Buller och ohälsa
Nya avhandlingar om effekter, prevention och rehabilitering
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Förord
Buller utgör idag ett av de mest utbredda miljöproblemen, på och utanför våra
arbetsplatser. Bullerproblemen är, stora insatser till trots, ett av samhällets mest
uttalade problemområden. Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetsskador visar att dessa domineras av orsaker knutna till kategorierna fysisk belastning, följt av kemiska ämnen, psykosociala faktorer och buller. Det omgivningsrelaterade bullret utgör tillsammans med luftföroreningar ett av de mest påtagliga
miljöproblemen i vårt samhälle.
Konsekvenserna av bullerexponering för den enskilde individen visar sig i
form av nedsatt hörsel, förändringar av hörintryck, tinnitus, ökad ljudkänslighet,
talmaskering, störningsupplevelser, sänkt arbetsprestation, ökad arbetsansträngning, trötthet, stress och därtill kopplade fysiologiska effekter och ohälsa. Den
bullerrelaterade ohälsans utveckling som en indirekt konsekvens av bullerexponering är många gånger mycket svår att fastställa.
Konsekvenserna för arbetslivet och samhället kan avläsas i förhöjda sjuktal,
produktionsbortfall och höga kostnader för prevention, skadeersättning och
rehabilitering. Det är angeläget att kunskapsnivån stärks inom flera områden, att
kunskapen når fram och inte minst omsätts i det praktiskt miljöförbättrande arbetet. Ett bidrag till detta var det av AFA Försäkring initierade FoU-programmet
om buller i arbetslivet som pågick mellan 2008–2010. Det belyste bullerproblem
från fabriker och förskolor till kontorslandskap och klassrum.
Syftet med seminariet har varit att lyfta fram ett antal nya avhandlingar inom
området buller och ohälsa, effekter, prevention och rehabilitering. Forskningen
redovisas översiktligt i föreliggande sammanställning, inkluderat direktlänkar till
presenterade avhandlingar.
Seminariet har genomförts i samarbete och med stöd från AFA Försäkring,
Forskarnätverket Människan och Bullret samt Forskningsrådet för Arbetsliv och
Socialvetenskap.
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Helena Jahncke
Högskolan i Gävle

Buller i kontorslandskap – effekter på
kognitiv prestation, stress och återhämtning
I denna avhandling presenteras fyra experimentella
studier (i fyra artiklar) med det övergripande syftet
att undersöka effekter av kontorsbuller på kognitiv
prestation och återhämtning. I de första två artiklarna
fokuserades effekter av olika ljudnivåer på prestation,
trötthet och stress. I de två sista artiklarna var fokuseringen mer direkt på effekterna av bakgrundstal, eftersom tidigare studier har visat att talljud är den mest
störande bullerkällan i öppna kontorslandskap. Resultaten från Artikel I visade på en försämrad prestation
i ordminne, ökad trötthet och brister i motivation när
bakgrundsnivån ökade med 12 dB (39 till 51 dB LAeq).
Vidare visade Artikel II att ljudnivåeffekterna var mer
utpräglade för personer med hörselnedsättning.
När det gäller effekter av irrelevant tal visade
Artikel III att den kognitiva prestationen försämrades
som en funktion av taluppfattbarhet, ju bättre taluppfattbarhet - mätt med Speech Transmission Index
(STI) - desto sämre prestation. Resultaten indikerade
att STI-värdet måste vara mindre än 0,50 för att ha
en gynnsam inverkan på prestationen. Vidare visade
både Artikel III och IV att prestationen försämras mer
av bakgrundstal om arbetsuppgiften kräver episodiskt minne och/eller processer av repetition - t.ex. vid
informationssökning och när ord behöver memoreras.
Intressant var även att vissa uppgifter var okänsliga
för bakgrundstal. Oväntat framkom inga effekter av
den relativt kortvariga exponeringen av kontorsbuller
på deltagarnas utsöndring av stresshormoner (Artikel

I och Artikel II). Effekterna av en paus behandlades i
Artikel I och II. Pausen var inlagd direkt efter arbetspassen i buller och hade olika innehåll för deltagarna.
Artikel I visade att en paus med en naturfilm med motsvarande naturljud ökade energiskattningarna jämfört
med att bara få lyssna på porlande vatten eller kontorsbuller. Vidare blev motivationsskattningarna lägst vid
fortsatt exponering för kontorsbuller under pausen.
Artikel II visade även på förbättrad räkneförmåga och
motivation efter en paus med en naturfilm och försämrad prestation och motivation efter fortsatt bullerexponering. För deltagarna med hörselnedsättning ökade
motivationen och prestationen efter pausen med buller,
men inte efter att ha sett naturfilmen.
Sammantaget visar denna avhandling att kontorsbuller kan ha en negativ inverkan på trötthet,
motivation och prestation. Hur mycket prestationen
försämras förefaller att variera med de kognitiva processer som fordras av uppgiften och med hörsel status.
Dessutom kan fortsatt bullerexponering under en kort
paus minska motivationen och försämra den efterföljande prestationen ytterligare.

