmätningar. Tabellen visar att de tre oberoende variablerna förklarar nästan hälften 
av alla variation i antalet genomförda hörselgångsmätningar. Detta betyder att det finns andra 
okända variabler, vilka påverkar resterande hälften av variationen. Dessa andra orsaker skulle 
kunna vara motivation och stress. Hörcentralernas styrdokument ihop med kraven från 
socialstyrelsen på vetenskapligt baserad vård skapar höga krav på audionomen. Med dessa 
krav ökar risken för stress. Har audionomen låg kontroll på sin arbetssituation och vilka 
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resurser denna kan använda sig av ökar risken ännu mer, baserad på resonemang utifrån 
demand-controll8 modellen (Dunham, 2001). Med ökad stress är risken större att viss 
kvalitetssäkring blir lidande. Stressens påverkan på hur ofta audionomen hinner genomföra 
olika mätningar poängteras och diskuteras även av Brännström et al. (2010). Av de tre 
variabler som vår studie berör visar regressionsanalysen på starkast samband mellan Antal 
genomförd hörselgångsmätningar i veckan (Bv.) och Hur väl känner du att du bemästrar 
hörselgångsmätningar? (Obv.). Även Vad anser du om nyttan av hörselgångsmätningar i 
rehabiliteringsarbetet? (Obv.) och Hur bra tillgång till teknisk utrustning har du? (Obv.) gav 
signifikant korrelation med Antal genomförd hörselgångsmätningar i veckan (Bv.), se Tabell 
9. Detta resultat kan tolkas på flera olika sätt, varav en är att om audionomen i stickprovet 
bemästrar hörselgångsmätningen bra, genomför denne fler mätningar. Samtidigt kan det 
tolkas som att audionomen bemästrar hörselgångsmätningar bättre, på grund av att denne gör 
fler mätningar. I Tabell 7 kan ses att bemästrandet korrelerar signifikant samt ger en 
medelstarkt positiv korrelation med tillgång till teknisk utrustning. Detta kan betyda att vid 
bättre tillgång av utrustning får audionomen mer möjlighet till träning, vilket ökar 
bemästrandet. Korrelationsmatrisen, se Tabell 8, indikerar att Hur ofta genomför du minst en 
frifältsmätning under en avklarad hörselrehabilitering? (Bv.) har starkast samband med Hur 
väl känner du att du bemästrar frifältsmätningar? (Obv.). Samtidigt syns ett samband, om 
även svagare, mellan Hur ofta genomför du minst en frifältsmätning under en avklarad 
hörselrehabilitering? (Bv.) och de 2 oberoende variablerna Vad anser du om nyttan av 
frifältsmätningar i rehabiliteringsarbetet? samt Hur bra tillgång till teknisk utrustning har 
du?  

Skillnaden hos de audionomer som erhållit någon sorts vidareutbildning inom 
hörselgångsmätningar jämfört med de som inte haft någon sådan vidareutbildning är 
signifikant. Har audionomen fått någon vidareutbildning genomför de hörselgångsmätningar i 
högre grad och detta stärker tolkningen av resultatet att bemästrande är den variabel som har 
mest samband med antalet genomförda mätningar i vårt stickprov. Vidareutbildning är en 
viktig del i kompetensutvecklingen och siffror som Tjänstemännens Centralorganisation 
(2010) tagit fram visar att 90 procent av deltagarna i deras studie önskar vidareutbildning, 
samtidigt som 25 procent anser att de inte har tillräcklig kunskap för de arbetssysslor som de 
utför. Detta är jämförbart med denna studie, som visar att ungefär tre fjärdedelar av 
audionomerna önskar vidareutbildning inom de mätningar vi undersökt. 

Denna studie indikerar att hörselgångs- och frifältsmätningar genomförs i liten utsträckning i 
hörselvården i Mellansverige. Att genomföra objektiv kvalitetssäkring är viktigt för att kunna 
ge evidensbaserad vård. Studiens resultat antyder att tydliga rutiner ökar frekvensen av 
genomförda mätningar. Vidare indikerar studien att ökat bemästrande och antalet genomförda 
mätningar hänger ihop, men vad som är orsak-verkan besvaras inte. Vidarutveckling av 
studien där andra variabler mäts och fördjupad kunskap kring klinikernas rutiner och dess 
inverkan på hur ofta mätningarna genomförs vore av stort intresse för framtida studier.  

                                                           
8 Modell som visar sambandet mellan kontroll och krav på arbetsplatsen samt hur dessa variabler påverkar 
upplevd stress hos individen 
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Bilaga 1 

Objektiva utvärderingsmetoder 
Av 

Fredrik Jansson och Emil Valfridsson 

Syftet med enkäten är att undersöka vilka faktorer som påverkar en audionom i sitt beslut att 
genomföra eller inte genomföra objektiva kvalitetssäkrande utvärderingsmetoder. Mätmetoderna som 
fokus ligger på är hörselgångs- och frifältsmätningar. 
 
Notera vänligen att detta är en anonym studie och det är frivilligt att delta. 

Enkätstudie 

1.  Hur många år har du arbetat som audionom?    

Svar:………………år 

2. Vid vilken högskola/universitet fick du din utbildning? 

Svar:………………………………………. 

