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Abstrakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med rapporten var att använda resultaten av hörselscreeningen, 
intervjuer gällande hörselhistorik och resultatet av genomförd 
bullermätning för att få fram ett underlag som kunde ligga till grund för ett 
förslag till handlingsplan för hörselprevention på företaget. 
Undersökningen genomfördes på ett sydsvenskt produktionsföretag med 
ett hundratal kollektivanställda. Hörselscreeningen med intervju utfördes 
på trettiosju av femtio erbjudna anställda i produktionen. Resultatet 
analyserades och data behandlades. Resultaten av framförallt 
hörselintervjuerna och det höga bortfallet i undersökningen visar att det 
finns ett stort behov av information och undervisning gällande 
hörselprevention framför allt på individnivå på arbetsplatsen. Detta gäller 
troligen både de anställda och företagsledningen. Slutligen ges i 
resultatdiskussionen i rapporten förslag på hörselpreventiva åtgärder i form 
av en handlingsplan.  
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Introduktion 
Företaget anslöt sig till nuvarande FHV (företagshälsovård) i januari 2008. Man hade tidigare 

varit ansluten till en annan FHV aktör. En tidigare bullermätning samt hörselscreening hade 

utförts för ett okänt antal år sedan och resultaten av hörselscreeningen fanns inte kvar. Nu 

önskade företagsledningen på den i rapporten undersökta glasfibervävfabriken utveckla det 

systematiska arbetsmiljöarbetet inom hörselprevention. De bad FHV om hjälp med en ny 

bullermätning och hörselscreening av ett antal anställda i produktionen. Bullermätningen 

utfördes av arbetsmiljöingenjör från FHV (bil 2). Hörselscreeningen utfördes av mig, 

företagssköterska från FHV. Resultaten av dessa mätningar och undersökningar skulle sedan 

ligga till grund för en handlingsplan gällande hörselprevention. Fackföreningen och de 

anställda informerades och dessa ställde sig positiva till detta utvecklingsarbete.  

 

Bakgrund 
Människan påverkas av ljud på flera olika sätt. Icke önskvärt ljud benämner vi ofta som 

buller. Buller kan vara hörselskadligt, störande, maskera samtal och andra viktiga ljud, 

exempelvis varningssignaler. Det kan ge upphov till olika fysiologiska reaktioner som förhöjt 

blodtryck, förhöjd puls samt kan även vara orsak till sömnstörningar. Buller kan också 

försvåra en arbetsuppgift vilket i sin tur sänker prestationsförmågan. Vårt hörselorgan har en 

integrationstid (tröghet) för hörseluppfattning på 10-100 millisekunder. Detta gör att vi inte 

kan uppfatta en mycket kort ljudstöt med dess fulla ljudstyrka och hörselorganets hårceller 

kan skadas. Buller ger på sikt alltid skador på hörseln och det är ytterst viktigt att man 

använder hörselskydd (1). I Sverige utsätts cirka 400 000 individer för hörselskadande buller i 

arbetslivet. Arbetsgivaren är skyldig att se till att bullret sänks till lägsta möjliga nivå.  

Alternativa arbetsmetoder som sänker bullernivån bör användas och arbetsplatser bör 

utformas och planeras så att bullret dämpas. Arbetsgivaren ska också göra riskbedömningar 

och utifrån dessa utforma åtgärdsplaner. Hörselskydd ska tillhandahållas och arbetsgivaren 

ska även kontrollera att dessa används och sköts på rätt sätt. Information och utbildning till de 

anställda om skydd mot bullerskador åligger också arbetsgivaren. Vid risk för hörselskador i 

arbetsmiljön ska arbetsgivaren se till och bekosta så att de anställda får genomgå 

hörselundersökning med lämpligt tidsintervall (2).  

 

Kraftigt buller kan ge upphov till tinnitus, ljudöverkänslighet och ljudförvrängning. Tinnitus 

är en ljudupplevelse som inte kommer från en inre eller yttre ljudkälla. Den är inte heller 
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orsakad av experimentell elektrisk stimulering. Debuten av tinnitus är ofta kopplad till 

permanent hörselskada. Orsaken till tinnitus är ofta bullerexponering (3). Främst drabbar 

hörselnedsättningar den enskilde individen. Dessutom blir det ett ärende för arbetsgivaren 

med eventuell omplacering eller andra kanske kostsamma åtgärder (4). 