Avhandlingen finns tillgänglig via:
http://pure.ltu.se/portal/files/40220521/
Helena_Jahncke.Komplett.pdf
Anslagsgivare: AFA Försäkring
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Hans Pettersson
Umeå Universitet

Hörselskaderisk vid kombinerad exponering
för buller och hand-arm vibrationer
Många yrken inom skogs-, gruv-, bygg- och verkstadsindustrinharhöga nivåer av både buller och vibrationer.
400 000 av de yrkesverksamma i Sverige utsätts dagligen för vibrationer och buller från handhållna vibrerande verktyg som t.ex. motorsågar, slaghammare, eller
slipmaskiner. Vibrationerssamverkan med buller anses
vara en faktor som ökar risken för hörselskador.
Syftet med avhandlingen har därför varit att undersöka hur en kombination av buller och vibrationer ökar
risken för hörselskador. Dessutom har studerats hur
sårbarhetsfaktorer som försämrar blodcirkulationen i
fingrarna påverkar risken för hörselskada.
I den första laborativa studien undersöktes det
hur den tillfälliga hörselnedsättningen påverkades av
buller och vibrationer. Till denna studie rekryterades
22 forskningspersoner, lika många kvinnor som män.
Forskningspersonerna var fullt friska med god hörsel.
Studien utfördes i ett ljudisolerat rum där forskningspersonerna utsattes för olika exponeringar; buller,
vibrationer samt en kombination av dessa. Det var
minst 24 timmar mellan varje exponering. Buller exponerades via hörlurar och vibrationerna via vibrerande
handtag. Buller och vibrationerna var inspelade från
en vinkelslipmaskin, som är vanlig inom industrin.
Forskningspersonernas hörsel mättes direkt före och
efter exponeringen. Kombinerad exponering visade sig
inte öka den tillfälliga hörselnedsättningen jämfört
efter bara buller exponering. Vi fann inte heller någon
skillnad mellan könen när det gäller graden av hörselpåverkan.
Syftet med andra studien var att undersöka om
kombinerad exponering för buller och vibrationer över
lång tid ökar risken för hörselskador. Studien bygger på
en kohort av totalt 250 verkstadsarbetare som startades 1987 och har följts upp löpande med några års
mellanrum. Deras hälsa, hörselstatus och användning
av handhållna vibrerande verktyg har dokumenterats.
Olika exponeringsmått har tagits fram för varje deltagares buller och vibrationsexponeringen från handhållna vibrerande verktyg. Analysen visade att ökad
vibrationsexponering också ökar risken för hörselskada
för arbetare som använder handhållna vibrerande
verktyg i bullriga miljöer, något som tidigare studier
inte visat.
Den tredje studiens syfte var att undersöka om vita
fingrar,i form av sekundär Raynaud, ökar risken för
hörselskada. Bara arbetare som använde handhållna

vibrerande verktyg användes vid analysen. Samma
kohort och exponeringsmått som i studie 2 användes.
Dessutom användes information om när och vilka
av arbetarna som utvecklat vita fingrar. Risken för
hörselskada ökadeför de arbetare som hade vita fingrar
jämfört med dem utan. Detta resultat visar på ett
samband mellan vita fingrar hos arbetare som använder handhållna vibrerande verktyg och ökad risk för
hörselskada.
En möjlig förklaring till den ökade risken för hörselskada av vibrationer är en obalans i det sympatiska
nervsystemet som påverkar blodtillförseln. Vibrationerna antas orsaka obalansen i det sympatiska nervsystemet som i sin turgör att blodkärlen drar ihop sig i
både fingrar och öronsnäckan. Då även buller minskar
blodtillförseln till örat kan möjligtvis den extra påfrestningen från vibrationerna över lång tid leda till att fler
hörselceller dör vilket leder till hörselskador.
I den fjärde studien undersöktes eventuellt samband
mellan ökad risk för hörselskada och Primär samt
sekundär Raynaud. Primär Raynaud är en form av vita
fingrar som inte har en sjukdomsframkallande faktor
bakom. Då fler kvinnor än män har Primär Raynaud
kan det finnas en högre risk för kvinnor att få hörselnedsättning. Denna eventuella könsskillnad studerades. Ur AFA:s databas om arbetsskador valdes 342
personer ut som har anmält och erhållit ersättning för
hörselskador mellan 1995-2004. Till dessa skickades en
kompletterande enkät med frågor om hörselproblem,
livstidsexponering för buller, vibrationer, köld, livstidshistoria för köldintolerans och för vita fingrar, skador
på hand, arm,fingrar, mediciner samt tobak och alkoholkonsumtion. Datat är insamlat och analysen pågår.
Resultat kommer att redovisas under seminariet.
Sammanfattningsvis så visar studierna att långvarig
exponering för vibrationer från handhållna vibrerande
verktyg samt sårbarhetsfaktorer i form av vita fingrar
ökar risken för hörselnedsättning. Däremot visade det
sig att kortvarig kombinerad exponeringen av buller
och vibrationer inte ökade den tillfälliga hörselnedsättningen jämfört efter bara buller exponering.

Avhandlingen finns tillgänglig via:
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
Anslagsgivare: AFA Försäkring
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Fredrik Sjödin
Högskolan i Gävle

Buller och stress inom förskolan
– ohälsa och preventiva insatser
Avhandlingen baseras på ett samarbete med förskoleverksamheten inom Umeå kommun och har innefattat
medverkan från 101 pedagoger i delstudie 1 och 24
pedagoger i en delstudie 2. Studie 1 som redovisas i tre
delarbeten, I, II och III, har innefattat personburna och
stationära bullermätningar i lekhallar och i matsalar.
Påverkan på upplevelser samt hälsoeffekter av ljudmiljön har analyserats via frågeformulär och analyser av
kortisol. Kontroll av hörselstatus har genomförts via
screening.
Studie 1 innefattar analys av bullrets effekter på
såväl hörselrelaterad (Delarbete I) som stressrelaterad
ohälsa (Delarbete II). Olika typer av åtgärder för att
förbättra ljudmiljön och minska den bullerrelaterade
ohälsan redovisas i delarbete III. Genomförda analyser
av buller visar på förhållandevis likvärdiga bullerexponeringsnivåer förskolor och avdelningar emellan.
Skillnaderna i exponeringsnivåer veckodagar emellan
var små, skillnader mellan individer stora. Påtagliga
skillnader i exponeringsnivåer förelåg som väntat under arbetsdagen. I synnerhet den personburna bulleranalysen pekade på en bullerexponering med påtagliga
inslag av variation och transienter i exponeringen.
Ljudmiljön karaktäriserades av medverkande
pedagoger som den enskilt mest besvärande miljöfaktorn. Barnens röster och ljud från deras aktiviteter
klassificerades som de mest besvärande bullerkällorna.
Personalen uppvisade sämre hörtrösklar för samtliga
testade frekvenser jämfört med svensk ej bullerexpo-

