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Våren 2006 gjordes hörselkontroller på anställda vid ett träindustriföretag. 
Resultaten jämfördes med hörselkontroller från 2004. Sex personer (18 %) 
hade en försämring med 15 dB eller mer på någon eller några av 
frekvenserna 2000-8000 Hz. En bullermätning visade att den 
genomsnittliga ljudnivån under en arbetsdag för de flesta arbetstagarna var 
högre än 85 dBA. På grund av hörselförsämringen hos flera personer 
gjordes en enkät undersökning med syfte att ta reda på användningsgraden 
av hörselskydd vid arbete i buller. 34 personer svarade på frågorna i 
enkäten. Av dem som var största delen av arbetsdagen i 
produktionslokalen, använde 93 % hörselskydd större delen av den tiden. 
De som var halva arbetsdagen eller mindre i produktionslokalen, använde 
inte hörselskydd största delen av den tiden. I genomsnitt var personerna 
utan hörselskydd i produktionslokalen 35 minuter per dag. Den vanligaste 
orsaken till att hörselskydden togs av var samtal med arbetskamrat. 27 % 
upplevde någon form av obehag av hörselskydden. Det obehag som flest 
personer nämnde var värme.   
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Introduktion 

 

 

Ett nytt hörselskydd som är väl utprovat och rätt använt ger en dämpning på cirka 30 dB. Det 

innebär att det knappast finns en bullermiljö i Sverige, där bullerskaderisk teoretiskt skulle 

behöva förekomma, om skydden användes korrekt, dvs. 100 % av exponeringstiden. 

Användningsgraden är i sig den viktigaste enskilda faktorn för att hörselskydden ska ge den 

angivna skyddande effekten (1). Förebyggande åtgärder för att minska risken att drabbas av 

hörselskador i arbetslivet är angeläget framför allt för den enskilde individen, eftersom 

försämrad hörsel ofta leder till personliga problem för den som drabbas (2). 

 

 

Bakgrund 

 

Våren 2006 gjordes hörselkontroller på anställda vid ett träindustriföretag. Hörselkontrollerna 

föregicks av en bullermätning, som visade att den genomsnittliga ljudnivån under en 

arbetsdag, var avsevärt högre än 85 dBA för de flesta av arbetstagarna (bilaga1). Alla 

anställda på företaget som var anslutna till företagshälsovården erbjöds hörselkontroll i 

samband med en hälsokontroll. Sammanlagt gjordes 33 hörselkontroller. Resultaten på 

hörselkontrollerna jämfördes med tidigare kontroller gjorda 2004. Jämförelsen visade att sex 

personer (18 %), hade en försämring av hörseln med 15 dB eller mer, på någon eller några av 

frekvenserna 2000-8000 Hz. Alla anställda hade tillgång till hörselskydd. Frågan väcktes om 

hörselförsämringen hade samband med hörselskyddens användningsgrad.  

 

Det är utan tvivel bevisat att buller under vissa omständigheter är hörselskadligt (1). En 

bullerskada kan uppstå efter kortvarig hög bullerexponering, eller efter långvarig exponering 

vid lägre bullernivåer (3). Bullerskadan försämras i allmänhet långsamt och innebär för de 

flesta praktiska problem först efter 20 års bullerexponering. Det viktigaste i hela 

bullerskadeproblematiken är att förebygga hörselskadan (4). Så långt det är möjligt ska bullret 

i första hand dämpas vid källan, genom att konstruera tystare maskiner, införa tystare 

arbetsmetoder eller begränsa bullrets utbredningsvägar. Det kommer dock att inom 

överskådlig tid finnas människor som måste använda sig av hörselskydd, för att inte skada sin 

hörsel på arbetsplatsen (2). 



 4 

Tidigare studier av användningsgraden av hörselskydd 

 

Forskare har genom att sammanställa hörselundersökningar i några olika branscher, kunnat 

uppskatta den genomsnittliga bullernivån som arbetstagare utsatts för och den minskning av 

bullerexponering som skett under en 40–årsperiod. Livsmedelsindustri, träindustri, 

plåtslageriindustri och verkstadsindustri är exempel på några av de branscher som ingick i 

studien. Sammanställningen visade att både bullerbekämpande åtgärder och ökad användning 

av hörselskydd haft betydelse för att begränsa utvecklingen av hörselskador bland anställda i 

bullriga miljöer (5).   