 

Insats- och gränsvärden för buller  

 Gränsvärdena för buller är beräknade på olika sätt. Örat anses tåla en viss daglig dos av 
buller. Det motsvarar ett gränsvärde för genomsnittligt buller under en åtta timmars arbetsdag. 
Men det finns också gränsvärden för hur högt buller får vara under ett visst arbetsmoment och 
för hur starka ljudtoppar som accepteras (5). 

De så kallade övre insatsvärdena (gränsvärdena) är och uttrycks som A-vägd ljudtrycksnivå, 

LpA. Vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det hörbara frekvensområdet mätt med 

vägningsfilter A enligt standarden SS- EN 61672-1. Anges i enheten decibel (dB). Som 

förkortat skrivsätt för A-vägd ljudtrycksnivå används även begreppet ljudnivå med enheten 

dB(A) (2). 
 

• En daglig genomsnittlig bullerexponering på 85 dB(A).  

• 115 dB (A) för de mest bullriga arbetsmomenten. 

• 135 dB (C) för så kallade impulstoppar (när det till exempel smäller eller skramlar 
till). 

Om bullret är för starkt ska arbetsgivaren: 

• Genast vidta åtgärder för att minska bullret. 

• Om det inte går ska hörselskydd användas och de anställda erbjudas hörselscreening. 

• Informera de anställda och utbilda i riskerna med buller och om vikten av att använda 
hörselskydd. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift, Buller 2005:16, anges också ett så kallat undre insatsvärde på 
80 dB (A). Vid buller på de nivåerna ska de anställda erbjudas hörselskydd informeras och 
utbildas om riskerna. 

 Arbetsmiljöverket har också utfärdat rekommendationer om maximal bullerexponering för 
olika arbetsförhållanden, beroende på hur mycket koncentration och förmåga att uppfatta tal 
arbetsuppgifterna kräver.  

• För undervisning rekommenderas till exempel 35 dB(A). 
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• För kontorsarbete 40 dB(A). 

• För processtyrning, montering etc. maximalt 55 dB(A).  

Allt är beräknat som genomsnittlig daglig exponering (6). 

 

Hörselnedsättningar 

Hörselnedsättningar på grund av bullerexponering är vanligen diskantdominerad. En uttalad 

diskantnedsättning ger ofta upphov till sociala besvär. Nedsättningen bör utredas och 

eventuell utprovning av hör- och tekniska hjälpmedel för att underlätta för individen (7). 

 

För att täcka in kriteriet för arbetsskada – 5 % hörselinvaliditet, ska medelvärdet vid 2000 

och 3000 Hertz (Hz) vara lika med eller överstiga 35 dB ljudvolym för att höra tonerna 

samtidigt som medelvärdet vid 4000 och 6000 Hz ska vara lika med eller överstiga 45 dB 

ljudvolym för att höra tonerna. Detta gäller båda öronen. 

 

Vid arbetsskada-10 % hörselinvaliditet: 

1) Ska medelvärdet vid 500, 1000 och 2000 Hz vara lika med eller överstiga 35 dB ljudvolym 

för att höra tonen. Detta gäller båda öronen.  

2) Medelvärdet vid 500 och 1000 Hz ska understiga 35dB ljudvolym för att höra tonen, 

medelvärdet vid 2000 Hz vara lika med eller överstiga 35 dB ljudvolym för att höra tonen. 

Medelvärdet vid 3000, 4000 och 6000 Hz vara över 50 dB ljudvolym för att höra tonen (7). 

 
Beskrivning av företaget 
Företaget tillverkar glasfibervävtapeter och levererar till nästan hela världen. Antalet 

kollektivanställda är cirka hundra. Det är övervägande kvinnor som arbetar på företaget. 

