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Sammanfattning 

Bakgrund: Det finns flera negativa konsekvenser för de individer som utsätts för 

långvarig exponering av buller. Till exempel högre stressnivåer, sömnsvårigheter och 

framförallt risker för skador på hörselsystemet. Bullrets egenskaper har ett direkt 

samband med dessa negativa konsekvenser. Flygplanets specifikationer påverkar hur 

starkt bullret är i kabinen men kan möjligen generaliseras till AFS (2005) lägre 

insatsvärden. Flera studier undersöker yrkesgrupper i samband med bullerexponering 

och de negativa konsekvenserna. Dock påträffas få studier som undersöker 

kabinpersonalens välmående i en bullersam arbetsmiljö. Inom forskning blir 

kabinpersonal ofta bortvald till förmån för piloter eller andra yrkesgrupper. 

Syfte: Syftet med denna undersökning är att granska om kabinpersonalen upplever 

några av de negativa konsekvenserna orsakat av buller. 

Metod: En enkätundersökning med bekvämlighetsurval genomfördes. Genom en 

operationalisering av huvudvariabeln bullerpåverkan skapades undervariablerna 

stress, sömn, hörsel och bullerexponering. Enkäten baserades på dessa undervariabler. 

Resultat: Av enkätens resultat kan det inte med säkerhet utläsas om 

flygplansbullrets negativa effekter kan ha en inverkan på personalen som arbetar i 

flygkabinen. Stress på grund av ljudnivån, störningar i sömnen samt värk i nacke och 

axlar är vanligt förekommande problem bland kabinpersonalen.  

 

Abstract 

Background: Long-term noise exposure can cause increased stress levels, sleep 

disturbance and hearing loss. The qualities of the noise directly affects the outcome of 

the consequences. The specifications of the airplane effects the in-cabin noise levels 

and can be generalized to the AFS (2005) lower action values.   

Aim: The purpose of this study is to examine whether the cabin crew experience any 

of the negative effects caused by noise. 

Method: operationalization of the main variable “negative effects of noise 

exposure” and creating a survey designed for cabin crew. The completed survey 

included questions regarding sleep, stress, hearing and noise exposure. 

Results: Results from the survey show that cabin crew share common difficulties 

regarding stress due to in cabin noise level, sleep disturbances and pains in neck and 

shoulders. No reliably connection can be seen regarding impact of noise exposure. 

Keywords: Noise, Noise exposure, Cabin crew, Negative effects of noise 

exposure, airplane, Sound environment, work environment. 
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1. Inledning 

Arbetets avsikt är att undersöka kabinpersonalens subjektiva välmående i förhållande 

till det flygplansbuller som personalen exponeras för. Forskningsfrågan valdes då det 

råder brist på forskning inom det specifika området, trots de uppenbara riskfaktorer 

som finns gällande kabinpersonalens bullerexponering. 

Det finns många andra studier som undersöker samband mellan hörselnedsättning och 

bullerexponering inom olika yrken. Till exempel har Behar, MacDonald, Lee, Cui, 

Kunov och Wong (2004) undersökt bullerexponering hos musiklärare. Landen, 

Wilkins, Stephenson och McWilliams (2004) har undersökt bullerexponering och 

hörselskador hos gruvarbetare. Dock har få studier påträffats där forskare undersökt 

hörselnedsättning och negativa effekter av buller i samband med kabinpersonalens 

yrke. Det finns därmed en anledning att undersöka om kabinpersonal är en yrkesgrupp 

som befinner sig i en riskzon för hörselnedsättning eller andra konsekvenser påverkat 

av buller. 

2. Bakgrund 

2.1 Ljud 

Ljud uppstår när det skapas vibrationer i luft. Dessa är mekaniska svängningar som 

skapar tryckvariationer i ett medium. För att ett ljud skall kunna uppstå krävs en 

energikälla, ett medium och ett vibrerande objekt (Emanuel & Letowski, 2009). Till 

exempel kan ljud uppstå i luft från människans lungor och stämband vilket fungerar 

som energikällan och vibrerande objekt till ljudet. Vibrationerna från människan 

sprider sig likt en våg och sätter omgivande luftpartiklarna i rörelse genom 

förtätningar och förtunningar av luftmolekyler (Kjellberg, 1990). När dessa 

tryckvariationer når örat tolkar hörselsystemet vibrationerna som ljud. 

Definitioner för ljudtrycksnivåer: (LEX, 8h [dB]) och innebär ekvivalent A-vägd 

ljudtrycksnivå normaliserad till en åttatimmars arbetsdag. Denna mätning omfattar 

allt buller i ljudmiljön inklusive impulsljud (AFS, 2005).  

2.2 Hörselsystem 

Örat består av ytterörat, mellanörat och innerörat. Ytter- och mellanörats främsta 

uppgift är att samla upp och leda ljudet vidare till innerörat. Ytterörat fungerar även 

som ett skydd för mellanörat genom att förhindra olika föremål att komma in, 

stabilisera miljöförhållandena vid ingången till mellanörat samt skydda mot vind och 

fysiskt trauma. Ytterörat har också en selektiv förstärkning av ljud som baseras på 

vilken frekvens och riktning ljudet kommer ifrån (Emanuel & Letowski, 2009). 

Hörselgången som förbinder ytter- och mellanörat fungerar som en ljudförstärkare 

genom att resonans uppstår i den rörformade hörselgången. Ljudet når sedan 

trumhinnan som finns i mellanörat där trumhinnan sätts i rörelse av ljudvågorna. 

Trumhinnan i sin tur sätter de tre hörselbenen i rörelse: hammaren, städet och 

stigbygeln. När hörselbenen rör sig trycks stigbygelplattan mot det ovala fönstret. När 

ovala fönstret utsätts för vibrationer skapas vågor i vätskan (endolymfa och 

perilymfa) som finns i innerörat. Innerörat består av hörselorganet även kallad 

koklean och balansorganet. Kokleans storlek kan liknas vid storleken av en ärta och 

har formen av en snäcka. I koklean finns en spiralformad kanal, inuti finns 

basilarmembranet som sätts i rörelse av vätskevågorna. På basilarmembranet finns 

både inre och yttre hårceller. När basilarmembranet rör sig böjer sig de inre och yttre 
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hårcellerna och en neurofysiologisk signal skickas vidare via nervceller upp mot 

hjärnan och hörselkortex (Emanuel & Letowski, 2009). 

2.3 Stress 

Enligt Åkerstedt och Kecklund (2013) är stress kroppens reaktion på en oförberedd 

händelse eller ett hot. Vad som upplevs som stressfullt är individuellt och beror bland 

annat på tidigare erfarenheter. I en stressfull situation reagerar kroppen genom att 

frisätta hormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol. Dessa hormoner medverkar 

till att hjärtat slår snabbare och att musklerna snabbt får energi. Kortsiktigt kan 

individen gynnas genom en stunds förhöjd uppmärksamhet och beredskap men 

förhöjd stress under längre tid kan leda till flera negativa konsekvenser. Till exempel 

kan hjärt- och kärlsjukdomar uppstå vid långvarig stress och även många subjektiva 

hälsoproblem. Dessa hälsoeffekter inkluderar exempelvis trötthet, smärta i 

korsrygg/skuldror, huvudvärk och nedstämdhet. Stress kan även orsaka sömnproblem 

och mycket tyder på att sömnproblem även orsakar ökad mottaglighet för stressens 

negativa effekter (Åkerstedt & Kecklund, 2013). 

Spänningar i nacke och axlar är även ett vanligt stressymptom för personer med ett 

stressfullt arbete (Fanavoll, Nilsen, Holtermann & Mork, 2016).  

2.4 Utmattning 

Utmattning innebär att en långvarig överansträngning orsakar orkeslöshet och en 

avsaknad av livsglädje. Den långvariga överansträngningen kan skapa en känsla av 

förlamande trötthet. De tidigare nämnda symtomen är tydliga varningssignaler som 

kan leda till utmattningsdepression. En person med utmattningsdepression kan 

uppleva ytterligare symptom så som nedstämdhet, bristande intresse för sociala 

aktiviteter, minskad energi, ökad trötthet, dåligt självförtroende, skuldkänslor och 

sömnstörningar (Ekstam, 2001). 

2.5 Buller 

Enligt Fligor, Chasin och Neitzel (2015) är buller en term som används för att 

beskriva oönskade omgivningsljud som kan påverka människan negativt. Ljud från 

susande fläktar, skrällande maskiner eller från en trafikerad gata kan upplevas som 

bullersamma. Buller kan även vara musik eller människoprat vilket innebär att buller 

är av subjektiv uppfattning som är beroende på bullrets informationsinnehåll 

(Kjellberg, 1990).  

Bullrets varaktighet, frekvenssammansättning, ljudnivå och variabilitet över tid 

påverkar risken för hörselskada och de negativa påföljderna som buller erhåller. Om 

en individ utsätts för buller med hög ljudstyrka över en längre tidsperiod kan dessa 

ljud påverka individen både fysiskt och psykiskt (Fligor et al., 2015). 

2.5.1 Hörselnedsättning påverkat av buller 

Buller kan orsaka tillfälliga eller permanenta skador i människans hörselsystem 

genom att påverka de olika strukturer och funktioner som finns i hörselsystemet. 

