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Abstrakt 
Bakgrund: Arbetstagare inom byggindustrin utsätts dagligen för starka bullernivåer 
och riskerar därför att få en arbetsrelaterad hörselnedsättning, om de inte använder 
hörselskydd. Förutsättningar som främjar ett ökat hörselskyddsanvändande är 
kunskap om risker, ett gott säkerhetsklimat på arbetsplatsen samt tillgång till fullgoda 
hörselskydd. 
Syfte: I studien undersöks vilka olika hörselpreventiva åtgärder som används och 
deras effekter inom byggindustrin. 
Metod: Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie. 
Resultat: Hörselpreventiva åtgärder är en process, samla information, utbilda 
arbetstagare och främja användande av hörselskydd. De effekter som 
hörselpreventiva åtgärder ger har varit svåra att mäta men utbildning i kombination 
med bullermätare kan öka användande av hörselskydd. 
Slutsats: Hörselpreventiva åtgärder är betydelsefulla för att ge arbetstagare en positiv 
inställning till hörselskyddsanvändning. För att kunna ge arbetstagarna goda 
kunskaper krävs information om bullernivåer och i vilken utsträckning hörselskydd 
används. När hörselpreventiva åtgärder kombineras så att 
hörselskyddsanvändningen ökar kan bullerskador minska och individens livskvalitet 
förbättras. 
 

Abstract 
Background: Construction workers are exposed to high levels of noise at daily basis 
and without hearing protection devices there is a risk of work related hearing loss. 
Knowledge about risks, safety climate and access to adequate hearing protection 
devices are several factors that increase using hearing protection devices at work. 
Aim: This study examines which hearing loss prevention measures that are used and 
their effects in the construction industry.  
Methods: This study is a systematic literature study.  
Results: Hearing loss prevention measures is a process, gather information, educate 
workers and promote the use of hearing protection devices. The effects that hearing 
loss preventive measures gives is difficult to discern, but the combination of 
education and the use of noise level indicators may increase the use of hearing 
protection devices.  
Conclusions: Hearing loss prevention measures are important for workers to develop 
positive attitudes to hearing protection devices. Education about noise levels and use 
of hearing protection devices is required for the construction workers to get an 
adequate knowledge about hearing loss prevention. When a combination of different 
hearing loss prevention measures is used the quality of life for the individual 
increase, because of the more frequent use of hearing protection devices which in 
turn decreases the noise damaged hearing loss. 
 

Keywords: Prevention, hearing, noise exposure, hearing protection, hearing 
conservation training programs, dosimeter, activity card, surveys, observations and 
construction industry. 
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1. Inledning 

En hörselnedsättning sänker livskvaliteten för en människa betydligt eftersom den 

leder till svårigheter i sociala sammanhang. En god hörsel är nödvändig för att kunna 

delta i samtal, delta aktivt i samhället och för att kunna uppfatta varningssignaler 

(Hörselskadades Riksförbund, HRF, 2007). I världen finns 360 miljoner människor 

med hörselnedsättning (World Health Organization, WHO, 2017a). Av dessa bor 

knappt två miljoner i Sverige och många av dem har en arbetsrelaterad 

hörselnedsättning (HRF, 2007). Vissa arbetsmiljöer har starkare och mer varierande 

bullernivåer än andra. I en lugn arbetsmiljö är det mindre risk för hörselnedsättning 

än i en bullrig arbetsmiljö. I en bullrig arbetsmiljö kallas den arbetsrelaterade 

hörselnedsättningen för bullerskada (Anniko, 2012). 

Särskilt utsatta för bullerskador är arbetstagare inom byggindustrin. Dessa utsätts för 

stark bullerexponering både från omgivningen och från maskinerna de använder 

(Barkokébas, Vasconcelos, Lago & Alcoforador, 2012). Arbetstagarna inom 

byggindustrin arbetar såväl utomhus som inomhus. De arbetar bland annat med 

konstruktion och renovering av byggnader genom att byta vatten- och 

avloppsstammar, elinstallationer eller målning. De bygger även järnvägar och 

trafikleder samt monterar kraftledningar (Arbetsmiljöverket, 2017).  

Utmärkande för byggarbetsplatser är att arbetstagarna utsätts för stark 

bullerexponering. Ofta är bullernivåerna starkare än 85 dB(A) och dessutom varierar 

de. När bullernivåerna är 85 dB(A) eller mer bör arbetstagarna använda hörselskydd 

för att skydda öronen mot buller. Den som vistas i starka bullernivåer dagligen utan 

att återhämta sig kan få en permanent hörselnedsättning (Johansson, 2002).  