nerad referenspopulation. Försämrade hörtrösklar var
relativt låga och föranledde inte i något fall remittering
till hörselklinik. Prevalensen för tinnitus var 31 %,
vilket motsvarar en överfrekvens på
15-20 %, jämfört med svenskt normalvärde. Ljudtrötthet efter arbetsdagens slut utgjorde ett uttalat symptom bland pedagogerna liksom försämrad
sömnkvalitet och förhöjd sömnighet vid uppvaknande.
Analyser av arbetsbelastning baserat på skattning
och kortisolmätningar, indikerade höga energiuttag
under arbete och inslag av utpräglad stress, slitenhet
och i flera fall utbrändhet. Signifikanta samband mellan upplevd dålig ljudmiljö, maskering av tal, försämrade förutsättningar för det pedagogiska arbetet och
därmed ökad ohälsa kunde påvisas. Ljudmiljön, såväl
nivåer som fluktuationer påverkades på ett uttalat sätt
av antalet barn på avdelningen. Detta utgjorde också
den enskilt viktigaste faktorn för att förbättra såväl
ljudmiljön som den till ljudmiljön relaterade hälsan.
Akustiska åtgärder visade sig genomgående mer framgångsrika för att förbättra ljudklimatet än organisatoriska åtgärder.

Avhandlingen finns tillgänglig via:
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf

Anslagsgivare: AFA Försäkring

Röstanvändande och talkomfort
i undervisningslokaler
Undervisning ställer stora krav på lärares röster.
Rösten behövs som ett pedagogiskt verktyg, i kommunikation med eleverna, i allt ifrån högläsning till
instruktioner i idrottshallen. I en studie från 1996 beskrev Fritzell (1996) att lärare är överrepresenterade i
väntrummen på röstmottagningarna. Flera studier om
förekomsten av röstproblem hos lärare har genomförts
i olika länder (se Tabell 1) men hittills ingen i Sverige.
Röstproblem kan ha olika grund. Sedan ett tjugotal
år har forskningen kring orsaker till röstproblem hos
lärare koncentrerats på den belastning som lärarrösten utsätts för i klassrummet. Röstbelastande faktorer
finns i arbetsmiljön, till exempel om man måste tala
mycket och länge, om man får otillräckliga pauser, om
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det finns bakgrundsbuller och om rummet har dålig
akustik. Röstbelastande faktorer kan också vara relaterade till individen. Kön, ålder, psykiskt och fysiskt
hälsotillstånd och stress kan vara faktorer som har
betydelse för uppkomst av röstproblem.
Idag är mycket känt om lärares röster och röstanvändning, från enkätstudier och laboratoriestudier. Däremot är ännu mycket okänt om hur lärare uppfattar
sin arbetsmiljö ur röstsynpunkt. Det finns få studier
om hur lärare använder sina röster i det dagliga arbetet. Jämförande studier om den dagliga röstanvändningen hos lärare med röstproblem och deras röstfriska
kollegor saknas nästan helt.

Viveka Lyberg
Åhlander
Lunds Universitet

Klassrummets akustik har undersökts i en mängd
studier men då med fokus på eleven/lyssnaren. Trots
att klassrumsakustiken ofta nämns som bidragande
orsak till röstbelastning och röstproblem har den sällan
undersökts i relation till lärarens röst.
Syftet med denna avhandling var att undersöka hur
lärare bedömer faktorer i arbetsmiljön som anses påverka rösten och särskilt sätta fokus på rumsakustiken
(studie II-IV).
• undersöka förekomst av röstproblem hos svenska
lärare (studie II).
• utveckla ett bedömningsinstrument för lärares och
patienters självbedömning av röst och halssymtom
(studie I).
• studera lärares röstfunktion (studie III) och den vardagliga röstanvändningen i undervisningen (studie
IV) och göra jämförelser mellan lärare med röstproblem och deras röstfriska kollegor.
Resultaten från studie I-IV visar i sammanfattning att:
Samspelet mellan individ och miljö är avgörande för
lärares röstproblem. Lärare med röstproblem påverkas
mer av belastande faktorer i arbetsmiljön än de röstfriska kollegorna. Röstproblemen framträdde tydligast
i arbetet och endast få mätbara skillnader fanns mellan
lärare med röstproblem och deras röstfriska kollegor
vid traditionella, kliniska undersökningar. Resultaten
visar att 13 % av lärarna lider av röstproblem. Alla
lärare upplever någon gång påverkad röstfunktion men
lärare som anger att de har röstproblem skiljer sig från
röstfriska lärare i självskattningen av röstsymtomen, i
skattningen av återhämtningstiden efter röstbelastning
och i att de i högre grad har problem med rösten utan
att vara förkylda.
• Lärare med röstproblem påverkas mer av klassrummets akustik och bedömer den i högre grad som hindrande för rösten. Lärare med röstproblem belastas
mer av bakgrundsbuller och skattar luften som tor�rare i högre grad än de friska kollegorna. Hela gruppen av lärare i studie II bedömde bakgrundsbullret
från eleverna, fläktar och ljud som kommer utifrån
klassrummet som störande (studie II).