 

En studie gjordes i Malmö i slutet på 80-talet, där en av frågeställningarna var att ta reda på 

om fortskridande hörselskador kunde förhindras med hörselskydd. Personerna som deltog i 

studien vistades dagligen i en arbetsmiljö där ljudnivån varierade mellan 95 – 100 dBA Leq. 

och med inslag av impulsljud. Fortskridande hörselförsämring hos de anställda hade 

uppmärksammats av företagshälsovårdspersonalen. Syftet med undersökningen var att avgöra 

om hörselskyddsanvändningen var tillräckligt effektiv för att förhindra en ytterligare 

utbredning av hörselskadorna. Första året hade de anställda tillgång till konventionella 

hörselskydd, under andra året infördes miljöradiokåpor på företaget. Vid den uppföljande 

hörselmätningen efter ett år, kunde en mindre försämring noteras. Hörselmätningen efter två 

år visade en liten förbättring. En förklaring till skillnaden antogs vara att kåpor med 

kommunikationsradio, som infördes under det andra projektåret, gav en effektivare 

hörselskyddsanvändning genom längre användningstid och bättre applicering (6). 

 

Både forskning och rådgivning angående hörselskydd, fokuseras ofta på hörselskyddens 

dämpande förmåga. Däremot har studier som redovisar användarnas komfortupplevelser, inte 

fått samma uppmärksamhet. Obehag av hörselskydden reducerar effekten, eftersom det leder 

till att hörselskydden tas av då och då. I mitten av 90-talet gjordes en studie vid Lunds 

universitet, där 263 plåtindustriarbetare ingick. Frågor ställdes om deras upplevelser av 

hörselskyddsanvändning. Närmare 30 % av arbetarna upplevde obehag av hörselskydden. 

Värme och svett var de dominerande problemen hos dem som använde kåpor, medan de som 

använde proppar hade besvär av klåda. Studien visade att genomsnittlig användningstid för 

hörselskydd var 89 % av tiden i bullrig miljö. Det ger en hörselskyddsdämpning omkring 10 

dBA under en arbetsdag, se diagram 1 (7). 
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Diagram 1 Effektiv dämpning vid olika frekvens för kåpor respektive proppar beroende av 

bärtid i procent av den totala tiden i buller (2). 

 

 

Lagar och föreskrifter angående buller i arbetsmiljön 

 

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att kartlägga risker och utreda ohälsa, samt 

vidta de åtgärder som kartläggningen ger anledning till (8). Gemensamma skyddsåtgärder ska 

prioriteras, men när riskerna inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket med dessa 

åtgärder, ska personlig skyddsutrustning användas (9). I arbetsmiljölagen står också om 

arbetstagarnas ansvar för arbetsmiljön. De ska följa gällande föreskrifter och när personlig 

skyddsutrustning krävs är arbetstagaren skyldig att använda den (8).  
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När det gäller bullriga arbetsmiljöer ska i första hand åtgärder göras för att eliminera ljudet 

vid källan eller sänka det till lägsta möjliga nivå. Om bullerexponering inte kan förebyggas, 

ska den enskilde personen få tillgång till hörselskydd. Bullermätning ska göras för att 

kartlägga bullernivåerna.  

 

Det ställs olika krav på vad arbetsgivaren är skyldig att göra, beroende på hur högt bullret är 

(10). Gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket trädde i kraft 1 juli, 2005. I AFS 2005:16 är 

insatsvärden och gränsvärden beskrivna och vilka åtgärder som ska vidtas om värdena uppnås 

eller överskrids. 

 

 Det undre insatsvärdet innebär en daglig exponeringsnivå på 80 dB för en åtta timmars 

arbetsdag. Om värdet uppnås eller överskrids ska arbetstagarna informeras om riskerna med 

bullerexponering, samt erbjudas hörselskydd. Dessutom ska personer som anses vara speciellt 

känsliga för buller, erbjudas hörselundersökning regelbundet.  

 

Det övre insatsvärdet innebär en daglig exponeringsnivå på 85 dB eller mer, för en åtta 

timmars arbetsdag eller om den högsta ljudtrycksnivån som förekommer under arbetsdagen är 

115 dB eller högre. Om dessa värden uppnås eller överskrids måste arbetsgivaren vidta 

åtgärder för att minska exponeringen. Dessutom gäller att hörselskydd ska användas och att 

hörselundersökning ska erbjudas alla. Krav i föreskrifterna som hör ihop med insatsvärdena 

gäller oavsett om hörselskydd används eller inte.  