Även om det finns regelverk som anger vilken bullernivå som inte bör överskridas på 

arbetsplatsen är det oklart om dessa följs (Hong, 2005). Inte heller är det klarlagt i 

vilken omfattning arbetstagare inom byggindustrin använder hörselskydd eller får 

tillgång till utbildningsprogram, men indikationer finns att hörselskyddsanvändningen 

inom byggindustrin är låg vilket leder till att en stor grupp människor får bullerskador 

(Lusk, Kerr & Kauffman, 1998).  
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt redovisas tidigare forskning om hur buller kan orsaka 

hörselnedsättning. Därefter beskrivs bullerexponering på arbetsplatser och vilka 

regelverk som gäller inom byggindustrin i USA och i Sverige. Till sist förklaras 

begreppet hörselpreventiva åtgärder och hur hörselskydd fungerar samt hur de 

utvecklas.  

2.1 Buller 

Ljud kan påverka människan på många olika sätt och det ljud som inte är önskvärt att 

lyssna på kallas vanligtvis för buller. Alla människor är olika och därför är 

uppfattningen av ett oönskat ljud individuell. Rent generellt anses buller som 

störande. Arbetsrelaterat buller kan påverka arbetsprestationen och därmed vara 

påfrestande för hörseln. Buller kan vara både långvarigt eller kortvarigt samt starkt 

eller svagt (Johansson, 2002). Ju starkare ljud desto kortare exponeringstid behövs 

för att det ska leda till en bullerrelaterad hörselnedsättning.  

Inom flera yrkesverksamheter finns exponering av mer eller mindre regelbundet 

återkommande impulsljud. Buller som innehåller impulsljud har en tendens att skada 

hörseln mer än ett konstant ljud med samma ekvivalenta ljudnivå. Långvarig 

exponering av ljud inom en yrkesverksamhet kan leda till hälsoproblem som bland 

annat ökad muskelspänning, högt blodtryck och/eller ökad stressnivå. Lågmält och 

enformigt buller kan leda till trötthet samt ouppmärksamhet och risken att få en 

hörselnedsättning av lågfrekvent buller ökar ju längre tid man vistas i det (Leensen, 

Van Duivenbooden & Dreschler, 2011). 

2.2 Hörselnedsättning 

En permanent hörselnedsättning kan orsakas av olika faktorer varav en är starka 

bullernivåer. Denna kallas bullerskada och är vanligen av sensorineural art (WHO, 

2017c). En sådan skada innebär att hårcellerna i innerörat förstörts och kan inte 

omvandla ljudets vibrationer till elektriska signaler. Om hjärnan inte får elektriska 

signaler eller om de elektriska signalerna förvrängs kan individen få svårigheter att 

uppfatta tal, särskilt konsonantljud. Detta medför stora svårigheter med att 

kommunicera. Vid en sensorineural hörselnedsättning är skadan lokaliserad i koklean 

eller i hörselnerven (Anniko, 2012).  

När människan utsätts för starka bullernivåer under en kortare tidsperiod kan en så 

kallad temporär hörselnedsättning uppstå. Oftast kommer hörseln tillbaka efter en 

kortvarig hörselvila. Om man däremot utsätts för en längre tids bullerexponering utan 

att använda hörselskydd finns risken för att en permanent hörselnedsättning uppstår 



 

3 

 

(Johansson, 2002).  En permanent hörselnedsättning kan leda till en försämrad 

kommunikationsförmåga och lägre livskvalitet (HRF, 2007).  

2.3 Bullerexponering inom byggindustrin 

Arbetstagare inom byggindustrin är en yrkesgrupp som är särskilt utsatt för stark 

bullerexponering (Lusk, 1997). Enligt internationell forskning är det cirka 50 000 

arbetstagare inom byggindustrin som utsätts för bullernivåer mellan 90-130 dB(A) 

(Hong, 2005; Lusk et al., 1998; Reeb-Whitaker. Seixas, Sheppard, & Neitzel, 2004). 

Dessutom använder sig arbetstagarna inom byggindustrin av arbetsredskap som ger 

ifrån sig olika starka bullernivåer samtidigt som omgivningen de befinner sig i har en 

stark ljudnivå, vilket gör det problematiskt att mäta bullerexponering och därmed 

tillämpa regelverk som anger att arbetstagarna inte bör utsättas för nivåer starkare än 

85 dB(A) (Lusk et al., 1998). Dessutom karaktäriseras buller inom byggindustrin att 

vara högst varierande både i tid och i styrka. Vidare visar forskning att hörseln 

påverkas av bullerexponering redan tidigt i yrkeslivet för arbetar inom branschen. 

