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Buller i arbetslivet

A

FA Försäkring initierade 2007 ett FoU-program
om buller i arbetslivet. Programmet spände över
tre år och omfattade totalt åtta olika forskningsprojekt. Dess övergripande målsättning var:
• att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på
grund av buller i arbetslivet genom förebyggande och
hälsofrämjande åtgärder.
• att ta fram praktiska åtgärder och lösningar på arbetsmiljöproblem som rör buller.
• att bidra till kunskapsutveckling inom området.
Denna skrift syftar till att översiktligt presentera programmet och dess olika delprojekt. Vill du läsa mer, gå
gärna in på www.afaforsakring.se/forskning.

”

Totalt omfattade
programmet åtta
olika delprojekt
och sammanlagt
30 miljoner kronor
– vilket vittnar
om vidden på den
samlade satsningen.
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Buller ett utbrett problem
- som går att hantera

Buller utgör idag ett av våra största och mest utbredda samhällsproblem, såväl på som utanför våra arbetsplatser. Problemet får stora konsekvenser både för samhället i stort och för den
enskilde individen. Av den anledningen fick AFA Försäkring i
uppdrag av våra ägare och uppdragsgivare att genomföra FoUprogrammet Buller i arbetslivet. Programmet skulle inriktas på
arbetsplatsnära FoU-projekt med konkreta, förebyggande syften och leda fram till praktiska åtgärder och lösningar på de
arbetsmiljöproblem som rör buller i arbetslivet.
Totalt omfattade programmet åtta olika delprojekt och sammanlagt 30 miljoner kronor – vilket vittnar om vidden på den
samlade satsningen. Buller i arbetslivet är resultatet av ett konkret och fruktbart samarbete mellan arbetsmarknadens parter
inom det privata näringslivet, kommuner och landsting. När programmet nu är avslutat står
det klart det har bidragit inte
bara till ny kunskap om bullrets roll och konsekvenser för
arbetsmiljön, utan också lagt
grunden till en fortsatt kvalitativ forskning och utveckling
inom detta viktiga område.

Foto: Michael Steinberg

AFA Försäkrings FoU-program ”Buller i arbetslivet” visar att det
är möjligt att praktiskt minska bullerproblemen ute på företag
och arbetsplatser i Sverige.

Maj-Charlotte Wallin
vd, AFA Försäkring
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Just omfattningen och
den multidisciplinära
inriktningen på
programmet var en av
dess viktigaste fördelar.
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Forskning för minskade bullerskador
i arbetslivet
Buller och störande ljud är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen i Sverige. För att öka och
sprida kunskapen om problemet lanserade AFA Försäkring 2007 ”Buller i arbetslivet”, ett FoUprogram med syfte att minska antalet arbetsskador och sjukskrivningar på grund av buller.

D

et är ingen tvekan om att buller och störande ljud är ett av det moderna samhällets mest utbredda dilemman. I Sverige har så många som var tredje person någon
form av hörselproblem och bland förvärvsarbetande är bullerrelaterade hörselskador en av de
vanligaste sjukdomsorsakerna. Ändå är många
arbetsplatser förvånansvärt dåligt anpassade
för höga ljud. Medan företag inom industrin
ofta har kommit långt i sitt bullerförebyggande
arbete, är medvetenheten om buller inom andra sektorer i arbetslivet ofta förvånande låg.
– Vi ser att nya yrkesgrupper har tillkommit,
till exempel anställda inom musikbranschen,
på skolor och dagis och på arbetsplatser med
öppna kontorslandskap, som berörs allt mer av
problemet, säger Hans Augustson, avdelningschef på AFA Försäkrings FoU-beredning, och
betonar att buller ofta är ett större problem än
vad de flesta spontant tror:
– Det får inte bara konsekvenser i form av
försämrad hörsel, utan kan också leda till röstproblem, trötthet, stress och försämrad arbetsprestation. Och det i sin tur ger naturligtvis negativa effekter för hela samhället.

För att ta ett samlat grepp om problemet lanserade därför AFA Försäkring 2007 forskningsoch utvecklingsprogrammet Buller i arbetslivet.
Syftet med programmet var att minska arbetsskador och sjukskrivning på grund av buller genom att stötta forskningen på området och samtidigt se till att ny kunskap kommer till praktisk
användning ute på landets arbetsplatser.
Totalt deltog åtta forskningsprojekt i programmet. De omfattade allt från studier av hörselskador hos militära piloter och yrkesmusiker
till forskning om hur buller på förskolor och i
kontorsmiljöer bäst kan hanteras.
– Spännvidden på projekten är stor, vilket
har varit väldigt spännande. De flesta är arbetsplatsnära och analyserar både riskerna
med buller och hur man bäst kan komma till
rätta med problemen. Många studier har rönt
stor uppmärksamhet direkt, andra har varit
mer långsiktiga undersökningar som bidrar till
kunskap på längre sikt. Totalt lade vi 30 miljoner kronor på programmet – så det är en rejäl
satsning, säger Hans Augustson, och tillägger:
– En stor fördel med programmet var att det
omfattade många olika arbetsmiljöer eftersom
7
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”Att just skapa
en mosaik av
olika discipliner
i ett praktiskt,
åtgärdsinriktat
program var en
grundtanke när
idén togs fram.”

Ulf Landström, professor emeritus i fysikalisk yrkeshygien vid
Högskolan i Gävle.

det genomfördes i nära samarbete mellan arbetsmarknadens parter inom det privata näringslivet, kommuner och landsting. Det ger
programmet extra tyngd och bättre möjligheter till en bred spridning av resultaten till
många arbetsplatser. På så sätt ökar möjligheterna till att den nya kunskapen kommer till
praktisk nytta.
Just omfattningen och den multidisciplinära
inriktningen på programmet var annars en av
dess viktigaste fördelar, menar Ulf Landström,
professor emeritus i fysikalisk yrkeshygien vid
Högskolan i Gävle. Han har mångårig erfarenhet av forskning om buller och ljudrelaterade
arbetsmiljöproblem och var med som bollplank
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till AFA Försäkring under den praktiska utformningen av programmet.
– Att just skapa en mosaik av olika discipliner i ett praktiskt, åtgärdsinriktat program
var en grundtanke när idén togs fram. Och jag
tycker att man lyckades väl. Programmet har
gett nya, värdefulla kunskaper om buller. Och
eftersom huvuddelen av de projekt som rullat
har varit forskarutbildningsprojekt har det också bidragit till att lyfta fram nya forskare som
kan bidra till kunskapsutvecklingen framöver,
säger Ulf Landström.
Han framhåller att den stora utmaningen
just nu är att se till att forskningen om buller
får fortsatt stöd framöver.