 

Gränsvärdet anger den absoluta gräns som inte får överskridas. Här tar man hänsyn till om 

hörselskydd används när bullerexponeringen mäts. En arbetstagare får inte utsättas för mer än 

85 dB under en åtta timmars dag och den högsta ljudnivån som får förekomma under en 

arbetsdag är 115 dB. Om gränsvärden överskrids måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att 

minska exponeringen och se till att det inte händer igen.  

 

Ytterligare ett värde som beskrivs i föreskrifterna, är impulstoppvärdet. Detta värde anger 

nivån på den högsta kortvariga ljudtoppen som förekommer under en arbetsdag, t.ex. ett slag 

eller skottljud. Impulstoppvärdet är detsamma för båda de ovan nämnda insatsvärdena och 

gränsvärdet och får inte överskrida 135 dB, då faller krav för samtliga insats- och gränsvärden 

ut (11). 
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Beskrivning av företaget 

 

Företaget är en träindustri som tillverkar fönster och färdiga väggelement till flerfamiljshus. 

2006 hade företaget 38 anställda, nyanställning har skett och 2007 har företaget 42 anställda. 

Arbetstiderna var måndag till torsdag kl. 6.30 till 16.00 och fredag kl. 6.30 till 13.00. I 

produktionen användes gips- och spikpistol, kap-, band- och cirkelsåg, olika hyvlar, 

tappmaskin, NC-maskin, låshålsmaskin, zinkmaskin samt fräs. Fönstren som tillverkades 

sprutlackerades på företaget. Färgsprutorna rengjordes med tvätthinner. De personer som 

rengjorde färgsprutorna exponerades för lösningsmedlet. Bullermätningen som gjordes på 

företaget genomfördes som en screeningundersökning, där varje maskins arbetsområde mättes 

(bilaga 1). Vissa maskiner gick korta stunder medan andra användes i stort sett hela 

arbetsdagen. Den uppmätta ljudnivån varierade mellan 79,0 dBA – 108,5 dBA. Den 

genomsnittliga ljudnivån för de flesta arbetstagarna var avsevärt högre än 85 dBA. All 

personal hade tillgång till hörselskydd. De hörselskydd som användes gav tillräcklig 

dämpning för att ljudnivån på alla arbetsplatser skulle understiga 85 dBA. 

 

 

 

Syfte: Att kartlägga hörselskyddens användningsgrad 

 

Syftet med projektarbetet var att kartlägga användningsgraden av hörselskydd vid arbete i 

buller på en träindustri. 

 

 

Specifika frågeställningar 

 

Hur lång tid per arbetsdag, var personerna utan hörselskydd i produktionslokalen? 

Vilken/vilka var orsakerna till att hörselskydden togs av i produktionslokalen? 

Förekom obehag av hörselskydden? 
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Metod (empirisk studie) 

 

Urval 

 

Frågeformuläret som användes vid faktainsamlingen, var ämnat till alla på företaget som 

utsattes för buller under arbetsdagen. Mars 2007 hade företaget 42 anställda, medelåldern var 

44 år. 37 personer var närvarande när frågeformuläret delades ut. Frånvaro förekom på grund 

av semester. Första frågan var ställd så att den ”gallrade bort” de som aldrig vistades i 

produktionslokalen och därmed inte heller utsattes för arbetsrelaterat buller. En person 

uppgav att den aldrig vistades i produktionslokalen och två personer lämnade in 

frågeformuläret helt obesvarat (bilaga 2).  

 

 

Instrument 

 

Frågeformulär med bundna och öppna svarsalternativ konstruerades och användes vid 

faktainsamlingen (bilaga 3). 

 

 

Genomförande 

 

Företagets ledning tillfrågades hösten 2006 och gav sitt medgivande till att ett frågeformulär 

delades ut till de anställda med syfte att ta reda på användningsgraden av hörselskydd vid 

arbete i buller. Enligt överenskommelse med företagets ledning lämnades frågeformulären på 

företaget. Dessa delades sedan ut av företagsledaren i samband med ett ordinarie 

personalmöte, frågorna besvarades och blanketterna samlades in vid samma tillfälle. I ett 

följebrev som bifogades till varje frågeformulär gavs information om studiens syfte, att 

frågorna skulle besvaras anonymt och att deltagandet var frivilligt (bilaga 3). 

