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Psykosocial arbetsmiljö
I medicinska och paramedicinska yr-
ken, anses högre stress minska kvali-
teten på vården (Campbell et al., 2001; 
Maytum et al., 2004; Bruce et al., 2005; 
Marriage & Marriage, 2005). Stress ut-
löst av tidskrav tycks påverka de som 
är verksamma i offentlig vård mer än 
de som arbetar privat, men totalt sett 
gör kombinationen många klienter 
och kortare besökstider att denna typ 
av stress ökar (Jolma, 1990; Freeborn 
et al., 2002; Kluger et al., 2003; Mott 
et al., 2004; Tyson & Pongruengphant, 
2004; Severn et al., 2011). Även i au-
diologisk verksamhet skapar tidskrav 
stress men på olika sätt för de audio-
nomer (eng. audiologists) som arbetar 
offentligt och privat. De som arbetar 
offentligt upplever mer stress p.g.a. 
väntelistor och personalbrist medan 
de i privat verksamhet upplever stress 
p.g.a. längden på besökstiderna och 
tid avsatt att skriva journaler (Severn 
et al., 2011). Totalt sett rapporterar de 
offentliganställda audionomerna mer 
stress än de i privata verksamheter 
(Severn et al., 2011).  Ytterligare fakto-
rer påverkar upplevelsen av stress hos 

audionomer såsom ansvar, adminis-
tration, utrustning (handhavande och 
många olika utrustningar), patientkon-
takt och krav vid patientutredningar 
(Severn et al., 2011). 

Krav-kontrollmodellen
Den psykosociala arbetsmiljön påver-
kar både det psykiska välbefinnandet 
och den fysiska hälsan (Karasek & 
Theorell, 1990; Theorell & Karasek, 
1996; Kinsten et al., 2007). Den psy-
kosociala arbetmiljön kan analyseras 
utifrån den s.k. krav-kontrollmodellen 
(Karasek & Theorell, 1990; Theorell 
& Karasek, 1996). Modellen är ett 
teoretiskt ramverk som bygger på fak-
tiska undersökningar. I kort så anger 
modellen att vissa arbetsmiljöer kän-
netecknas av låga krav medan andra 
kännetecknas av höga krav. Samtidigt 
kan den yrkesverksamma ha liten eller 
stor kontroll över arbetsinnehållet. Det 
innebär att man kan ha en arbetsmiljö 
som har (i) låga krav och låg kontroll 
(s.k. passivt arbete), (ii) höga krav men 
låg kontroll (s.k. högstressarbete), (iii) 
låga krav men hög kontroll (s.k. låg-
stressarbete) eller (iv) höga krav och 
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i denna artikel presenteras en del av svaren från 
audionombarometern 2012. genom att individuellt 
besvara barometern har en stor del av audionomkåren 
bidragit till ett fantastiskt underlag som kan bidra till ökad 
kunskap om och förståelse kring audionomyrket och 
dess speciella förutsättningar.

I 2010 års Audionombarometer rapporterade vi att audionomer-
na inom privat landstingsfinansierad verksamhet (inom den så 
kallade auktorisationen i Region Skåne) rapporterade ett högre 
antal klienter per dag, lägre välmående och mindre möjligheter 
att påverka sin verksamhet än de som är verksamma i övriga 
riket. En tolkning var att kravet på lönsamhet hade ökat inom 
denna typ av verksamhet och att det avspeglade sig i svaren från 
audionomerna. Detta påstående väckte viss debatt och vi kan nu 
publicera ytterligare data från efterföljande års Audionombaro-
meter som bränsle till debatten. Det vi vet är att förändringar ge-
nomförs inom svensk hörselvård där man går från en mer lands-
tingscentrerad hörselvård till privata varianter som till viss del 