Foto: Daniel Sahlberg
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” Vi ser att nya
yrkesgrupper har
tillkommit, till
exempel anställda
inom musikbranschen,
på skolor och dagis
och på arbetsplatser
med öppna kontorslandskap, som berörs
allt mer av problemet.”
Hans Augustson, avdelningschef på
AFA Försäkrings FoU-beredning.

– Ett forskningsprogram av det här slaget lär
inte kunna mätas i minskade sjuktal per omgående. Det är en process som tar tid och kräver
fortsatt, löpande stöd – inte minst när det gäller
arbetsmiljöarbetet ute på företagshälsovården
och andra berörda aktörer. Men ur programsynpunkt finns alla förutsättningar för att det
här ska kunna omsättas i ett praktiskt, miljöförbättrande arbete, säger han.
För såväl AFA Försäkring som de medverkande forskarna vidtar nu arbetet med att sprida programmets resultat så att de kommer till
praktisk nytta ute i arbetslivet.
– Den vetenskapliga kvaliteten i ett sådant
här program är naturligtvis viktig, men minst

lika centralt är att resultaten nu sprids till så
många som möjligt av dem som kommer i kontakt
med de här frågorna. Det handlar om arbetsplatser, företagshälsovården, regionala skyddsombud och chefer, men också produktionstekniker
och arkitekter samt ansvariga myndigheter och
politiker, säger Hans Augustson.

9
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Det finns en tydlig
koppling mellan stress
och välbefinnande, å ena
sidan, och arbetsplatsens
ljudmiljö å den andra.
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Så kan förskolans bullerproblem hanteras
Stress, trötthet, hörselskador och tinnitus – bullerrelaterad ohälsa är ett vanligt arbetsmiljöproblem
för landets många förskolepedagoger. Nu har Fredrik Sjödin, doktorand i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, undersökt hur det kan åtgärdas.

U

pprinnelsen till studien var en statistisk trend som var lika uppenbar som
förbryllande. Under hela 2000-talet har
antalet hörselrelaterade arbetsskadefall från offentliga arbetsmiljöer som sjukvård, skolor och
förskolor ökat väsentligt. Och detta trots att alla
tillgängliga studier visar att den här typen av
arbetsplatser, i motsats till uppenbart högljudda arbetsmiljöer inom exempelvis verkstadsindustrin, normalt inte överskrider Arbetsmiljöverkets gränsvärden för skadligt buller.
– Det är lite av ett mysterium, men beror förmodligen på att ljudmiljön inom förskolan präglas av många enskilda ”toppar” i form av barnskrik och annat. Eftersom förskollärare hela
tiden har ett pedagogiskt ansvar för sina barn,
kan de inte heller bara sätta på sig ett par hörselkåpor för att skärma av höga ljud. De måste
hela tiden vara alerta, vilket troligen gör ljudnivån extra uttröttande, säger Fredrik Sjödin.
– Vår tanke var att studera hur det egentligen är ställt med bullerexponeringen i förskolan. Vi ville även undersöka huruvida förskole-

personal mår bättre om man faktiskt förbättrar
ljudmiljön på arbetsplatsen, fortsätter han.
Studien utfördes bland förskolor i Umeå
kommun. Från början planerade Fredrik Sjödin
att granska ljudmiljön på sex utvalda förskolor,
men efter att hela 17 förskolor anmält intresse
för att delta, bestämde han sig för att inkludera
allihop.
– Det innebar att projektet växte, men vi ville
inte säga nej till någon och både Umeå kommun
och AFA Försäkring var villiga att stötta oss
med mer resurser, säger Fredrik Sjödin.
Det första han gjorde var att träffa personalen på varje förskola och utreda vilka möjligheter det fanns att förbättra ljudmiljön där. Därefter samlade han in uppgifter om hälsoläget
på varje arbetsplats, bland annat med hjälp av
stresshormontester och hörselmätningar. Personalen fick också fylla i en hälsorapport samt
föra sömndagbok för att beskriva sitt sömnmönster under en arbetsvecka.
Såväl före som efter de olika förbättringsåtgärderna mättes även ljudnivån på försko-
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lorna, både genom stationära ljudmätare och
med hjälp av så kallade dosimetermätare som
personalen bar på sig.
De aktuella förbättringsåtgärderna delades
in i två kategorier. Dels fanns de ”akustiska”
insatserna, som handlade om att till exempel
montera upp ljudabsorbenter på väggarna, sätta in ljuddämpade bord, byta ut bullriga ventilationssystem och leksaker eller att dra ned
på antalet barn i barngrupperna. Dels fanns de
”organisatoriska” åtgärderna, som inkluderade
exempelvis bullerutbildningar för barn och vuxna, elektroniska ”ljudnivåvakter” som varnade
för höga ljud och nya vilorum där lärare och dagisbarn kunde återhämta sig vid behov.
– För att underlätta mätbarheten genomförde vi bara en enda åtgärd på varje arbetsplats.
Av de 17 förskolorna fungerade tre som kontrollenheter. Där gjorde vi inga insatser alls, säger
Fredrik Sjödin.
När samtliga åtgärder var fullbordade genomfördes nya hälsomätningar på samtliga
förskolor. Den avslutande databearbetningen
visade att även om det är svårt att utan omfattande åtgärder sänka den genomsnittliga ljudnivån på en förskola, går det att göra mycket
åt själva ”ljudkvaliteten” – hur ljudmiljön rent
subjektivt upplevs av de som vistas i den.
– Det finns en tydlig koppling mellan stress
och välbefinnande å ena sidan, och arbetsplatsens ljudmiljö å den andra. Vi såg bland annat
att stresshormonnivåerna gick åt det positiva
hållet när vi ändrade på ljudmiljön. Men det
gällde framför allt de förskolor som fick de akustiska insatserna, menar Fredrik Sjödin.

Att de ”organisatoriska” förändringarna inte
var lika effektiva förklarar han med att de i regel kräver mer insatser och förändrade arbetsrutiner av personalen – en arbetsgrupp som redan har sin beskärda del av ansvar, tidspress
och intensiva arbetspass.
Hans tips till förskolor som vill förbättra sin
ljudmiljö är därför, förutom att begränsa storleken på barngrupperna, att satsa på åtgärder
som är relativt enkla att genomföra. Hit hör exempelvis nya ljudabsorbenter och att byta till
mindre ljudalstrande möbler och leksaker.
– Det går att förbättra ljudmiljön inom förskolan och det innebär i regel en stor arbetsmiljö- och hälsovinst att göra det. Men man måste
dels kombinera flera olika åtgärder för att få god
effekt, dels utgå från de specifika förutsättningarna på varje arbetsplats. Ingen lösning fungerar lika bra för alla.
Fredrik Sjödins projekt har rönt stort intresse såväl i allmänmedier som bland andra forskare sedan starten för fyra år sedan. Resultaten
har spridits såväl genom lokaltidningar, rikspress och internationella forskarkonferenser.
Och förhoppningen är att arbetet i slutändan
kan bidra praktiskt till utvecklingsarbetet inom
förskolan.
– Förskolan har nära 80 000 anställda över
hela landet, så när många drabbas av ohälsa,
utbrändhet och stress blir det ett stort samhällsproblem. Dessutom får man inte glömma
bort de hundratusentals barn som också dagligen utsätts för förskolans höga ljudnivåer.