Bullrets ljudnivå och individens exponeringstid är avgörande för hur allvarlig skadan 

blir på hörselsystemet. Bullrets inverkan på hörselsystemet leder till en försämrad 

funktion av hörselsystemet, främst på grund av att hårcellerna skadas, vilket i sin tur 

leder till en sensorineural hörselnedsättning. Utöver bullrets ljudnivå och individens 

exponeringstid påverkar även bullrets frekvensspektrum risken för hörselnedsättning, 
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det vill säga vilka frekvenser som bullret innehåller. Koklean i innerörat är 

tonotopiskt organiserad, vilket innebär att ljud som kommer in via örat stimulerar ett 

specifikt område på basilarmembranet (Fligor et al., 2015).  

Människan kan optimalt förnimma frekvenser mellan 20–20000 Hz och alla dessa 

frekvenser har ett speciellt område där basilarmembranet reagerar för just dessa 

frekvenser (Emanuel & Letowski, 2009).  

Frekvensområdet som blir skadat vid bullernedsättning är främst frekvenserna mellan 

3000 och 6000 Hz. Hörtröstklarna omkring detta område, det vill säga under 3000 Hz 

och över 6000 Hz förblir ofta opåverkade. Vid kontinuerlig exponering eller vid 

upprepad exponering för buller expanderar hörselnedsättningen och drabbar även de 

bevarade frekvenserna. En hörselnedsättning där de inre hårcellerna och 

hörselnervfibrerna skadats av buller kan slutligen fortskrida till 60 dB HL (Fligor et 

al., 2015). Ett exempel på hur ett audiogram kan se ut för en person som blivit utsatt 

för buller presenteras i figur 1. 

 

Figur 1 Exempel på ett utmärkande audiogram för en person med bilateral sensorineural 

hörselnedsättning till följd av utökad bullerexponering. Audiogramet är baserat på Fligor et 

al., 2015 och har tillverkats med https://www.hearingaidknow.com/audiogram-creator. 

2.5.2 Tinnitus och buller 

Tinnitus är ett ljudfenomen utan extern akustisk stimulation. Symptomen av tinnitus 

varierar från person till person men stress, ångest och insomningsbesvär är de mest 

förekommande symptomen för de flesta patienter. Tinnitusljuden är av varierande 

karaktär och individuella men upplevs vanligtvis som visslande, pipande eller 

hummande ljud, unilateralt eller bilateralt. Tinnitusfenomenet kan även i vissa fall låta 

som ett mer komplext ljud som förändrar sig över tid (Andersson, Baguley, McKenna 

& McFerran, 2005).  

Som tidigare nämnts påverkas människans hörselsystem i olika grad av starka 

bullernivåer. Tinnitus kombinerat med en skada på de yttre hårcellerna är en vanlig 

konsekvens av en bullerrelaterad hörselnedsättning (Davis & Refaie, 2000). Tinnitus 

och de negativa effekterna av bullerexponering har flera gemensamma symptom som 

bland annat förhöjda stressnivåer och insomningsbesvär. 

2.5.3 Stress och buller 

Buller är en faktor vilket kan orsaka stress. Buller anses vara en ospecifik stressfaktor 

som långsiktigt kan orsaka flera negativa hälsoeffekter. Epidemiologiska studier visar 
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på en förhöjd risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar så som högt blodtryck och 

hjärtinfarkt för personer som under lång tid exponerats för väg- eller flygtrafikbuller 

(World Health Organization, 2011). Även kortvarig exponering för kraftiga 

impulsljud kan orsaka stress. Människans förmåga att vänja sig vid stressreaktionerna 

som aktiveras vid bullerexponering är låg. Detta medför en ökad risk för ohälsa vid 

långvarig bullerexponering (Landström, 2010).  

Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström och Lindberg (2012) skriver i sin 

undersökning om buller och stress i förskolor att studiens resultat kan bekräfta flera 

korrelationer mellan bullerexponering och stressrelaterad ohälsa.  

Moore och Lusk (1997) beskriver att buller kan bidra till ökade stressnivåer och kan 

påverka flera av kroppens system. Buller orsakar fysiska och psykiska 

stressreaktioner och aktiverar det neuro-endokrina systemet. Detta leder till bland 

annat förhöjt blodtryck och hjärtrytm. 

Ljungberg och Neely (2007) konstaterar att buller leder till stress i form av subjektivt 

upplevd stress. I undersökningen fick flera testpersoner utföra kognitiva uppgifter 

samtidigt som de exponerades för buller och/eller kroppsligavibrationer. Denna 

undersökning analyserade individens subjektiva stressreaktion och individens 

objektiva stressnivå med hjälp av salivprover. I salivproverna analyserades 

steroidhormonet kortisol vilket utsöndras från binjurarna under stress. Resultaten 

visade att test med enbart kroppsliga vibrationerna ökade individens stressnivå men 

inte i den utsträckningen för att bli statistisk signifikant. Dock upptäcktes ett tydligt 

samband mellan buller och individens subjektiva stressnivå. 

2.5.4 Utmattning och buller 

I World Health Organization (2011) beskrivs det att människor kan reagera på buller 

på flera olika sätt, bland annat genom utmattning. Landström (2010) beskriver hur 

buller kan orsaka mental utmattning och att buller kan bidra till en direkt ökad 

tröttnad. Trötthetseffekter kan förekomma i samband med exponering för infraljud 

och lågfrekventa ljud men förekommer även vid exponering för buller som är 

repetitivt eller monotont.  

Tabraiz, Ahmad, Shehzadi och Asif (2015) skriver i sin artikel hur trafikbuller 

påverkar parkeringsvakters fysio-psykologiska hälsa. Resultaten i undersökningen 

visar på att ett stort antal parkeringsvakter upplevde utmattning och överdriven 

trötthet på grund av bullerexponering. Resultaten visade att många fysio-psykologiska 

effekter ökade vid längre exponeringstid. Till exempel ökade bland annat depression, 

muskelvärk, tinnitus, sömnproblem och koncentrationssvårigheter.  

I en undersökning utförd av Sjödin et al. (2012) fann man att subjektiva känslor så 

som irritation och utmattning kunde associeras till bullerexponering. Irritation och 

utmattning som konsekvens av buller orsakade sedan en risk för höga stressnivåer och 

trötthet. 

2.5.5 Negativa effekter av buller och konsekvenserna av att arbeta i en 
bullersam arbetsmiljö 

Enligt Kjellberg (1990) har buller flera primära negativa effekter som kan resultera i 

både psykologiska och fysiologiska reaktioner samt en generellt försämrad hälsa.  

Att arbeta i buller kan leda till hög stress, minskad koncentration, utmattning och 

sömnsvårigheter (Fligor et al., 2015).  

Obehag, irritation och distraktion är vanligt förekommande reaktioner vid 
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bullerexponering men som tidigare nämnts är dessa subjektiva reaktioner individuella 

och beror på bullerkällans informationsinnehåll (Kjellberg, 1990). När en individ 

utsätts för ett buller med varierande informationsinnehåll över tid förekommer 

omedelbara fysiologiska reaktioner. Ett buller med varierande informationsinnehåll 

kan till exempel vara ett buller som har inslag av impulsljud eller har varierande 

intensitet för olika frekvenser och som även förändrar sig med tiden. 

Kjellberg (1990) menar att den omedelbara reaktionen av buller är en 

uppmärksamhetsreflex som kallas för orienteringsreaktionen. Ändamålet för denna 

automatiska reflex är att öka människans beredskap och rikta uppmärksamheten till 

det i miljön som förändrar sig. Att arbeta i buller kan därför bli problematiskt då 

uppmärksamheten ideligen riktas från arbetsuppgiften. Denna reflex försvagas vid 

upprepade förändringar i ljudmiljön och försvagas ytterligare om bullret saknar ett 

betydelsefullt informationsinnehåll. Denna uppmärksamhetsförsvagning kallas för 

habituering. Habituering är alltså människans sätt att kunna avsiktligt ignorera buller 

och förändringar i ljudmiljö. Detta är en mycket viktig egenskap för de personer som 

arbetar i en bullersam arbetsmiljö.  

Utöver de omedelbara effekterna har buller även ihållande fysiologiska påföljder som 

påverkar människans hjärt-kärl-system och utsöndringen av stresshormoner. Kjellberg 

(1990) beskriver att redan vid lägre bullernivåer är det vanligt att det diastoliska 

blodtrycket ökar och att cirkulationen i fingrarna minskar men ofta ser man inga 

större fysiologiska reaktioner. Vid högre bullernivåer har man dock iakttagit ökad 

muskelspänning och störd peristaltik i magsäcken som är ett tecken på stress. 

Arbetsuppgifter i kombination med buller på 70 dB(A) visade sig öka utsöndring av 

adrenalin och noradrenalin. Det har även visat sig att olika mentala arbetsuppgifter 

försvåras avsevärt av bullerexponering och att en individ ofta behöver anstränga sig i 

högre grad för att kunna prestera på sin normala prestationsnivå när de utför uppgifter 

i buller. Kjellberg (1990) beskriver även att ansträngande arbetsuppgifter i 

kombination med starka bullernivåer ökar risken för hjärtinfarkt.  