är landstingsfinansierade. Vid undersökningstillfället fanns helt 
landstingsfinansierad hörselvård av traditionell typ (i de flesta fall 
betalar klienten enbart ordinationsavgift), privat landstingsfinan-
sierad hörselvård (t.ex. auktorisationen inom Region Skåne där 
man som klient kan välja från landstingets sortiment eller få visst 
ekonomiskt bidrag från landstinget för att köpa hörapparater) 
och helt privat hörselvård (där klienten betalar allt själv). Oavsett 
vilka åsikter man än kan ha om de olika sätten att organisera och 
finansiera hörselvården är det av vikt för oss audionomer att veta 
hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut generellt och om den 
påverkas av vilken typ av organisationsform vi är verksamma i.  
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Figur 2a. Visar medel-
värde samt standardavvi-
kelse för deltagarnas ålder 
i de tre verksamhetsfor-
merna (n=500).

Figur 2b. Visar könsför-
delning i procent mellan 
kvinnor och män som 
arbetar inom de tre olika 
verksamhetsformerna 
(n=500). Asterisken (*) 
visar att skillnaden är 
signifikant (p<0.05).

Figur 1. Krav-kontrollmodellen. Visar relationen mellan krav 
som ställs i en persons arbetsmiljö samt den kontroll som den 
yrkesverksamme har över sitt arbete. Relationen mellan krav 
och kontroll skapar fyra typer av arbetsmiljöer vilka har olika 
fysisk påverkan på en person. 
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hög kontroll (s.k. aktivt arbete) (se Fi-
gur 1). Modellen antar att om du har 
lägre kontroll men högre krav i arbetet 
ökar risken för hälsoproblem och chan-
sen till välmående minskar (Karasek & 
Theorell, 1990; Theorell & Karasek, 
1996; Kinsten et al., 2007). Vidare, om 
man har högre kontroll över sitt arbete 
tenderar man att acceptera högre krav 
(Theorell & Karasek, 1996). Ett mot-
satsförhållande mellan lagstiftningens 
krav på den legitimerade audionomen 
och krav på avkastning i hörselvården 
skulle teoretiskt sett skapa en hög-
stressarbetsmiljö, d.v.s. med höga krav 
och låg kontroll.

ERI-modellen
Personer som upplever en obalans 
(eng. imbalance) mellan ansträngning 
(eng. effort) och belöning (eng. reward) 
på arbetet löper en ökad risk för att 
rapportera både fysiska och psykiska 
hälsoproblem (Tsutsumi & Kawaka-
mi, 2004; Kivimaki et al., 2006).  Den 
teoretiska Effort-Reward Imbalance 
(ERI) modellen antar att bristen på be-
löning i förhållande till den ansträng-
ning man gör i arbetet resulterar i star-
ka negativa känslor och dessa känslor 
påverkar arbetstagarens hälsa på lång 
sikt (Siegrist, 1996; Leineweber et al., 
2010). En belöning i detta avseende 
betyder t.ex. lön, anställningstrygghet, 
befordringsmöjligheter eller uppskatt-
ning (Leineweber et al., 2010). Det är 
okänt huruvida en obalans mellan an-
strängning och belöning finns hos yr-
kesverksamma audionomer eller inte. 

Syftet med denna undersökning är att 
undersöka om organisationsformen, 
d.v.s. helt landstingsfinansierad, privat 
landstingsfinansierad eller helt privat 
hörselvård, påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön. Även demografiska skill-
nader jämförs såsom antal besök per 
dag, tid per besök och antal år inom 
yrket.

metodsammanfattning
Här presenteras endast en metodsam-
manfattning. En detaljerad beskrivning 
återfinns i Brännström et al (2012). 

Deltagare
Undersökningen bygger på webben-

kätsvaren från 500 audionomer som 
lämnade fullständiga svar på både 
krav-kontrollenkäten och ERI-en-
käten. Dessa 500 deltagare utgör en 
svarsfrekvens på 48.5 % av alla yrkes-
verksamma audionomer i Sverige. I 
Tabell I presenteras deskriptiva data 
för dessa 500 och alla 1139 yrkesverk-
samma legitimerade audionomer (yng-
re än 66 år) år 2011 enligt Socialstyrel-
sens register (Ollars, 2012). Ytterligare 
information om de som besvarade en-
käten presenteras också i tabellen. 