 

 

Analys/Bearbetning 

 

För analys av svaren från frågeformulären användes Microsoft Excel. 
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Resultat 

 

 

Hur stor del av tiden i produktionslokalen hörselskydden användes 

 

Av de 34 redovisade svaren vistades 28 personer största delen av arbetsdagen i 

produktionslokalen. Av dessa använde de flesta (93 %), hörselskydd största delen av tiden i 

produktionslokalen. Bland de sex personer som vistades i produktionslokalen halva 

arbetsdagen eller mindre, var det inte någon som använde hörselskydd största delen av den 

tiden (se tabell 1 och bilaga 2). 

 

Tabell 1: Hur stor del av tiden i produktionslokalen hörselskydden används. 

 Vistas största delen 
av arbetsdagen i 
produktionen  
(n=28) 

Vistas halva 
arbetsdagen eller 
mindre i produktionen 
(n=6) 

Totalt 
 
 
(n=34)           (%) 

Använder 
hörselskydd största 
delen av tiden i 
produktionslokalen 

 
26  

 
0  

 
26                   76 

Använder ej 
hörselskydd största 
delen av tiden i 
produktionslokalen 

 
2  

 
4  

 
6                     18 

Använder aldrig 
hörselskydd i 
produktionslokalen 

  
2  

 
2                       6 

 

 

22 personer hade svarat på frågan hur lång sammanlagd tid de var utan hörselskydd i 

produktionslokalen under en dag. De angivna tiderna varierade mellan 3 och 90 minuter. 

Genomsnittlig tid var 35 minuter eller 7 % av en åttatimmars arbetsdag. 5 personer (23 %), 

var utan hörselskydd 60 minuter och 2 personer (9 %), var utan hörselskydd 90 minuter. Det 

motsvarar en användningstid på 87,5 respektive 81,25 % av en åtta timmars arbetsdag.  

I en av frågorna svarade deltagarna på hur många gånger per dag de bedömde att de tog av 

hörselskydden i produktionslokalen. Av de 24 som svarade var det nästan hälften som tog av 

hörselskydden 1-5 gånger per dag, av de övriga tog de flesta av sig hörselskydden 6-10 

gånger per dag (se diagram 2).  
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Diagram 2 Hur många gånger per dag tar du av dig hörselskydden? 

 

 

24 personer (77 %), ansåg att det var bullrig arbetsmiljö i produktionslokalen, av dessa 

använde alla utom en hörselskydd. Sju personer (23 %), ansåg att arbetsmiljön inte var 

bullrig, fem av dessa använde hörselskydd, en använde inte hörselskydd och en person hade 

inte angivit om hörselskydd användes.  

 

 

Orsaker till att hörselskydden togs av i produktionslokalen 

 

Det var vanligt förekommande att personerna tog av hörselskydden, oftast på grund av samtal, 

men även på grund av andra orsaker (se diagram 3).  
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Diagram 3 Tar du av dig hörselskydden vid samtal med arbetskamrat eller av andra orsaker? 

 

 

23 personer (77 %), uppgav att de tog av hörselskydden vid samtal med arbetskamrat, sju 

personer (23 %), tog inte av hörselskydden vid samtal. 12 personer (40 %), tog av 

hörselskydden av andra orsaker än samtal. Angivna orsaker var maskininställning, 

arbetsrelaterat samtal, tryck, varmt och tungt. 18 personer (60 %), tog inte av hörselskydden 

av andra orsaker än samtal med arbetskamrat.  

 

 

Typ av hörselskydd 

 

29 personer hade svarat på frågan om vilken typ av hörselskydd de använde. Det vanligast 

förekommande hörselskyddet på företaget var kåpor. Några personer använde proppar och 

några växlade mellan propp och kåpa (se diagram 4).  
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Diagram 4 Vilken typ av hörselskydd använder du? 

 

 

Upplevda obehag av hörselskydd 

 

Nio personer (27 %), uppgav att de upplevde någon form av obehag av hörselskydden. Av 

dessa var det sju personer som använde kåpor, en växlade mellan propp och kåpa och en 

använde aldrig hörselskydd. Det var åtta personer som hade angivit vilken typ av obehag 

hörselskydden gav. De obehag som nämndes var: klämmer vid glasögonen, trycker, tungt och 

varmt. Sex personer upplevde obehag i form av värme, dessutom var det ytterligare två 

personer som i fråga sex, angav värme som orsak till att hörselskydden togs av. 24 personer 

(73 %), upplevde inte några obehag av hörselskydden. Av dessa var det 15 personer som 

använde kåpor, tre personer använde proppar, tre personer växlade mellan propp och kåpa och 

en person använde aldrig hörselskydd. Två personer hade inte angivit vilken typ av 

hörselskydd de använde. 
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Diskussion 

 

 

Metoddiskussion 

 

Att skatta hörselskyddens användningsgrad med hjälp av ett frågeformulär, blir en subjektiv 

bedömning och risken finns att svaren blir över- eller underskattade. Svaren kan variera 

beroende på personens egen upplevelse av att använda hörselskydd. Min uppfattning är att de 

redovisade svaren verkar stämma med verkligheten.  