I synnerhet påverkar buller människans hörselsystem vilket kan leda till en 

sensorineural hörselnedsättning. En sensorineural hörselnedsättning kan gradvis 

uppstå redan vid ljudstyrkor mellan 75-78 dB(A) om individen utsätts för bullret 

under en längre tidsperiod. Bullrets frekvensspektrum, nivå och individens 

exponeringstid är alla aspekter som påverkar risken för hörselnedsättning och 

påföljden av de negativa effekterna (Fligor et al., 2015). 

Enligt Bagger-Sjöbäck et al. (2012) är känsligheten för buller individuell vilket 

förmodas bero på genetiska faktorer. 

2.6 Piloter och kabinpersonal 

Amnér och Rydén (2001) beskriver att piloter och kabinpersonal behandlas och 

betraktas mycket olika trotts att det finns ett nära samarbete mellan de olika 

arbetsgrupperna. Chute och Weiner (2009) menar att piloter och kabinpersonal ofta 

ses som två separata arbetsplatser med olika kulturer. Dessa två kulturer har olika 

ansvar och anseende vilket skapar en klasskillnad ombord på flygplanet. Denna 

klasskillnad leder ofta till att piloter och kabinpersonal har dålig kommunikation 

vilket kan bero på att kabinpersonalen upplever att de är i underläge i förhållande till 

piloterna. De olika arbetsgrupperna betraktar även sina egna arbeten mycket olika. 

Piloter beskriver gärna sitt arbete som en karriär medan kabinpersonal ofta bedömer 

arbetet som ett ”tillsvidarejobb”. 

Enligt Amnér och Rydéns (2001) enkätundersökning visade det sig att fler än hälften 

av kabinpersonalen hamnat inom yrket av rent slumpmässiga skäl. 
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Det finns en eventuell särbehandling mellan de olika yrkesgrupperna ur ett 

forskningsperspektiv. Mycket av forskningslitteraturen handlar enbart om piloter och 

kabinpersonalen exkluderas ofta utan uppenbar anledning. Till exempel har Falcão, 

Luiz, Schütz, Silva Mello och Magalhães Câmara (2014) undersökt piloters hörsel i 

samband med bullerexponering i cockpit. Resultaten visade att nästan 30 procent av 

de undersökta piloterna hade eventuell sensorineural hörselnedsättning och att 

hörselnedsättningen var speciellt framträdande på vänster öra. 

Lindgren, Wieslander, Dammström och Norbäck (2008) har utfört en liknande studie i 

Sverige där de konstaterar att hörselnedsättning hos piloter inte var mer 

förekommande än hos rikssnittet. I denna studie fann man även att hörselnedsättning 

var mer framträdande på vänster öra. Även annan forskning som inte involverar 

bullerexponering som till exempel strålning exkluderar kabinpersonalen. I en studie 

har Goodson et al. (2013) undersökt piloters exponering för ultraviolet strålning i 

cockpit. Resultatet från studien visar att det finns en eventuell ökad risk för hudcancer 

men att risken troligtvis kommer från exponering för ultraviolet strålning utomhus 

och inte från exponering i cockpit. 

2.7 Förhållanden och arbetssituation i kabinpersonalens arbetsmiljö 

Amnér och Rydén (2001) beskriver att den tidigare allmänna uppfattningen av 

kabinpersonalens yrke, som tidigare benämndes flygvärdinna, var att det var ett 

kvinnodominerat yrke med ett särskilt framhållande för service. Denna uppfattning 

var en trivialisering av arbetet och passagerarsäkerhet ansågs vara något som kom i 

andra hand och att yrkets huvudsakliga åtagande var service ombord och framhävning 

av professionens glamour. I realiteten har kabinpersonalen ett stort ansvar för många 

människor och ställs inför stora krav om en nödsituation skulle inträffa. Personalen 

måste arbeta i dessa nödsituationer på ett adaptivt sätt genom att kunna hantera 

passagerarna och dessutom tillämpa nödrutiner. Kabinpersonalen förväntas även att 

kunna hantera många andra kritiska situationer med professionell hantering som till 

exempel att kunna ta hand om passagerare som plötsligt insjuknat. 

Amnér och Rydén (2001) beskriver att kabinpersonalens arbetsmiljö är speciell i 

många avseenden. Kabinpersonalen arbetar i en stressfull och trång arbetsmiljö där de 

ofta är under hård tidspress. Arbetet är både fysiskt, psykiskt och socialt ansträngande 

på många sätt. Den fysiska miljön karakteriseras av starka bullernivåer, dålig 

luftkvalitet, emellanåt kraftiga vibrationer och varierande lutningar på golvet. I denna 

miljö förväntas kabinpersonalen vara mästare på kommunikation mellan både 

kollegor, piloter och passagerare. De behöver även förflytta en tung serveringsvagn 

under dessa omständigheter.  

En artikel skriven i Air Safety Week (2011) visade det sig att en flygvärdinna hade 

flera fysiska utmattningsskador som berodde på upprepade tunga lyft och böjningar. 

Skadorna orsakads även av att hon behövde dra på serveringsvagnen i kabinen även 

när golvet hade stor lutning. Flygbolagets klädeskod krävde att individen var tvungen 

att använda skor med hälar vilket även bidrog till förslitningsskadorna. 

I kabinpersonalens yrke skall en professionell vänlighet och serviceanda 

upprätthållas. Kabinpersonalen måste vara flexibel på att hantera diverse passagerare 

inklusive barn. Personalen skall kunna hantera flygrädda och ängsliga passagerare 

genom att ge uppmuntringar och känslomässigt stöd till de passagerare som kräver 

det. De skall även kunna ge service och uppvisa professionell pondus till de 

resenärerna i första klass. Ofta annonserar och lovar flygbolagen en orealistisk service 

som kabinpersonalen måste leva upp till (Amnér & Rydén, 2001). 
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Sammanfattningsvis så förväntas kabinpersonalen vara rationella, kommunikativa 

mästare, känslomässiga experter som utstrålar trygghet och beredskap i en väldigt 

krävande och trång arbetsmiljö som är fullsatt med bland annat barn och berusade 

passagerare (Amnér & Rydén, 2001).  

Det finns flera omgivningsaspekter att undersöka i kabinpersonalens arbetsmiljö 

vilket kan påverka personalens välmående. Förutom kabinbuller kan personalen 

möjligen påverkas rent hälsomässigt av andra omständigheter så som vibrationer i 

kabinen, luftkvalitet, luftfuktighet, temperatur distribution och ljusförhållanden i 

kabinen. Mellert, Baumann, Freese och Weber (2008) har utfört en experimentell 

studie där de undersökte flera omgivningsaspekter ur ett hälsoperspektiv. Studien 

inkluderade 22 piloter, 86 flygvärdinnor och 544 testpassagerare. Undersökningen 

utfördes både i en simulerad flygkabin och i verkliga flygplan. Kabinpersonalen och 

piloterna fick genomgå flera tester där fysiologiska parametrar undersöktes parallellt 

med olika flygplansskeenden. Personalen ombord fick även fylla i en enkät där de 

fick besvara olika frågor gällande subjektiva attityder och känslor. Studiens resultat 

visade på att buller och luftkvalitén var de två aspekterna som påverkade personalens 

subjektiva känslor och arbetsprestationer mest och speciellt under längre flygningar. 

Generellt rapporterade personalen symptom som bland annat huvudvärk, trötthet, 

yrsel, irritation, muskel och ledvärk och kalla fötter. Dessa symptom ökade vid längre 

flygresor och orsakades av bland annat flygplanets buller, luftkvalitet, temperatur, 

vibrationer och rörelse. I undersökningen såg man att symptom så som muskelvärk i 

nacke och axlar ökad vid längre flygningar och att individen blev först medveten om 

dessa symptom när bullernivåerna ökade ytterligare i flygkabinen. Lika så minskade 

flera symptom när bullernivåerna sjönk. Studien drar slutsatsen att det finns en 

signifikant relation mellan personalens symptom, subjektiva känslor och flygplanets 

bullernivåer (Mellert et al., 2008). 

 

Av undersökningen utförd av Amnér och Rydén (2001) visade det sig att 

kabinpersonalen ansåg att arbetstider, ledning och omständigheterna i kabinen 

(stress/buller) var det som personalen var minst nöjda med på arbetsplatsen. Värk i 

nacke/axlar var det mest förekommande fysiska symptom som kunde relaterats till 

arbetet. Dessutom angav 28 procent av de tillfrågade att värken berodde på buller och 

stress. I enkäten framkom det även att tidspress är den vanligaste orsaken till stress 

och att 70 procent av de tillfrågade upplevde sömnproblem. 

2.7.1 Arbetstid och vila för kabinpersonal 

Enligt Europeiska unionen (EU, 2014) ska inte kabinpersonal arbeta mer än 190 

timmar över en period på 28 dagar. Arbetstimmarna ska vara jämnt fördelade och 

skall inte överskrida 60 timmar per vecka. Maximal daglig tjänstgöring är 13 timmar 

med vissa undantag. Minimal vilotid innan tjänstgöring från stationeringsort ska vara 

lika lång som föregående arbetstid eller 12 timmar. Vilotid innan tjänstgöring som 

inte utgår från stationeringsort är 10 timmar eller lika lång tid som föregående 

arbetspass. 

