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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hälsa i arbetsmiljön är en stor fråga och det är grundläggande för ett yrkesverksamt 

liv utan skada eller sjukdom. Arbetsmiljöinducerat buller är ett stort problem världen över och 

ett av de större hoten mot ett hälsosamt arbetsliv. Militärt arbete är ett särskilt utsatt yrke vad 

gäller bullerexponering. Flygtekniker i svenska flygvapnet är en särskilt utsatt grupp med hög 

genomsnittlig bullernivå. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva flygteknikers hörselutveckling i form av 

diskantmedelvärdesförändring med fem års mellanrum under perioden 2010-2017,samt att vid 

sidan om beskriva hörselutvecklingen hos en icke bullerexponerad population. 

Metod: Studien genomfördes som en retrospektiv registerstudie med audiogramresultat från 

den aktuella perioden ur försvarsmaktens eget journalsystem, samt resultat av hörselförändring 

i åldersgrupper av en referensgrupp med icke bullerexponerade personer enligt Pearson et al. 

(1995). 

Resultat: Flygteknikernas hörselförändring visar på bevarande av hörsel under lång tid. Höger 

öra till och med förbättrades under en period. Hos gruppen icke bullerexponerade syntes en mer 

kontinuerlig försämring över tid.  

Konklusion: Flygtekniker i studien bevarar sin hörsel under en lång tid av yrkeslivet. Det skulle 

kunna förklaras med noggrann utbildning i hörsel, buller och användande av hörselskydd men 

urvalet är inte tillräckligt stort för att dra några säkra slutsatser av resultatet. 

 

Nyckelord: bullerinducerad, flygtekniker, förebyggande, företagshälsovård, hörselnedsättning 
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ABSTRACT 

Background: Occupational health is a big challenge and a fundamental goal is to keep 

employees healthy without injury or disease related to their work. Noice levels enough to cause 

hearing loss due to work environment is a world wide problem and one of the major threats to 

a healthy life at work. Military employment comes with high noice exposure at work. An 

especially exposed group are the flight engineers of the swedish air force. They are at high risk 

of developing noice induced hearing loss.  

Aim: The aim for this study was to follow these flight engineers hearing for a period over five 

years in the period 2010-2017 by audiometry results of mean hearing thresholds  and  at the 

same time describe  differences in hearing development with a group of people not exposed for 

high noice levels at work.  

Methods The study is a retrospective register study based on audiometry results from the 

document system of the swedish armed forces, and a result of yearly hearing change in a 

reference group of people not exposed with high noice by Pearson et al. (1995).  

Results: Hearing of the flight engineers showed that they kept the same hearing threshold levels 

for a long period of time.The right ear even showed an improvement of hearing during that 

time. In the reference group hearing impairment was more continuous over time.  

Conclusion: The flightengineers  keep their hearing levels for a long time during working life. 

This phenomenon could be explained by their rigoruos education in hearing, high noice 

consequensies and the use of hearing protection devices. 

Keywords: flight engineer, hearing loss, noice induced, occupational health, prevention 
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INLEDNING 
 

År 2007 godkände WHO:s Världshälsoförsamling en global handlingsplan för arbetstagares 

hälsa, vilket genomförs mellan 2008-2017. Med stöd av sitt nätverk WHO, Collaborating centra 

för hälsa, stödjer de organisationen i genomförandet av handlingsplanen i samarbete med andra 

internationella och mellanstatliga organisationer. De ska fungera som ett stöd åt politiker att 

utforma nationella riktlinjer och definiera vetenskapliga och rådgivande processer som främjar 

arbetstagarnas hälsa både på regional och global nivå. Handlingsplanen behandlar både 

prevention av risker i arbetsmiljön och främjande av hälsa på arbetsplatsen. Handlingsplanen 

behandlar även anställningsvillkor och förbättrad tillgång och ökad kompetens inom 

företagshälsovården 

(http://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_en_web.pdf?ua=1).  

 

Hörseln är ett av våra viktiga sinnesorgan. Det är ett av de viktigaste redskapen för inlärning 

och kommunikation. Bullerinducerade hörselnedsättningar påverkar arbetstagares sociala 

samverkan, självbild, personlig säkerhet och livskvalitet samt föranleder stora kostnader för 

samhället (Nelson, Nelson, Concha- Barrientos & Fingerhut, 2005; Hong, Chin & Ronis, 2013; 

Verbeek, Kateman, Morata, Dreschler & Mischke, 2014). Resultat från flera internationella 

studier visar att samhällskostnaderna för hörselskador är stora och utgörs av cirka 1,4% 

av  BNP, vilket i Sverige skulle uppgå till drygt  60 miljarder svenska kronor (Jönsson, 

2016).  De största kostnaderna är minskad arbetsproduktivitet till följd av ökad frånvaro och en 

lägre kvalitet på utfört arbete samt ökad dödlighet (Hjalte, Brännström & Gerdtham, 2012). 

Yrken som medför högre risk för bullerskada är tillverknings- och verkstadsindustri, jord- och 

skogsbruk, gruvverksamhet, transportverksamhet och militärt arbete (Rogers et al., 2009). 

Försvarsmaktens hörselvårdsprogram syftar till att skydda och bevara de anställdas hörsel 

(Försvarsmakten, 2010). Flygtekniker inom flygvapnet är en särskilt utsatt grupp med mycket 

hög genomsnittlig bullerexponering i arbetsmiljön (Neitzel, Svensson, Sayler & Johnson, 

2014).  

 

http://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_en_web.pdf?ua=1
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BAKGRUND 

Hälsa 

Begreppet hälsa beskrivs och tolkas olika i olika kulturer (Willman, 1996). År 1948 definierade 

Världshälsoorganisationen (WHO) hälsa som ”Health is a state of complete physical, mental 

and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity”(http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1). (Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom och funktionsnedsättning). Definitionen har därefter utvecklats och WHO (1986) 

beskriver att hälsa inte ska ses som ett mål utan snarare som en resurs i vardagen 

(http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/index4.html).  

 

Medin och Alexanderson (2000) visade i sin litteraturstudie två tydliga inriktningar när det 

gäller hälsa, den biomedicinska och den humanistiska teorin. Den biomedicinska synen utgår 

från att hälsa är frånvaro av sjukdom och fokuserar på kroppen och dess funktion. Den 

humanistiska inriktningen ser hälsan som något mer än bara frånvaro från sjukdom och beskrivs 

som en helhetssyn på människan, där individen är aktiv och  en del i samspel med  omgivningen. 

Den humanistiska inriktningen har ofta sin utgångspunkt i hälsa till skillnad från den 

biomedicinska som ofta utgår från sjukdomen.         

 

I folkhälsopolitiska rapporten för 2010 skrev Folkhälsoinstitutet bland annat att arbetsmiljön 

påverkar människors hälsa. De poängterade att ett flertal politiska styrdokument påpekar att 

arbetsmiljön är viktigt både för individens hälsa och välmående men också för utveckling av 

verksamheten med ökad tillväxt som följd. Till följd av det har hälsa i arbetslivet blivit ett 

särskilt målområde i folkhälsopolitiken, där arbetsplatsen är en viktig arena för förebyggande 

åtgärder (https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12593/R2011-03-Halsa-i arbetslivet. 

pdf). Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen ansvarig för att skapa en god fysisk och psykisk 

arbetsmiljö bland annat genom att förebygga ohälsa och olycksfall. De ska dessutom verka för 

främjande av hälsa (Arbetsmiljölagen [AML], SFS 1977:1160, kap. 3, 2§). 