Redan efter tre år kan bullerskador konstateras hos arbetstagare i byggbranschen 

(Seixas, Goldman, Neitzel, Norton & Kujawa, 2005).  

2.4 Regelverk för bullerexponering på arbetsplatser 

Eftersom arbetstagarna inom byggindustrin är utsatta för starka bullernivåer finns det 

två organisationer, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) och 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) som fastställer regelverk för 

bullerexponering inom byggindustrin (Hong, Chin, Kerr & Ronis, 2012). I enlighet 

med NIOSH och OSHA ska arbetstagare inom byggindustrin använda hörselskydd 

vid bullerexponering på 85 dB(A) eller mer (Lusk, 1997; Rawool, 2012). Enligt det 

regelverk som OSHA har arbetat fram finns det gränsvärden för vad arbetstagare 

maximalt får vistas i under en arbetsdag. Under en åtta timmars arbetsdag bör man 

inte överskrida en ljudnivå på 90 dB(A). I en bullermiljö på 95 dB(A) bör man inte 

vistas i mer än maximalt fyra timmar. I en bullermiljö på 100 dB(A) får man enbart 

vistas i två timmar samt en timme för 105 dB(A). När bullernivåer når upp till 110-115 

dB(A) bör man inte vistas i det mer än 15-30 minuter (Lusk, 1997). Även om det finns 

regelverk utsätts cirka 30 miljoner arbetstagare inom byggindustrin årligen av 

skadliga bullernivåer på sina arbetsplatser (Hong et al., 2012). 

I Sverige är gränsvärdet för daglig bullerexponering på arbetsplatser 85-90 dB(A). 

Även i detta regelverk är vistelsetiden i bullriga miljöer reglerad. Det är 

arbetsgivarens ansvar att uppmärksamma exponeringsnivån, typ och varaktighet av 

buller på en arbetsplats. Om bullernivåerna överstiger 85 dB (A) är arbetstagaren 

skyldig att utbilda arbetstagarna angående risker om buller och erbjuda hörselskydd. 

Bullernivån ska inte överskrida 115 dB(A). Om bullernivån överskrids är 
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arbetsgivaren skyldig till att utreda orsakerna till varför bullernivån överstiger 115 

dB(A) och därmed se till att denna nivå inte upprepas (Arbetsmiljöverkets 

Författningssamling, AFS, 2005).  

2.5 Hörselpreventiva åtgärder 

För att undvika bullerskador behöver arbetsgivaren organisera och sätta in 

hörselpreventiva åtgärder. Inom hörselvetenskap innebär dessa olika förebyggande 

strategier som bidrar till att förebygga hörselnedsättning orsakad av exponering av 

buller. Hörselpreventiva åtgärder kan kopplas till både miljö och beteende. De 

hörselpreventiva åtgärderna i arbetsmiljö handlar om att minska bullernivån eller 

dämpa buller och därigenom förebygga hörselnedsättningar. Beteendemässiga 

hörselpreventiva åtgärder innebär att öka arbetstagarnas kunskap om 

hörselnedsättningar och främja positiva attityder till hörselskydd för att öka 

användningen. Enligt forskning förefaller det som om hörselskydd är det mest 

effektiva skyddet mot den pulserande och varierande bullernivån som finns på 

arbetsplatserna (Seixas et al., 2005). 

Endast cirka 15 procent av yrkesverksamma i världen har tillgång till 

företagshälsovård som förebygger skador och sjukdomar orsakade av arbetsmiljön. 

Företagshälsovården genomför bland annat hälsokontroller och utformar 

hörselpreventiva åtgärder (WHO, 2017b).  

Även om det finns utarbetade hörselpreventiva åtgärder som syftar åt ett ökat 

användande av hörselskydd finns forskning som visar att de inte fått genomslag inom 

byggindustrin (Seixas et al., 2005).  

2.6 Hörselskydd 

En av hörselpreventiva åtgärderna är att använda hörselskydd. Hörselskydd kan 

delas in i två huvudgrupper, proppar och kåpor. Inom varje grupp finns olika modeller 

för olika funktioner (Johansson, 2002; Rawool, 2012). Alla modeller av hörselskydd 

täpper till hörselgången så att bullret inte når trumhinnan. Nackdelen är dock att 

ljudlokalisationen försämras. Öronproppar finns i olika modeller, formgjutna 

öronproppar, öronproppar som användaren pressar ihop själv och öronproppar med 

bygel. Öronproppar tillverkas av olika material som gummi, silikon och glasfiber. 