Lindgren et al. (2009) skriver att man inte funnit fler bullerrelaterade hörselskador 

bland kabinpersonal än hos rikssnittet. Detta kan eventuellt bero på att 

kabinpersonalen inte exponeras för skadligt buller i långa perioder utan får vila 

hörselsystemet när flygmotorerna är avstängda och flygplanet står på marken. 

Även tiden i incheckning och utcheckning samt transporttid till och från 
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flygplatsen kan ses som en vilotid för hörselsystemet även om det kan förekomma 

buller även där. 

2.8 Flygplansbuller i flygkabin 

Enligt Transportstyrelsen (2016) varierar ljudstyrkan och frekvensspektrumet i 

flygplanet beroende på motorernas konstruktion, ålder och storlek. Mer moderna 

motorer som har ett större luftintag med stora turbinhjul ger ofta ifrån sig ett dovt 

mullrande ljud medan äldre och mindre motorer ofta ger ifrån sig ett vasst och 

visslande ljud. Placeringen av motorerna och flyghöjden modifierar ljudet som 

kommer in i kabinen. Ljud som uppstår av vindbrus hörs olika mycket beroende på 

vart man befinner sig i kabinen men denna ljudnivå är oftast inte märkbar i jämförelse 

med flygplanets hastighetsbuller som produceras när flygplanet färdas omkring 1000 

km/tim. Övriga ljudkällor, till exempel luftkonditioneringen, kan uppfattas som 

bullersam när flygplanet trycksätts eller när den reglerar temperatur och komprimerar 

luft. Även de fläktar ombord som sprider luften i kabinen kan variera i ljudstyrka 

beroende på varvantalet under flygningen.  

Under 40-talet uppmärksammades problem gällande ultraljud från jetmotorer och de 

negativa effekterna hos personalen som arbetade i närheten av dem. Eftersom man 

antog att ultraljud från motorerna orsakade problemen döpte man fenomenet till 

”ultraljudssjukan” (Kjellberg, 1990). Symptomen av att arbeta i närheten av de 

oerhört högfrekventa jetmotorerna var trötthet, yrsel, huvudvärk och illamående. 

Trots allt kunde man inte bevisa med säkerhet att dessa besvär orsakades av 

flygplanets buller och inte ifrån personalens andra ansträngande arbetssysslor. 

Enligt Ivošević, Miljković och Krajček (2012) utvecklar NASA ständigt nya sätt att 

förminska flygplansbuller i flygkabinen. Det enklaste sättet att åstadkomma ett 

lämpligt bullerskydd i flygkabinen är att installera ljudabsorberande material i 

flygkabinsväggarna. Andra bulleråtgärder kan vara att placera motorerna på sådant 

sätt att flygplansvingarna reflekterar bort det mesta av bullret.  

 

2.8.1 Tidigare observerad ljudstyrka i flygkabin 

Ivošević, Miljković och Krajček (2012) har genomfört flera mätningar ombord på två 

kommersiella flygplan där de undersökt ljudstyrka, frekvensomfång och 

ljudexponeringnivå. De två olika flygplanen; Airbus A319-100 och Dash 8Q-400 har 

olika specifikationer vilket kan utläsas i tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
13 

Tabell 1 Specifikationer för flygplanstyperna Airbus 319 och Dash8-Q400 

 Airbus 319 Dash8-Q400 

Antal säten 132 76 

Flygkroppens längd 33,84 m 32,83 m 

Vinglängd 122,40 m2 63,08 m2 

Max vikt ombord 70000 kg 29257 kg 

Max marschhastighet 834 km/t 667 km/t 

Max marschhöjd 11900 m 7620 m 

Motorer 2x CFM 56 2x Pratt & whitney, PW 

150A 

 

Den betydande skillnaden mellan flygplanen är att Dash 8-Q400 är ett mindre 

propellerflygplan medan Airbus är ett större flygplan som drivs av jetmotorer. Det är 

värt att notera att hypotesen som Ivošević et al. (2012) hade för undersökningen var 

att Dash 8-Q400, det vill säga det mindre propellerflygplanet, skulle ha starkare 

bullernivåer. Ivošević et al. (2012) använde sig av instrumentet Nor140 sound 

analyser för att utföra mätningar i olika flygskeenden för båda flygplanen. Resultaten 

av mätningarna för ekvivalent ljudtryck (Leq) för olika oktavband vid flygplanets 

uppstigning redovisas i figur 2, flygplanets rekommenderade marschhastighet i figur 3 

och flygplanets landning i figur 4. 

 

Figur 2 Ekvivalent ljudstyrka vid uppstigning. 
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Figur 3 Ekvivalent ljudstyrka vid rekommenderad marschhastighet. 

 
Figur 4 Ekvivalent ljudstyrka vid landning. 

Mätningarna utförda av Ivošević et al. (2012) visar att det främst är låga frekvenser 

som har stark ljudstyrka och att ljudtrycksnivåerna för flygplanets rekommenderade 

marschhastighet ligger runt 75 – 80 dB(A) för de båda kommersiella flygplanen. Vid 

start och landning är ljudtrycksnivåerna starkare för båda flygplanen vid alla 

frekvenser. Resultatet visar även att det större flygplanet Airbus A319 har generellt 

starkare ljudnivå än Dash 8Q-400.  

Ozcan och Nemlioglu (2006) har även gjort bullermätningar. Deras resultat från 103 

bullermätningar ombord Airbus A321 uppstod bullernivåer i kabinen från 58 till 85.5 

dB(A). Mätningar utfördes under alla flygskeenden som till exempel flygets start, 

rekommenderade marschhastighet och landning.  

De mätningar utförda av Ozcan och Nemlioglu (2006) ombord Airbus 321 

överensstämmer relativt med mätningarna som Ivošević et al. (2012) utförde ombord 

Airbus A319 och Dash 8Q-400. Även dessa resultat visar att bullernivåerna är 

starkare vid start och landning.  

Lindgren, Wieslander, Nordquist, Dammström och Norbäck (2009) utförde 

ekvivalent personexponeringsmätningar (Leq) dB(A) på sex olika typer av 

flygplan i Sverige. Mätningarna utfördes med hjälp ut av en Spark 706RC, noise 

dosimeter från gate till gate vilket då inkluderar alla flygskeenden och dessutom 

mätresultat utanför flygkabinen. Dessa resultat visade nivåer på 75-81 dB(A) 
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baserad på kabinpersonalens åtta timmars arbetsdag vilket motsvarar 4-5 

flygningar. 

2.9 Arbetsmiljöverkets föreskrifter för buller på arbetsplats 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2005:16) innehåller flera reglementen 

om buller på arbetet. Föreskrifterna har utformats för arbetstagarens säkerhet och 

hälsa i samband med yrken som är bullersamma. Buller utgör en stor belastning på 

arbetstagaren och förutom att buller kan orsaka hörselskador kan buller även vara 

störande och tröttande. Arbetsmiljöverkets insatsvärden kan användas som underlag 

vid utförandet av mätningar i arbetsmiljön och gör det sedan möjligt för arbetsgivaren 

att vidta lämpliga åtgärder om det konstateras att bullret i arbetsmiljön kan leda till 

hälsorisker för arbetstagarna. Exponeringsvärden delas in i tre olika insatsvärden och 

gränsvärden för bedömning av hörselskaderisk för daglig bullerexponeringsnivå: 

undre insatsvärden, övre insatsvärden och gränsvärden. Dessa värden kan utläsas i 

tabell 2. Vid tillämpning av dessa insatsvärden skall hänsyn inte tas till användning av 

hörselskydd.  

Tabell 2 Exponeringsvärden och gränsvärden 

Insatsvärden Undre insatsvärden Övre insatsvärden 

Daglig 
bullerexponeringsnivå 
Lex, 8h [dB] 

80 dB 85 dB 

Maximal a-vägd 
ljudtrycksnivå Lpafmax[dB] 

- 115 dB 

Impulstoppvärde 
Lpcpeak[dB] 

135 dB - 

Gränsvärden  - 

Daglig 
bullerexponeringsnivå 
Lex, 8h[dB] 

85 dB  

Maximal a-vägd 
ljudtrycksnivå Lpafmax[dB] 

115 dB  

Impulstoppvärde 
Lpcpeak[dB] 

135 dB  

 

Enligt AFS (2005) måste arbetsgivaren undersöka arbetsförhållanden och bedöma 

riskerna till följd av exponering för buller i arbetet. Till exempel måste nivå, typ och 

varaktighet undersökas samt risken för impulsljud. Om den genomsnittliga ljudnivån 

överstiger eller är lika med 85 dB(A), det vill säga det övre insatsvärdet, under en åtta 

timmars arbetsdag skall orsaken utredas och åtgärder vidtas för att minska 

exponeringen. Personalen skall även få tillgång till rutinmässiga 

hörselundersökningar. Om bullerexponeringen är över eller lika med 80 dB(A), det 

vill säga det undre insatsvärdet under en åtta timmars arbetsdag, skall arbetstagaren få 

tillgång till och använda hörselskydd. Arbetsgivaren skall även se till att personalen 
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får adekvat information om vad riskerna i samband med bullerexponering innebär 

samt metoder för att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador. 