 

Flygtekniker 

Huvuduppgiften för flygtekniker är att kontrollera att flygförbanden har tillgång till 

välfungerande och flygsäkra flygplan. Flygtekniker har en avgörande funktion för stridsflyget. 

De gör kontroller av flygplanets yttre delar, bedriver förebyggande och reparerande underhåll 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/index4.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12593/R2011-03-Halsa-i%20arbetslivet.%20pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12593/R2011-03-Halsa-i%20arbetslivet.%20pdf
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samt beväpning av planet beroende på vilka uppdrag som ska utföras. De utför en stor del av  

arbetet ute vid start och landning på flygfältet.  Arbetsuppgifterna består av klargöring, 

tankning, kontroller före och efter start och landning enligt checklista samt dokumentation. Det 

krävs en tydlig kommunikation med piloten. I fredstid sker underhåll och servicearbete  i 

hangarmiljö på förbandet. Där utförs kontroller, service och underhåll av olika omfattning 

baserat på antal flygtimmar (M. Gustavsson, personlig kommunikation, 14 februari, 2017; 

Försvarsmakten, u.å.). Arbetet ute vid start och landning, på linjen, är det som orsakar högst 

bullerexponering (Smedje, Lundén, Gärtner, Lundgren & Lindgren, 2011; M. Gustavsson,  

Personlig kommunikation,14 februari, 2017).   

 

Försvarshälsan 

Företagshälsovård är en egen specialitet med helhetssyn på människan i sin yrkessituation vad 

gäller hälsa och arbetsmiljö (Jager, Nolte & Temane, 2016). Försvarshälsan är försvarsmaktens 

interna företagshälsovård och är i högsta grad delaktiga i arbetet med hörsel och förebyggande 

åtgärder för att bevara hörsel hos anställda i försvarsmakten. Försvarshälsan arbetar med stöd 

av bland annat arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763)  och arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Försvarshälsan skall vara den oberoende 

expertresurs som definieras i arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160, 2 c§) och har som 

främsta uppgift att främja hälsa och förebygga ohälsa för försvarsmaktens anställda. De ska 

vara en resurs för arbetsplatsens förebyggande arbetsmiljöarbete utifrån (AFS 2001:1) att 

identifiera och åtgärda risker i arbetsmiljön för att minimera skada, sjukdom och ohälsa. 

Försvarshälsan skall också vara ett stöd till organisationsenheter och krigsförbanden vid behov 

av arbetsanpassning och rehabilitering för anställda. Kompetenser som arbetar inom 

försvarshälsan är arbetsmiljöingenjör, läkare, sjuksköterska/företagssjuksköterska, 

hälsopedagog, fysioterapeut/ sjukgymnast, ergonom, medicinsk sekreterare och psykolog, 

dessutom finns särskilda medicinska specialistkompetenser såsom flygläkare, marinläkare och 

företagsläkare då det krävs enligt lagstiftningen (Försvarsmakten, 2016).  

 

Företagssjuksköterskan 

Företagssjuksköterskans roll för den anställde präglas av individen, dess arbetsmiljö och 

arbetets specifika krav och möjligheter ( Jager, Nolte & Temane, 2016). Företagssjuksköterskan 

har en viktig roll i sitt förebyggande och främjande arbete där hen utifrån fördjupad kunskap 

och förståelse genomför riskbedömningar, undersökningar och behandlingar. Hen identifierar 
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hälsorisker i arbetsmiljön genom kartläggning och analyser av hälsa och risker, riskmiljöer och 

ger förslag på lösningar. Företagssjuksköterskan har också  kunskap i att bedöma samband 

mellan ohälsa och exponeringar i arbetsmiljön 

(http://www.foretagshalsor.se/sites/default/files/fsf/Utbildning/Kompetensbeskrivning_foreta

gsskoterska.pdf). Företagssjuksköterska inom försvarsmaktens interna företagshälsovård 

besitter en specifik branschkunskap då det gäller den militära arbetsmiljön. En stor riskfaktor 

inom militär arbetsmiljö är buller och här har företagssjuksköterskan ett stort ansvar att främja 

och förebygga negativ hörselförändring. Genom att informera och utbilda personal inför 

anställning om risker vid bullerexponering samt uppföljning av hörseltest har hen en 

framträdande roll vid flygteknikers hörselförändring över tid (Försvarsmakten, 2016). 

 

Buller 

Enligt WHO bidrar ohälsosamma arbetsförhållanden till åtminstone 1,6% av sjukdomsfallen i 

Europa. Buller utgör den näst största risken att drabbas av ohälsa relaterat till arbetsmiljön med  

22% (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/occupational-

health/data-and-statistics). WHO uppskattar att 12-15% av anställda i höginkomstländer 

exponeras för buller >85 dB under en 8 timmars 

arbetsdag  (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/).   

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)  definierar buller som ”icke önskvärt ljud. Omfattar både 

hörselskadligt och störande ljud.” (Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS], 2005:16, 

2§). Bullernivåer kan mätas på olika sätt. Ljudtrycksnivå eller ljudstyrka anges i decibel 

(dB).  Anledning till att mäta buller kan vara för att kontrollera om det är hörselskadligt och 

vilka åtgärder som kan användas för att skydda hörseln på anställda inom arbetsplatsen. Det 

kan vara åtgärder i den fysiska miljön som till exempel ljudisolering eller att använda rätt 

hörselskydd med tillräcklig dämpning. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda hörselkontroll till 

arbetstagare som utsätts för buller i nivå med eller högre än något av de övre insatsvärden, i §3 

enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller. Under en åtta timmar arbetsdag får 

arbetstagaren utsättas för högst 85dB (AFS 2005:16, 3§). Mänsklig konversation är i området 

50-70 dB och en rockkonsert kan generera 100-140 dB (Rogers et al., 2009). Bullerdosnivåer 

ses i en logaritmisk skala där en ökning av ljudstyrkan med tre dB fördubblar ljudintensiteten. 

Om personen exponeras för 88 dB sjunker den tillåtna exponeringstiden till fyra timmar på en 

arbetsdag (Rogers et al., 2009; Arlinger, Landström, Laukli & Öhrström, 2007c). 

Trots  ständiga försök  att minska buller i arbetsmiljön är buller  den absolut största orsaken till 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/occupational-health/data-and-statistics
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/occupational-health/data-and-statistics
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/
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hörselnedsättning i arbetslivet men fritidsbuller tenderar också att öka  (S´Liwinska-Kowalska, 

2015). Vissa fritidsintressen genererar skadliga bullernivåer som till exempel motorsport, jakt, 

skytte och musicerande. Det kan också räcka med att ha för hög volym i hörlurarna med musik 

för att råka ut för hörselnedsättning eller tinnitus (Rogers et al., 2009). Bullerexponering kan 

förutom hörselnedsättning och tinnitus bidra till hjärt- och kärlsjukdom, stress och 

sömnsvårigheter (Neitzel et al., 2014). 

 

Flygbuller 

De senaste åren har JAS 39 Gripen använts i det svenska flygvapnet. Planet är utrustat med 

jetmotor och uppnår ljudstyrkor över de av arbetsmiljöverket tillåtna gränserna på 

start/landningsbanan samt vid klargöring och motorunderhåll. Bullernivåerna runt ett JAS 39 

Gripen är mycket höga och uppgår till >125 dB vid motorutblåset. Vid start med två JAS-plan 

som flyger tillsammans, så kallad rote, är bullernivån inom en 200 meters radie upp till 115 dB. 