<<
Fredrik Sjödin, doktorand i miljöpsykologi vid Högskolan i
Gävle, undersökte hur bullerproblemen på 17 förskolor i
Umeå på olika sätt kunde hanteras.
Foto: Johan Gunséus
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Och det ska man veta:
det hjälper att göra
insatser. Utbildning och
kunskap är viktigt!

14

delta gande pr ojekt

”Viktigt med förebyggande arbete i
bullriga verksamheter”
Hur påverkas militär personal och flygvapenpiloter av bullret på jobbet? Och vilket är sambandet
mellan bullerexponering och hörselskador? Det var två frågor som Ann-Christin Johnson, docent i
audiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, ville ha svar på i sitt forskningsprojekt.

S

yftet med projektet ”Bullerskador – hörselepidemiologisk forskning med hjälp av
befintliga databaser” var att undersöka
förekomsten av bullerrelaterade hörselskador,
framför allt inom försvaret. Projektet bestod av
flera delprojekt och byggde bland annat på statistiska bearbetningar av redan insamlad data
om hörsel och bullerexponering bland militära
piloter.
– Hörselskadligt buller är ett stort problem
i samhället och på många arbetsplatser. Det är
den fjärde vanligaste arbetsskadan, trots att
mycket arbete läggs ned på att minska bullrets
skadeverkningar. Ofta tror man att det går att
åtgärda problemet genom att bara ta bort bullret, men det är sällan det fungerar i praktiken,
säger Ann-Christin Johnson.
Att hon valde att använda militär personal
som underlag för studien berodde på att det är
en yrkesgrupp som dels exponeras för mycket
buller i sin verksamhet, dels regelbundet genomgår olika typer av hörselundersökningar.
– Det unika med den här studien är att det
finns så mycket data. Värnpliktiga testades i detta projektet både före, under och efter sin tjänst-

göring och vad gäller flygvapenpiloter genomgår
de regelbundna hörseltester inte bara under sin
flygverksamma karriär, utan även efter att de
slutat flyga, säger Ann-Christin Johnson.
I ett av delprojekten upprättade forskarna
två databaser över hörselmätningar, flygtider
och bullerexponering för ett slumpmässigt urval av totalt runt 400 piloter. Databasen inkluderade både aktiva piloter och piloter som
lämnat yrket av olika skäl. De preliminära resultaten visar, föga förvånande, att förekomsten
av hörselnedsättningar hos 30 – 40-åriga aktiva
piloter är högre än hos normalbefolkningen i
samma ålder.
– Analysen av materialet pågår ännu, så vi
räknar med att få fram fler slutsatser efterhand.
Bland annat vill vi studera närmare hur effekterna av bullerexponeringen ser ut för de äldre
piloterna. Man får ju normalt sämre hörsel när
man åldras och vi vill se om försämringen är
mer uttalad om man varit utsatt för mycket buller under sin yrkeskarriär.
I studien av värnpliktiga framgick att andelen med upplevd hörselnedsättning och tinnitus var relativt hög redan före värnplikten och
15
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att andelen ökade under utbildningstiden. Den
relativa risken för försämrad hörsel under militärtjänstgöringen var, med andra ord, förhöjd.
– Försvaret har jobbat mycket med att minska risken för skador i sitt hörselskyddsprogram.
Nu finns det ju inga värnpliktiga längre, men resultatet av arbetet är att andelen hörselskador
i försvaret har gått ned de senaste åren. Det var
mycket värre förr, säger Ann-Christin Johnson.
I ett tredje delprojekt utvärderade hon även
den typ av hörseltest, screeningaudiometri, som
används inom försvaret, företagshälsovården
och primärvården. Man fann att metoden uppvisade små skillnader jämfört med kliniska audiogram på samma testpersoner och därför kan
sägas fungera väl.
Dessutom innehöll projektet en studie av hur
god överensstämmelsen är mellan människors
upplevda hörförmåga och deras faktiska uppmätta hörsel. Studien använde redan insamlad
data över dels en grupp unga personer (10 – 45
år), dels en grupp äldre (35 – 80 år). Den visade
god samstämmighet mellan upplevd och upp-

mätt hörsel hos den yngre gruppen och en sannolikhet på 84 procent för att en person ur den
äldre gruppen uppskattar sin hörförmåga ”rätt”.
– Det stämmer med andra studier och visar
att det här med att fråga folk hur de hör är en
ganska bra idé. Man överskattar lite grann både
att man hör dåligt och att man hör bra, men i
stort kan de flesta människor ganska väl uttala
sig om hur god hörförmåga man har, säger AnnChristin Johnson.
För närvarande håller hon på att sammanställa de olika delprojekten och sprida deras resultat i tidsskrifter och på vetenskapliga konferenser. Målet med projektet var att bidra till att
öka kunskapen om bullerskador och hur man
förebygger dem ute i arbetslivet.
– Det är viktigt att fortsätta studera och
sprida de här frågorna ute i arbetslivet, annars
glöms de lätt bort. Man måste hela tiden jobba
med förebyggande arbete för att förhindra och
minimera riskerna för bullerrelaterade arbetsskador. Och det ska man veta: det hjälper att
göra insatser. Utbildning och kunskap är viktigt!

>>
Ann-Christin Johnson, docent i audiologi vid Karolinska
Institutet i Stockholm, sökte i sin studie svar på frågan
om hur militär personal och flygvapenpiloter påverkas av
bullret på sina arbetsplatser.
Foto: Daniel Sahlberg
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Vi fann att högre
ljudnivåer generellt
ledde till försämrade
prestationer när det
gäller minne och
inlärning …
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Sämre prestationsförmåga i bullriga
kontorslandskap
Prat, vimmel och ständiga ringsignaler – att arbeta i bullriga kontorslandskap kan leda till trötthet, minskad motivation och sänkt prestationsförmåga. Det visar psykologiforskarna Staffan Hygge och Helena Jahncke i ny studie.