Bullerexponeringen får inte överskrida gränsvärdena i tabell 1. Om detta skulle ske 

måste arbetsgivaren vidta omedelbara åtgärder för att minska bullerexponeringen och 

utreda orsakerna (AFS, 2005).  

2.10 Tidigare forskning 

Av antalet anmälda arbetsrelaterade sjukdomar i Sverige 2015 utgjorde fysikaliska 

faktorer 14 procent. Bland fysikaliska faktorer var buller den vanligaste och var mer 

förekommande hos män än bland kvinnor. Totalt anmäldes 610 arbetsrelaterade 

sjukdomar där buller misstänks vara den bakomliggande faktorn. Nästan tre av fyra 

bullerskador drabbade män. Enligt anmälningarna orsakade bullerskadorna 

hörselnedsättningar och/eller tinnitus. De flesta anmälningarna kom från 

åldersgruppen 60-64 år både hos män och kvinnor (Arbetsmiljöverket, 2016).  

Bullerrelaterade hörselnedsättningar är ett väl undersökt område och det finns gott om 

tidigare forskning. Till exempel skriver Masterson, Bushnell, Themann och Morata 

(2016) om hörselskador bland arbetstagare utsatta för buller i USA. Arbetsrelaterade 

hörselnedsättningar som främst är orsakad av bullerexponering är den vanligaste 

arbetsskadan i USA trots att det finns väldigt bra hjälpmedel i form av hörselskydd 

och andra förebyggande bulleråtgärder. Gruvarbetare hade högst andel hörselskador 

orsakat av buller följt av byggindustrin och tillverkningsindustrin. Offentlig säkerhet 

(polis, brandkår, ambulans) hade lägst andel hörselskador orsakat av buller.  

Hur buller påverkar personal inom flygindustrin är inte lika väl undersökt. Av den 

forskning som finns att ta del av visar Lindgren et al. (2009) att trots exponering för 

relativt höga bullernivåer så har inte kabinpersonalen högre andel personer med 

hörselnedsättning än personer som inte varit utsatta för buller. Detta resultat 

redovisade forskarna efter att de undersökt hörselstatusen bland kabinpersonal i ett 

kommersiellt flygbolag i Sverige. 

Huang och Jiang (2016) har gjort en studie om effekten av bullerexponeringens 

varaktighet på det subjektiva obehaget från kabinbuller i flygplan. Studiens resultat 

visar att obehag av buller ökar signifikant med ökad exponeringstid. 

2.11 Sammanfattning och problemformulering 

Bullermätningarna utförda av Ozcan och Nemlioglu (2006) har likheter med de 

bullermätningar utförda av Ivošević et al. (2012). Båda bullermätningarna visar 

kabinbullernivåer runt 75–80 dB(A) vid flygplanets rekommenderade 

marschhastighet. Bullernivåerna ökar för alla flygplan vid start och landning i viss 

omfattning. Mätningarna belyser även att mindre propellerflygplan inte nödvändigtvis 

har större bullernivåer och att det främst är låga frekvenser som är särskilt 

bullersamma. Bullermätningarna utförda av Lindgren et al. (2009) överensstämmer 

även de med resterande mätningarna och påvisar att bullernivåerna i flygkabinen 

möjligen uppnår arbetsmiljöverkets undre insatsvärde för buller i arbete men inte de 

högre gränsvärdena vid 85 dB(A) (AFS 2005:16). 

Buller kan leda till upplevd utmattning, överdriven trötthet, sömnproblem och tinnitus 

(Sjödin et al., 2012; Tabraiz et al., 2015). Buller kan även bidra till ökade stressnivåer 

(Moore & Lusk, 1997), stressrelaterad ohälsa (Sjödin et al., 2012) och subjektivt 

upplevd stress (Ljungberg & Neely, 2007). 

Även Fligor et al., 2015 beskriver att buller påverkar människan negativt både fysiskt 
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och psykiskt. Vid upprepad eller långvarig exponering kan buller leda till högre 

stress, minskad koncentration, utmattning och sömnsvårigheter. Enligt Kjellberg 

(1990) är buller särskilt påfrestande under arbete och påverkar människans 

arbetsprestation. Vid starkare bullernivåer omkring 75-78 dB(A) och vid kontinuerlig 

exponering eller vid upprepad exponering kan de negativa konsekvenserna avsevärt 

öka samt förstora risken för sensorineural hörselnedsättning och tinnitus (Davis & 

Refaie, 2000; Fligor et al., 2015).  

Baserat på att det finns flera negativa konsekvenser av att arbeta i buller och 

informationen om att det är förhållandevis starka bullernivåer i flygkabinen 

framkommer frågeställningen: påverkas kabinpersonalens välmående av att arbeta i 

en bullersam flygkabin? 

3. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka om kabinpersonalen upplever några 

av de negativa konsekvenserna orsakat av buller. 

4. Metod 

4.1 Forskningsdesign och urval 

Vald forskningsdesign för denna undersökning tillföll enkätundersökning med 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskarna använt de deltagare 

som för tillfället råkar vara tillgängliga. Denna urvalsstrategi kan skapa problem vid 

generaliseringar av resultaten eftersom att man inte vet vilken population stickprovet 

är representativt för. Det är mycket viktigt att utföra en pilotstudie för att validera att 

frågorna inte kan missuppfattas och undersöka hur forskningsinstrumentet faktiskt 

fungerar innan den används i den egentliga undersökningen. Bekvämlighetsurval är 

dock mycket vanligt i organisationsstudier (Bryman, 2011). Urvalet för 

undersökningen definierades genom att tillskriva två behörighetskrav som 

respondenterna var tvungna att uppfylla för att kunna delta i undersökningen.  

1. Att deltagaren var utbildad kabinpersonal och/eller flygvärdinna. 

2. Arbetar för närvarande ombord på flygplan. 

4.2 Operationalisering  

För att precisera den valda problemformuleringen och för att kunna sammanställa 

enkäten med relevanta frågeställningar operationaliserades huvudvariabeln 

”bullerpåverkan” till flera undervariabler. Undervariablerna baserades på de negativa 

effekterna av bullerpåverkan som har faktabaserats. I figur 5 redovisas 

operationaliseringen av huvudvariabeln.  
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Figur 5 Operationalisering av huvudvariabel bullerpåverkan.  

 

Genom att basera frågorna i enkäten på undersökningens undervariabler kan den 

primära huvudvariabeln möjligen diskuteras och besvaras (Bryman, 2011).  

4.3 Enkätundersökning 

Beslutet att genomföra en enkätstudie valdes på grund av deltagarnas antal, den 

geografiska bemärkelsen, (det vill säga flygplatsens lokalisation) den lägre kostnaden 

och snabbare administration för undersökningen (Bryman, 2011). Den färdiga enkäten 

bestod av 12 slutna frågeställningar angående utmattning, bullerexponering, 

hörselproblem och stress i samband med arbete i flygplansbuller. Enkäten innehöll 

även några frågor av demografisk karaktär. För att kabinpersonal med annat 

modersmål än svenska skulle få möjligheten att delta i undersökningen översattes 

enkäten och missivbrevet till engelska av uppsatsförfattarna. För att underlätta 

bearbetningen av resultaten användes slutna frågeställningar i enkäten.  

Enligt Bryman (2011) är slutna frågeställningar lämpligt när en undersökning har 

många deltagare och den bidrar även till att reducera respondenternas feltolkning av 

frågornas betydelse.  

För att underlätta ifyllning av enkäten delades frågorna in i fyra kategorier för att 

belysa att vissa frågor har anslutning till varandra (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010). Denna kategorisering baserades på operationaliseringen av bullerpåverkan. Det 

fanns dessutom en kategori för demografi. 

Frågor gällande demografi och arbetslängd ställdes sist i formuläret för att enligt 

Trost och Hultåker (2016) ökar det respondentens nyfikenhet. 

Till varje enkät bifogades ett informationsbrev. Den svenska och engelska versionen 

av informationsbrevet och enkäten finns som bilaga i slutet på arbetet (se bilaga 1, 2, 

3 och 4). I informationsbrevet framgick det tydligt att medverkan i undersökningen 

var frivillig och anonym. Informationsbrevet innehöll en kort presentation om 

studiens syfte, instruktioner och vägledning för att säkerställa sekretess. Det fanns 

även kontaktuppgifter till både handledare och enkätens kreatörer om frågor eller 

oklarheter skulle uppstå. Enkätfrågorna (se bilaga 3 och 4) tillverkades på egen hand 

och var framtagna med hjälp av operationaliseringen. Till exempel handlade fråga 1–

3 om kabinpersonalens subjektiva upplevelse om sin egen hörsel. Dessa frågor 
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skapades med hjälp av den information som visar på att buller kan orsaka temporära 

och permanenta hörselproblem och tinnitus. Fråga 4–6 handlade om sömn vilket 

baserades på att utmattning, tinnitus och stress i kombination med buller kan orsaka 

sömnbesvär. Fråga 7–8 behandlar frågor om stress vilket baserades på den 

information som visar att buller kan ge förhöjda stressnivåer och orsaka fysiska 

spänningar som till exempel nacke och/eller axlar. Fråga 9–12 handlade om 

exponeringslängd, subjektiv upplevelse av bullernivån, arbetsprestation i samband 

med buller och användning av hörselskydd. Frågorna baserades till exempel på att 

längre exponeringstid påverkar de negativa symptomen avsevärt och att buller 

påverkar arbetsprestationen. De sista frågorna, 13–15 behandlar demografiska frågor 

och hur länge individen arbetat som kabinpersonal.  