 

Under en arbetsdag varierar ljudnivån i produktionslokalen. Vissa maskiner används kortare 

stunder, medan andra används i stort sett hela dagen. Det är inte möjligt att med hjälp av ett 

frågeformulär, ta reda på om det är hörselskadligt buller i lokalen den tid personen är utan 

hörselskydd. Möjlighet att mäta användningsgraden av hörselskydden objektivt kräver 

avancerad mätutrustning. Det finns däremot inget objektivt mått när det gäller att mäta 

personens upplevelse av hörselskyddet, samma skydd upplevs olika av olika personer (2). 

 

Frågeformuläret som används i undersökningen innehåller åtta slutna frågor och tre öppna 

frågor som endast kräver korta svar. Kanske uppfattas detta som enkelt att fylla i och bidrar 

därför till svarsfrekvensen som är 95 %. 

 

I andra frågan i frågeformuläret uppmanas de som svarar att de aldrig använder hörselskydd i 

produktionslokalen, att gå vidare i frågeformuläret till de sista tre frågorna. Ett misstag är att 

inte dessa personer hänvisas att också besvara fråga nummer åtta, där deltagarna får ange hur 

många minuter de är utan hörselskydd i produktionslokalen under en arbetsdag. Det rör sig 

om två personer och båda har angivit att de vistas halva arbetsdagen eller mindre i 

produktionslokalen. Det är troligt att deras svar skulle påverka resultatet så den angivna tiden 

i procent som personerna är utan hörselskydd i produktionslokalen skulle bli något högre än 7 

%. 
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Resultatdiskussion 

 

För att ett hörselskydd ska ge den förväntade skyddseffekten måste det användas 100 % av 

tiden som personen är utsatt för hörselskadligt buller. Om man tar bort skyddet i sådant buller 

försämrar det den totala skyddseffekten snabbt (se diagram 1), (2). 

 

Svaren i frågeformuläret visar att inte någon av dem som vistas halva arbetsdagen eller 

mindre i produktionslokalen använder hörselskydd största delen av den tiden. I denna grupp 

förmodar jag att det finns personer med administrativa arbetsuppgifter som flera gånger per 

dag har kontakt med produktionspersonalen. Det innebär att den sammanlagda tiden i buller 

utan hörselskydd, kan vara lika stor eller större för de personer som vistas halva arbetsdagen 

eller mindre i produktionslokalen, jämfört med dem som vistas största delen av arbetsdagen 

där. Risken att drabbas av hörselnedsättning på grund av arbetsrelaterat buller kan inte 

uteslutas för dessa personer. Detta visar betydelsen av att ge information till både 

produktionspersonal och administrativ personal, att bära hörselskydd 100 % av arbetstiden i 

buller.  

 

I genomsnitt är varje person utan hörselskydd i produktionslokalen 35 minuter per dag. Enligt 

svaren i frågeformuläret är några utan hörselskydd 60 – 90 minuter per dag. Hur höga 

ljudnivåer personerna utsätts för under den tid de är utan hörselskydd är inte möjligt att svara 

på. Bullermätningen som gjorts på företaget visar att bakgrundsljudet i produktionslokalen 

varierar mellan 80,0 – 83,4 dBA (se bilaga 1). I den studie som gjordes vid Lunds universitet, 

där 263 plåtindustriarbetare ingick, mättes hur stor del av tiden i buller som hörselskydden 

användes. Med buller menades att det genomsnittliga ljudet överskred 75 dBA, 85 % av tiden. 

Studien visade att hörselskydden användes 89 % av tiden i buller (7). När ett hörselskydd bärs 

ca 90 % av tiden i buller, reduceras dämpningen till omkring 10 dB (se diagram 1). Längre 

tids kontinuerlig exponering för buller som överstiger 85 dBA medför risk för hörselskada. 