De som arbetar  på linjen har mycket hög bullernivå under sitt arbetspass. Om bullernivån är 

som vid ett JAS 39 Gripen har personen fått sin dagliga bullerdos på mindre än 10 sekunder (B. 

Gustavsson, personlig kommunikation, 15 september 2015; M. Gustavsson, personlig 

kommunikation, 14 februari, 2017).  

 

Flygtekniker på militära flygflottiljer är ofta exponerade för allvarligt höga bullernivåer. Det 

kan ha betydande inverkan på deras hörtröskelnivåer. I koreanska flygvapnet har uppmätts 

bullernivåer per 8-timmars arbetsdag till 88 + - 11 dB. Ofta var ljudstyrkenivån långt över 90 

dB (Park & Moon, 2015). En studie i Sverige uppskattade genomsnittlig bullerexponering för 

flygtekniker till cirka 90 dB under en 8 timmars arbetsdag (Neitzel et al., 2014). Enligt 

dosimetermätningar på en svensk flygflottilj kan nivåerna uppnå 98 dB (B. Gustavsson,  

personlig kommunikation, 15 september 2015). 

 

Hörselnedsättning  

Hörselnedsättningar  är relativt vanligt förekommande globalt (Mathers, Smith & Concha, 

2000; Lopez, Mathers, Ezzati, Jamison  & Murray, 2006). Enligt WHO beräknas  cirka 5% av 

världens vuxna befolkning ha hörselnedsättningar av olika grad. I åldern > 65 år är siffran 30% 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/). Enligt Lopez et al. (2006) var hörsel-

nedsättning hos vuxna den sjätte vanligaste ohälsan i världens höginkomstländer. 

Ålderspåverkan beskrivs som den största orsaken till hörselnedsättning och näst största orsaken 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/
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är bullerexponering  (Rogers et al., 2009). Vid födseln har människan cirka 20000 hörselceller 

i varje öra. När människan blir äldre förloras hörselceller successivt. Sannolikt är det så att 

hörselcellerna börjar avta efter 20-årsåldern och de reproduceras inte (Konradsson, 2012; 

Rogers, 2009). 

 

Hörselnedsättning orsakad av hög bullerexponering över tid innebär att de hårbeklädda 

hörselcellerna i innerörat tar skada. Skadorna saknar symtom som smärta eller blödning vilket 

försvårar upptäckten tills den drabbade upplever nedsatt kommunikationsförmåga (Hong et al., 

2013). Flera studier har visat att vid exponering för buller drabbade skadan främst den del av 

hörselsnäckan som ansvarar för diskantområdet, de högfrekventa svängningarna, mellan 3 och 

6 kHz.  (Arlinger, Jauhiainen & Hartwig Jensen, 2007b; Mrena, Ylikoski, Kiukaanniemi, 

Mäkitie & Savolainen, 2008; Smedje et al., 2011; Verbeek et al., 2014; Wilson, 2011; Moore, 

2016; Konradsson, 2012). Vid hörselnedsättning på högre frekvenser ger det svårigheter att 

höra tal särskilt om det finns bakgrundsbrus (Moore, 2016). Wilson (2011) visade att en 

försämring vid 4000 Hz på audiogrammet var lika vanligt hos veteraner från USA:s försvar 

som hos befolkningen sammantaget. Det kunde variera mellan vänster, höger eller båda öronen 

lika mycket. En annan studie visade att civilt anställda hade högre risk för försämrade 

hörtrösklar än de militärt anställda inom flygvapnet (Cason, 2012).  

 

Hörselvårdsprogram 

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda hörselkontroller, relevanta hörselskydd, adekvat utbildning 

och så säker arbetsmiljö som möjligt. Individen har ett eget ansvar att nyttja alla skydd och 

hjälpmedel som finns för att skydda sin hörsel (AFS 2005:16; Arlinger, 2013. I en finsk studie 

visades att hörseln bevarades bättre hos en grupp som tjänstgjort i den finska försvarsmakten 

efter att det införts tydligare striktare riktlinjer för bevarande av hörsel i arbetsmiljön än en 

grupp som tjänstgjorde innan de förändrade riktlinjerna. Användning av hörselskydd blev 

reglerat på ett tydligt sätt bland annat genom att det krävdes hörselskydd vid fler arbetsmoment 

än tidigare. Gruppen som studien valt som tjänstgjort innan de nya riktlinjerna hade en sämre 

bevarad hörsel (Mrena et al., 2008). Enligt Nietzel et al. (2014) bör skadeförebyggande insatser 

även involvera bullerexponering på fritiden. De kunde se en varierande bullerexponering på 

fritiden relaterat till olika yrkesgrupper, kontorspersonal, förskolelärare och flygtekniker, i sin 

studie.  Den totala bullerexponeringen för flygtekniker i studien visade relativ jämn fördelning 
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då det gäller buller i arbetet och på fritiden vilket kan innebära att det inte bara är arbetsmiljön 

som bidrar till hörselnedsättningar.        

 

I början av 2000-talet infördes ett striktare hörselvårdsprogram än tidigare inom den svenska 

försvarsmakten. Kraven för en anställning inom försvarsmakten vad gäller hörsel ökades. 

Bullermätningar genomfördes på vapen och fordon vilket resulterade i att säkerhetsavstånd för 

acceptabla bullernivåer kunde utmätas och riktlinjer för vilka hörselskydd som skulle användas 

i olika miljöer upprättades. Obligatorisk utbildning för anställda samt personer under utbildning 

infördes också om hörsel, buller, hörselskador, tinnitus samt hur hörselskydd används. 

Audiometri vid anställning eller inför utbildning samt vid avslutad tjänst eller avslutad 

utbildning ingår också i programmet (Försvarsmakten, 2013; Muhr, Johnson, Rosenhall & 

Skoog, 2016). En studie som utvärderade försvarsmaktens hörselvårdsprogram visade att 

hörseln bevarades bättre efter att hörselvårdsprogrammet förändrades och att hörseln hos de 

undersökta grupperna av försvarsmaktsanställda var jämförbar med icke 

bullerexponerade (Muhr et al., 2016). Försvarsmaktens hörselvårdsprogram  gäller alla 

anställda och/eller de under utbildning inom försvarsmakten. Programmet har sitt ursprung i 

Arbetsmiljöverkets  föreskrifter om buller (AFS 2005:16). I programmet ingår regelbundna 

hörselkontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet 

(AFS 2001:1) samt dokumentation, uppföljning, bullermätningar av fordon, vapen och yttre 

miljö, säkerhetsreglemente för hörselskydd och bullernivåer samt utbildning om hörsel och 

buller (Försvarsmakten 2017). 

 

Hörselkontroll 

Audiometri är att mäta  hörselförmågan. Patienten får lyssna till toner givna i hörlurar med vissa 

förutbestämda frekvenser och ljudstyrkor. De lägsta tonerna vid varje frekvens som patienten 

kan höra är hörtrösklar. Frekvenser som används vid de flesta audiometrier är: 250, 500, 1 000, 

2 000, 3 000, 4 000, 6 000 och 8 000 Hz. Resultaten visas som ett audiogram, ett för varje öra. 

(Arlinger, Baldurson, Hagerman, Jauhiainen, Laukli & Lind, 2007a; Försvarsmakten, 2010). 

Syftet med en audiometri är att i preventivt syfte kunna fastställa grad av hörselnedsättning eller 

avsaknad av hörselnedsättning. Mätningar kan påvisa en hörselskada och viss vägledning till 

orsak. I försvarsmakten sker alla hörselmätningar med ett automatiskt förinställt program. 