Enkäterna med medföljande informationsbrev på svenska och engelska placerades i 

kabinpersonalens crewrum på de två flygplatserna. Fortsatt e-mail och telefonkontakt 

hölls under hela undersökningen för att kontrollera antalet deltagare och för att 

påminna personalen om undersökningen. När enkäten hade varit tillgänglig på 

flygplatserna i en vecka hade endast en person svarat på enkäten därför togs ny 

kontakt med personalansvarig för att få tillgång till att skicka enkäten till ytterligare 

en flygplats. På grund av den nya flygplatsens lokalisation var det inte möjligt att 

skicka fysiska enkäter. Istället skapades en webbenkät med hjälp av Googles 

surveyprogram. Personalansvarig på flygplatsen assisterade med att vidarebefordra 

enkäten via e-mail till de anställda. Sammanfattningsvis var de fysiska enkäterna 

tillgängliga ute på flygplatserna i tre veckor och webbenkäten tillgänglig i två veckor. 

Tre dagar innan enkätundersökningens avslut skickades en påminnelse ut till 

personalen att delta i undersökningen.  

4.4 Validering av enkäten  

För att validera den färdiga enkäten genomfördes en pilotstudie. Enligt Bryman 

(2011) är en pilotstudie viktig för att kontrollera att frågorna blir besvarade på det sätt 

som är tänkt och bidrar även till att studien blir lyckad i sin helhet. Enkäten 

granskades därför både av en oberoende grupp bestående av sex personer samt en 

flygvärdinna som inte deltog i undersökningen. Gruppen påpekade att frågorna ett och 

elva hade invecklade skalsteg som lätt kunnat missuppfattas av respondenterna. 

Skalstegen justerades därför genom att avlägsna det likgiltiga skalsteget. Gruppen 

påpekade även att två av frågorna gällande stress och exponeringstid var i samma 

omfattning och inte tillräckligt olikartade. Detta justerades genom att avlägsna en av 

de likartade frågorna. Genom en kort intervju med flygvärdinnan uppkom ny 

information om vilken handledning personalen fått om buller av sina arbetsgivare. Av 

denna information tillverkades en ny fråga gällande personalens 

hörselskyddsanvändning på arbetet.  

4.5 Analys 

Dataanalys av den insamlade informationen från enkätundersökningen genomfördes 

med hjälp av Microsoft Office, Excel och SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Deskriptiv statistik användes för att redovisa svaren och skapa 

stapeldiagram. Valet att genomföra en deskriptiv statistik och icke-parametrisk analys 

har gjorts på grund av svarsalternativens utformning då det inte finns någon 

ekvidistans mellan skalstegen, det vill säga att det inte går att jämföra avståndet 

mellan ställningsantagandena för svarsalternativen vid ordinal skala (Djurfeldt et al., 

2010).  



 

 
20 

4.6 Etiska principer 

Vid samtal med flygplatsers överordnade har inte några uppgifter om 

undersökningens verkliga djup diskuterats. Enligt Bryman (2011) kallas denna etiska 

ståndpunkt för situationsbetingad etik vilket ställer frågan: Hur mycket skall man 

informera om undersökningen? I denna undersökning valde vi att inte informera om 

de negativa aspekterna av buller med anledningen till att inte influera respondenterna 

eller cheferna så att en negativ klang skulle uppstå. För att undvika en kontroversiell 

anknytning till undersökningen har överordnade på flygplatsen endast fått ta del av 

den informationen som finns i informationsbrevet, det vill säga, samma information 

som deltagarna i undersökningen fått ta del av.  

Enkäten har undersökts av en oberoende grupp för att avlägsna frågor med en negativ 

anknytning. En första korrektion i enkäten var att avlägsna ordet ”problem” innan 

kategoriöverskrifterna. Till exempel ”hörselproblem” korrigerat till: ”hörsel”.  

Enkäten kan möjligtvis innehålla känsliga frågor som kan belysa omedvetna 

riskfaktorer inom personalens yrke som tidigare varit okända (Bryman, 2011).  

5.0 Resultat 

5.1 Enkätresultat för demografi 

Totalt svarade 23 personer på enkäten och av dessa var tre av respondenterna män (13 

%) respektive 20 kvinnor (87 %). Den genomsnittliga åldern var 41 år och varierade 

mellan åldrarna 21 och 62 år, s (standardavvikelse för urval) = 11,66. Antalet år 

personalen arbetat varierade mellan 1 och 37 år där medelvärdet var 14 år, s = 11,14. 

5.2 Enkätresultat för kategorin hörsel 

1. Hur upplever du din egen hörsel? 

Av respondenterna svarade 4 personer av 23 att de upplevde sin egen hörsel som 

mycket bra. 14 personer uppgav att de upplevde sin hörsel som bra och 5 personer 

svarade att de upplevde sin egen hörsel som dålig. Svarsalternativet mycket dålig fick 

inga svar (se figur 6). 

  

Figur 6 Frekvensfördelning av respondenternas svar på enkätfråga 1. 
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2. Upplever du svårigheter att höra efter en dag på jobbet? 

På denna fråga var svaren från respondenterna relativt jämnt fördelade.  

7 personer svarade att de upplevde svårigheter att höra efter en dag på jobbet. 8 

personer svarade att det ibland var svårt att höra efter en dag på jobbet och 8 personer 

svarade att de inte upplevde några svårigheter att höra efter en dag på jobbet (se figur 

7) 

 

Figur 7 Frekvensfördelning av respondenternas svar på enkätfråga 2. 

 

 

3. Upplever du tinnitus? (Sus, pip eller ringningar i öronen) 

På denna fråga svarade 3 personer att de upplevde tinnitus medan 13 personer svarade 

att de ibland/ kunde uppleva tinnitus. 7 personer svarade att de inte upplevde någon 

tinnitus överhuvudtaget (se figur 8). 

 

Figur 8 Frekvensfördelning av respondenternas svar på enkätfråga 3. 
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5.3 Enkätresultat för kategorin sömn/utmattning 

4. Upplever du insomningssvårigheter efter en dag på jobbet? 

2 respondenter svarade att de upplevde insomningssvårigheter efter en dag på arbetet 

och 12 personer svarade att de ibland kunde uppleva insomningssvårigheter efter en 

dag på arbetet. 9 personer svarade att de inte upplevde insomningssvårigheter (figur 

9).  

 

Figur 9 Frekvensfördelning av respondenternas svar på enkätfråga 4. 

 

5. Känner du dig utvilad när du vaknar på morgonen? 

På denna fråga svarade 5 personer att de kände sig utvilade när de vaknar på 

morgonen, 13 personer svarade att de ibland känner sig utvilade när de vaknar på 

morgonen. 5 personer svarade att de inte kände sig utvilade när de vaknar på 

morgonen (se figur 10).   

 

Figur 10 Frekvensfördelning av respondenternas svar på enkätfråga 5. 
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6. Vaknar du ofta på natten? 

7 personer svarade att de ofta vaknar på natten. 12 personer svarade att de ibland 

vaknar ofta på natten och 4 personer svarade att de inte vaknar ofta på natten (se figur 

11).  

 

Figur 11 Frekvensfördelning av respondenternas svar på enkätfråga 6. 

 

5.4 Enkätresultat för kategorin stress 

7. Upplever du spänningar och värk i nacke och/eller axlar? 

8 personer svarade att de upplever spänningar och värk i nacke och/eller axlar. 8 

personer svarade att de ibland upplever spänningar och värk i nacke och/eller axlar 

och 7 personer svarade att de inte upplevde några spänningar eller värk i nacke 

och/eller axlar (se figur 12).  

 

Figur 12 Frekvensfördelning av respondenternas svar på enkätfråga 7. 
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8. Känner du dig stressad på grund av ljudnivån på arbetet? 

4 personer svarade att de känner sig stressade på grund av ljudnivån på arbetet. 14 

personer svarade att de ibland känner sig stressade på grund av ljudnivån på arbetet 

och 5 personer svarade att de inte känner sig stressade på grund av ljudnivån på 

arbetet (se figur 13).  

 

Figur 13 Frekvensfördelning av respondenternas svar på enkätfråga 8. 

 

5.5 Enkätresultat för kategorin bullerexponering 

9. Hur många timmar arbetar du i flygplansbuller en vanlig arbetsdag? 

4 personer svarade att de arbetade mellan en och fyra timmar per dag. 11 personer 

svarade att de arbetade mellan fem och åtta timmar per dag och 8 personer svarade att 

de arbetade mer än åtta timmar per dag (se figur 14).  