Eftersom den individuella känsligheten varierar, kan vissa personer riskera hörselnedsättning 

redan vid nivåer kring 75 dBA (2). För de personer på företaget som uppger att de är utan 

hörselskydd i produktionslokalen 60 – 90 minuter per dag, innebär det en försämring av 

hörselskyddets totala effekt till mindre än 10 dB. Flera av maskinerna har en så hög ljudnivå, 

att en dämpning med 10 dB inte är tillräcklig för att undvika hörselskada. För de personer 

som aldrig använder hörselskydd i produktionslokalen, finns det en risk att drabbas av 

hörselskada. Risken ökar ju längre tid exponeringen varar. 
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Det är vanligt att personerna tar av hörselskydden i produktionslokalen flera gånger under en 

arbetsdag. Den vanligaste orsaken till att hörselskydden tas av, är samtal med arbetskamrat. 

Det innebär troligen att det buller personen själv orsakar exempelvis från egen spikpistol, 

upphör under tiden samtalet sker. För att minska antalet gånger som hörselskydden tas av på 

grund av samtal måste möjligheterna till kommunikation vara uppfyllda. För att upprätthålla 

god talkommunikation och förmågan att höra varningssignaler, är det viktigt att undvika 

överdämpning. I vissa arbetssituationer förekommer höga ljudnivåer samtidigt som det ställs 

stora krav på att kunna kommunicera och uppfatta signaler. I sådana fall bör nivåberoende 

skydd eller kommunikationsskydd väljas. Ljudnivån innanför hörselskyddet bör vara mellan 

75 och 80 dBA. För normalhörande personer som är i bullrig miljö försämras oftast inte 

möjligheten till kommunikation när man använder hörselskydd. Däremot kan personer med 

nedsatt hörsel vara hjälpta av att använda hörselskydd med låg dämpning, lika dämpning över 

hela frekvensområdet eller nivåberoende hörselskydd (2).  

 

Min erfarenhet är att många använder kåpor med radio. Vid samtal med arbetskamrat upplevs 

det som enklare att lyfta av ena kåpan istället för att sänka volymen eller stänga av radion. Det 

är få personer som känner till att den totala skyddseffekten av hörselskydden försämras snabbt 

bara de avlägsnas kortare stunder. Också här är informationen viktig. Den person som vet om 

vilka risker det medför att ta bort hörselskydden även kortare tid i bullrig miljö, minskar 

troligen på antalet gånger som hörselskydden lyfts av under en dag. 

 

Hörselskydden tas också av på grund av andra orsaker än samtal. I dessa fall kan det inte 

förutsättas att bullret i personens närhet reduceras. De orsaker som anges är: 

maskininställning – troligen är hörselskyddet på något sätt till besvär vid detta arbetsmoment, 

arbetsrelaterat samtal – kan bero på att hörselskyddet har för hög dämpning. Dessutom nämns 

olika obehag som tryck, värme och att de känns tunga, som orsaker till att hörselskydden tas 

av. De som i frågeformuläret anger dessa orsaker till att hörselskydden tas av, använder alla 

kåpor. Värme är det obehag som upplevs av flest personer. Av de fyra personer som växlar 

mellan att använda propp eller kåpa, är det en som uppgett obehag i form av värme. Det är tre 

personer som enbart använder hörselskydd i form av proppar, inte någon av dessa upplever 

obehag av hörselskydden. Sammanlagt är det 27 % som upplever obehag av att använda 

hörselskydd. I den tidigare nämnda studien där 263 plåtindustriarbetare ingick, upplevde 

nästan 30 % obehag av hörselskydd. Värme och svett var de dominerande obehagen bland 

dem som använde kåpor. Dessa resultat visar på nödvändigheten av en förbättring av 
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hörselskyddens komfort (7). Det är drygt tio år sedan den studien genomfördes, ändå verkar 

samma problem kvarstå.  

 

För att hörselskyddet ska användas 100 % av exponeringstiden krävs att det accepteras av 

användaren. Komfort är viktigt för att nå största möjliga acceptans. Vad som är bekvämt 

upplevs olika av olika personer. Ett sätt att nå bästa komfort är att ge personen möjlighet att 

prova flera olika hörselskydd i realistiska situationer. Det kan i en del fall rekommenderas att 

personen får tillgång till flera typer av hörselskydd, eftersom en typ kan vara obekväm vid 

längre tids användning (2).  

 

De uppmätta ljudnivåerna i produktionslokalerna är så höga, att det medför risk att drabbas av 

hörselskada om man vistas i lokalen utan hörselskydd. Det är möjligt att den hörselförsämring 

som konstaterats på sex personer på företaget, beror på för låg användningsgrad av 

hörselskydden. Risken för hörselskada ökar ju högre bullernivå personen utsätts för och ju 

längre tid exponeringen varar. Därtill kommer individuella skillnader, vissa individer drabbas 

lättare av hörselskada än andra och en del exponeras för fritidsbuller av olika slag. En annan 

faktor som kan påverka risken att drabbas av hörselskada, är exponering för lösningsmedel  

(2, 3).  