D

e flesta har säkert upplevt den någon
gång: tröttheten som infinner sig efter en
arbetsdag på en plats där många människor vistas samtidigt. Men vad beror den på?
Enligt Staffan Hygge, professor i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, är orsaken enkel:
vi människor har i alla tider använt oss av våra
röster för att varna andra om faror i vår omgivning. Vi kan helt enkelt inte stänga av andras
prat, hur gärna vi än önskar det.
– Vi är skapta för att inte kunna blunda med
öronen för mänskligt tal, säger han, och berättar att denna utgångspunkt var vad som sporrade honom och hans forskarkollega Helena
Jahncke att genomföra en studie om effekterna
av störande ljud i kontorslandskap på människors arbets- och minnesförmåga.
– Vi har gott om forskning som visar att olika
typer av ljud är störande för våra minnesfunktioner. Nu ville vi göra en mer praktiskt inriktad studie på hur mänskligt tal stör minne och
uppmärksamhet i ett typiskt kontorslandskap.
Studien genomfördes i ett forskningslaboratorium som anpassats för att efterlikna en typisk kontorsarbetsplats, med inspelade ljud av

röster, ringsignaler och förbipasserande människor. Totalt deltog ca hundra försökspersoner i experimentet, som genomfördes i två olika
varianter: dels med normalhörande studenter
från Högskolan i Gävle, dels med en grupp hörselnedsatta försökspersoner som matchades
mot normalhörande med samma kön, ålder och
arbetsuppgifter.
Experimentet gick ut på att låta försökspersonerna under tre timmar på ”kontor” med olika
ljudnivåer utföra ett antal minnes- och problemlösningsuppgifter. Samtidigt registrerade forskarna försökspersonernas välbefinnande, dels
genom att deltagarna regelbundet fick svara på
hur de mådde, dels genom att mäta deras stresshormonhalter med hjälp av urin- och salivprov.
– Vi fann att högre ljudnivåer generellt ledde
till försämrade prestationer när det gäller minne
och inlärning på flera av våra arbetsuppgifter.
Även de subjektiva skattningarna visade att
upplevelsen av trötthet ökar med högre ljudnivåer. Vi fann också tecken på att hörselnedsatta
störs mer av buller än normalhörande, även om
resultaten här inte var riktigt lika tydliga, säger
Helena Jahncke, som använde studien till sin
19
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>>
Staffan Hygge och Helena Jahncke, professor respektive
doktorand i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle,
studerade hur bullriga kontorslandskap påverkar vår
arbets- och minnesförmåga.
Foto: Paul Björkman

avhandling i teknisk psykologi vid Luleå Tekniska universitet.
Efter en tids ”arbete” fick försökspersonerna
också en chans att återhämta sig. Vissa blev
då fortsatt exponerade för den bullriga miljön,
medan andra fick lyssna på andra inspelade
ljud och se en film av bäckar med porlande vatten ute i naturen.
– Det är klart belagt i forskningen att bilder av naturlandskap med träd, gräs och vatten
fungerar rogivande för oss. I studien fann vi att
detta även gällde för kombinationen av naturfilm och naturljud. Efter återhämtningspausen
var det tydligt att de som såg och hörde de porlande bäckarna kände sig mer återhämtade och
bättre till mods än de som var fortsatt exponerade för kontorsbullret, säger Staffan Hygge.
Den generella slutsatsen av studien är att
vi människor fungerar sämre när vi utsätts för
akuta bullerexponeringar, men att en tids återhämtning – gärna i naturen – är bra för välbefinnandet. En intressant detalj i sammanhanget var att forskarna inte hittade några effekter
på försökspersonernas stresshormonhalter av
bullerexponeringen.
– Det är möjligt att den typen av effekter är
mer långvariga och därför kräver fortsatt forsk-
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ning. Vi vet till exempel att människor som utsätts för kronisk exponering av flyg- och trafikbuller uppvisar förhöjda stresshormonhalter,
säger Staffan Hygge.
Sedan studien blev klar har den spridits på
flera sätt. Dels har den omskrivits i flera tidningar och vetenskapliga tidskrifter, dels har
den presenterats i det nätverk som samlar Sveriges ledande forskare på bullerområdet.
– Man kan hoppas att den kommer att få de
som bestämmer över utformningen av moderna
kontorsarbetsplatser att tänka till. Det dominerande synsättet är att kontorslandskap är bra
eftersom de är billiga, flexibla och underlättar
kommunikationen mellan medarbetarna i en
arbetsgrupp. Men om andra människors prat
och ringsignaler bara blir ett störande moment
i arbetet, försvinner många av de här positiva
effekterna, säger Staffan Hygge, och fortsätter:
– Generellt tar vi lite hänsyn till hur arbetstid och arbetsprestationer påverkas av utformningen av skolor och kontorslandskap. Men
även om man bara tappar, säg, två procent av
arbetstiden på grund av buller och stress, blir
det väldigt stora belopp i slutändan på arbetsplatser med många anställda.
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Vi ser att ju mer det
skakar, desto högre är
risken för hörselskador.
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Vibrationer ökar risken för hörselskada
Vibrationer samverkar med buller när det gäller att öka risken för hörselskador. Det visar en ny
studie från Umeå universitet. Studien visar att det är lika viktigt att arbeta förebyggande med buller som med vibrationer ute i arbetslivet.
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00 000 yrkesverksamma i svenskt näringsliv, 15 procent av männen och tre procent
av kvinnorna, utsätts dagligen för vibrationer från handhållna maskiner som exempelvis
vinkelslipar, skruvdragare och mutterdragare.
Det vi ville undersöka var om en kombination
av buller och vibrationer ökar risken för hörselskador för den här yrkesgruppen, säger Lage
Burström, docent i yrkes- och miljömedicin vid
Umeå universitet.
Tillsammans med doktoranden Hans Pettersson sjösatte han studien ”Hörselskaderisk
vid kombinerad exponering för buller och vibrationer”, ett forskningsprojekt som genomfördes
i tre delar.
Den första, laborativa delen av studien handlade om att undersöka hur tillfälliga hörselnedsättningar påverkas av buller och vibrationer.
Till experimentet rekryterades 22 försökspersoner, varav hälften var kvinnor och hälften män.
Efter att med hjälp av enkäter och hörseltester ha slagit fast att samtliga försökspersoner
var både fullt friska och hade god hörsel, utsatte
forskarna dem för tre olika exponeringar i ett
ljudisolerat rum: dels buller via hörlurar, dels