3. Hade du någon utbildning inom hörselgångs- och frifältsmätningar under din utbildning? 

Svar: □ Ja     □ Nej     □Vet ej 

4. Har du gått någon ytterligare utbildning inom hörselgångsmätningar de senaste 3 åren? 

Svar: □ Ja     □ Nej     □Vet ej 

5. Har du gått någon ytterligare utbildning inom frifältsmätningar de senaste 3 åren? 

Svar: □ Ja     □ Nej     □Vet ej 

6. Ungefär hur många timmar i veckan arbetar du med rehabilitering? 

Svar:………………timmar/vecka 

7. Hur många patientbesök har du per dag? 

Svar:………………besök 

8. Vad är den vanligaste tiden du har utsatt för rehabiliteringsbesök? 

Svar:………………min 

9. Har du specialiserade arbetsuppgifter, om ja vilka? 

Svar:………………………………………. 

10. Vid en rutinmässig rehabilitering genomför du oftast: 

Svar: □ Frifältsmätning     □ Hörselgångsmätning     □ Både och     □ Ingen 



 

Hörselgångsmätningar 

1. Hur många patienter i veckan genomför du hörselgångsmätningar på? 

Svar:………………patienter 

2. Vad anser du om nyttan av hörselgångsmätningar i rehabiliteringsarbetet? 

Svar: □ Ingen     □ Mycket liten     □ Liten     □ Stor     □ Mycket stor 

Motivera: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Hur väl känner du att du bemästrar hörselgångsmätningar? 

Svar: □ Mycket dåligt     □ Dåligt     □ Varken bra eller dåligt     □ Bra     □ Mycket bra 

4. Känner du att du skulle behöva mer utbildning inom hörselgångsmätningar? 

Svar: □ Ja     □ Nej     □ Vet ej 

5. Hur bra tillgång till teknisk utrustning har du? 

Svar: □ Mycket dålig     □ Dålig     □ Varken bra eller dålig     □ Bra     □ Mycket bra 

6. Vilka är de vanligaste orsakerna till att du väljer att genomföra en hörselgångsmätning? 

Svar: □ Rutin på kliniken     □ För att kvalitetssäkra     □ Känslan att det kan behövas                          
□ Annat     □ Genomför ej 

Motivera: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Vilka är de vanligaste orsakerna till att du väljer att inte genomföra en hörselgångsmätning? 

Svar: □ Patient nöjd och behov finns inte     □ Patienten kan ej medverka      □ Osäker på utrustningen     
□ Dålig tillgänglighet av utrustning     □ Inte användarvänlig utrustning     □ Tidsbrist     □ Annat 

Motivera: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

8. De tillfällen du gör hörselgångsmätningar, upplever patienten då ett förbättrat resultat i 
hörapparatsanpassningen? 

Svar: □ Aldrig     □ Sällan     □ Ibland     □ Ofta     □ Alltid     □ Genomför ej hörselgångsmätningar  

 



 

Frifältsmätningar 

1. Hur ofta genomför du minst en frifältsmätning under en avklarad hörselrehabilitering? 

Svar: □ Aldrig     □ Sällan     □ Ibland     □ Ofta     □ Alltid 

2. Vad anser du om nyttan av frifältsmätningar i utvärderingssyfte? 

Svar: □ Ingen     □ Mycket liten     □ Liten     □ Stor     □ Mycket stor 

3. Hur väl känner du att du bemästrar genomförandet? 

Svar: □ Mycket dåligt     □ Dåligt     □ Varken bra eller dåligt     □ Bra     □ Mycket bra 

4. Känner du att du skulle behöva mer utbildning inom frifältsmätningar? 

Svar: □ Ja     □ Nej     □Vet ej 

5. Hur bra tillgång till teknisk utrustning har du? 

Svar: □ Mycket dålig     □ Dålig     □ Varken bra eller dålig     □ Bra     □ Mycket bra 

6. Vilka är de vanligaste orsakerna till att du väljer att genomföra frifältsmätningar? 

Svar: □ Rutin på kliniken     □ För att kvalitetssäkra     □ Känslan att det kan behövas                          
□ Annat     □ Genomför ej 

Motivera: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Vilka är de vanligaste orsakerna till att du väljer att inte genomföra frifältsmätningar? 

Svar: □ Patient nöjd och behov finns inte     □ Patienten kan ej medverka      □ Osäker på utrustningen     
□ Dålig tillgänglighet av utrustning     □ Inte användarvänlig utrustning     □ Tidsbrist     □ Annat 

Motivera: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två audionomstuderande från Örebro Universitet som arbetar med vårt examensarbete. 
Det är en enkätstudie som riktar sig till yrkesverksamma audionomer i Mellansverige. 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar en audionom i sitt beslut att 
genomföra eller inte genomföra objektiva kvalitetssäkrande utvärderingsmetoder. 
Mätmetoderna som fokus ligger på är hörselgångs- och frifältsmätningar. Enkäten består av 
25 frågor. 

Studien kommer att behandlas anonymt och inga jämförelser mellan klinikerna kommer 
förekomma. 

Vi vore tacksamma om du kunde vidarebefordra bifogad länk till alla audionomer på er klinik 
och ange hur många audionomer du skickar till, för att vi ska kunna beräkna bortfall. Önskar 
att medarbetarna på kliniken kan besvara enkäten innan den 18:e april. 

Länk till enkäten: https://www.webbenkater.com/s/314415e 

 

Med vänlig hälsning 

Emil Valfridsson & Fredrik Jansson 
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