• Röstanvändningen hos lärare med röstproblem skiljer sig från röstanvändningen hos de friska kollegorna under skoldagen, i synnerhet under lektionstid.
Resultaten från studie IV visar att den ackumulerade
röstanvändningen över tid är högre och de har ett
högre antal stämbandsvibrationer per tidsenhet. Därtill har de en sämre flexibilitet i röstfunktionen och
klarar inte av att förändra röstläget (F0) i relation
till ökning av röststyrkan (SPL) på samma sätt som
de röstfriska kollegorna (Studie IV).
• Hosta, harklingar och andra symtom från halsen är
vanligt förekommande hos röstpatienter i allmänhet och rapporterades också av lärare, både med och
utan självskattade röstproblem. Hos en yrkesblandad grupp friska kontroller förekom också symtom
från halsen. Tidigare har det inte funnits något
instrument för bedömning av halssymtom utom för
specifika diagnoser och inte i relation till röst. Det
instrument för självskattning av symtom från både
hals och röst som utvecklades och prövades i studie I,
Voice Handicap Index- Throat, bedömdes som stabilt.
VHI-T fyller en viktig funktion för att kunna sätta
symtom från halsen i relation till röstfunktionen.
Symtom från halsen bedöms traditionellt som tidiga
tecken på röstproblem (Studie I).
• Vid studier av t ex. lärares röstproblem och – funktion är det viktigt att ta hänsyn till individens egen
skattning av problemen. Detta är även en kliniskt
viktig implikation. I likhet med andras resultat fanns
det ingen korrelation mellan de självskattade röst(och hals-) problemen och bedömningen av avvikelser
i röstkvalitet eller larynx. (Studie III)
• Resultaten visar att diskussioner om arbetsmiljö och
belastande faktorer i miljön måste ingå i behandlingen av röstpatienter med röstkrav i yrket och att
området röstergonomi bör beredas plats.

Avhandlingen finns tillgänglig via:
http://lup.lub.lu.se/record/1858050/file/1858145.pdf

Anslagsgivare: AFA Försäkring
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Charlotta Ericsson
Karolinska institutet

Kardiovaskulära och metabola effekter av
långtidsexponering för trafikbuller
Trafikbuller är en ökande miljöexponering som påverkar en stor andel av den Europeiska befolkningen. Genom hörselsinnets direkta förbindelser med såväl det
sympatiska nervsystemet som det endokrina systemet
så kan höga ljud utlösa en stressrespons och därigenom
inverka på en rad fysiologiska, metabola och immunologiska processer. Tidigare epidemiologiska studier visar
att trafikbuller har negativa effekter på det kardiovaskulära systemet, men den övergripande bilden är
oklar. Det primära syftet med denna avhandling var att
undersöka långtidseffekterna av trafikbullerexponering
på kardiovaskulära och metabola utfall. Ett sekundärt
syfte var att tillämpa och utvärdera de digitala bullerkartor som producerats i Sverige enligt det Europeiska
bullerdirektivet (END) för exponeringsbedömningar av
trafikbuller.
Sambanden mellan långtidsexponering för flygbuller och högt blodtryck, övervikt och Typ 2 diabetes
undersöktes med hjälp av frågeformulär och kliniska
data från en kohort inom Stockholms Diabetespreventiva Program. Exponeringsbedömningen gjordes med
hjälp av Geografiska Informationssystem och baserades
på deltagarnas boendehistorik. Efter exkludering av
personer som använt tobak före de kliniska undersökningarna var risken för hypertoni relaterad till flygbullerexponering förhöjd hos män (RR per 5 dB(A) Lden
1.21, 95% KI 1.05-1.39) men inte hos kvinnor (RR 0.97;
0.83-1.13). Starkare samband sågs hos bullerstörda
(RR1.42; 1.11-1.82). Oavsett kön så var flygbuller
även statistiskt signifikant associerat med bukomfång: 0.62 cm (0.54-0.70) per 1 dB(A) Lden. Vidare så
hade kvinnor som exponerats för flygbuller ≥50dB(A)
Lden en tvåfaldigt ökad risk för Typ 2 diabetes, även
om justering för kontextuell socioekonomi reducerade
estimaten.

Ett urval från den Nationella Miljöhälsoenkäten 2007
(NMHE07) användes för att utvärdera de svenska
END-kartorna för vägtrafik- och spårbuller. Observerad andel störda plottades som en funktion av bullerexponeringen och jämfördes med redan etablerade
exponerings-responssamband. Överrensstämmelsen
mellan observerad och predicerad andel störda var
generellt god, vilket visar att bullerkartorna kan
användas för att bedöma exponering för trafikbuller i
boendemiljö. Den bästa överrensstämmelsen uppnåddes när bullerestimaten från kartorna korrigerades för
lägenheternas lokalisering inom byggnaderna.
Tvärsnittsanalyser baserade på NMHE07 genomfördes för att studera sambanden mellan Trafikarbete,
vägtrafik- respektive spårbuller och förekomsten av
självrapporterade kardiovaskulära sjukdomar. Varken
Trafikarbete eller vägtrafikbuller var associerat med de
kardiovaskulära utfallen, men däremot fanns ett samband mellan spårbuller och kardiovaskulär sjukdom.
Avsaknaden av samband för Trafikarbete och vägtrafik
kan bero på metodologiska begränsningar.
Sammantaget tyder våra resultat på att långtidsexponering för trafikbuller har en negativ inverkan på
kardiovaskulära såväl som metabola utfall. Trafikbuller
kan således ha skadliga folkhälsoeffekter och forskning
inom detta område bör prioriteras.