vibrationer via ett vibrerande handtag, dels en
kombination av dem båda på en gång.
– Det var en autentisk exponering i kontrollerad miljö, med buller och vibrationer som spelats in vid användningen av en typ av vinkelslipmaskin som är vanlig i industrin. Mellan varje
exponering fick försökspersonerna återhämta
sig i minst 24 timmar så att deras hörsel hann
återställas, säger Hans Pettersson.
Resultatet av studien visade att en kombination av buller och vibrationer, tvärt emot
vad tidigare studier visat, inte påverkar den
tillfälliga hörselnedsättningen mer än bara en
exponering för buller. Inte heller såg forskarna
några skillnader i hörselnedsättningen mellan
kvinnor och män.
– Det var ett intressant resultat i sig. Att vår
studie skiljde sig från tidigare studier kan bero
på att vi valde försökspersoner som var unga
och friska. Men exakt vad som orsakar tillfälliga hörselnedsättningar vet vi ännu inte, säger
Hans Pettersson.
Den andra delen av projektet utgjordes av
en så kallad kohortstudie av totalt 250 verkstadsarbetare, vars hälsa, hörselstatus och yr23

projekt
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kesmässiga exponering för buller och vibrationer dokumenterats löpande sedan 1980-talet.
Syftet med studien var att undersöka huruvida
långvarig buller- och vibrationsexponering ökar
risken för permanenta hörselskador. Genom att
bearbeta informationen fick forskarna fram olika exponeringsmått för buller och vibrationer
både vad gäller tid och styrkenivåer.
– Den statistiska analysen visar att det finns
ett samband mellan vibrationsbelastning och
permanent hörselnedsättning. Det kluriga är
att det rör sig om en samtidig exponering, så
det är svårt att helt separera bullret från vibrationerna. Men vi ser att ju mer det skakar, desto högre är risken för hörselskador, säger Lage
Burström.
Den tredje studien, slutligen, riktade in sig
på frågan om huruvida människor som utvecklat så kallade ”vita fingrar”, en vibrationsskada
som gör att handens fingrar vitnar onormalt
snabbt när de kyls ned, löper en ökad risk att få
även hörselskador. Studien byggde på samma
kohort av verkstadsarbetare som delstudie två.
– Här fann vi ett samband. Har man ”vita
fingrar” har man också en högre risk att drabbas av hörselnedsättning. Orsaken tros vara att
vibrationer påverkar det sympatiska nervsyste-

met, vilket får blodkärlen att dra ihop sig både
i fingrarna och i öronsnäckan. Eftersom buller
också minskar blod- och syretillförseln till örat
innebär långvarig exponering att cellerna som
vi hör med till slut dör – vilket orsakar en permanent hörselnedsättning, säger Hans Pettersson.
Resultatet från studien ska nu spridas,
bland annat i en internationell forskarworkshop nästa år, i vetenskapliga tidsskrifter och
i ett utskick till berörda myndigheter i Sverige.
Förhoppningen är att de kan leda till nya, konkreta riktlinjer för att begränsa kombinationen
av buller och vibrationer i arbetslivet.
– Ett konkret råd är att man bör använda
hörselskydd om man utsätts för vibrationer under lång tid – även när bullret i sig är relativt
måttligt. Man bör också sträva efter att minska
både buller- och vibrationsnivåerna ute på landets arbetsplatser, eftersom vi nu vet att det
finns ett samband mellan dessa faktorer och
risken för permanenta hörselskador, säger Lage
Burström.

<<
Lage Burström (nedan och ovan till vänster) och Hans
Pettersson (ovan till höger), docent respektive doktorand
i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, fann att
vibrationer förstärker effekten av buller när det gäller
risken för att utveckla hörselskada.
Foto: Johan Gunséus
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Hörselskadade upplevde
även arbetsuppgifterna
som mer ansträngande,
vilket kan tolkas som att
de når samma arbets
prestation till ett avsevärt
högre kognitivt pris.
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Ny metod för att analysera bullerpåverkan
Hur ser samspelet ut mellan en individs hörförmåga, typ av arbetsuppgift, arbetsrelaterade ljudmiljö och kognitiva förmåga? Det ville Linköpingsforskarna Björn Lyxell och Håkan Hua ta reda
på i sin studie. Med sin breda approach utvecklade de en helt ny metod för att analysera kopplingen
mellan arbete och buller.

I

Sverige finns 800 000 personer med någon
form av hörselnedsättning. Studier visar att
de drabbas av trötthet, depressioner och socialt utanförskap i betydligt högre grad än normalhörande. Väldigt lite är dock känt om de faktiska orsakerna till varför det förhåller sig så.
– Syftet med vår studie var att ta reda på
det. Tidigare forskning har i stort sett bara fokuserat på samspelet mellan buller och hörselnedsättning. Men vi ville ha ett bredare anslag.
Unikt med vår studie är att den adderar även
individens kognitiva förmåga och specifika arbetsuppgift i analysen, säger Björn Lyxell, professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet.
Att den kognitiva förmågan är viktig i bullersammanhang förklarar han med att det krävs
ett väl utvecklat ”arbetsminne”, den minnesfunktion som gör att vi kan hålla information i
medvetandet under kort tid, för att kunna förstå och tolka mänskligt tal.
– Arbetsminnet ser till att du kommer ihåg
vad jag har sagt när jag kommer till slutet av en
mening. Vi ville studera om de kognitiva färdig-

heterna för att kunna bearbeta information påverkas av buller eller av en hörselnedsättning,
säger Björn Lyxell.
Själva datainsamlingen genomfördes i ett
ekofritt rum vid Audiologiskt Forskningscentrum i Örebro. 20 normalhörande och 20 personer med någon form av lättare hörselskada
rekryterades till studien. Det första forskarna
gjorde var att uppskatta försökspersonernas
upplevda livskvalitet genom att låta dem fylla i
ett frågeformulär. Man testade även deras hörförmåga samt lät dem utföra ett antal inledande
minnes- och uppmärksamhetstester.
– Det gav oss vilka specifika förutsättningar
varje försöksperson hade när han eller hon arbetade i en viss ljudmiljö, säger Håkan Hua,
doktorand i kognitiv psykologi vid Linköpings
universitet och den som stod för mycket av studiens praktiska utförande.
I det ekofria rummet fick försökspersonerna
sedan utföra en rad olika enklare ”arbetsuppgifter”, som att komma ihåg siffror, lösa matteuppgifter, tolka texter och läsa av tabeller.
Samtidigt exponerades de för fyra olika typer
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<<
Björn Lyxell och Håkan Hua, professor respektive doktorand i kognitiv
psykologi vid Linköpings universitet, tog fram en modell för att studera
sambandet mellan buller och människans kognitiva förmåga.
Foto: Paul Björkman