Bygelns funktion är att hålla propparna på plats (Rawool, 2012). Inom byggindustrin 

är öronproppar inte att rekommendera eftersom risken finns att det blir ohygieniskt då 

det förekommer smuts och damm (Suter, 2002). Istället rekommenderas hörselkåpor 

som består av en justerbar bygel med kåpor på vardera sidan (Johansson, 2002; 

Rawool, 2012).  Med hörselkåpor finns det möjlighet att med elektronik skapa 
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möjligheter till kommunikation och att lyssna på radio/musik (Chiu, Chiang, Liu, Wang 

& Chiou, 2014; Johansson, 2002).  

Sedan 1970 har hörselskyddsanvändningen blivit allt vanligare inom byggindustrin 

(Suter, 2002). Dagens hörselskydd är utvecklade för att kunna användas oavsett 

arbetsmiljö. De ska både ge möjligheter till kommunikation och samtidigt dämpa 

ljudnivån. Hörselskydden är alltså i konstant utveckling för att kunna anpassas till 

olika arbetsmiljöer, som fysiskt tungt arbete, hög temperatur och luftfuktighet 

(Johansson, 2002). Vid utveckling av hörselskydd är kommunikationen betydelsefull 

då är det viktigt att konstruera hörselskydd som inte dämpar för mycket eftersom det 

kan vara avgörande att uppfatta varningssignaler och att kunna föra samtal 

(Johansson, 2002; Suter, 2002).  

2.7  Sammanfattning 

I bakgrunden redogörs för att buller är starka ljud som överstiger 85 dB (A) och som 

dessutom är obehagliga att lyssna på. Starka och obehagliga ljud skadar hårcellerna 

vilket kan leda till en permanent hörselnedsättning. Särskilt bullriga miljöer är 

arbetsplatser inom byggindustrin. Arbetstagare inom byggindustrin är exponerade för 

buller i arbetsmiljön.  

Regelverk för bullerexponering finns formulerade i USA (NIOSH och OSHA) och i 

Sverige (AFS), emellertid är det oklart i vilken grad regelverken följs. En fungerande 

hörsel bidrar till en människas livskvalité och det är högst troligt att arbetstagare inom 

byggindustrin behöver hörselpreventiva åtgärder. Hörselpreventiva åtgärder 

definierats som olika åtgärder för att förebygga bullerskador i bullriga miljöer. Ett sätt 

att skydda sig mot bullerskadorna är att använda hörselskydd. Hörselskydden finns i 

olika modeller, men gemensamt är att de hindrar en del av bullret att skada 

hårcellerna som sitter i koklean inne i innerörat. Därför är det betydelsefullt att 

undersöka vilka olika hörselpreventiva åtgärder som används inom byggindustrin och 

deras effekt. 
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3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika hörselpreventiva åtgärder som 

används och deras effekter inom byggindustrin. 

Utifrån ovanstående syfte kommer följande frågeställningar att studeras:  

1. Vilka olika hörselpreventiva åtgärder används inom byggindustrin? 

2. Vilka effekter ger hörselpreventiva åtgärder inom byggindustrin? 
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4. Metod 

För att kunna besvara syftets frågeställningar gjordes en litteraturstudie. I en sådan 

används sökord för att sålla ut relevanta artiklar ur databaser vilket medför att 

kunskaper från olika håll läggs samman och analyseras för att besvara 

frågeställningar. Denna metod ger tillgång till flera forskningsartiklar som kan utgöra 

data i studien. För att resultatet ska bli trovärdigt behöver metoden präglas av 

systematik och transparens. I kommande avsnitt redogörs planering, sökstrategi 

samt analysförfarande. 

4.1 Planering 

En systematisk litteraturstudie grundar sig på att metodiskt granska vetenskaplig 

litteratur inom ett specifikt område. Sökning av relevant litteratur, urval och 

kvalitetsgranskning är några av de basala delarna, varav varje del ska vara tydlig och 

väl redovisad i studien (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2014). 

Syftet med undersökningen bör preciseras och frågeställningarna bör formuleras 

noggrant för att en avgränsning ska kunna ske. I denna litteraturstudie har två 

frågeställningar formulerats.  