Avhandlingen finns tillgänglig via:
http://publications.ki.se/jspui/bitstream/10616/41088/1/
Thesis_Charlotta_Eriksson.pdf
Anslagsgivarare: FAS, Hjärt- och Lungfonden, Stockholms
läns Landsting, Vetenskapsrådet, Svenska Diabetesförbundet,
Novo Nordisk Scandinavia och GlaxoSmithKline.
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Design av varningsljud i syfte att
öka trafiksäkerheten för fordon
Denna avhandling är baserad på fyra studier och
syftar till att undersöka hur auditiva varningar ska
utformas för att hjälpa förare av tunga kommersiella
fordon att köra mer trafiksäkert. De första tre studierna fokuserar på en rad samband mellan egenskaper
hos varningsljud och indikatorer för trafiksäkerhet.
En djupare förståelse för dessa samband bör göra det
enklare för systemutvecklare att hitta varningsljud
som är bättre optimerade för trafiksäkerhet. Den fjärde
studien undersöker både systemutvecklares och professionella förares åsikter kring hur varningsljud i fordon
bör vara utformade.
En huvudsaklig slutsats är att meningsfulla varningsljud, som är relaterade till den situation de representerar, kan vara särskilt lämpliga utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. I jämförelse med godtyckligt applicerade
ljud så är de meningsfulla och relevanta ljuden enklare
att lära sig, och bättre lämpande för att stödja förarens
situationsmedvetenhet. Samtidigt kräver de meningsfulla ljuden mindre av förarens begränsade mentala
resurser och de kan uppfattas som mindre irriterande.
Arbetet i denna avhandling stödjer även att den initiala
acceptansen hos förarna för meningsfulla varningsljud
kan vara väldigt hög.
Irritation är en speciellt viktig aspekt vid utformning av varningsljud. Ökad irritation kan potentiellt
leda till mer trafikfarlig körning och att förare stänger
av ljudet eller hela varningssystemet. Enligt arbetet i
denna avhandling anser professionella förare att ljud,
som är utformade att öka deras situationsmedvetenhet,
inte ska uppfattas som irriterande. Vidare rapporterar
förare i högre utsträckning än fordonsutvecklare att
det är viktigt att högkritiska varningar inte är irriterande. Ytterligare en slutsats är att irritation från
varningsljud inte verkar kunna förutses enbart utifrån
ljudets akustiska egenskaper. Den inlärda betydelsen
hos ljudet, huruvida kopplingen mellan ljudet och
situationen är lämplig (meningsfullt och relevant ljud),
samt individuella skillnader mellan förarna verkar
också vara av betydelse.
Att varningar triggar en emotionell reaktion hos
förarna (väcker förarna) har identifierats som en viktig
egenskap hos varningsljud. Men, starka emotionella

reaktioner kan även leda till en avsmalning av uppmärksamheten, vilket kan vara negativt i kritiska
situationer som kräver att föraren delar uppmärksamhet mellan olika händelser i trafikmiljön. Arbetet i
denna avhandling stödjer att kritiska varningsljud kan
påverka professionella förares reaktioner till oväntade
händelser i trafikmiljön (som inte är relaterade till
varningen) vad gäller responskraft, men inte nödvändigtvis vad gäller reaktionstid.
Vilka slags varningsljud vi kommer att se i framtidens system beror rimligtvis inte enbart på framsteg
inom forskning. Fordonsutvecklarnas och även förarnas åsikter kring hur varningar ska vara utformade bör
också vara av betydelse. Detta arbete stödjer att både
utvecklare och förare är medvetna om flera potentiellt
viktiga egenskaper hos varningsljud. Till exempel anser
båda grupperna att varningsljud ska vara enkla att förstå samt uttrycka en lämplig grad av kritiskhet. Men,
förare och utvecklare är även oense vad gäller vissa
egenskaper. Dessutom verkar det som att utvecklare
kan vara benägna att tillämpa en from av “better safe
than sorry” strategi (genom att ignorera att varningen
blir irriterande eller väldigt skrämmande) för högkritiska varningar.
Att fordonsutvecklare är medvetna om potentiellt
viktiga egenskaper hos varningsljud känns positivt
inför framtiden. Men, vi vet ännu relativt lite om
hur varningsljud påverkar förare. Det är fortfarande
mycket svårt att på förhand kunna avgöra att ett ljud
kommer fungera bra som varning i en specifik körsituation. En rekommendation är därför att ta fram en
arbetsprocess som kan användas för att testa lämpligheten hos varningsljud i förarmiljön. I denna avhandling presenteras en version av en sådan process, som i
detta fall togs fram i samarbete med utvecklare inom
fordonsindustrin.

Avhandlingen finns tillgänglig via:
http://pure.ltu.se/portal/files/34271457/
Johan_Fagerl_nn.pdf
Anslagsgivarare: Scania CV AB, Vinnova och Swedish ICT.