av bakgrundsljud: en helt tyst miljö, en miljö
med inspelade dagisljud, en trafikmiljö samt en
med simulerade kontorsljud.
Experimentet resulterade i en mängd data,
som alltjämt håller på att analyseras av de två
forskarna. Förvånande nog fann de dock att det,
tvärt emot tidigare studier, inte gick att se någon statistiskt signifikant skillnad i livskvalitet
mellan hörselskadade och normalhörande. Den
enda punkt där skillnader gick att mäta var i
aspekten ”fysisk funktion”, vilket i sig inte är så
konstigt med tanke på att en hörselskada rent
faktiskt handlar om en fysisk funktionsnedsättning.
– Slutsatsen är att en hörselnedsättning i
sig inte verkar medföra att man får en sämre
livskvalitet. Att det går emot tidigare studier
kan bero på att vi inte fokuserade på folk med
gravare hörselskador och att många av våra
försökspersoner hade genomgått audiologisk
rehabilitering och därför hade fått hjälp med
att hantera sin hörselnedsättning, säger Björn
Lyxell.
Forskarna kunde inte heller se någon skillnad i de kognitiva färdigheterna mellan de två
grupperna. Men båda två betonar samtidigt att
de förväntar sig fler konkreta resultat i takt
med att informationsbearbetningen fördjupas
efterhand.

– Vi räknar till exempel med att upptäcka
intressanta skillnader mellan olika individer
när vi börjar studera data mer på individnivå.
Dessutom ser vi redan nu indikationer på att
normalhörande både presterar bättre på sina
arbetsuppgifter och upplever buller som mindre
störande. Hörselskadade upplevde även arbetsuppgifterna som mer ansträngande, vilket kan
tolkas som att de når samma arbetsprestation
till ett avsevärt högre kognitivt pris, säger Håkan Hua.
Förutom ny kunskap om de yrkesrelaterade livsbetingelserna för hörselskadade räknar
forskarna med att studien bidrar till metodutvecklingen vad gäller olika sätt att analysera
kopplingen mellan ljudmiljö och arbetsuppgifter. Deras resultat har redan börjat spridas i populärvetenskapliga medier och mer uppmärksamhet är förmodligen att vänta framöver.
– Vi märker av ett stort intresse från många
håll för den här typen av frågor. Rent konkret
hoppas vi på att vi, när vi är klara, har lyckats ta
fram en metod som kan användas i arbetsplatsutredningar och för rekommendationer och
riktlinjer kring ljudmiljö, säger Björn Lyxell.
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Mätningar visar att redan
innan en skada avspeglas
på hörtröskeln kan det
finnas ”osynliga” skador
eller felfunktioner som
kan ge hörselproblem
eller ökad känslighet
för bullerskada.
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”Musiker ligger ofta på riskgränsen”
Professionella musiker utsätts ofta för höga ljudnivåer i arbetslivet. Nu har en forskargrupp från
Karolinska Institutet tagit reda på hur skadliga dessa ljudnivåer är i praktiken.

Y

rkesmusiker har något av en särställning bland de förvärvsarbetande ute i arbetslivet. I likhet med exempelvis industriarbetare utsätts de ofta för ljudnivåer som
på sikt kan orsaka olika former av hörselskador.
Men i motsats till verkstadsarbetaren är musikern samtidigt ofta beroende av att kunna höra
för att vara med och producera ”bullret” på jobbet. Dessutom innebär en hörselskada att det
egna yrkesutövandet hotas i högre grad än för
andra yrkesgrupper.
– Jag är själv amatörmusiker, så man kan
säga att jag redan från början hade ett stort intresse för ämnet, säger Björn Hagerman, docent
i teknisk audiologi vid Karolinska Institutet och
projektledare för studien ”Hörselproblem hos
musiker - inverkan av bullerkänslighet och andra faktorer”.
Det grundläggande syftet med projektet var
att undersöka dels om man genom avancerade
tester kan finna indikatorer på vilka musiker
som lättast blir hörselskadade av sin musikutövning, dels om musiker har förmågan att
själva bedöma risken för bullerskada vid olika
ljudnivåer.

– Vi har i tidigare studier utvecklat ett testpaket som kan påvisa småskador i innerörat –
skador som kan indikera början till hörselskada
och som till exempel kan ge tinnitus trots att
”hörtrösklarna”, den ljudnivå där man kan uppfatta en svag ton, är helt normala. I dessa studier var många musiker med. Vi hittade dock
ingenting som var typiskt för musiker med hörselproblem, däremot lite av varje av de skador
våra mätningar kan identifiera. Därför var det
intressant att kartlägga hörseln på musiker av
olika slag, oberoende av hörselbesvär, säger
Ann-Cathrine Lindblad, civilingenjör och den
som lett forskargruppens tidigare studier.
Totalt deltog 121 professionella musiker i
undersökningen. De delades in i tre olika grupper, beroende på vilken typ av musik de oftast
spelar: klassisk musik, pop-, rock- och/eller
jazzmusik samt ”övrig” musik.
Studien inleddes med omfattande hörselmätningar av samtliga försökspersoner. De fick
även fylla i en enkät om sin hälsostatus och
arbetslivssituation. Därefter fick de under två
veckor föra ”ljuddagbok” om sin yrkesmässiga
ljudexponering och uppskatta hur stor andel
31
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av tiden de upplevde att de utsattes för hörselskadliga ljudnivåer i arbetet. 25 av försökspersonerna bar även dosimetrar som registrerade
den faktiska ljudexponeringen under två arbetsveckor.
Resultatet visade att de musiker som burit
dosimeter i genomsnitt legat precis på gränsen
för vad som anses vara hörselskadliga ljudnivåer. Gruppen manliga pop-/rockmusiker hade
sämre hörtrösklar än icke bullerutsatta män i
samma ålder, medan kvinnliga musiker i den
klassiska gruppen hade ungefär samma hörtrösklar som icke-bullerutsatta kvinnor i samma ålder.
När det gäller möjligheten att upptäcka individer som är särskilt känsliga för att ådra sig
hörselskador indikerade mätningarna att såväl
ärftligt påbrå som tidigare skador kan ge ökad
risk för ytterligare hörselskador – även om hörtrösklarna ännu inte har hunnit förändras.
– Studien bekräftar och stärker de blandade
resultaten för musikers hörsel i tidigare studier:
några individer hade sannolikt ärftlig belastning och visade tecken på det. Andra, särskilt
pop-/rockmusiker, hade skador efter plötsliga
starka ljud, säger Ann-Cathrine Lindblad.
Även undersökningen av musikernas förmåga att själva bedöma sin egen risknivå gav blandade resultat. Hälften av de 25 dosimeterbärarna hade gjort konsistenta bedömningar. De