Resultatet utgörs av personens hörtrösklar, alltså vid vilken ljudstyrkenivå i decibel personen 

uppfattar tonen i en viss frekvens, på vänster respektive höger öra. Det visas sedan grafiskt i ett 
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audiogram. I resultatet visas också ett diskantmedelvärde (DMV) vilket innebär ett medelvärde 

av frekvenserna 3-6000 Hz för höger och vänster öra. Testmiljön är ett särskilt ljudisolerat bås 

för att lyssnaren inte ska störas av bakgrundsljud under audiometrin (Arlinger et al., 2007a). 

Sedan 2010-2011 görs audiometrierna med tröskelmätning ända ner till 0 dB vilket ger tidigare 

indikation på förändring än när mätningen skedde från 10 dB ( Försvarsmakten, 2010). 

 

Hörselskydd 

Dagens hörselskydd som används sedan drygt tio år, består av proppar eller hörselkåpor. 

Propparna kan vara formgjutna efter individens hörselgång eller expanderande. Kåporna och 

propparna har olika dämpning beroende på behov och kan användas tillsammans med 

kommunikationssystem. Flygtekniker måste kunna kommunicera med pilot och flygledare i 

tornet ( M. Gustavsson,  Personlig kommunikation,14 februari, 2017).   

Ofta dämpar skydden mer vid diskant (högre frekvenser) än bas. Det förenklar förmågan att 

höra tal även med hörselskydd ( Arlinger et al., 2007c). Det visade sig att 100% av 

flygteknikerna i en studie  i Sverige använde hörselskydd till skillnad från  kontorsanställda och 

förskolelärare  (Neitzel et al., 2014). Mrena et al. (2008) visade att användning av hörselskydd 

enligt de riktlinjer som fanns i den finska försvarsmaktens hörselvårdsrutiner bevarade hörseln 

trots högt buller. Flygteknikerna inom svenska flygvapnet har formgjutna hörselproppar eller 

hörselkåpor med inbyggd kommunikation. Godkända hörselkåpor i försvarsmakten är Racall 

LUF headset och Peltor MT 72H54OFGB-T5142.   På linjen har så kallade bullerbodar uppförts 

som är ljudisolerade med 40 dB. Där kan flygteknikern gå in medan plan startar, landar eller 

vid överflygningar för att skydda sin hörsel.  I bullerboden kan hen vistas utan hörselskydd 

förutsatt att dörren är stängd. Rutiner finns hur dörren får öppnas med förvarning (B. 

Gustavsson, personlig kommunikation, 15 september 2015; M. Gustavsson, personlig 

kommunikation, 14 februari, 2017;  Försvarsmakten, 2017). 

 

Problemformulering 

Hälsan och arbetsmiljön blir alltmer uppmärksammad inom forskning (inte minst av WHO). 

Människor tillbringar en stor del av sin tid på arbetet, vilket gör arbetsmiljön till en betydande 

faktor för livskvalitet. Arbetsrelaterat buller ligger för närvarande högt på listan över faktorer 

som leder till ohälsa. Bullerinducerad hörselnedsättning och tinnitus beskrivs bidra till ohälsa i 

form av begränsning i samvaro med andra, trötthet, kommunikationssvårigheter, risk för tillbud 

och svårigheter att behålla sitt arbete. Väl utformade hörselvårdsprogram kan underlätta för att 
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bevara och bibehålla god hörsel och hälsa hos de anställda med gemensamma ansträngningar 

av företagshälsovård, arbetsgivare och anställda. Försvarshälsan är en integrerad 

företagshälsovård där kontinuiteten har visat sig vara positiv för de anställda. Närheten till 

verksamheten och dess arbetsmiljö kan bidra till ökad kvalitet för de anställda i det 

förebyggande arbetet. Inom försvarsmakten är en större del tjänstgöring med inslag av höga 

och/eller skadliga ljudnivåer. Så väl som till sjöss, i markförband eller inom flyg förekommer 

för hörseln skadligt buller. Tidigare forskning har gjorts inom försvarsmaktens övriga 

vapenslag såsom armén och marinen. För tillfället pågår arbete med att utöka Sveriges 

försvarsförmåga på nytt efter ett antal år av lägre beredskap, vilket kan  innebära ökat antal 

övningar och ökat antal flygtimmar med stridsplan av modell JAS 39 Gripen. Det är i högsta 

grad aktuellt att studera om hörseln påverkar de inom flygvapnet som dagligen exponeras för 

buller, flygteknikerna. Försvarsmaktens hörselvårdsprogram syftar till att bidra till bevarande 

av hörseln. Det är av yttersta vikt att  bevara hörseln under arbetslivet i en så bullerexponerad 

arbetsmiljö som flygtekniker har för att även ha en bevarad hörsel efter arbetslivets slut. 

SYFTE 

Syftet med studien var att jämföra diskantmedelvärde mellan två mätningar med fem års 

mellanrum hos flygtekniker inom svenska flygvapnet samt beskriva eventuell skillnad mot 

diskantmedelvärdesförändringen över tid hos en icke bullerexponerad population.  

 

METOD 

Studien hade en kvantitativ ansats och var en deskriptiv retrospektiv registerstudie.  

 

Urval 
Vid tre flygflottiljer inom svenska flygvapnet arbetar flygtekniker med JAS 39 

Gripen.  Inklusionskriterier var: utbildade flygtekniker anställda inom svenskt flygvapen med 

genomförda audiometrier från åren 2010 och 2015, 2011 och 2016 eller 2012 och 2017. De ska 

under tiden haft en aktiv tjänst med förekommande bullernivåer. Exklusionskriterier var: 

kvinnliga flygtekniker, hörselskada uppkommen innan anställning eller 

hörselskada/hörselnedsättning uppkommen av annan orsak än buller som till exempel genom 

sjukdom i hörsel/balansorganen, flygtekniker med administrativ tjänst samt flygtekniker där 

audiogram saknas för de aktuella årtalen. Sedan gjordes ett nytt  urval utifrån 
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inklusionskriterierna, där ett antal exkluderades. Några var kvinnliga flygtekniker, några hade 

administrativ tjänst och hos ytterligare några saknades audiogram vid de aktuella årtalen. Antal 

flygtekniker inom försvarsmakten Sverige anses som skyddsvärd information och lämnas 

därför inte ut i studien. Totalt antal flygtekniker benämns i bortfallsanalysen med x (figur 1). 

 

Figur 1.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Bortfallsanalys av studiepopulation - totalt antal flygtekniker benämns i 

bortfallsanalysen med x, på grund av att antalet flygtekniker inom svenska försvaret ses som 

skyddsvärd information. 

 

Gruppen icke bullerexponerade personer där diskantmedelvärdesförändringen jämfördes med 

studiegruppens hämtades från ett material med 681 män i USA. Gruppen kom med i studien 

under några år fram till 1991. De följdes upp under minst 9 och som mest 22 år (olika för olika 
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individer). Populationen var indelad i åldersgrupper (Pearson et al., 1995). Populationen 

används fortfarande vid jämförelser av diskantmedelvärdesförändring i åldersgrupper 

(Arlinger, 2013). 

 

Datainsamling 

Skriftlig information och dokument för informerat samtycke skickades till varje flygflottiljs 

flygunderhållschef som i sin tur informerade samtliga flygtekniker. På respektive kompani 

delgavs och återsändes skriftligt individuellt samtycke till medverkan i studien från 

flygteknikerna utifrån inklusionskriterierna. Påminnelse har skickats till en flottilj för att 

inhämta fler samtycken.  