 

För att förebygga bullerskador är det viktigt att ge information till den enskilde personen om 

dennes hörselskyddsanvändning. Uppgifter om typen av hörselskydd, dess dämpvärden och 

användningstid bör ingå i informationen. Den viktigaste enskilda faktorn är 

användningsgraden, den beror i sin tur på motivation och träning. Tydlig information om de 

risker det innebär att inte använda hörselskydd 100 % av tiden i hörselskadligt buller, är ett 

sätt att motivera personen att utnyttja hörselskydden på bästa möjliga sätt (1).     
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Bilaga 1 (3) Bullermätning 

 

              Uppmätta ljudnivåer i produktionslokalerna 

 

 

Mätningen genomfördes som en screening där varje maskins arbetsområde mättes. Vissa av 

maskinerna går korta stunder, medan andra används i stort sett hela arbetsdagen. 

 

 

Mätpunkt Uppmätt ljudnivå dBA  Kommentar 

 

Kapsåg tomgång 86,1    

Kapsåg kapning  94,0 

Spikning gipspistol  

1,5-2 m ifrån 88,0 

Spikning intill öra 

på spikare 96-98,0 

Spikning regelspikare 99,0 

Mitt i lokalen 82,0 

 

Profilhyvel vid bearbetning 91,4 

Profilhyvel tomgång 82,6 

Avstängd hyvel, radio på 92,0 

 

Kapsåg 88,9-89,2 

Tappmaskin 93,7-94,2 

I arbetsområdet 5 minuter 90,9 

 

NC-maskin blåsljud 90-91,0 

NC-maskin stämning 83,2 

NC-maskin under bearbetning 96,7 Ljudet innehåller en ren ton 
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Fräs bearbetning 98,4-101,0 

Fräs (nyaste) 105,0 Bearbetning av ek 

Låshålsmaskin 95,0 

  

Bandsåg 96,5 

Cirkelsåg sågning 95,0 

Cirkelsåg tomgång 91,0 

 

Zinkmaskin 108,5 

Hyvel (gammal) 97,1 

Hyvel (ny) 89,2 

Hyvel Ultimat 23E, tomgång 79,0 

Hyvel Ultimat 23E, inmatning 96,4 

Hyvel Ultimat 23E, utmatning 88,9 

 

Bakgrund 80,0-83,4 Mätt på flera platser i lokalen  

  och inte intill maskin som är  

  igång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens: Ljudnivåmätning i produktionslokalerna 2005-10-24. Sävsjöortens 

Företagshälsovård AB Sanatorievägen 6, 576 35 Sävsjö 



 

 

Bilaga 2 (3) Svarsmaterial 

 

 
 

Fråga 
1 

Fråga 
2 Fråga 3 

Fråga 
4 

Fråga 
5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 

1 halva nej kåpa ja nej  6-10 ggr 30 ja nej  

2 halva nej 
propp, 
kåpa nej nej   3 ja nej  

3 halva nej       nej nej  

4 halva aldrig anv. ej      ja nej  

5 aldrig           

6 halva nej propp ja nej  1-5 ggr 60 ja nej  

7 hela ja kåpa nej ja maskininställning 1-5 ggr 60 ja ja klämmer vid glasögonen 

8 hela ja kåpa nej nej   5 ja nej  

9 hela ja propp nej nej    ja nej  

10 hela ja propp nej nej    ja nej  

11 hela ja 
propp, 
kåpa ja ja    ja nej  

12 hela ja 
propp, 
kåpa ja nej  11-20 ggr 60 ja nej  

13 hela ja kåpa ja ja  1-5 ggr  ja nej  

14 hela ja kåpa ja nej  1-5 ggr 30  nej  

15 hela ja kåpa ja ja 

trycker på huvudet, tungt 
för nacken vid uppåtriktad 
blick 6-10 ggr 90 nej ja 

trycker på huvudet, tungt för 
nacken vid uppåtriktad blick 

16 hela ja kåpa ja nej  6-10 ggr 30 ja ja varmt sommarhalvåret 

17 hela ja kåpa nej ja arbetsrelaterat samtal 1-5 ggr 30 ja nej  

18            
 

19 hela ja 
propp, 
kåpa ja ja  6-10 ggr   ja varmt 

20 hela nej kåpa ja ja  6-10 ggr  nej ja  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 hela ja kåpa ja nej  1-5 ggr 15 ja ja varmt 