Många av de anställda är invandrade till Sverige i vuxen ålder och har mer eller mindre 

svårigheter med det svenska språket. Arbetstiderna är förlagda till dagtid, tvåskift samt 

ständig natt. Bullernivån i företaget är sedan tidigare uppmätt av FHV:s arbetsmiljöingenjör 

(bil 2). På flertalet arbetsplatser i lokalerna är bullret uppmät till över 80 dB (A) och det 

förekommer ljudpeakar med betydligt högre nivåer. Det finns varningsskyltar för skadligt 

buller uppsatta, samt påbud att använda hörselskydd. De anställda erbjuds hörselskydd i form 

av kåpor, kåpor med radio och gula engångs hörselskyddsproppar av skumgummi. 
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Syfte 
Att arbeta fram ett underlag till en handlingsplan för hörselprevention. 

 

Specifik  frågeställning 

Kan man på något sätt öka förståelsen och kunskapen hos de anställda om vikten av aktiv 

hörselprevention?  

 

Metod 

1. Enskild intervju gällande hörselanamnes 

2. Otoskopisk kontroll 

3. Hörselscreening 

 

Studiegrupp 

Trettiosju personer enligt följande:   

Avsyning: 10 kvinnor och 5 män, anställningstid i medeltal 7 år (1,5-18 år). 

Väveri: 12 kvinnor och 3 män, anställningstid i medeltal 11 år (1,5-23 år ). 

Övriga avd: 1 kvinna och 6 män, anställningstid i medeltal 6 år (0,5-19 år) 

Övriga avd, omfattar varpning, lager, verkstad, underhåll och kök. 

 

Åldersindelning i den undersökta gruppen 

Kvinnor 35-62 år. 

Män 36-63 år. 

 
Instrument 
Hörselanamnes i intervjuform (bil 4) 

Undersökning av hörselgångarna med otoskop HEINE mini 3000 F.O.  

Manuell hörselkontroll med Entomed tontonaudiometer SA 201. Denna kalibreras årligen, 

senast 2008-03-31.  

Audiometern var inställd på att mäta frekvenserna 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 

och 8000 Hertz (Hz). Den var inställd på att som lägst mäta om personen hör en ton på 10 

decibel (dB) i tyst rum med hörselkåpor. 

Metoden som användes för klassificering av hörselscreeningsresultaten är som följer: enligt 

Klockhoff et al (1974).  Klockhoff och medarbetare har föreslagit ett lättanvänt system. 
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Där vartdera örat i ett audiogram klassificeras i en av fem olika typer. Hörtrösklarna delas in i 

två frekvensområden 125-2000 respektive 3000-8000 Hz. 

125 -2000 delas i sin tur in i skadetal 1, 2 och 3. Med hörtröskel menas den lägsta ljudnivå 

personen uppfattar de olika frekvenserna på vid hörseltest. 

Klassificeringen baseras på audiogramkurvans förlopp i dessa fem fält (8). 

 

Höger respektive vänster öra klassas med en siffra mellan 1 och 5 där hörtröskelvärdena 

HT f (dB HL) för frekvenserna f =500Hz till f =6000Hz granskas. 

Klass 1 Normal hörsel 

Klass 2  Lätt diskantnedsättning 

Klass 3 Måttlig diskantnedsättning 

Klass 4  Svår diskantnedsättning och förutsätter att diskanthörtrösklar finns även 

i fält 2-3 och någon frekvens är nere i 4.  

Klass 5 Annan hörselnedsättning (7). 

Graden av hörselnedsättning innebär: 
• Lätt hörselnedsättning: kan inte höra svaga ljud, svårt att uppfatta tal i bullrig miljö. 

• Måttlig hörselnedsättning kan inte höra svaga och måttligt starka ljud, stora 

svårigheter att uppfatta tal, framför allt i bakgrundsbuller. 

• Svår hörselnedsättning: kan höra en del starka ljud, men kan inte kommunicera utan 

hörapparat. 

• Mycket svår hörselnedsättning kan höra en del mycket starka ljud, men 

kommunikation utan hörapparat är omöjlig (9). 