Risk och musik i en genusordnad
och existentiell värld
Forskning om riskbeteende som fokuserar på musik
har främst koncentrerats till att musik kan vara en utlösare till ett riskbeteende, inte att det också kan vara
skadligt för hörseln. Musik spelas ofta på hög volym
för att göra upplevelser starka och mäktiga (Arnett,
1992; Wang, 2001; Zuckerman, 2000). Musik kan skapa
gemenskap, ingjuta hopp och ge existentiell mening
åt livet under ungdomsåren (Bossius, 2001; Carlson,
2003; Fitzgerald, 2005; Hacker, 1994). Studier har dock
visat att vistelser i miljöer där musik spelas på hög
volym kan skada hörseln (Biassoni et al, 2005; Sadhra,
Jackson, Ryder & Brown 2002; Serra et al, 2005). Få
studier har fokuserat på relationen mellan exponering
för höga ljudnivåer och generellt risktagande, trots
att det är vanligt att ungdomar tar multipla risker, till
exempel genom att festa, dricka, köra fort och samtidigt lyssna på musik på hög ljudvolym. Normer och
ideal om hur ungdomar bör anpassa sig till kvinnliga
och manliga könsroller styr också hur risker bedöms. I
vilken utsträckning unga kvinnor och män engagerar
sig i risker påverkas alltså av de könsnormer som finns
i det moderna samhället (Deaux & Kite, 1987; Whitley
& Ægisdóttir, 2000; Öhman, 2009). När individer beter
sig på ett sätt som kan härledas till det motsatta könet
ses det inte alltid på ett positivt sätt av omgivningen.
Syftet med denna avhandling var att studera relationen mellan risktagande som i traditionell mening
avser till exempel droganvändning och fortkörning och
risken att utsätta hörseln för skadligt ljud som kan ske
vid till exempel rockkonserter och på klubbar. Fokus i
avhandlingen var att studera innebörder och mening
med risktagande, samt hur normer och värderingar i
samhället kan inverka på attityder till risker och stark
musik. Den första studien var explorativ till sin karaktär, och ur resultaten från den studien tog studie två,
tre och fyra sin form. Genom den stegvisa processen
kom delar av de teoretiska aspekterna i avhandlingen
att utgöras av ett genus- och existentiellt perspektiv. På
så sätt blev det också möjligt att identifiera och förstå
olika riskbeteenden på ett delvis nytt sätt, det vill säga
genom att relatera dessa till existentiella överväganden, normer och könsroller i vårt nutida samhälle.
Syftet med studie 1 var att undersöka samband
mellan svenska ungdomars risktagande i miljöer med
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höga ljudnivåer och traditionellt risktagande. I studien
deltog 310 ungdomar, 15-20 år från 6 olika program
på 3 skolor. De svarade på frågor om hur de bedömer
risker och hur mycket de engagerar sig i de beskrivna
riskerna. Frågorna grundades på ett instrument som
använts i en australisk undersökning ”Adolescent Risk
taking Questionnaire” (ARQ, av Gullone, Moore, Moss
& Boyd, 2000) till vilket frågor om hörselrisktagande
hade lagts till samt frågor om upplevda hörselsymtom. Resultaten visade att det fanns samband mellan
riskbedömning och beteende i traditionellt avseende
och bedömning och beteende i miljöer med höga ljudvolymer. Ett något oväntat resultat var att kvinnor
bedömer risker som mer farliga än vad män gör, men
de engagerar sig samtidigt i riskfyllda aktiviteter i lika
stor utsträckning. Ungdomar med permanent tinnitus
bedömde hörselriskerna som farligare än vad ungdomar utan sådana symtom gjorde och de lyssnade inte
lika ofta på stark musik som de med tillfällig tinnitus.
I studie 2 var syftet att belysa komplexiteten kring
risktagande, meningen och innebörden av ungdomars
risktagande i traditionellt avseende och i miljöer
med stark musik. Studien omfattade 16 ungdomar (8
kvinnor/8män, 15-19 år) från 6 program på 5 skolor.
Intervjuerna utgick från vinjetter om olika riskbeteenden och genomfördes i fokusgrupper samt i enskilda
intervjuer. Två dimensioner av fenomenet risktagande,
”Social identitet” och ”Existentiell identitet” framkom
i analysen som utfördes i enlighet med Interpretative
Phenomoenological Analysis (IPA). De två dimensionerna utgjordes av sex superordinata teman som var
könsöverensstämmande. Könsskillnader fanns däremot i de subteman som byggde upp de superordinata
temana. Intervjupersonernas svar präglades av tankar
och reflektioner om könsspecifika villkor och existentiella dimensioner av risktagandet, vilket påverkade
individerna i vardagen.
I studie 3 var syftet att undersöka mönster för hur
unga män och kvinnor i Sverige bedömer och engagerar sig i riskfyllda aktiviteter, samt vilka samband som
finns mellan risker i miljöer där musik spelas på hög
ljudvolym och riskbedömning och riskbeteende i traditionell bemärkelse. Urvalet av deltagare överensstämde
med studie 1, och utgjordes av 310 ungdomar, 15-20 år
från 6 olika program på 3 skolor. Ungdomarna besva-
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rade frågor utifrån det australiska instrumentet ARQ
med tillagda frågor om hörselrisker och hörselsymtom.
Resultatet visade att faktorstrukturerna (riskvariabler
som statistiskt grupperats in i strukturer) i bedömning och beteende bland svenska ungdomar skilde sig
från faktorstrukturer funna i studierna omfattande
de australiska ungdomarna, vilket även gällde strukturerna mellan kvinnor och män. Bland de svenska
ungdomarna framkom att faktorstrukturerna skilde sig
åt mellan bedömning och beteende, och i strukturerna
för kvinnor respektive män. Samtliga faktorer som
framkom i traditionellt riskbeteende hade samband
med hörselriskbeteende. Det fanns även samband
mellan faktorerna i traditionell riskbedömning och
hörselriskbedömning.
I studie 4 var syftet att studera svenska ungdomars
riskperception, attityder och beteende i sammanhang
där musik spelas på hög ljudvolym och hur socialt kön
påverkar perception, attityder och beteenden. Studien
omfattade 543 (270 kvinnor/273 kvinnor, 16-20 år) i en
gymnasieskola i västra Sverige. Ungdomarna svarade
på en enkät innehållande 5 delskalor; 1) Attityder till
stark musik, 2) Upplevd känslighet för buller och upplevelse av sårbarhet, 3) Normer och ideal om risker och
risktagande, 4) riskperception i ljudrika miljöer, 5) Hörselskyddsanvändning och vanor i musiksammanhang.
Resultatet visade signifikanta skillnader mellan könen
i alla delskalor samt att det fanns ett samband med
hörselskyddsanvändning. Variabeln kön bidrog inte enskilt till att förklara skyddande beteende. En orsak till
det kan vara att psykiska variabler som riskperception,
attityder, normer och ideal är ”könade”, det vill säga,
de är påverkade av de könsspecifika villkor som finns i
samhället och i ungdomars liv.
Resultaten av studierna i denna avhandling antyder
att forskning om hörselprevention bland ungdomar bör
använda teorier omfattande traditionellt risktagande.
På samma sätt, borde teorier om risktagande inkludera
höga ljudvolymer/musik som riskfaktorer i framtida
teoriutveckling och forskning. Preventiva strategier
bör anpassas efter ungdomars verklighet, eftersom
ungdomar inte kan ses som passiva mottagare av information. Ungdomar avgör själva om de vill ta del av,
eller lyssna till information, eftersom all information är
dubbelriktad (Olofsson, 2009). Nyheter, media, Internet, radio och tv är viktiga verktyg för kommunikation,
men kommunikationen är inte alltid en strategisk
information om risker - information kan också vara
oavsiktlig. Media har, tillsammans med myndigheter
och makthavare, ett relativt starkt inflytande på den
diskurs och debatt som förs om risktagande beteen-