22 hela ja kåpa ja nej  1-5 ggr 20 ja ja varmt 

23 hela ja kåpa ja nej  
mer än 20 
ggr 90 ja nej  

24 hela ja kåpa ja ja varmt 1-5 ggr 60 ja nej  

25            

26 hela ja kåpa ja ja tryck varmt 11-20 ggr 30 ja nej  

27 hela ja kåpa ja ja varmt 6-10 ggr 15 ja ja 
varmt, klämmer vid 
glasögonen 

28 hela ja kåpa ja nej  6-10 ggr 30 nej nej  

29 hela ja kåpa ja nej  11-20 ggr 60 ja nej  

30 hela ja  nej ja  1-5 ggr 15 ja nej  

31 hela nej          

32 hela ja kåpa ja ja  1-5 ggr  ja nej  
33 hela ja kåpa ja nej  6-10 ggr 15 ja nej  

34 hela ja kåpa ja nej  6-10 ggr 20 ja nej  

35 hela ja kåpa ja nej    nej nej  

36 hela ja kåpa ja nej  1-5 ggr 10 nej nej  

37 halva aldrig anv. ej      nej ja varmt 



 

 

Bilaga 3 (3) Följebrev och Frågeformulär 

 

Sävsjö mars 2007 

 

 

 

I december 2005 började jag på företagssköterskeutbildningen, den pågår i två år 

och bedrivs på halvfart. 

  

I ämnet Företagshälsovård, har vi i uppgift att göra ett projektarbete, jag har valt 

att göra ett arbete inom ämnesområdet ”buller”. Syftet med arbetet är att ta reda 

på hur stor användningsgraden av hörselskydd är vid arbete i bullrig miljö. 

  

Fakta kommer att samlas in med hjälp av ett frågeformulär. Svaren på frågorna 

sammanställs och redovisas skriftligt. Frågorna besvaras anonymt. Företagets 

namn kommer inte att anges i redovisningen. 

 

Tacksam om du medverkar genom att besvara frågorna. Deltagandet är frivilligt. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Maria Byskén 

 

Sävsjöortens Företagshälsovård AB 

 



 

 

Frågor angående användning av hörselskydd 

 

På de frågor där olika svarsalternativ anges, ringa in det som stämmer bäst för din del. 

 

1. Hur stor del av arbetsdagen vistas du i produktionslokalen? 
 

Största delen                              Halva arbetsdagen                     Aldrig 

av arbetsdagen                           eller mindre 

 

Om du svarar ”aldrig” på första frågan, utsätts du troligen inte för arbetsrelaterat buller 

och är inte heller i behov av att använda hörselskydd på arbetstid. Därför behöver du 

inte besvara de övriga frågorna. Tack för din medverkan! 

 

 

2. Använder du hörselskydd största delen av den tid du vistas i produktionslokalen? 
 

Ja                                                     Nej                                         Aldrig 

  

       Svarar du ”aldrig” på fråga 2, gå vidare och besvara frågorna 9-11. 

 

         

3. Vilken typ av hörselskydd använder du? 
 

Proppar                                    Kåpor                                 Annat:_______________       

                                

 

4. Tar du av dig hörselskydden vid samtal med arbetskamrat i produktionslokalen? 
 

Ja                                                        Nej 

 

 

5. Tar du av dig hörselskydden i produktionslokalen av andra orsaker än samtal med 
arbetskamrat? 
 

Ja                                                          Nej 



 

 

 

 

6. Svarar du ”ja” på fråga 5, ange orsak:___________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 

 

7. Svarar du ”ja” på fråga 4 och/eller 5, bedöm hur många gånger per dag du tar av 
dig hörselskydden i produktionslokalen.  

 

1-5 ggr                       6-10 ggr                     11-20 ggr                         mer än 20 ggr     

                          

 

8. Ange hur lång sammanlagd tid under en arbetsdag du är utan hörselskydd i 
produktionslokalen. 

 

Cirka __________________________minuter. 

 

 

9. Anser du att det är bullrig arbetsmiljö i produktionslokalen? 
 

Ja                                                              Nej 

 

 

10. Upplever du obehag av att använda hörselskydd? 
 

Ja                                                             Nej 

 

 

11. Svarar du ”ja” på fråga 10, ange på vilket sätt. 
 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

TACK för din medverkan! 

 