 
Genomförande 
Femtio kallelser (bil3) med information om tillvägagångssätt för hörselscreeningen skickades 

till företagets kvalitetsansvariga. Dessa kallelser fördelades därefter till femtio slumpmässigt 

utvalda tillsvidareanställda fabriksarbetare. Lokalen som användes för hörselscreeningen var 

den gamla FHV mottagningen som ligger alldeles intill företaget. Tyvärr hade inte alla 

medverkande, av tidsmässiga skäl, möjlighet till bullervila inför hörselscreeningen vilket ger 

en källa till felvärden. De medverkande intervjuades enskilt och personligen av mig. En 

otoskopisk undersökning utfördes för att utesluta vaxproppar i hörselgången. Därefter testades 

de anställdas hörsel med hjälp av tonaudiometern och dämpkåpor i tyst rum. De anställda fick 

en personlig genomgång av sitt audiogram samt råd om öron-och hörselskyddande åtgärder. 
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Råden handlade om att vara försiktig med att peta öronen med öronpinnar (topz) på grund av 

skaderisken. Att skydda sin hörsel med hörselskydd både på arbetet och fritiden vid t.ex. 

gräsklippning, borrning och musikkonserter. 

 
Analys/Bearbetning 
Datagenomgång och bearbetning av resultaten från hörselscreening, otoskopi och 

hörselanamnes. Genomläsning av resultatet av bullermätningen. Detta gav en översikt över 

bullernivåerna på de olika arbetsplatserna i produktionen och de undersökta anställdas 

anställningstid, hörselstatus, fritidsbuller samt hörselskyddsanvändning.  

 
Etisk avvägning 
Alla deltagares intervjuer och resultat i hörselscreeningen har behandlats utifrån Lagen om 

sekretess SOFSF 180:100 (10). 

 

Resultat 
I Väveriet hade fyra anställda normal hörsel, fyra hade lätt hörselnedsättning på ett eller båda 

öronen. Fyra anställda hade måttlig hörselnedsättning på ett eller båda öronen. Tre anställda 

hade svår hörselnedsättning på ett eller båda öronen. 

I Avsyningen visade resultatet av hörselscreeningen, fem anställda med normal hörsel, fem 

med lätt hörselnedsättning på ett eller båda öronen.  En hade måttlig hörselnedsättning på ett 

eller båda öronen. Fyra hade svår hörselnedsättning på ett eller båda öronen. 

 På Övriga avdelningar hade fyra anställda normal hörsel, en hade lätt hörselnedsättning på ett 

eller båda öronen. Två hade måttlig hörselnedsättning på ett eller båda öronen.  

 (Tabell 1 bil 1). 

 

Hörselanamnes  

Den otoskopiska undersökningen visade inga vaxproppar eller andra hinder i de undersöktas 

hörselgångar. Vissa personer hade irriterade hörselgångar. De fick rådgivning om hantering 

av detta. 

 

Bullerexponering på fritiden är ytterligare en faktor att ta hänsyn till. I denna hörselscreening 

av trettiosju personer är det totalt två personer som uppger bullerexponering på sin fritid. En 

person har skytte som fritidssysselsättning. Han använder då hörselskydd till 100 %. En 
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person kör motorcykel med tystgående motor. Detta innebär att fritidsbuller inte är en faktor 

man behöver räkna med i denna undersökning. 

 

Övervägande antal anställda har arbetat på företaget mellan noll och tio år. Flera anställda har 

arbetat många år i bullriga miljöer. Trots detta uppvisar ingen av de undersökta svår 

hörselnedsättning. 

 

Fyra personer använder MP 3 spelare när de arbetar. Tre av dessa arbetar i Avsyningen, en i 

Väveriet. Dessa spelare ger i princip inget som helst skydd mot utifrån kommande buller. 

Utifrån kommande buller kan till och med öka på risken för hörselskador eftersom lyssnaren 

då gärna höjer ljudet på MP 3 spelaren. Det finns dock speciella hörselproppar till MP 3 

spelare att köpa. Det är då av vikt att veta hur högt buller man utsätts för, så att dessa 

hörselproppar dämpar tillräckligt. Det finns trots allt fortfarande en risk att lyssnaren har för 

hög volym i hörselpropparna (10).  

 

Användning av hörselskydd 

I väveriet använder nästan hundra procent av de anställda alltid hörselskydd. Detta kan 

mycket väl vara relaterat till den höga ljudnivån. Det går knappast att stå ut utan hörselskydd. 