den. Vissa risker nämns ofta och är diskuterade brett,
medan andra knappast nämns. Ett sådant exempel är
att musik som en ”trigger” till att köra bil med hög fart
diskuteras, medan musik som en fara för hörseln i ett
sådant sammanhang inte nämns lika ofta. Resultaten i
de fyra studierna presenterade i avhandlingen visar, att
trots att det finns en medvetenhet om att stark musik
kan ha en skadlig effekt på hörseln, så ses inte sådana
risker som risker i ett traditionellt sammanhang, och
är därför inte adresserade i samhällets riskdiskurs.
Den existentiella meningen som musik har för många
människor, i det här fallet för ungdomar, kan vara en
av orsakerna till att hörselrisker inte förkommer i den
allmänna riskdiskursen. Av det skälet kan införandet
av ett existentiellt perspektiv i studier om risker öka
vår förståelse av risktagande beteende generellt liksom
risktagande i miljöer där stark musik spelas, något som
denna avhandling har visat.
Vidare är förståelsen av de sociala aspekterna av
risktagande nödvändig för att öka vår kännedom om
hur könsnormer reproduceras. Litteraturgenomgången
inför arbetet med denna avhandling visade till exempel, att teorier om risktagande ofta är präglade av
könsnormer, och då i synnerhet av en manlig norm. De
uttalanden som både unga kvinnor och män gör, och de
svar som de ger i enkäter speglar en reproduktion av
könsmönster. När könstillhörigheten är stark kan det
vara komplicerat att uttrycka och utveckla den egna
identiteten. Den som är involverad i praktiskt- och
forskningsinriktat arbete med unga människor behöver
betänka att risktagande inte endast är ett hot, utan
ger också existentiell mening och möjligheter för unga
människor att mogna. Preventivt arbete behöver därför
utformas på ett sätt som gör att ungdomarna blir
engagerade. Budskap om sjukdom, lidande och död kan
orsaka att ungdomar ”stänger av” känslomässigt, istället för att balansera risker som ger existentiell mening
så att de inte blir en fara för hälsan. Min uppfattning
är att genusteori tillsammans med existentiella perspektiv i forskningen om risktagande beteende bland
ungdomar kan bidra till förståelsen för hur komplext
risktagande kan vara och därmed även till den rådande
diskursen om risker.

Avhandlingen finns tillgänglig via:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25387/1/
gupea_2077_25387_1.pdf
Anslagsgivare: Högskolan Väst, Hörselskadades riksförbund,
Majblomman och Stingerfonden.
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Undervisning och lärande i naturvetenskap
– forskningsbaserad undervisning om ljud,
hörsel och hälsa
Svenska elevers intresse för och kunnande i naturvetenskap har under senare år debatterats i ljuset av de
resultat som framkommit i nationella och internationella utvärderingar. En slutsats av dessa är att elever
intresserar sig för ett innehåll i skolans naturvetenskap
som knyts till deras vardag, berör hälsofrågor och hur
de ska kunna ta hand om sin hälsa. En aktuell hälsofråga som berör ungdomars vardag och som anknyter
till deras kunnande i naturvetenskap är den om höga
ljudnivåer. Unga människor utsätter sig i ökande
omfattning för starka ljud, och allt fler av dem har fått
hörselbesvär, exempelvis tinnitus.
Mot denna bakgrund är det övergripande syftet med
avhandlingen att undersöka hur grundskoleelevers
kunnande om ljud och ljudöverföring, örats funktion
och hörseln samt tinnitus uttrycks före och efter undervisning. Förutom detta studeras också hur elevernas ställningstaganden i frågor om höga ljudnivåer
förändras.
Utifrån forskningstraditionen “Design och validering av undervisningssekvenser” har en forskningsbaserad lärarguide om ljud, hörsel och hälsa designats.
Undervisning baserad på guiden har genomförts av ett
flertal verksamma lärare i samarbete med forskare i
ett flertal omgångar. Insamlade data har analyserats
och använts för fortlöpande revidering av lärarguiden.
I avhandlingen redovisas en analys av resultaten från
den sista utprövningsomgången. I denna omgång deltog 7 lärare och deras 199 elever från åk 4, 7 och 8 från
fyra olika skolor. Elevernas kunnande och ställningstaganden har undersökts med hjälp av för-, efter- och

fördröjt eftertest ett år efter undervisningens slut samt
genom intervjuer av ett urval elever. Testerna har bestått av både öppna frågor och flervalsfrågor. Elevsvaren på de öppna frågorna har analyserats genom att
kvalitativa tolkningskategorier har definierats, och
dessa kategorier har därefter hanterats som kvantitativa data.
Resultaten visar att ett abstrakt område som ljud
och ljudöverföring bjuder på specifika utmaningar
beträffande undervisning och lärande. En sådan gäller
att förstå ljudöverföring som en rörelseprocess och
inte som en överföring av materia. Beträffande hörseln uttrycker många elever före undervisningen inget
kunnande om hörselns funktion, och därmed ingen
förståelse för varför de ska ta hand om sin hörselhälsa.
Elevernas ställningstaganden i hälsofrågor rörande
starka ljud är mer hälsofrämjande efter än före den
genomförda undervisningen, och det finns tecken på att
elevernas beteende har förändrats i riktning mot ökad
aktsamhet om den egna hörseln. Resultaten visar också
att flickornas uppvisar en högre hälsomedvetenhet än
pojkarna.