 

För att få en ökad kunskap om flygteknikernas arbetsmiljö och deras bullerexponering 

genomfördes ett studiebesök på ett av kompanierna vid en flottilj i februari 2017. Besök på 

linjen gjordes när ett flertal flygplan var i gång. Det förevisades hur arbetet går till och hur 

flygtekniker rör sig runt flygplanen. Arbetet alterneras om möjligt så att en tekniker inte arbetar 

på linjen flera dagar i sträck. De hörselskydd som flygtekniker använder, testades och besök i 

bullerbod gjordes för att uppleva skillnaden i ljudnivå samt för att få förståelse för arbetssätt 

och säkerhetstänkande för att skydda hörseln. Hangarmiljön besöktes också för förevisande av 

arbetsmiljön inomhus med förekommande bullernivåer och risker. Arbetsuppgifter i 

hangarmiljö kunde uppnå skadlig bullernivå men inte i nivå med arbetet på linjen.   

 

Mätvärden från två audiogram för varje flygtekniker inhämtades från försvarsmaktens 

journalsystem i form av individens hörtrösklar i frekvenserna 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 

6000 och 8000 Hz för höger respektive vänster öra. Individens diskantmedelvärden 

(medelvärdet av 3000, 4000 och 6000 Hz) inhämtades också från respektive öra från båda 

audiogrammen. Audiometrar som användes i försvarsmakten under den aktuella perioden var 

Entomed GSI 66 och Entomed SA 202 automatiskt programmerade tonaudiometrar. Hörlurar 

var  TDH 39, med MX 41 AR-kuddar. Enlig rutin kalibreras utrustningen årligen enligt ISO 

standard (ISO 389-1, 1998; IEC 60645-1, 2001). Försvarsmaktens audiometrier utförs av 

utbildad företagssjuksköterska eller sjuksköterska med utbildning i hörselvård på 

försvarshälsan. Testpersonen sitter i ett ljudisolerat hörselbås. Datainsamlingen skedde på 

identiskt sätt för alla audiometrier från år 2010 till år 2017. Ålder noterades också vid båda 
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audiometrierna. I varje journal skrevs en anteckning in om varför insyn i journalen gjorts och 

att skriftligt samtycke fanns från respektive flygtekniker. 

 

Databearbetning och analys 

All data lades in i  Excelfiler som sedan importerades till statistikhanteringsprogrammet IBM 

SPSS version 24.0. Medelvärdet av diskantmedelvärdet för vänster respektive höger öra 

beräknades för hela populationen vid båda mättillfällen. Populationen delades in i 

åldersgrupperna 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år och 60-69 år för att jämföras med ett 

referensmaterial med icke bullerexponerade personer som beskrevs av Pearson et al. (1995).  

 

Medelvärdet av diskantmedelvärdet för vänster respektive höger öra beräknades för varje 

åldersgrupp vid båda mättillfällen. Därefter jämfördes medelvärdet från första respektive andra 

mättillfället genom att räkna ut förändringen av diskantmedelvärdets medelvärde för respektive 

åldersgrupp mellan  båda mättillfällena. Förändringen av medelvärdet för diskantmedelvärdet 

dividerades med fem år för att få förändringen per år för respektive åldersgrupp. Den årliga 

förändringen av diskantmedelvärdets medelvärde beskrevs tillsammans med den 

genomsnittliga förändringen per år hos Pearson´s referensmaterial med icke bullerexponerade 

personer. 

 

För att beräkna skillnader av förändringen på respektive åldersgrupps medelvärde av 

diskantmedelvärdet genomfördes deskriptiv analys med hjälp av IBM SPSS 24.0. För 

beräkning av signifikant förändring av hela populationen gjordes Wilcoxons tecken-rangtest 

mellan höger öra första mättillfället och höger öra andra mättillfället. Testet upprepades på 

vänster öra. Ett Wilcoxons tecken-rangtest mellan vänster och höger öra för första respektive 

andra mättillfället har också genomförts för att undersöka om det fanns skillnader mellan 

öronen. Resultatet presenteras som antal, median, min och maxvärde, percentiler och statistisk 

signifikans i form av tabeller och figurer. Statistisk signifikansnivå sattes vid ett p-värde < 0,05. 

 

Etiska betänkanden 

Förutom kraven på information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande som följts noga i 

studien, har även etiska principer utifrån Helsingforsdeklarationen beaktats. Kraven på kvalitet, 

värdighet, integritet, självbestämmande samt sekretess följts (World Medical Association, 

2013).  
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Innan datainsamling påbörjats skickades skriftlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt till alla berörda. I informationen samt i ett separat dokument för informerat 

samtycke framgick tydligt att det var frivilligt att lämna ut sina audiometriresultat ur journalen. 

Inhämtande av tillstånd att genomföra studien samt etiskt medgivande inom försvarsmakten 

gjordes via mail till ansvarig chef på högkvarteret. Chefen informerades om forskningsplanen 

samt en skriftlig information om studien. Verksamhetschefen för försvarshälsan inhämtade 

tillstånd för studien från respektive flottiljchef, tre stycken. 

 

Då audiometriresultaten var en medicinsk journalhandling måste insyn i journalen kunna 

verifieras och förklaras (Patientdatalag, SFS 2008:355). I varje enskild flygteknikers journal  

antecknades att audiometriresultat inhämtats för den aktuella studien efter individens samtycke. 

För hantering av personuppgifter kontaktades juridiska staben på försvarsmaktens högkvarter 

där tillstånd gavs att endast skicka de första sex siffrorna i personnumret via mail utan 

information om arbetsplats. Vad gäller nyttjande av inhämtade uppgifter så finns det beskrivet 

i samtyckesdokumentet att studien pågår till våren 2017 och att det var så länge samtycket 

gällde och att uppgifterna inte kommer att nyttjas efter det. Alla samtycken förvarades inlåst i 

ett journalarkiv på försvarshälsan. Arbetet genomfördes konfidentiellt genom att endast ålder 

och hörselresultat kunde identifieras. Inga namn eller andra persondata förekom i studien. 

Nyttan med resultatet av studien bedömdes  överväga risken att de inkluderade flygteknikerna 

på något sätt skulle komma till skada.  

 

RESULTAT 

Studiepopulationen bestod av 61 flygtekniker i svenska flygvapnet och 122 audiogram 

analyserades. Vid första mättillfället var lägsta ålder 24 år och högsta ålder 56 år. Medelålder 

vid samma tillfälle var 38 år. Vid andra mättillfället var lägsta ålder 29 år och högsta ålder var 

61 år. Vid andra mättillfället var medelålder 43 år.  

Hörselförändringen mellan första och andra mättillfället (figur 2) för hela studiegruppen visade 

relativt små förändringar. En sänkning på vänster öra kan ses med 1 dB. En förbättring på höger 

öra kan ses med 0,1 dB. Resultaten på höger öra (p = 0,38) respektive vänster öra (p = 0,18) 

mellan mättillfällena visade ingen signifikant förändring.  
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Figur 2. Förändring av diskantmedelvärde (DMV) för höger(H) och vänster(V) öra i 

decibel(dB) för hela populationen mellan första och andra mättillfället. 

 

Vid första mättillfället var lägsta diskantmedelvärdet 2 dB och det högsta 37 dB på höger öra. 

På vänster öra var det lägsta diskantmedelvärdet 0 dB och det högsta var 53 dB. Vid andra 

mättillfället var lägsta diskantmedelvärdet på höger öra 0 dB och det högsta var 48 dB. På 

vänster öra ses exakt samma värden som vid första mättillfället. Medianen har dock förskjutits 

på vänster öra mellan mättillfällena. Höger öras median har förbättrats något mellan första och 

andra mättillfället (tabell 1). 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik över studiepopulationens diskantmedelvärden (DMV) med fem 

års mellanrum. Mättillfälle 1, 2010-2012 (A1) och mättillfälle 2, 2015-2017 (A2) på höger 

(H) respektive vänster (V) öra. 