De anställda i Avsyningen använder till femtio procent aldrig hörselskydd. Cirka tio procent 

använder alltid hörselskydd. På denna avdelning är ljudnivån lägre vilket kanske kan förklara 

siffrorna. På övriga avdelningar är det cirka femtio procent av de anställda som alltid 

använder hörselskydd och lika många som sällan använder hörselskydd. Detta kan möjligen 

förklaras av att dessa personer utsätts för olika bullernivåer under sin arbetstid på mer eller 

mindre bullriga avdelningar. (Fig. 1 bil 1) 

 

Subjektiva besvär  

Ett par anställda uppger tinnitus som är känd sedan tidigare. I båda fallen har deras tinnitus 

vid utredning ansetts ha sitt ursprung i tidigare bullerskador. Några stycken uppger att de 

upplever sig ha försämrad hörsel. En person upplever dagliga problem med lågfrekventa ljud. 

Många anställda upplever klåda, sveda, smärta och ibland kraftig vaxproduktion i sina 

hörselgångar. Detta kan möjligen härledas till användningen av de gula skumgummin 

hörselskyddspropparna.  
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Hörselprevention 

Företagets arbete mot skadligt buller, i form av hörselprevention, ligger inte på en tillräcklig 

nivå enligt författaren. De hörselskydd som hittills erbjudits de anställda är hörselkåpor med 

generell dämpning, hörselkåpor med inbyggd radio, gula skumgummiproppar. Ett sidofynd 

som gjordes vid intervjuerna med de anställda var att flera av dem spontant berättade att de 

inte fick gehör för sina önskemål gällande typ av hörselskydd. De anställda hade önskat sig 

hörselkåpor med radio men inget hade hänt . Det finns på marknaden i dagsläget ett 

hörselskydd för varje individ och för varje ljudmiljö att tillgå . Hos dessa leverantörer kan 

företagen få hjälp med att prova ut de bästa hörselskydden för sina anställdas behov. 

Företaget kunde exempelvis erbjuda de anställda i produktionen individuellt formgjutna 

hörselskydd som ger mycket hög bärarkomfort och kan fås i ett flertal olika dämpningar (12). 

De anställda som har stor påverkan på sin hörsel bör om möjligt erbjudas omplacering till 

mindre bullrig miljö för att undvika försämring. I övrigt är det av största vikt för dessa 

anställda att börja använda hörselskydd.   

Om merparten av de tretton personer som uteblev från hörselscreeningen hamnat i gruppen 

med icke godtagbara audiogram hade det ytterligare ökat på angelägenheten för en långsiktig 

handlingsplan gällande hörselprevention. 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Grundat på erfarenheterna av denna hörselscreening inser jag att jag själv skulle ha innehaft 

det övergripande ansvaret gällande urval, lokalval och administration av kallelser. Som 

inledning skulle jag hållit en informationsträff med de anställda för att beskriva hur 

hörselscreeningen skulle gå till och vad syftet med den var, samt tagit tillfället i akt att 

informera om angelägenheten med hörselprevention. Vidare hade jag samarbetat mera med 

arbetsmiljöingenjören före och vid behov även efter hörselscreeningen. Resultaten av min 

undersökning hade i sådana fall kunnat samköras med hans för att nå ett mera konstruktivt 

slutresultat. 

 

Deltagarna i hörselscreeningen klagade på att ljud från yttermiljön trängde in i rummet vid 

hörseltestet och detta upplevdes som störande. En annan lokal med bättre ljudisolering hade 

varit att föredra. Ytterligare förbättring hade varit att deltagarna i hörselscreeningen hade 

kommit till FHV där audiogram kan genomföras i ljudisolerad bur. Rent praktiskt hade då 
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hörselscreeningen blivit svårare att genomföra eftersom den då skulle ta alltför mycket 

arbetstid i anspråk. 

 

Bortfallsanalys 

En person meddelade att han valde att avstå på grund av att detta med hörselscreening inte 

berörde honom, enligt egen utsago.  

Tolv av de kallade personerna uteblev utan att meddela sig till mig eller ansvarig på företaget. 