upplevde att 11,5 procent av den registrerade
arbetstiden var ”skadlig” vid en genomsnittlig
ljudnivå av 89 dB.
– Det överensstämmer med standarden ISO
1999, framtagen för bullriga industrimiljöer,
där risken för hörselskada efter 30 års arbete i
90 dB uppskattas till 11,5 procent. Att generellt
efter endast en mätning uttala sig om olika individers bullerkänslighet är däremot ännu omöjligt, säger Björn Hagerman.
Han rekommenderar landets yrkesmusiker
att följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer* för att
undvika skador i yrkesutövningen.
– Musiker arbetar i en ljudmiljö som i genomsnitt är på gränsen att kunna ge upphov till
hörselskada. Nya avancerade hörselmätningar
visar att redan innan en skada avspeglas på
hörtröskeln kan det finnas ”osynliga” skador
eller felfunktioner som kan ge hörselproblem
eller ökad känslighet för bullerskada. Vårt råd
är därför att använda hörselskydd så ofta det
går – även om man inte tycker att ljudet låter
skadligt. Man bör också kontrollera sin hörsel
regelbundet, särskilt om man har ärftligt påbrå
för hörselnedsättning eller tinnitus.
*För Arbetsmiljöverkets riktlinjer avseende
musikrelaterad ljudexponering, se: www.av.se

>>
Björn Hagerman, docent i teknisk audiologi vid Karolinska
Institutet, och Ann-Cathrine Lindblad, civilingenjör,
forskade om hörselproblem hos yrkesmusiker.
Foto: Daniel Sahlberg, Paul Björkman
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Det är många faktorer
som spelar in, vilket gör
det oerhört viktigt att
man förhåller sig på ett
vetenskapligt sätt när man
utformar klassrum.
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”Ljudmiljön viktig hälsoaspekt för lärare”
Bra akustik i klass- och undervisningsrum är inte bara viktigt för elever och studenter – utan även
för lärarna som arbetar där. Det framgår av en ny studie från Lunds universitet. Studien ledde
fram till helt nya rekommendationer för hur klassrum ska vara utformade för att fungera väl för
både lyssnare och talare.

D

et vanligaste kommunikationssättet i
en skolsal har i alla tider varit att tala
och att lyssna. Men trots att talarens roll
i klassrummet är så central har forskningen om
rumsakustikens betydelse för arbetsmiljön nästan uteslutande fokuserat på lyssnarens behov.
Fram till nu.
– Lärarens röst är det viktigaste redskapet i
undervisningen. Därför är rumsakustik i skolsalar en viktig fråga när det gäller produktivitet
och arbetsmiljö i skolor och andra talarmiljöer.
Vi vet att röstproblem hos lärare är ett vanligt
arbetsmiljörelaterat hälsoproblem som orsakas
av buller. Ändå saknas studier som visar sambandet mellan använd röststyrka och fysisk arbetsmiljö i skolrummen. Det ville vi ändra på,
säger Jonas Brunskog, docent och universitetslektor i teknisk akustik vid Danmarks tekniska
universitet, DTU.
Han projektledde studien ”Talarkomfort och
röstohälsa i skolsalar” på uppdrag av Lunds
universitet. Den hade två huvudsyften: dels att
studera effekten av rumsakustiken på röstohälsan och röstbelastningen hos talare, dels att hit-

ta ett sätt att objektivt upptäcka och beskriva
röstohälsa hos lärare.
– Röstohälsa är den typ av heshet och rösttrötthet som ofta infinner sig när man har talat
med höjd röststyrka och tonhöjd under lång tid.
Det kostar stora samhälliga resurser i form av
sjukskrivningar bland lärare. Trots det finns
det inga andra metoder för att upptäcka det än
självrapportering från lärarnas sida, säger Jonas Brunskog.
Den logopediska delen av studien genomfördes av forskare från Institutionen för logopedi,
foniatri och audiologi vid Lunds universitet.
Logopeden Viveka Lyberg Åhlander hade i en
förstudie funnit att hela 13 procent av totalt
500 tillfrågade lärare rapporterat problem med
sin rösthälsa. Men när hon och hennes kolleger skulle hitta ett sätt att objektivt upptäcka
– eller ”detektera” – hälsoproblemen, visade sig
ingen tillgänglig metod fungera i praktiken.
– Den delen av studien gav negativa resultat,
vilket i sig var en viktig slutsats. Ingen av de kliniska metoderna vi testade lyckades detektera
röstproblemen. Vi har nu fått ett uppföljnings-
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Jonas Brunskog, docent och universitetslektor i teknisk
akustik vid Danmarks tekniska universitet, DTU, med en
testdocka i ett ekofritt laboratorium.
Foto: Paul Björkman

projekt där vi med hjälp av avancerad teknologi,
bland annat höghastighetskameror, ska gå till
botten med det här, säger Jonas Brunskog.
Den akustiska delen av projektet rymde flera
olika delstudier, bland annat fältstudier av lärare i autentiska undervisningssituationer och
experiment i laboratoriemiljöer där såväl lärare
som icke-lärare fick testa att prata i olika typer
av simulerade ljudfält. Syftet var att utreda hur
sambandet ser ut mellan ett rums akustiska utformning och faktorer som röstbelastning, röststyrka, psykiskt och fysiskt välbefinnande och
andra hälsoaspekter.
Studien ledde till flera resultat med stor
praktisk betydelse för utvecklingen av en bra,
ljudrelaterad arbetsmiljö i skol- och undervisningsvärlden. Bland annat framgick att en av
de viktigaste faktorerna för en bra akustik är att
avståndet mellan talare och lyssnare begränsas
– helt enkelt att klassrummen inte är för stora.
På samma sätt fann man tydliga bevis för att
ljudmiljön försämras för både lärare och elever,
ju fler personer som vistas i ett klassrum.
Man fann dock att även rummets konstruktion har stor betydelse, inte minst för talare
med någon form av röstproblem. Det viktiga är
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att rummet inte utformas för att absorbera för
mycket ljud. Istället gynnas lärare, precis som
scen- och studiomusiker, av att höra sin egen
röst när de talar.
– I de rekommendationer som finns när det
gäller utformningen av klassrum talar man om
vikten av att ljudabsorbera rummet så mycket
som möjligt för att minimera ljudens ”efterklangstider”. Men våra resultat går tvärt emot
det. Vi fann istället att den optimala efterklangstiden ligger på runt 0,6 sekunder. Då blir
akustiken bäst – för både talare och lyssnare,
säger Jonas Brunskog.
Slutsatserna kan få stor betydelse för utformningen av framtidens skol- och undervisningslokaler, menar han.
– Studien visar att sambandet mellan
rumsakustik och rösthälsa är väldigt komplext.
Det är många faktorer som spelar in, vilket gör
det oerhört viktigt att man förhåller sig på ett
vetenskapligt sätt när man utformar klassrum.
Annars finns risken att man försämrar rummets akustik genom att absorbera för mycket
– till höga kostnader för både lärare, elever och
samhället i stort, säger Jonas Brunskog.
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”

I många arbetsmiljöer
utgör bullernivån inte
en direkt hörselrisk
utan snarare en indirekt
hälsorisk via dess
påverkan på stressnivån.
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”Buller stressar mer i dåliga arbetsmiljöer”
Hur påverkas faktorer som välmående, hälsa och stress av en kombination av olika negativa miljöfaktorer på en arbetsplats? Det var ämnet för en studie på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Resultatet ger bland annat underlag för nya riktlinjer när det gäller mekaniska ljudkällor, som
exempelvis fläktar.