 N Median Minimum Maximum 

Percentil 

25 

Percentil 

50 

Percentil 

75 

A1 DMV  H 61 8,00 2 37 3,00 8,00 13,00 

A2 DMV H 61 7,00 0 48 2,50 7,00 14,00 

A1 DMV V 61 8,00 0 53 5,00 8,00 16,50 

A2 DMV V 61 12,00 0 53 3,00 12,00 22,00 

 

Vid signifikansanalys (tabell 2) med Wilcoxons tecken-rangtest ses ingen signifikant 

förändring mellan höger öra vid mättillfälle ett och mättillfälle två (p = 0,38). På vänster öra 

mellan de båda mättillfällena ses heller ingen signifikant förändring (p = 0,18). Jämförelse 

mellan höger och vänster öra vid första mättillfället visar ingen signifikant skillnad (p = 0,20). 

Jämförelse mellan höger och vänster öra vid andra mättillfället visar en signifikant skillnad (p 

= 0,04). 
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Tabell 2. Resultat av Wilcoxons tecken-rangtest mellan diskantmedelvärde (DMV) vid 

mättillfälle 1 (A1) och 2 (A2) mellan höger (H) och vänster (V) öra samt höger mot vänster öra 

vid båda mättillfällena. 

Wilcoxons tecken-rangtesta 

 n 

Medel- 

rangtal Rangsumma 

A2 DMV H - A1 DMV  H negativa rangtal 28 25,00 700,00 

positiva rangtal 21 25,00 525,00 

Lika rangtal 12   

Total 61   

A2 DMV V - A1 DMV V negativa rangtal 21 22,69 476,50 

positiva rangtal 28 26,73 748,50 

Lika rangtal 12   

Total 61   

A1 DMV V  - A1 DMV  H negativa rangtal 26 22,81 593,00 

positiva rangtal 28 31,86 892,00 

Lika rangtal 7   

Total 61   

A2 DMV V - A2 DMV H negativa rangtal 21 25,21 529,50 

positiva rangtal 34 29,72 1010,50 

Lika rangtal 6   

Total 61   

 

 

A2 DMV H - A1 

DMV  H 

A2 DMV V - A1 

DMV V 

A1 DMV V  - A1 

DMV  H 

A2 DMV V - A2 

DMV H 

Z -,876b -1,356c -1,291c -2,017c 

 Sig. (2-tailed) 0,38 0,18 0,20 0,04 

a. Wilcoxon tecken-rangtest, b. Baserat på positiva rangtal, c. Baserat på negativa rangtal. 

 

 
 

Studiepopulationen har fördelats i fem åldersgrupper vid respektive mättillfälle. I åldersgruppen 

20-29 år ses det lägsta antalet. Flest respondenter återfinns i gruppen 30-39 år. Åldersgruppen 

> 60 år är ej beräknade i resultatet (tabell 3). 

 

Tabell 3.                 Antal individer per åldersgrupp vid mättillfälle 1 och 2. 

n=61 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år 

Mättillfälle 1 11 24 17 9  

Mättillfälle 2 2 28 17 12 2 
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I figur 3 redovisas resultatet av medelvärdet av diskantmedelvärdet vid första och andra 

mättillfället indelat i de olika åldersgrupperna. Flygteknikernas diskantmedelvärden för både 

höger och vänster öra ligger under tio decibel upp till 40 års ålder vid första mättillfället. Vid 

mättillfälle två, fem år senare har flygtekniker upp till 40 års ålder fortfarande 

diskantmedelvärden under tio decibel. Med stigande ålder ökade populationens 

diskantmedelvärden vid båda mättillfällena.  

   

Vid jämförelse mellan första och andra mättillfället visades en förbättring av 

diskantmedelvärdet med 5 dB på höger öra i åldersgruppen 20-29 år. I åldersgruppen 30-39 år 

var förbättringen på höger öra drygt 2 dB. För vänster öra var försämringen 0,7 dB. I 

åldersgruppen 40-49 år ses ingen förändring på höger öra. På vänster öra ses en förbättring med 

1 dB. I åldersgruppen 50-59 år var förbättringen på höger öra 2,4 dB och en försämring på 

vänster öra med 0,9 dB.  

 

Figur 3. Medelvärde i decibel(dB) av diskantmedelvärden hos flygtekniker i 

studiepopulationen för höger(H) och vänster(V) öra i respektive åldersgrupp vid första (1) och 

andra (2) mättillfället.  
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Vid jämförelse med icke bullerexponerad population enligt Pearson et al. (1995), kan ses att 

studiepopulationen bestående av flygtekniker inte har samma försämring per år av 

diskantmedelvärdet. I åldern 20-39 år fanns ingen skillnad i årlig förändring hos de båda 

grupperna. I åldern 39-59 fanns en kontinuerlig försämring per år i den icke bullerexponerade 

populationen. Hos flygteknikerna bromsas försämringen upp per år mellan 39 och 49 års ålder. 

I åldern 49-59 år sker ingen ytterligare försämring. 

Figur 4.

Figur 4. Flygteknikernas genomsnittliga förändring av diskantmedelvärdet (DMV) i decibel 

(dB) per år visas vid sidan av genomsnittlig förändring av diskantmedelvärdet per år för 

män hos en icke bullerexponerad population enligt Pearson et al. (1995).   

 

Flygteknikernas hörselförändring visar på bevarande av hörsel under lång tid. Höger öra till 

och med förbättrades under en period. Hos gruppen icke bullerexponerade syntes en mer 

kontinuerlig försämring över tid. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att kunna studera hörselförändring i form av diskantmedelvärde hos en specifik population 

över tid kan med fördel en retrospektiv registerstudie genomföras. Fördelar med den avsedda 

metoden är att kunna följa hörselförändringen och eventuellt kunna dra slutsatser om hur 

hörseln skyddats i flygteknikernas vardagliga arbete. För att få minsta möjliga bias i 
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retrospektiva studier bör hänsyn tas till initialt hörselstatus, åldersskillnader och förändring av 

bullernivåer (Verbeek et al., 2014).  I aktuell studie har hörselstatus mätts vid två skilda 

tillfällen och data angående ålder, typ av hörselskydd och bullernivåer har också 

registrerats. Audiometrierna finns i befintligt journalsystem och inga nya audiogram behöver 

utföras för studien.  För att kunna studera flygteknikers audiogram fem år bakåt i tiden krävs  

att de har minst fem års anställning som flygtekniker mellan åren 2010-2015, 2011-2016 eller 

2012-2017. Att de specifika åren har valts beror på att det senaste hörselvårdsprogrammet gäller 

samt att de arbetade med samma flygplan vilket genererade liknande bullernivåer samt  att de 

under de åren använde samma typ av hörselskydd. 