 

Figur 14 Frekvensfördelning av respondenternas svar på enkätfråga 9. 
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10. Hur starkt uppskattar du att bullret är i flygkabinen? 

9 personer svarade att de uppskattar bullret i flygkabinen som mycket starkt. 12 

personer svarade att de uppskattar bullret i flygkabinen som starkt. 2 personer svarade 

att de upplevde bullret i flygkabinen som lagom starkt. Ingen av deltagarna svarade 

att bullret i flygkabinen uppskattades som svagt (se figur 15).  

 

Figur 15 Frekvensfördelning av respondenternas svar på enkätfråga 10. 

 

11. Upplever du att ljudnivån på arbetet påverkar dina arbetsuppgifter? 

Sex personer svarade att de tycker att ljudnivån på arbetet påverkar arbetsuppgifterna, 

11 personer svarade att ljudnivån på arbetet ibland påverkar arbetsuppgifterna. Sex 

personer svarade att ljudnivån på arbetet inte påverkar arbetsuppgifterna (se figur 16).  

 

Figur 16 Frekvensfördelning av respondenternas svar på enkätfråga 11. 
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12. Använder du någon form av hörselskydd på arbetet? 

Tre personer svarade att de använder någon form av hörselskydd. Sex personer 

svarade att de använder någon form av hörselskydd ibland medan 14 personer svarade 

att de inte använder någon form av hörselskydd över huvud taget. Se figur 17.  

 

Figur 17 Frekvensfördelning av respondenternas svar på enkätfråga 12. 

6.0 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes till denna undersökning tillföll enkätundersökning med 

bekvämlighetsurval. I denna undersökning skickades enkäter ut till tre olika 

flygplatser. Den insamlade datan sammanställdes för att granska olika samband- eller 

variationsmönster mellan enkätsvaren. Avsikten var att även analysera variationer 

mellan de olika flygplatsernas svar men genomfördes inte på grund av att antalet 

enkäter varierade för mycket mellan de skilda flygplatserna. Svarsalternativet 

”ibland” är möjligen svår definierat och vidsträckt i enkäten men i denna 

undersökning tolkades ”ibland” till vissa frågor som ”till viss del” eller ”stundvis”. I 

enkäten förekom det omedvetna ledande frågor gällande buller och stress.  

Undersökningen använde sig inte av validerade enkätfrågor utan gjorde ett försök till 

att skapa egna frågor vilka baserades på operationaliseringen av bullerpåverkan och 

gjorde sig lämpliga till kabinpersonalens yrke. Detta var ett misstag vilket orsakade 

att enkäten blev ett misslyckande med fundamentala tillkortakommanden. På grund av 

att enkätkreatörernas saknade adekvat erfarenhet om hur en enkätundersökning 

framställs förekom språkliga brister vilket orsakade större validitet- och 

reliabilitetsbrister. Dessa validitetsbrister gör att enkäten inte mäter det är tänkt att den 

skall mäta och frågeställningarna i enkäten blev för generella i sin utformning. Trots 

att enkäten granskades i en pilotstudie kunde inte de bristande felen identifieras.  

I retrospektion skulle enkäten genomgått en större granskning för att finna problemet 

att enkäten inte mäter bullerpåverkan trots att det var enkätens huvudsakliga uppgift. 

Författarna kunde även använt sig av en redan befintlig validerad enkät för att 

undvika problematiken. I hela enkäten förekommer dessa validitetsbrister och 

förorsakar att resultaten med lätthet knytas till någon annan orsak än bullerpåverkan.  

Enligt Trost och Hultåker (2016) skall en enkät stötas och blötas och det tar vanligtvis 
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flera månader att skapa en adekvat enkät. Detta är något som enkätkreatörerna 

kommer att betänka i framtiden. Enkätens reliabilitet kan även ifrågasättas på grund 

av att den är egentillverkad. En icke validerad enkät medför även lägre reliabilitet 

enligt Trost och Hultåker (2016).  

På grund av flygplatsernas lokalisation blev det svårt för undersökarna att ha en 

förstahandskontakt med enkätens respondenter vilket med största sannolikhet har 

påverkat medverkandet i undersökningen. Den elektroniska enkäten i Googles survey 

program gav goda och snabba resultat redan första dagen. En elektronisk 

enkätundersöknings fördelar är att det gör det möjligt för respondenten att svara på 

enkäten var- och när som helst vilket är en begränsning med en vanlig postenkät. Det 

problematiska med en internetbaseradundersökning är att det är omöjligt att veta vem 

som besvarar enkäten och det är även omöjligt att veta om individen uppfyller de 

bestämda behörighetskriterierna. Det kan dock även ses som en god aspekt som 

upprätthåller respondenternas anonymitet. I denna undersökning kunde överordnad 

för flygplatsen begränsa enkätutskicket till enbart kabinpersonal. 

Återigen är enkätfrågorna är inte tillräckligt omfattande för att besvara om 

kabinpersonalen upplever några av de negativa effekterna av bullerpåverkan men 

enkätsvaren kan måhända ge en viss inblick om de gemensamma problem som 

kabinpersonalen upplever och utsätts för i arbetsmiljön. 

6.3 Resultatdiskussion 

Av enkätens resultat kan det inte utläsas med säkerhet om flygplansbullrets negativa 

effekter har en inverkan på personalen som arbetar i flygkabinen. Enkätens frågor är 

för vidsträckta och de besvarade enkäterna kan inte sammanställas för att besvara 

huvudvariabeln bullerpåverkan. Resultaten kan dock möjligen visa att stress på grund 

av ljudnivån, störningar i sömnen samt värk i nacke och axlar är relativt vanligt 

förekommande problem bland kabinpersonalen.  

Enkätresultaten som visar att värk i nacke och axlar vanligt förekommande problem 

hos kabinpersonalen stämmer överens med den undersökningen utförd av Amnér och 

Rydén (2001). I den undersökningen förmodade 28 procent av de tillfrågade att dessa 

problem var orsakade av kabinomständigheterna vilket buller var en huvudfaktor. 

Även om kabinpersonalen själva förmodade att spänningarna möjligen berodde på 

bullerrelaterad stress går det inte att dra slutsatsen eller finna ett definitivt samband 

med hjälp av denna undersökning, eller den undersökning utförd av Amnér och 

Rydén (2001). 

Sjödin et al. (2012) påstår att det finns ett samband mellan stress och buller men värk 

i nacke/axlar är ett mycket vanligt förekommande problem hos alla yrkesgrupper som 

har mycket stressfulla arbeten enligt Fanavoll et al. (2016).  

Mellert et al. (2008) undersökte sambandet mellan kabinpersonalens muskelvärk i 

nacke/axlar i anknytning till tid och buller. Denna undersökning visade att värken 

ökade desto längre tid personalen arbetade och att värken först blev mödosam när 

bullernivåerna ökade i flygkabinen. Tidigare information visar på att kabinpersonalen 

har ett mycket stressfullt arbete samtidigt som de exponeras för buller. Det går dock 

inte att avgöra vad som förorsakar anspänningarna men det är möjligt att det är 

kombination av båda faktorerna. 

Det är mycket svårt att urskilja de fysiska och psykiska effekterna av buller från 

kabinpersonalens andra ansträngande arbetsuppgifter eller personliga 



 

 
28 

fritidssysselsättningar. Hög stress, utmattning och hörselproblem kan likväl ha sitt 

ursprung från ålder, livsstil eller någon annan företeelse. Till exempel skriver Rydén 

och Stenström (2008) att oräkneliga händelser så som skilsmässa eller förlust av 

någon närstående kan ge upphov till högre stress och att även mindre vardagliga 

bagateller kan ge upphov till hög stress som att till exempel fastna i trafiken. 

Kabinpersonalen har ett fysiskt, psykiskt och socialt ansträngande arbete enligt 

Amnér och Rydén (2001). De arbetsrelaterade ansträngningarna kan vara de 

fundamentala orsakerna till att flera i personalen upplever till exempel stress och 

sömnproblem. Även andra omständigheter i flygkabinen kan vara orsaken till 

problemen. Till exempel kan det utläsas av undersökningen gjord av Mellert et al. 

(2008) att luftkvalitet var en aspekt som påverkade kabinpersonalens subjektiva 

välmående i lika stor grad som buller. Med detta i åtanke är det mycket svårt att 

fastställa problemens ursprung. Det är ändå intresseväckande att majoriteten av 

kabinpersonalen exempelvis känner sig stressade i sin arbetssituation. 

Nästan 75 procent av respondenterna upplever att ljudnivån på arbetet ibland eller 

alltid påverkar arbetsuppgifterna. Denna information kan möjligen relateras till det 

Kjellberg (1990) beskriver. Han menar att det har visat sig att olika mentala 

arbetsuppgifter försvåras avsevärt av bullerexponering och att en individ ofta behöver 

anstränga sig i högre grad för att kunna prestera på sin normala prestationsnivå. Även 

om bullernivåerna ligger under arbetsmiljöverkets (2005) gränsvärde upplever nästan 

tre fjärdedelar av respondenterna att bullernivån stör dem i sina arbetsuppgifter. 