De 500 deltagarna delades in i tre 
grupper utifrån den typen av verksam-
het de rapporterade att de arbetade 
i: 79 % (395 stycken) arbetade i helt 
landstingsfinansierad hörselvård, 12 
% (60 stycken) arbetade i privat men 
landstingfinansierad hörselvård och 9 
% (45 stycken) arbetade i helt privat 
hörselvård. Deskriptiva data för dessa 
grupper ses Figurerna 2a-j.

Webbenkäten som användes innehöll 
tre delar. Den första delen innehöll 22 
bakgrundsfrågor om t.ex. ålder, kön, 
typ av verksamhet man arbetade i, 
utbildningslängd, antal år i yrket, om-
fattning av tjänst, arbetsuppgifter och 
specifika metoder man använder. Den 
andra delen bestod av krav-kontrol-
lenkäten (17 frågor, tre underskalor; 
psykologiska krav, kontroll och socialt 
stöd) (Johnson & Hall, 1988; Karasek 
& Theorell, 1990; Theorell & Karasek, 
1996; Sanne et al., 2005b). Lägre po-
äng betyder högre krav i kravunderska-
lan, mer kontroll i kontrollunderskalan 
och mer socialt stöd i socialt-stöd un-
derskalan. Den tredje delen innehöll 
en kortversion av ERI-enkäten (16 
frågor, två underskalor; ansträngning 
och belöning) (Siegrist et al., 2004; 
Leineweber et al., 2010). Högre po-
äng betyder att fler krav upplevs som 
stressande i ansträngningsunderskalan 
och att man upplever större belöning 
i belöningsunderskalan (Siegrist et al., 
2004). Förhållandet mellan ansträng-
ning och belöning kan även beräknas 
och ger det s.k. ERI-förhållandet (eng. 
ERI ratio). Ett förhållande som ligger 
under 1.0 anses vara en arbetssituation 
där deltagaren anstränger sig mindre 
men får mer belöning. Ett förhållande 

Figur 2c. Visar hur stor 
andel (%) av deltagarna som 
arbetar heltid respektive deltid 
i de tre olika verksamhetsfor-
merna (n=500).

Figur 2d. Visar medelvärde 
samt standardavvikelse för 
hur lång utbildning delta-
garna verksamma i de tre 
olika verksamhetsformerna 
har (n=500). Asteriskerna 
(**) visar att skillnaden är 
signifikant (p<0.01).

Figur 2e. Visar medelvärde 
samt  standardavvikelse för 
hur många år deltagarna 
arbetat som audionomer för 
var och en av de tre verk-
samhetsformerna (n=500). 
Asteriskerna (**) visar att 
skillnaden är signifikant 
(p<0.01).

Figur 2f. Visar medelvärde 
samt  standardavvikelse för 
hur många klientbesök per 
dag som deltagarna i de 
tre olika verksamhetsfor-
merna rapporterat att de har 
(n=500). Asteriskerna (** 
och ***) visar att skillnader-
na är signifikanta (p<0.01 
respektive p<0.001).

Figur 2g. Visar medelvärde 
samt standardavvikelse för 
längden på bedömningsbe-
sök (i minuter) för de tre 
olika verksamhetsformerna 
(n=500).

Figur 2h. Visar medelvärde 
samt standardavvikelse för 
längden på besök för hörap-
paratanpassning (i minuter) 
för de tre olika verksamhets-
formerna (n=500).

Figur 2i. Visar medelvärde 
samt standardavvikelse för 
längden på återbesök (i 
minuter) för de tre olika verk-
samhetsformerna (n=500). 
Asteriskerna (***) visar att 
skillnaderna är signifikanta 
(p<0.001).