D

ålig luft. Höga ljud. Förlamande kallt
eller svettigt och kvavt – på de flesta
arbetsplatser finns en eller flera miljöfaktorer som påtagligt påverkar de anställdas
stressnivå, prestationsförmåga och allmänna
välbefinnande. Många studier har också försökt
utforska vilka sambanden är mellan negativa
miljöfaktorer och hälsoläget på en arbetsplats.
Kruxet är att de allra flesta studier har fokuserat på en enda miljöfaktor i taget.
– Tidigare forskning och riktlinjer har inte
tagit hänsyn till kombinationseffekter. I många
arbetsmiljöer såsom inom vård, omsorg, skola
och kontorsmiljöer utgör bullernivån inte en
direkt hörselrisk utan snarare en indirekt hälsorisk via dess påverkan på stressnivån. Det
är därför av yttersta vikt att ta hänsyn till och
inkludera även andra miljöfaktorer, skriver
Daniel Västfjäll i slutrapporten för forskningsprojektet ”Kombinationseffekter av buller och
andra miljöeffekter på stress, välbefinnande
och prestation”.
Han är professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet och tidigare docent i fysisk

arbetsmiljö vid Chalmers Tekniska Högskola,
varifrån han ledde projektet.
Studien inleddes med en experimentfas där
stressande miljöfaktorer som ljud, temperatur och luftkvalitet styrdes i ett laboratorium.
Dessa faktorers påverkan på stress, välmående
och prestation registrerades och bearbetades
statistiskt för att ge en bild av sambanden.
Nästa fas av projektet utgjordes av en så
kallad ”intervention”, där skilda miljöfaktorer
undersöktes i två typer av kontorsrum: enskilt
rum och öppet kontorslandskap. De negativa
miljöfaktorernas inverkan på stress med mera
undersöktes, vartefter olika åtgärder genomfördes för att minska dem. Efter åtgärderna
genomfördes också nya mätningar av stressnivåer, välmående och prestation på de försökspersoner som deltog i studien.
Ett tydligt resultat av studien var bland annat att den visuella miljön är viktig för såväl
välbefinnandet som produktiviteten på en arbetsplats. Den visuella miljön både samverkar
med ljud i påverkan på olika prestationsmått
och har stor betydelse för toleransen för olika ty-
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per av buller och temperaturer. Forskarna fann
också att ljud och visuell information som innehåller naturkomponenter ledde till mer positiva
upplevelser hos försökspersonerna.
Ett annat fynd var att rummets akustiska
egenskaper hade olika inverkan på upplevda
känslor, såsom stress, beroende på om den
akustiska källan i sig var stressande eller inte.
– Projektets viktigaste resultat ligger dels
i framtagandet av data på tidigare icke studerade samband, dels i den metodutveckling som
har skett. Utöver detta har projektets resultat
varit direkt relevanta för komponenttillverkare
samt byggindustrin. Som beskrivs nedan har en
kontinuerlig dialog förts med avnämare. Detta
torde borga för att projektets resultat kommer
till praktisk tillämpning. Hurvida detta har haft
en stor effekt på tillverkninsprocesser återstår
dock att se, skriver Daniel Västfjäll.

Utöver kommunikationen med komponenttillverkare har resultaten också presenterats
såväl i vetenskapliga tidsskrifter som på konferenser. De har också publicerats inom olika
intressentforum och populärvetenskapliga medier. Och Daniel Västfjäll hoppas att resultaten
kommer att få konkreta utvecklingsmöjligheter
framöver.
– Den första av våra laboratoriestudier kan
ge underlag för reviderade eller helt nya riktlinjer och standarder, till exempel ISO och CEN,
när det gäller mekaniskt frambringade miljöfaktorer, som ljud från fläktar. Den andra delen
av studien kan ge underlag för förändringar och
riktlinjer när det gäller störande miljöfaktorer
från människor, som högt tal och ringsignaler,
skriver han.

>>
Bullret från exempelvis fläktar och telefoner samverkar
med andra negativa miljöfaktorer, som dålig luft och
obehagliga temperaturer, när det gäller att påverka vår
hälsa och vårt välmående på en arbetsplats.
Foto: Paul Björkman
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Vill du veta mer om de deltagande projekten i programmet Buller i arbetslivet?
Gå in på www.afaforsakring.se/forskning och klicka på ”projektkatalogen”. Skriv in
det aktuella diarienumret i sökrutan så kommer du till projektbeskrivningen.
Diarienr Titel
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Projektledare

070104

Hörselskaderisk vid kombinerad exponering för Lage Burström
buller och vibrationer

070112

Buller i kontorslandskap - Experiment och
interventionsstudier med normalhörande och
hörselnedsatta personer

Staffan Hygge

070117

Buller inom förskolan - ohälsa och preventiva
insatser

Anders Kjellberg/
Fredrik Sjödin

070118

Kombinationseffekter av buller och andra
miljöeffekter på stress, välbefinnande och
prestation

Daniel Västfjäll

070142

Talarkomfort och röstohälsa i skolsalar

Jonas Brunskog

070143

Hörselskadade i arbetslivet: Kognitiva förmågor, Björn Lyxell
typ av yrkesrelaterad ljudmiljö och typ av
arbetsuppgifter som förklaring till upplevda
problem.

070147

Hörselproblem hos musiker - inverkan av
bullerkänslighet och andra faktorer

Björn Hagerman

070153

Bullerskador - Hörselepidemiologisk forskning
med hjälp av befintliga databaser.

Ann-Christin Johnson

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder
kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt
som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
Årligen satsar AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling
och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder projekt som syftar till att
förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn.
AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information
om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och
databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska
få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som
tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas.
Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning
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