Avhandlingen finns tillgänglig via:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27970/3/
gupea_2077_27970_3.pdf

Anslagsgivare: Centrum för utbildningsvetenskap
och lärarforskning (CUL) Göteborgs universitet
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Tinnitus – en acceptansinriktad ansats
Tinnitus är ett mycket vanligt hälsoproblem där en
grupp av de drabbade upplever påtagliga besvär såsom
påverkan på sömn, välbefinnande och funktionsnivå.
Denna avhandlings syften var att 1) utforska den roll
acceptans och psykologisk flexibilitet har för förståelsen av tinnitusbesvär såväl experimentellt som med en
longitudinell design 2) utvärdera de omedelbara och
långsiktiga effekterna av en acceptansinriktad beteendeterapi (Acceptance and Commitment Therapy;
ACT) vid behandling av personer med tinnitus samt
3) undersöka relationen mellan behandlingsutfall och
processer som antas utgöra behandlingens aktiva komponenter (acceptans och kognitiv defusion).
Studie I (n=47) var ett experiment där man jämförde förmågan att bibehålla uppmärksamheten på en
mental bild vid tre olika betingelser: acceptans, tankesuppression eller en neutral betingelse. Resultaten indikerade att deltagarna som slumpats till acceptans var
hjälpta av denna strategi i genomförandet av uppgiften.
Studie II (n=47) var en självrapportstudie med longitudinell design där det undersöktes om acceptans fungerade som en mediator i sambandet mellan tinnitusbesvär i baslinjen och livskvalitet, depression, ångest och
tinnitusbesvär vid en uppföljning efter sju månader.
För variablerna livskvalitet och depression visade
resultaten en fullständig mediation och för tinnitusbesvär en partiell mediation. Studie IV (n=64) var en
randomiserad kontrollerad prövning av de omedelbara
och långsiktiga effekterna av ACT i jämförelse med

Tinnitus Retraining Therapy (TRT) och en väntelistekontrollgrupp. Resultaten visade att ACT hade en stor
omedelbar effekt på tinnitusbesvär i jämförelse med
väntelistan och en medelstor effekt i jämförelse med
TRT. Även sekundära utfallsmått visade på effekter.
Utfallet i ACT medierades av självrapporterad acceptans av tinnitus. Studie III (n=24) studerade processer
i ACT-behandlingen genom observation och skattning
av klientbeteenden under de videoinspelade sessionerna. Resultaten visade att klienternas acceptansoch defusionbeteende under sessioner tidigt i terapin
predicerade det långsiktiga utfallet i behandlingen.
Dessa samband kvarstod även när man kontrollerade
för symtomförbättring fram till den skattade sessionen.
Detta medan tidigare symtomförbättring inte predicerade klientbeteende senare i behandling. Deltagare
i samtliga studier var patienter med kronisk tinnitus,
huvudsakligen rekryterade från reguljär hörselvård.
Resultaten från dessa studier indikerar att 1) acceptans
och psykologisk flexibilitet kan bidra till förståelsen av
tinnitusbesvär 2) ACT kan minska tinnitusbesvär hos
en grupp normalhörande patienter 3) acceptans och
kognitiv defusion är viktiga processer i ACT vilka är
relaterade till behandlingutfallet.

Avhandlingen finns tillgänglig via:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:454486/
FULLTEXT01
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Jobbet är kommunikation
– om användning av arbetshjälpmedel
för personer med hörselnedsättning
För yrkesverksamma personer med hörselnedsättning
finns möjlighet att ansöka om så kallade arbetshjälpmedel. Dessa syftar till att underlätta situationen på
arbetsplatsen genom att kompensera för de problem
som hörselnedsättningen medför och som innebär svårigheter att hänga med i vad som sägs på arbetsplatsen.
En vanlig situation är att personer som redan använder
hörapparat även börjar använda så kallade konferenshjälpmedel för att underlätta hörbarheten i samtal och
möten. Inom ramen för arbetshjälpmedel för personer
med hörselnedsättning ryms dock ett flertal insatser
som alla syftar till att förbättra hörbarheten och ljudmiljön, exempelvis genom olika akustikförbättrande
åtgärder.
Föreliggande studie är en undersökning av vad
en grupp personer tycker om sina arbetshjälpmedel
med avseende på bland annat nytta och användbarhet. Studiens teoretiska utgångspunkter behandlar
bland annat stigmatisering som föreslagits vara ett

användbart analysredskap för att studera upplevda
problem och ovilja att använda hörseltekniska hjälpmedel. I studien diskuteras och utvecklas även teorier
om socialt erkännande, som ett svar på möjligheten att
övervinna risken för stigmatiseringsprocesser. Studien
genomfördes med hjälp av en enkätundersökning och
en intervjustudie.
En av studiens slutsatser är att synliga hörseltekniska hjälpmedel kan fungera som en mekanism för ett
utvecklat socialt erkännande på arbetsplatsen.

Avhandlingen finns tillgänglig via:
http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:467235/
FULLTEXT01
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