Figur 2j. Visar medelvärde 
samt standardavvikelse för 
upplevt socialt stöd i de 
tre olika verksamhetsfor-
merna (n=500). Ju lägre 
poäng desto mer upplevt 
stöd. Maxpoäng = 24. 
Asteriskerna (***) visar 
att skillnaden är signifikant 
(p<0.001). 

Fig 2c-2j
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över 1.0 anses vara en arbetssituation där 
deltagaren anstränger sig mycket men får 
för liten belöning eller inte den belöning 
man förväntar sig (Siegrist et al., 2004).

resultat
Skillnader i deskriptiva variabler (t.ex. ål-
der, kön, utbildningslängd, antal år i yrket, 
omfattning av tjänst och upplevelse av 
socialt stöd) och beroende variabler (d.v.s. 
kravunderskalan, kontrollunderskalan, 
ansträngnings- och belöningsunderska-
lorna samt ERI-förhållandet) undersöktes 
mellan de tre verksamhetstyperna. Resul-
tatet av den analysen ses i Figurerna 2a-j.

I Figur 2a-j ses att grupperna inte skiljer 
sig åt beträffande ålder, omfattning av 
tjänst, besökstid för behovsbedömning 
och besökstid för hörapparatanpassning. 
Antalet män och utbildningslängd var 
signifikant lägre i den helt landstingsfi-
nansierade hörselvården jämfört med 
den privata landstingsfinansierade hörsel-
vården. De som arbetar i den helt lands-
tingsfinansierade hörselvården har arbetat 
signifikant längre än de som arbetar i den 
privata landstingsfinansierade formen.

Den privata landstingsfinansierade hör-
selvården hade signifikant fler besök varje 
dag än både den helt landstingsfinansiera-
de och den helt privata formen. Den helt 
landstingsfinansierade hörselvården hade 
signifikant längre återbesökstider än de 
andra två formerna. De som arbetar i den 
helt landstingsfinansierade hörselvården 
rapporterade signifikant mer socialt stöd 
på arbetet än de som arbetar i den helt 
privata formen.

Krav-kontrollenkäten
I Figurerna 3a och 3b visas att de som ar-
betar i den privata landstingsfinansierade 
hörselvården rapporterade signifikant läg-
re krav än de som arbetar helt landstings-
finansierat och de som arbetar helt privat. 
Vidare, de som arbetar i den helt privata 
hörselvården rapporterar signifikant hö-
gre upplevda krav än de som arbetar helt 
landstingsfinansierat. Inga skillnader sågs 
för rapporterade poäng på kontrollunder-
skalan mellan de olika formerna. 

Deltagarnas svar på krav- och kontrollun-
derskalorna dikotomiserades, d.v.s. en po-
äng under medianen (för alla deltagare) 

klassificerades som höga krav för kra-
vunderskalan eller hög kontroll för kon-
trollunderskalan, medan en poäng över 
medianen klassificerades som låga krav 
respektive låg kontroll (Krantz & Oster-
gren, 2000; Sanne et al., 2005a; Bethge et 
al., 2009). Resultaten av denna analys ses 
i Tabell II. Endast distributionsskillnaden 
som ses i lågstress rutan är signifikant (chi-
square (2) = 6.887, p=0.032).   

ERI-enkäten
De som arbetar i den privata landstings-
finansierade hörselvården rapporterade 
signifikant högre poäng på ansträngnings-
underskalan än de som arbetar i den helt 
landstingsfinansierade formen. I Figur 4a 
och 4b visas att de som arbetar i den helt 
privata hörsevården rapporterade signifi-
kant lägre poäng på belöningsunderskalan 
än de som arbetar i de övriga två former-
na. De som arbetar i den helt landstingsfi-
nansierade hörselvården hade signifikant 
lägre ERI-förhållande än de två privata 
formerna (Figur 4c).