Vilken avdelning dessa anställda arbetar på är inte spårbart nu i efterhand på grund av att 

kallelserna delades ut slumpmässigt till dem. Möjligen kan bortfallet bero på dålig och för 

sent kommunicerad förhandsinformation samt att angelägenheten om hörselprevention inte 

kommunicerats ut tillräckligt kraftfullt. Den hörselscreenade gruppen, trettiosju personer, 

bestod av tjugotvå invandrade kvinnor och sex invandrade män som lärt sig svenska som 

vuxna.  Möjligen kan språket vara en vara en orsak till varför man inte kommer till en 

hörselscreening. Bortfallet har kanske traditionella orsaker. I Sverige har vi sedan många år 

tillbaka haft en god översyn av arbetsmiljön, bland annat tack vare fackföreningarna. De 

anställda har kunnat ställa krav på sin arbetsmiljö. Så är inte fallet i många andra länder. Där 

kan man riskera sitt arbete om man ställer krav. För att inte rädsla hos de anställda ska sätta 

stopp för hörselprevention är det extra viktigt med informationen i god tid före en planerad 

undersökning 

 
Resultatdiskussion 
Bullermätningen i fabrikens avdelningar visar på ljudnivåer som ofta överskrider 80 dB(A). 

Ljudet peakar från 110 dB(A) till som högst 113 dB(A). Minst bullrigt har de anställda det 

som arbetar utanför avdelningarna Väveri, Avsyning och Varpning (bil 2). 

 

För att utvärdera hörselskador som kan bero på yrkesmässig bullerexponering krävs att man 

jämför med ett referensmaterial som avspeglar hörseln i motsvarande grupp utan yrkesmässig 

bullerexponering. (Johansson MSK, Arlinger SD 2002. Hearing threshold levels for an 

ontologically unscreened, non-occupationally noise-exposed population in Sweden. Int J 

Audiol 41:180-194). 

Värdena i referensmaterialet representerar hörtröskelnivåer för luftledning vid tonaudiometri 

och bygger på en studie av 603 slumpvis utvalda personer i Sverige. 
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Bullerskador debuterar i vanligtvis i frekvensområdet 3000-6000 Hz. För att på ett enkelt sätt 

bedöma om en individ har påverkats av yrkesrelaterat buller beskriver även referensmaterialet 

ett hörtröskelmedelvärde för de tre mätfrekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz.  

Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan resultaten på vänster respektive höger 

öra. Studien visar däremot en skillnad mellan män och kvinnor vid olika mätfrekvenser samt 

en åldersrelaterad förändring av hörtröskelnivån (14).  

Vid jämförelse mellan den genomförda hörselscreeningen i denna rapport och ovan nämnda 

referensmaterial visar det sig att ett mindre antal individer hör sämre än 

hörtröskelmedelvärdet på frekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz. För att kunna säkerställa 

dessa resultat krävs det dock att dessa individer omhörseltestas i ljudisolerad hörselbur.  

 

Ingen av de hörselscreenade anställda uppfyllde kriterierna för arbetsskada 5 - eller 10 % 

hörselnedsättning. Alla som deltog i screeningen där resultatet visade ”måttlig” eller ”svår” 

diskantnedsättning fick en personlig kallelse från mig där de erbjöds uppföljning med ny 

hörselkontroll hos FHV och vidare hjälp med sin hörselnedsättning.  I kallelsen skrev jag, att 

för dem som föredrog detta, gick det lika bra att ta kontakt med sin husläkare för vidare hjälp 

med eventuell remittering till audionom. Svarsfrekvensen gällande efterkontroll av audiogram 

hos FHV är i dagsläget låg. Endast en person har anmält sitt intresse Eftersom ingen 

uppföljning på kallelsen skett i dagsläget vet jag inte hur många som tagit hjälp av sin 

husläkare för att få hjälp med sin hörselnedsättning. Möjligen har pågående lågkonjunktur 

spelat en viss roll. Ett femtiotal anställda har permitterats sedan hörselscreeningen utfördes. 

 

Förslag på handlingsplan  

För att uppnå och bibehålla en acceptabel ljudmiljö för de anställda i produktionen på 

företaget krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete med de hörselpreventiva frågorna (1). 

En grundförutsättning är att företaget har en positiv inställning till hörselprevention och att 

denna är känd och klart uttalad på företaget. 

• Det är viktigt att alla på företaget engageras och att arbetsledning och personal 

motiveras till ökat ansvar.  