 

Det finns tre flygflottiljer i Sverige och därmed ett begränsat antal flygtekniker som arbetar 

med JAS-plan inom flygvapnet. Enligt Polit och Beck (2012), är det att föredra ett så stort urval 

som möjligt för att få ett så representativt resultat som möjligt för den totala populationen. När 

det gäller könsfördelning så är  majoriteten manliga flygtekniker vilket gör att urvalet består av 

endast män. Kvinnliga flygtekniker är ännu för få för att få ett representativt urval (Neitzel et 

al., 2014). Fler flygflottiljer med fler flygtekniker för att sedan få med alla manliga flygtekniker 

hade  möjliggjort generaliserbarhet för studieresultatet. För att ändå kunna påvisa möjliga 

signifikanta skillnader i hörtröskelmedelvärden bör det vara fem år mellan mättillfällena 

(Verbeek et al., 2014)  därav det begränsade antalet inkluderade flygtekniker. Mer än fem år 

mellan mättillfällena hade begränsat urvalet ytterligare. Det hade inneburit ett större bortfall då 

audiogram hade saknats för fler individer. Längre tid mellan mättillfällena hade också medfört 

andra förutsättningar vad gäller hörselskydd och bullernivåer.  

 

Diskantmedelvärdesförändringen per år hade dock påvisats mycket tydligare under en längre 

studieperiod än fem år.  Diskantmedelvärde som variabel användes i studien då det är vanligt 

förekommande som mätvärde i nationella och internationella hörselstudier. Det är i de 

frekvenser som en bullerskada visar sig (Arlinger et al., 2007b; Mrena et al., 2008; Smedje et 

al., 2011; Verbeek et al., 2014; Wilson, 2011; Moore, 2016; Konradsson, 2012). Vid jämförelse 

av diskantmedelvärdesförändring per år mellan studiepopulationen och en icke bullerexponerad 

grupp valdes referensmaterial enligt Pearson et al. (1995). Referensmaterialet kan anses vara 

gammalt men är fortfarande aktuellt vid jämförelse av hörselförändring i åldersgrupper per år  

(Arlinger, 2013). De har i sitt material delat in individerna i åldersgrupper. I den aktuella studien 

har samma åldersindelning gjorts av studiepopulationen för att kunna studera likheter och 

skillnader hos grupperna.  I Pearsons et al. (1995) longitudinella studie som resulterade i 
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referensgruppen ingick 681 män som följts mellan 9-22 år medan teknikernas årliga förändring 

är baserad på en fem års period. Det är dock förändringen per år i respektive åldersgrupp som 

är av intresse. Åldersgruppsindelningen i studien kan ha medfört ett annat resultat än om 

analysen gjorts individuellt. Vid andra mättillfället i gruppen >60 år (figur 3) återfanns endast 

två personer. Förändringen kan därför inte utläsas för den åldersgruppen.  

 

Validiteten stärks genom att samtliga audiogram är utförda med automatiskt förinställda 

audiometrar av samma modell, med likadana hörlurar och kalibrerade enligt samma 

kvalitetssystem och med samma intervall. Samtliga data överförs automatiskt  från audiometern 

till individens datajournal  i försvarsmaktens journalsystem. Reliabiliteten kan vara mer 

svårbedömd då audiometrierna utförs hos försvarshälsans utbildade personal. Risk finns att inte 

information givits på ett identiskt sätt inför varje hörseltest eller att samma person inom 

försvarshälsan genomfört audiometrin vid båda tillfällena vilket kan vara en svaghet. Risken är 

ändå liten då personalen inte inverkar direkt på hörseltesten. När jämförelser inom en och 

samma grupp men vid två olika tidpunkter ska göras och när det gäller numeriska data används 

oftast det parametriska testet parat t-test. Denna analys visar då gruppmedelvärden från de olika 

mättillfällena (Polit & Beck, 2012). I den aktuella studien användes i stället Wilcoxons tecken-

rangtest för signifikansanalys vilket ger tydligare resultat vid begränsat urval eller som i den 

aktuella studien när värdena inte är normalfördelade (Kristensson, 2014; Ejlertsson, 2012). Då 

populationen är klart begränsad från början är det inte möjligt att genomföra subgruppsanalyser 

utan analysen är gjord på hela populationen. Urvalet i studien medför att det inte möjliggör 

generaliserbarhet mot en hel population. Resultatet inbjuder snarare till fortsatt forskning i 

större skala.  

 

Det går inte att identifiera någon enskild person ur studiepopulationen. Om muntlig information 

givits på plats hos flygteknikerna på respektive flottilj tillsammans med skriftlig information 

hade kanske fler givit samtycke till studien. Det var dock inte möjligt att genomföra dessa resor. 

Det passade inte heller för kompaniernas egen verksamhet. Helgesson (2006) skriver att 

forskare har ansvar för att respekt för medverkande forskningspersoner upprätthålls och att 

personuppgifter samt forskningsuppgifter behandlas korrekt. Medverkande personer får inte 

utsättas för risker eller ingå i en studie mot sin vilja. Vid en registerstudie ställs inte lika starka 

krav på informerat samtycke, vilket ändå har beaktats i denna studie enligt World Medical 

Association  (2013). 
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Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva förändringen av diskantmedelvärdet hos flygtekniker med 

fem års mellanrum. Ingen större förändring har skett mellan mättillfällena. Vidare var syftet att 

påvisa eventuella skillnader mellan studiepopulationen och en icke bullerexponerad grupp 

enligt Pearson et al. (1995). Resultatet visar på en obefintlig till marginell förändring hos 

flygteknikerna under en stor del av yrkeslivet. Den icke bullerexponerade referensgruppen visar 

på en mer kontinuerlig försämring över tid. Flygteknikerna i studien bevarar sin hörsel under 

lång tid av sitt yrkesverksamma liv, ett fenomen som skulle kunna förklaras med att 

flygteknikerna ingår i försvarsmaktens hörselvårdsprogram med gedigen utbildning om hörsel, 

buller och hörselskydd. En orsak kan också vara att de i större utsträckning använder 

hörselskydd på fritiden gentemot andra yrkesgrupper. Flygtekniker i Neitzels et al. (2014) 

studie använde hörselskydd vid fritidsbuller till 100% vilket inte förskolelärare eller 

kontorspersonal gjorde i samma utsträckning. 

 

Vid undersökning av flygteknikernas hörselutveckling inhämtades data för både höger och 

vänster öra för att se eventuell skillnad. I studien ses en signifikant försämring på vänster öra i 

förhållande till höger öra vid andra mättillfället. Wilson (2011) fann att nästan dubbelt så många 

hade en ensidig försämring i diskantfrekvenserna jämfört med de som hade försämring på båda 

öronen. En försämring på vänster sida var lite vanligare än på höger sida. Mrena et al. (2007) 

visade däremot en signifikant sidoskillnad, där vänster sida var mer försämrad.    

 

Pearson et al. (1995) skiljer inte i sin studie på höger och vänster öra i den icke bullerexponerade 

gruppen då skillnaden är marginell. I den icke bullerexponerade referensgruppen (Pearson et 

al., 1995) ses en mer kontinuerlig försämring än hos flygteknikerna som ingår i aktuell 

studie.  Cason (2012) fann att civila löper högre risk än militärt anställda för permanent 

hörselnedsättning. Vad orsaken till flygteknikernas försämring på vänster öra gentemot höger 

öra vid andra mättillfället,  kan vara är svårt att säga. En teori kan vara på vilket sätt 

flygteknikern står vid vissa kontroller invid flygmaskinen. Det kan vara så att vänster öra 

exponeras mer för motorutblåset på planet. En studie pekar ändå på att vänster öra har 

försämrade diskantmedelvärden än höger öra (Mrena et al., 2008) vilket skulle kunna vara fallet  

i vår studiepopulation. I en  metaanalys påpekas risken för bias med tanke på ålderns påverkan 

som confounder på hörselns utveckling för bullerexponerade (Verbeek et al., 2015). Audiogram 

från medelålders och äldre människor kan vara svårtydda då faktorer som bullerexponering, 
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ålder, medicinering, ärftlighet, livsstil och sjukdom kan påverka resultatet. Det finns därför 

behov av att kunna särskilja åldersutvecklingen av hörseln (Dubno, Eckert, Lee, Matthews & 