Deltagarnas ERI-förhållande dikoto-
miserades. I detta fall betyder det att en 
poäng lägre än 1.0 anses representera en 
gynnsam arbetsmiljö medan en poäng lika 
med eller över 1.0. anses representera en 
ogynnsam. Resultaten för denna analys 
ses i Tabell III. Skillnaderna mellan de oli-
ka verksamhetsformerna var signifikanta 
(chi-square (2) = 8.238,  p = 0.016). No-
terbart är att endast 14 % av alla deltagare 
anser att de arbetar under gynnsamma ar-
betsförhållanden. 

diskussion
Undersökningen indikerar att det finns 
skillnader i arbetsmiljön mellan de olika 
verksamhetsformerna, men att dessa skill-
nader generellt sett är relativt små. Det 
mest i ögonfallande fyndet är att svenska 
audionomer tycks rapportera väldigt höga 
ERI-förhållanden. 

Ungefär hälften av landets legitimerade 
audionomer besvarade webbenkäten. I 
vår tidigare audionombarometer som an-
vände samma metod besvarade 58.3 % 
(586 audionomer) enkäten (Brännström 
et al., 2010). Liknande svarsfrekvenser 
har rapporterats för undersökningar 
av andra yrken men även audionomer 
(Siegrist et al., 2004; Severn et al., 2011). 

Figur 4c. Visar medelvärde samt standardavvikelse för 
ERI-förhållandet i de tre olika verksamhetsformerna 
(n=500). Ett förhållande under 1.0 anses vara gynn-
samt. Ett förhållande över 1.0 anses vara ogynnsamt. 
Asteriskerna (**) visar att skillnaderna är signifikanta 
(p<0.01).

Figur 3b. Visar medelvärde samt standardavvikelse för 
kontrollunderskalan i de tre olika verksamhetsformerna 
(n=500). Ju lägre poäng desto mer upplevd kontroll.  
Maximal poäng är 24.

Figur 3a. Visar medelvärde samt standardavvikelse för 
kravunderskalan i de tre olika verksamhetsformerna 
(n=500). Ju lägre poäng desto högre upplevda krav. 
Maximal poäng är 20. Asteriskerna (** och ***) visar att 
skillnaderna är signifikanta (p<0.01 respektive p<0.001). 

Figur 4a. Visar medelvärde samt standardavvikelse för 
ansträngningsunderskalan i de tre olika verksamhetsfor-
merna (n=500). Ju högre poäng desto fler krav upplevs 
som stressande. Maxpoäng 25. Asteriskerna (**) visar att 
skillnaden är signifikant (p<0.01).

Figur 4b. Visar medelvärde samt standardavvikelse 
belöningsunderskalan i de tre olika verksamhetsformerna 
(n=500). Ju högre poäng desto större upplevd belöning. 
Maxpoäng 55. Asteriskerna (* och ***) visar att skillna-
derna är signifikanta (p<0.05 respektive p<0.001).

Fig 3a-3b

Fig 4a-4c
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Tabell II: Frekvensdistributionen för deltagarna (n=500) utifrån krav-kontrollmodellen och organisationsform. 
Endast distributionsskillnaden som ses i lågstress rutan är signifikant (chi-square (2)= 6,887, p= 0,032)

Tabell III: Frekvensdistributionen för deltagarna (n=500) utifrån ERI-förhållandet och organisationsform. Skillnaden mellan de olika verk-
samhetsformerna är signifikanta(chi-square (2)= 8,238, p= 0,016)

Tabell I: Deskriptiva data för alla deltagare (n=500) och alla yrkesverksamma legitimerade audionomer (yngre än 66 år; n=1139) år 2011 
enligt Socialstyrelsens register (Ollars, 2012).