• För att förändra attityder gällande hörselprevention hos de anställda och 

företagsledning krävs att ledningen för företaget aktiv inleder ett tydligt arbete inom 

detta område. Man måste involvera anställda som kan verka som 

hörselpreventionsfrämjare på ”golvet”. 
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Förslag på hörselpreventionsprojekt 

Utse en projektgrupp som kan bestå av:  

• Representant för företagsledningen med ekonomiskt mandat 

• Arbetsledare från olika avdelningar involveras. 

• Fackliga företrädare och skyddsombud bjuds in. 

• En till två anställda per avdelning som är intresserade och engagerade i att arbeta 

hörselpreventivt. 

Företagshälsovårdens (FHV) bistår med följande kompetenser: 

• Arbetsmiljöingenjör 

• FHV läkare 

• FHV sköterska 

 

Tillsammans arbetar gruppen fram ett hörselpreventivt program för både den tekniska - och 

den individuella sidan av arbetsplatsen. 

 

Förslag på arbetsområden för individprevention 

• Återkommande obligatorisk, exempelvis två gånger per år, information och utbildning 

i hörselprevention för de anställda och företagsledning. Informationen och 

utbildningen tar upp områden som: hur en bullerskada uppstår, vad buller har för 

betydelse för hälsan och hur man undviker att få bullerskador. Ett bra sätt att få de 

senaste expertnyheterna inom hörselprevention är att bjuda in olika tillverkare av 

hörselskydd. Övrig information kan lämpligen komma från FHV läkare och FHV 

sköterska.  

• Informera gravida anställda om att deras foster möjligen kan drabbas av 

utvecklingsrubbningar och hörselnedsättningar när mamman vistas i bullriga miljöer 

(13). 

• Öka kunskapen hos de anställda och företagsledning om olika typer av hörselskydd - 

och hörselskyddstillverkare och hur hörselskydden ska skötas och användas för bästa 

funktion.  

Det är viktigt att den enskilde individens inser sitt egenansvar för sin egen 

hörselprevention. Man kan bjuda in representanter från hörselskyddstillverkare till 

utbildnings - och informationsträffarna under året för att få de senaste nyheterna.  

• Regelbundna hörselkontroller för de anställda, exempelvis årligen.  
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• Hörselundersökning och information om hörselprevention ska ingå i 

nyanställningsundersökningen. Detta utförs av FHV. 

 

 

 

Förslag på arbetsområden för den tekniska sidan 

Den tekniska sidan bör inledas med en ljudmätning av lokalerna. I detta fall är det redan 

tillgodosett. Därefter görs en kartläggning av denna. När var, hur och hur mycket det 

bullrar . Det som också bör mätas är rumsakustiken, hur väl det är ljudisolerat i och 

emellan olika lokaler.  

 

Utgå ifrån lagstiftning och hörselskaderisk. Prova olika metoder för att minska buller. 

Exempelvis: byte till tystare maskiner, byte av arbetsmetoder,minska ljud från vibrerande 

ytor, dämpa tryckluftsljud, ljuddämpare och vibrationsisolering 

 

Skydd för person vid ljudkälla kan vara: 

• Avskärmning 

• Manöverhytter 

• Hörselskydd 

Kontrollera genom nya mätningar om åtgärderna varit tillräckliga. Upprätta eventuellt ett nytt 

åtgärdsprogram (1). 

 

 14



Referenser  
1. Johansson, B. (2002). Buller och bullerbekämpning. Arbetsmiljöverket.  
 
 
2. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 2005:16 Buller. Stockholm 2005. 
 
 
3. Andersson, G. (2000). Tinnitus - orsaker, teorier och behandlingsmöjligheter. 
Studentlitteratur, Lund. 
 
 
4. Kjellberg, O. (1997). Hur påverkar ljudmiljön oss i arbetet? Buller och symptom.  
 www.prevent.se/doc_pdf/. 
 
 
5. Arbetsmiljöverket. Tema buller. 
 www.av.se/teman/buller/storande_buller.aspx 
 
 
6. Prevent 
 http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=2080 
 
 
7. Entomed, Audiometrikurs, Göteborg 2007-03-13. 
 
 
8. Johansson, K. Hörselpåverkan hos förskolepersonal i Vimmerby kommun.  
Projektarbete vid Företagssköterskeutbildning 40 poäng, 
 