Schmiedt, 2013). Hörselnedsättning utgör stora samhällskostnader enligt flera studier (Hjalte 

et al., 2012). Under de senaste 20 åren har andelen hörselskadade personer globalt ökat och 

nationellt i Sverige är drygt hälften av befolkningen med hörselnedsättning i arbetsför ålder 

(Jönsson, 2016). Kvinnor har högre sjukskrivningstal än män till följd av diagnoser relaterade 

till hörsel förutom tinnitus där fler män är sjukskrivna. Män har generellt något sämre hörsel än 

kvinnor och särskilt i de högre frekvenserna. Män är också till större del bullerexponerade i 

arbetet än kvinnor. De som en gång varit sjukskrivna till följd av ohälsa relaterat till hörsel löper 

tre gånger så stor risk att få gå i förtidspension ( Friberg, Rosenhall & Alexandersson, 2013). 

Fortsatt forskning är nödvändig för att komma till rätta med bullerutlösta hörselnedsättningar i 

arbetslivet. Det sägs ovan att män är mer bullerexponerade i arbetet än kvinnor men det sägs 

också att kvinnor har något bättre hörsel än män. Kan det då bero på yrkesval eller är det bara 

ren fysiologisk skillnad? Hos gruppen flygtekniker är kvinnor för få för att utgöra ett tillräckligt 

urval. Det hade varit intressant att undersöka vidare då yrket som flygtekniker medför samma 

bullerexponering för både kvinnor och män.   

 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 )  är det 

en rättighet som arbetstagare att inte utsättas för risk för skada eller funktionsnedsättning i  

arbetsmiljön. Alla  har rätt att bevara sin hörsel oberoende av arbetsplats. Det är viktigt att som 

arbetstagare kunna lita på att riskbedömningar gjorts och att personlig skyddsutrustning 

motsvarar de krav som ställs för det aktuella arbetet. WHO:s handlingsplan 

(http://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_en_web.pdf?ua=1) för 

arbetstagares hälsa innebär att vetenskap, beprövad erfarenhet och evidens ska ligga till grund 

för förebyggande av ohälsa och främjande av hälsa i arbetsmiljön. Ökad tillgänglighet till 

företagshälsovård med tillräcklig kompetens ingår också i handlingsplanen. Buller har visat sig 

medföra fler hälsorisker än skador i hörselorganen som till exempel hjärt-kärlsjukdom, stress 

och sömnsvårigheter (Nietzel et al., 2014).  Enligt Hjalte et al. (2012) upplever hörselskadade 

personer med stressigt arbete bristande fysisk hälsa och lägre psykologiskt välbefinnande än 

normalt hörande personer. Det innebär att det kan vara mer viktigt att komma till rätta med 

buller och att det preventiva arbetet stärks både vad gäller utbildning, motivering till att använda 

hörselskydd och kontakt med företagshälsovård för stöd till arbetsgivaren samt uppföljning av 

åtgärder för de anställda. Här har företagssjuksköterskan inom försvarshälsan en viktig roll med 

sin specifika kunskap om bullernivåer inom försvarsmakten som arbetsplats. På flygflottiljerna 

http://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_en_web.pdf?ua=1
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har dessutom företagssjuksköterskan unik kunskap om där rådande bullernivåer, krav på 

hörselskydd och tillräckligt täta intervall för hörseltest. Om WHO:s (1986) inriktning att hälsa 

kan ses som en resurs i vardagen i stället för ett mål som ska uppnås, får det preventiva arbetet 

en större betydelse. Socialstyrelsens offentliga utredningar (SOU) skriver i en rapport att 

åtgärder som kan visa sig gynnsamma för det preventiva hälsoarbetet på arbetsplatsen kan vara 

positivt för anställda generellt men också för den enskilde arbetstagaren. Det bör klarläggas vid 

införande av hälsoprogram med hälsoundersökningar om syftet är etiskt godtagbart och leder 

till positiva effekter för de anställda samt vilka förutsättningar som blir gällande (SOU 

2011:63).  

 

Att göra större studier som också inkluderar andra länders flygvapen, medför risk för att 

förutsättningarna skiljer sig vad gäller arbetsmiljö och bullerexponering. Flygtekniker inom 

civilt flyg har inte samma förutsättningar och heller inte samma bullernivåer (Smedje et al., 

2011). Det som kunde gjort den aktuella studien mer komplett hade varit en betydligt större 

population flygtekniker, längre uppföljning samt att undersöka procentuell användning av 

hörselskydd hos flygtekniker i Sverige både på arbete och på fritid vid olika aktiviteter och 

sedan jämföra med andra grupper och för samma variabler. I framtida forskning bör också 

fritidsbuller vägas in och studeras. Det kan utgöra en betydande faktor hos individens 

hörselförändring.  På arbetsplatsen kan information om fritidsbuller missas medvetet eller 

omedvetet vid undersökningar (Mosites, Neitzel, Galusha, Trufan, Dixon-Ernst & Rabinowitz, 

2016). Känslan finns att flygtekniker är medvetna genom utbildning om att det är viktigt att 

skydda hörseln i alla sammanhang även utanför arbetet. Försvarsmaktens hörselvårdsprogram 

verkar fungera väl. Det är tidigare undersökt på vissa grupper av anställda i försvarsmakten och 

nu i den aktuella studien på en grupp flygtekniker och ingen försämring gentemot icke 

bullerexponerade grupper kunde visas. Flygteknikerna har  mycket hög bullerexponering under 

sitt yrkesverksamma liv men kan ändå bevara sin hörsel.  

 

Klinisk nytta 

Försvarsmakten har ett etablerat hörselvårdsprogram som uppdateras kontinuerligt i samband 

med ny vetenskap. Det är viktigt att programmet hålls uppdaterat och att det utvärderas genom 

att företagssjuksköterskan på försvarshälsan följer de anställdas hörselförändring över tid. I 

miljön kring flygplan förekommer mycket höga bullernivåer vilka inte kan minskas. Det är 

därför av största vikt att alla andra åtgärder som kan skydda flygteknikernas hörsel vidtas. 
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Studien kan bidra till att få en indikation om flygteknikers hörselförändring och ge information 

om hörselvårdsprogrammets nytta inom försvarsmakten.  

 

I ett större perspektiv kan studien bidra till ökad kunskap för att förebygga arbetsrelaterad 

hörselnedsättning och andra hälsoproblem som buller kan bidra till såsom hjärt-kärlsjukdom 

stress och sömnsvårigheter. Studien visar att hörseln kan bevaras trots hörselskadliga 

bullernivåer med gemensamma ansträngningar av anställda, arbetsgivare och 

företagshälsovård.  

Konklusion 

Studien påvisar inte några stora förändringar i diskantmedelvärden hos flygteknikerna under 

fem års tid. Under delar av flygteknikerns yrkesliv tycks åldersfaktorn inte spela lika stor roll 

som hos icke bullerexponerade grupper. Det ser ut som att de kan bevara sin hörsel även i högre 

ålder i yrkeslivet trots hög bullerexponering i arbetet. Det skulle kunna förklaras med 

flygteknikernas utbildning i hörsel, buller och användandet av hörselskydd.  Det är dock för 

litet urval för att resultatet ska vara överförbart på en större grupp eller möjligt att dra några 

säkra slutsatser av.  
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