Hög kontroll

Låg kontroll

      11



forskning

         AUDionoMTiDningEn 1/13

Audionombarometern 2012

Oavsett detta är antalet deltagare både undersökningens 
styrka och svaghet, eftersom vi får ta del av svaren från 
500 yrkesverksamma audionomer men det är inte helt sä-
kert att synpunkterna som framförs är representativa för 
alla yrkesverksamma audionomer i Sverige. Det finns flera 
möjliga förklaringar till föreliggande svarsfrekvens: Det 
finns ingen komplett databas över kontaktinformation så-
som emailadresser till audionomer i Sverige. Emailadresser 
samlades in från flera olika databaser och sammanställdes, 
men det är troligt att vissa audionomer inte fick någon in-
bjudan till undersökningen. Vidare var ett antal adresser 
felaktiga och även tycks ett antal individer ha bytt arbets-
givare eller varit lediga. Hur många av de två senare grup-
perna som verkligen fick inbjudan till undersökningen är 
svårt att avgöra. Undersökningen pågick under ungefär 3 
månader och under denna tid skickades tre påminnelser 
ut till de som ännu inte besvarat undersökningen. En för-
längning av undersökningstiden kunde möjligen lett till att 
fler besvarade den, men vi tyckte att det var värdefullt att 
samla data under en avgränsad tidsperiod för att undvika 
eventuella säsongsvariationer.

Krav-kontrollmodellen
Utifrån krav-kontrollmodellen rapporterar 24 % av delta-
garna att de har en psykosocial arbetsmiljö som kan be-
traktas som passiv (d.v.s. med låg kontroll och låga krav), 
omkring 26 % en psykosocial arbetsmiljö som kan betrak-
tas som lågstress (d.v.s. med hög kontroll och låga krav) 
och omkring 21 % en psykosocial arbetsmiljö som kan 
betraktas som aktiv (d.v.s. hög kontroll och höga krav). 
Omkring 29 % rapporterade att de har en psykosocial ar-
betsmiljö som kan betraktas som högstress (d.v.s. med låg 
kontroll och höga krav). Överlag såg vi inga signifikanta 
skillnader i distributionen för de olika typerna såg ut mel-
lan de olika verksamhetstyperna. Å andra sidan så såg vi i 
medelvärdena (Figur 3a) att de som arbetar i den privata 
landstingsfinansierade hörselvården upplever signifikant 
mer krav. Oavsett detta är det värt att notera att antalet 
deltagare ansågs arbeta i högstress miljö är omkring 15 % 
högre än vad som rapporterats bland andra arbetstagare 
(Sanne et al., 2005a). Detta kan ha betydelse för den vård 
som bedrivs, eftersom högre stress i medicinska och para-
medicinska yrken anses leda till en försämrad hälsovård för 
patienten (Campbell et al., 2001; Maytum et al., 2004; 
Bruce et al., 2005; Marriage & Marriage, 2005). Vidare, 
tidigare studier visar att de som arbetar i en psykosocial 
arbetsmiljö med låg kontroll har en ökad risk att utveckla 
t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar (Theorell & Karasek, 1996; 
Eller et al., 2009). De som arbetar i en högstressmiljö har 
en ökad risk att utveckla ångest och depression (Sanne et 
al., 2005a), men även allmänna klagomål såsom halsbrän-
na, huvudvärk och trötthet är vanligt rapporterade symtom 
hos kvinnor arbetande i vårdyrken (Krantz & Ostergren, 
2000). Det är möjligt att resultaten från dessa tidigare stu-
dier inte kan appliceras på den svenska audionomkåren 
och ytterligare studier behövs för att undersöka eventuella 
samband. 