9. Hörsellinjen. 
http://www.hrf.se/templates/HearingCampaign/campaignquestion____8054.aspx 
 
 
10. Socialstyrelsen   
www.socialstyrelsen.se/sofsf  
 
 
11. Rosenhall,U.(2005). Mp3-spelaren-en hörseltjuv.  
 www.hrf.se/upload/3162/aVRIS060513 
 
 
12. EARfoon 
http://www.earfoon.com/?gclid=CJuzua7m8ZwCFZJ_3godelvOjQ 
 
 
 
13. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 2007:5 Gravida och ammande  
arbetstagare. Stockholm 2007. 
 

 15

http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=2080
http://www.socialstyrelsen.se/


 16

 
14.  Arbetsmiljöverket 
http://www.av.se/dokument/Teman/buller/Hortroskelnivaer.pdf 
 
 



 

 

Bilaga 1 (4) 

 

Användning av hörselskydd per avdelning i procent 
Figur 1 
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Resultat av hörselscreeningen klassificering enligt Klockhoff  
Tabell 1 

Klockhoff et al (1974) Väveri Avsyning Övriga avd 

Klass 1 
4 

Normal hörsel 
5 4 

Klass 2 

Lätt hörselnedsättning på ett eller båda öronen
4 5 1 

Klass 3 

Måttlig hörselnedsättning  

på ett eller båda öronen 

4 1 

 

2 

 

Klass 4 

Svår hörselnedsättning  

på ett eller båda öronen 

3 4 

 

0 

 

Klass 5  

Annan hörselnedsättning 

 
     0 

 
       0 

 
        0 
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V Kyrkogatan 17  Pärerik Nawrin  Utskriftsdatum 08-07-15   
262 31 Ängelholm  Arbetsmiljökonsult/Ing  Tel 070 – 594 14 26  

Avnämare  
Uppdrag Bullermätning i produktion, Helsingborg.  
 

Juni 2008  

Bakgrund Man önskade få en uppskattning av vilka ljudnivåer som finns i arbetslokalerna.   
Metod  
Arbetsplatsbesök (080612 & 17 ) med orienterande mätningar av ljudnivåerna i lokalerna  
och exponeringsnivåer för personalen.  
Mätningen utfördes med:  
Handhållen ljudmätare (B&K 2225) dels som 1 minuts medelvärde dels som Peakvärde.  
Samtliga siffror är i dB(A).  
 
 
Resultat  
Avdelning  Min – max-värde  Personburet  Peak  
Varpning  80 - 84  85  110  
  

100  91 - 94  - 110  
200  79 - 95  - 106  
300  96 - 100  - 113  
400  87 – 98  93P  110  

Väveri  

500  90 – 98  - 113  
  
Beredningen  69 – 79  85  110  
  
Avsyningen  82 - 83  85P  110  
  
Interna transporter  - 84  - 



 

 

Bilaga 3 (4) 

Välkommen till hörselscreening 
 

Hörselscreeningen består av följande delar: 

• Ett formulär med frågor om din upplevda hörsel, bullerexponering i arbetet - 
och på fritiden och eventuella tidigare sjukdomar i öronen. 

      Formuläret fyller du i tillsammans med företagssköterskan.  

• En kontroll görs av hörselgången och trumhinnan så att dessa ser normala 
och friska ut 

• Hörselscreening med tontonaudiometer  
 

• Dina uppgifter behandlas utifrån sekretesslagen. Dina uppmätta hörselvärden 
kommer att behandlas anonymt i undersökningen. 

 

Undersökningen tar cirka 30 min.  

 

 

 

Om något är oklart hör gärna av dig. 

 

Välkommen!     

AB Previa   

Marie Sydborn   

Företagssköterska 

042-289508 

___________________________________________________________________ 
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Hörselscreening Datum…………… 

 
 
 
 

Avdelning: 
 
 
Anställningstid 
 
 
Namn: 
 
 
Personnummer: 
 
 
Öronsjukdomar: 
 
 
Subjektiva besvär: 
 
 
Exponering för buller: 
 
 
Hörselskydd: 
 
 
Fritid: 
 
 
Otoskopi: 
 
 
Åtgärd: 
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