Denna rapporterade svårighet gällande interferens i arbetssituation kan möjligen gälla 

kabinpersonalens bristande förmåga till habituering. I annat fall kan frågan möjligen 

missuppfattas och tolkats till att personalen ofta har svårigheter att höra passagerarna 

under flygning, vilket tolkats som interferens. Flygplansbullrets informationsinnehåll 

kan subjektivt anses vara ”okomplicerat”, alltså ett buller som är konstant och som 

inte förändrar sig mycket över tid. Ett sådant buller beskrivs vara lätt att kunna förbise 

enligt Kjellberg (1990).  

Enkätresultaten visar att kabinpersonalen kan uppleva olika sömnproblem till viss del. 

Till exempel svarade hälften av de tillfrågade att de upplevde insomningssvårigheter. 

Undersökningen utförd av Tabraiz et al. (2015) bekräftar att det finns ett samband 

mellan bullerexponering och sömnproblem. I studien visade sig även att utmattning 

var ett förekommande problem vilket kunde leda till andra mer allvarligare 

konsekvenser som till exempel stress. Amnér och Rydén (2001) ställde även frågan 

om kabinpersonalen upplevde sömnproblem. Där visade det sig att 70 procent av de 

tillfrågade upplevde olika typer av sömnproblem. Vid närmare granskning visade sig 

att sömnproblemen oftast berodde på att personalen var rädda för att försova sig vilket 

relaterades till stress. Av de tillfrågade upplevde flera att de hade svårigheter att 

komma till ro, speciellt när de tillbringade natten på en övernattningsort. 

Enligt Åkerstedt och Kecklund (2013) kan även stress leda till sömnproblem. Som i 

frågan gällande muskelvärk och buller är det troligtvis en kombination av båda 

aspekterna även i detta fall. Det finns även andra orsaker som kan förorsaka 

sömnproblem vilket försvårar resultattolkningen ytterligare. Sömnproblemens primära 

orsak blir mycket svår att identifiera då kabinpersonalen utsätts för både stress och 

buller. 

Utifrån enkätresultaten kan det utläsas att 34,8 procent inte upplever några svårigheter 

att höra efter en dag på arbetet vilket innebär att majoriteten vid 65,2 procent 

rapporterar att de har svårigheter eller svårigheter till viss del att höra efter arbete i 
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flygkabin. Lindgren et al. (2009) beskriver att de inte upptäckte fler permanenta 

hörselskador hos personalen än hos populationen i stort men detta enkätresultat 

kan möjligen peka på att kabinpersonalen upplever temporära hörselproblem efter 

flygningar. Resultaten visar även att personalen vanligtvis har bra hörsel efter att 

de fått vila från buller. Även många i personalen rapporterade att de upplever 

tinnitus stundvis eller till viss del. Denna hypotes stärks då enligt Bagger-Sjöbäck 

et al. (2012) skriver att en temporär hörselnedsättning och tinnitus kan uppstå om 

bullerexponeringen är relativt måttlig vid ca 70 dB och graden av temporär 

hörselnedsättning ökar i proportion till bullrets styrka. Denna temporära 

hörselnedsättning normaliseras efter att individen fått vila från bullret. Det tar 

vanligtvis ett dygn för hörseln att normalisera sig men kan ibland ta flera dagar. Om 

individen inte får vila från bullerexponeringen kan denna temporära hörselnedsättning 

övergå till att bli permanent.  

För att reducera arbetsrelaterad bullerexponering kan man som arbetsgivare arbeta 

med tre olika punkter enligt Fligor et al. (2015). Den första punkten handlar om att 

bygga in och isolera bullerkällan så mycket som möjligt. På ett flygplan kan detta 

bli problematiskt att förbättra på grund av de begränsningarna gällande utrymme. 

Den andra punkten handlar om att reducera bullrets färdväg och försöka inrätta 

absorbenter i form av absorberande material eller liknande för att minska 

reflektion och efterklang. En av de främsta utvecklarna till bullerskydd är NASA 

som ständigt utvecklar nya sätt att förminska flygplansbuller i flygkabinen (Ivošević 

et al., 2012). Den sista punkten Fligor et al. (2015) beskriver handlar om att minska 

bullret hos mottagaren, det vill säga kabinpersonalen.  

Hela 61 procent av deltagarna i enkätundersökningen uppgav att de inte använder 

någon form av hörselskydd på arbetet och 26,1 procent angav att de endast 

använder hörselskydd ibland.  

Enligt Ivošević et al. (2012) är bullernivåerna starkast vid start och landning och 

det är just vid dessa tillfällen då det är särskilt viktigt för personalen att skydda sin 

hörsel. Ett hörselskydd som effektivt kan skydda mot låga frekvenser är viktigt 

eftersom det i synnerhet är låga frekvenser vid 8 – 125 Hz som är starkast vid start 

och landning. Under flygningen när flygplanet är inom rekommenderad 

marschhastighet ligger bullernivån enligt Ivošević et al. (2012) på cirka 75–80 

dB(A) vilket fortfarande kan vara en skadlig nivå vid mycket långvarig 

exponering (Bagger-Sjöbäck et al., 2012). Sammanfattningsvis så är hörselskydd 

det enklaste och mest ekonomiska sättet att skydda sig mot buller. 

Det var ingen överraskning att de i personalen som svarade ”ja” på tinnitusfrågan 

även hade svarat med en negativ anknytning till frågor relaterade till sömn och stress 

mer frekvent än de i personalen utan tinnitus. Det är mycket svårt att kontrollera om 

stress och sömnproblem är orsakat av buller i dessa fall eller om dessa problem är ett 

symptom av tinnitus. Som tidigare nämnt har bullerpåverkan och tinnitus flera 

gemensamma symptom (Andersson et al., 2005).  

6.4 Vidare forskning 

Av denna undersöknings underlag, metod och enkätresultat finns flera möjligheter till 

att förbättra och kunna expandera ämnet i framtiden för vidare forskning.  

För att kunna precisera och förbättra pålitligheten i enkäten bör fler flygplatser 

inkluderas i undersökningen med ett större stickprov. Enkäten bör även använda sig 

av validerade frågor som kan knytas och preciseras till buller. Med ett större urval kan 
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man med större säkerhet granska flygplansbullrets effekt på kabinpersonalen. Genom 

att inkludera fler flygplatser med större stickprov från respektive stationeringsort kan 

även de individuella fallen analyseras för att bedöma eventuella skillnader och 

likheter enligt tvärsnittsdesign som Bryman, (2011) beskriver. Ett sådant 

genomförande kan möjligen kräva mer tid och pengar än denna undersökning för att 

uppnå bästa resultat. Även om denna undersökning baserade kabinnivåerna från tre 

olika studier är det inte säkert att alla flygplan kan inkluderas i den förklarade och 

förenklade generaliseringen. Flygplan förnyas och byts ut ständigt för att förbättrar 

kabinnivåerna och detta gör att det är viktigt att utföra självständiga 

ljudnivåmätningar för alla flygplan som undersöks.  

För att kunna granska kabinpersonalens subjektiva upplevelser gällande arbetsmiljö 

och buller med ett djupare avseende skulle det vara rekommenderat att utföra en 

kvalitativ studie med intervjuer. Med denna design och metod kan personalen själva 

beskriva de problem och känslor som är associerade till, och uppstår gällande buller. 

Personalen får även möjlighet att kunna definiera de ”ibland” svar som uppkommit i 

denna undersöknings enkät. Med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide kan även 

nya aspekter av bullerpåverkan eventuellt framkomma, aspekter som möjligen även 

varit okända för de som utför undersökningen (Bryman, 2011).  

7.0 Slutsats 

Den viktigaste lärdomen som kan utvinnas från denna undersökning är att det inte är 

tillräcklig att enbart utföra en enkätundersökning när man undersöker ett så komplext 

område som buller. Denna undersökning hade gynnats på många sätt av att inkludera 

ljudnivåmätningar med dosimeter och strukturerade intervjuer. Med annan 

forskningsmetod som även kompletteras av objektiva ljudnivåmätningar i 

kabinpersonalens arbetsmiljö hade resultaten möjligen blivit mer intressanta och 

pålitliga. 

Som en sista slutsats för denna undersökning kan det med säkerhet fastställas att 

kabinpersonalens arbetsmiljö onekligen inte är problemfri. Många i personalen 

upplever att ljudnivån på arbetet är mycket stark och stressrelaterade symptom hos 

personalen är vanligt. Men att dessa problem skulle vara förorsakade av buller går 

inte att bestämma utan tvivel. 

Personalen är möjligen inte i en större riskzon att bli drabbad av en hörselnedsättning 

än resterande population men efterforskning visar ändå på att förebyggande åtgärder 

så som hörselskydd vid start och landning samt vila från flygplansbuller är 

grundläggande för att bevara hörseln och gynna hälsan.  

 

Tack! 

Till alla som valt att delta i vår undersökning och till de flygplatser som hjälpt oss 

utföra denna granskning! Utan ert engagemang hade inte denna undersökning varit 

möjlig.  
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Bilaga 2. Informationsbrev till kabinpersonal på engelska 
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Bilaga 3. Enkät på svenska
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Bilaga 4. Enkät på engelska
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