ERI-enkäten
Signifikant högre poäng på ansträngningsunderskalan sågs 
för de som arbetar i privat landstingsfinansierad hörselvård 
än det som arbetar i både den helt landstingsfinansierade 
och den helt privat hörselvården. De som arbetar helt pri-
vat anger signifikant lägre poäng på belöningsunderskalan. 
Det är emellertid mer lämpligt att undersöka relationen 
mellan ansträngning och belöning eftersom ERI-modellen 
antar att avsaknaden av belöning i relation till den an-
strängning man gör resulterar i starka negativa känslor och 
dessa känslor påverkar hälsan på lång sikt (Siegrist, 1996; 
Leineweber et al., 2010). 

Det s.k. ERI-förhållandet användes för att uppskatta den-
na relation där ett värde under 1.0 anses vara en gynnsam 
arbetssituation där belöningen står väl i proportion till 
den ansträngning man gör, medan ett värde lika med el-
ler över 1.0 anses vara en ogynnsam arbetssituation där 
man anstränger sig mycket men upplever att man inte får 
en adekvat eller förväntad belöning (Siegrist et al., 2004). 
ERI-förhållandet visar att 86 % av deltagarna upplever en 
ogynnsam arbetssituation. Tidigare studier på olika yrkes-
verksamma populationer indikerar att mellan 2.2 % och 
31 % vanligtvis uppvisar ogynnsamma ERI-förhållanden 
(Wang et al.,2012 ; Peter et al., 1998; Vearing & Mak, 2007; 
Bethge et al., 2009; Inoue et al., 2011; Seibt et al., 2011). I 
en studie av Peter med flera (1998) rapporterades ogynn-
samma ERI-förhållanden i omkring 27-31 % av fallen för 
svenska arbetstagare. Liknande ERI-förhållanden har rap-
porterat för personer verksamma i hälso- och sjukvårdsyr-
ken (Klein et al., 2011; Xie et al., 2011). Vi har endast hittat 
en tidigare studie som rapporterar liknande höga frekvens 
av ogynnsamma ERI-förhållanden; Msaouel och kollegor 
(2012) rapporterade ogynnsamma ERI-förhållanden hos 
80.7 % av personerna som arbetade inom grekisk offentlig 
hälso- och sjukvård, men dessa data kan vara påverkade av 
den under datainsamlingen pågående finanskrisen i Grek-
land. 

Överlag tycks antalet med ogynnsamma ERI-förhållande-
na i vår undersökning vara väldigt höga jämfört med andra 
populationer med yrkesverksamma individer, men även i 
jämförelse med andra hälso- och sjukvårdsarbetare. Mer 
specifikt, rapporterar 5 av 6 audionomer som arbetar i 
den helt landstingsfinansierade hörselvården ogynnsamma 
ERI-förhållanden. Motsvarande siffror för de som jobbar 
helt privat är 9 av 10 och för de som arbetar privat lands-
tingsfinansierat är 19 av 20. Dessa skillnader mellan orga-
nisationsformerna tycks inte bero på skillnader i huruvida 
man arbetar heltid eller deltid, men det är tänkbart att det 
beror på olikheter i ersättningsnivåer även om det är en 
fråga för framtida studier. Ogynnsamma ERI-förhållanden 
tycks dock vara relaterade till en ökad risk för högt blod-
tryck, hjärt- och kärlsjukdomar samt depression (e.g. van 
Vegchel et al., 2005; Eller et al., 2009). Dock krävs fram-
tida studier för att undersöka om dessa risker även gäller 
svenska audionomer eller inte. 
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Sammanfattning
2012 års Audionombarometer indikerar att det finns skill-
nader i självrapporterad psykosocial arbetsmiljö mellan de 
olika organisationsformerna men dessa skillnader är över-
lag små. En majoritet av deltagarna tycks arbeta i mindre 
stressiga psykosociala arbetsmiljöer, men ungefär en av fyra 
uppger att man arbetar i en högstressig miljö. Slutligen, det 
mycket höga antalet ogynnsamma ERI-förhållanden som 
rapporterats i barometern är alarmerande höga jämfört 
med andra populationer med yrkesverksamma inklusive de 
som arbetar inom hälso- och sjukvård. 
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