1. Vilka hörselpreventiva åtgärder används inom byggindustrin?  

2. Vilka effekter ger hörselpreventiva åtgärder inom byggindustrin?  

Därefter utformas en sökstrategi där sökbegrepp och booleska termer bestäms. I 

sista steget ska den data som samlats in analyseras (Forsberg & Wengström, 2013).  

En etablerad metod är PICO-systemet som används för att underlätta sökstrategin. 

PICO står för population/patient, intervention, comparison/kontrollmetod och 

outcome/utfallsmått (SBU, 2014). Sökstrategin enligt PICO för denna litteraturstudie 

redovisas nedan.  

Population/patient – Arbetstagare inom byggindustrin över 18 år 

Intervention – Hörselpreventiva åtgärder  

Kontrollmetod – Jämförelse mellan olika hörselpreventiva åtgärder 

Utfallsmått – Användning av hörselskydd inom byggindustrin 

Vidare bestämdes ett antal inklusions- och exklusionskriterier för bedömning av 

relevans och avgränsningar enligt följande: 

Inklusionskriterer: 

- Kvantitativa studier. 

- En population som består av arbetstagare inom byggindustrin. 

- En population där åldern är från 18 år och uppåt. 
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Exklusionskriterier: 

- Artiklar publicerade tidigare än 1997.  

- Artiklar på ett annat språk än engelska.  

- Artiklar som inte är peer reviewed. 

4.2 Sökstrategi  

Sökningen av artiklar genomfördes mellan 2017-02-06 och 2017-03-07. Först 

genomfördes en testsökning för att undersöka vilka termer som vanligen förekommer 

i titlar och abstrakt, därefter gjordes huvudsökningen (se tabell 1, 2 och 3).  

Booleska termer AND eller OR används för att bilda en blocksökning, vilket betyder 

att minst två sökord finns med i varje block (SBU, 2014). Termen AND används för 

att begränsa sökningen vilket ger ett smalare resultat men representerar ändå båda 

sökorden som undersöks i samma träff. Termen OR utvidgar sökningen och ger ett 

bredare resultat då termen representerar antingen det ena sökordet eller det andra 

sökordet, båda i samma träff. (Forsberg & Wengström, 2013; Edhlund & McDougall, 

2014). 

Vid en vetenskaplig undersökning bör minst två databaser användas (SBU, 2014). 

Databaserna som använts vid huvudsökningen i den här litteraturstudien är CINAHL, 

PubMed och Scopus. De använda databaserna innehåller artiklar inom medicin samt 

hälso- och sjukvårdsområdet (Wong & Hickson, 2012). Antalet databaser har valts för 

att få fler artiklar vid sökkombinationerna av sökorden. Databasen PubMed hanterar 

inte trunkerade ord på ett liknande sätt som andra databaser, som exempelvis 

CINAHL och Scopus. Trunkering är en åtgärd i PubMed som begränsar 

sökkombinationer (Edhlund & McDougall, 2014). På grund av detta blir det färre 

sökträffar vid användning av trunkering i PubMed och därför utesluts trunkering i 

tabell 2. Vid varje blocksökning har peer reviewed valts som avgränsning och finns 

som en förvalsfunktion i CINAHL. I PubMed och Scpous granskades artiklarna 

enskilt. 

Vid huvudsökningen i denna litteraturstudie användes fritextord och indexeringsord 

(IO). Fritextord innebär att man söker på valfria ord i den information om artiklarna 

som finns i databasen, det vill säga exempelvis författarnas egna nyckelord eller 

titeln. Indexeringsord innebär att det är huvudordet som artikeln ska kretsa kring 

(SBU, 2014). Därefter genomfördes trunkering av sökord för att utöka antalet 

relevanta träffar. I tabell 1 och 3 visas de trunkerade orden med en asterisk (*).  
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Nedan finns tre tabeller för huvudsökning av artiklar. Den första tabellen visar 

litteratursökning i databasen CINAHL, den andra tabellen visar litteratursökning från 

databasen PubMed och den tredje visar litteratursökning från databasen Scopus. I 

varje tabell finns ett indexeringsord som betecknas (IO).   

 

Tabell 1. Huvudsökning av artiklar i databasen CINAHL 

Sökord Antal träffar 

Conservation           5 470 

Hearing         39 978 

Construction industry           1 641 

Ear protective devices               712 

Hearing protection              557 

(IO) Occupational health            8 818 

Occupational noise                 57 

Occupation*       127 099 

Construct*         68 324 

Ear protective device*               712 

Hearing protect*              166 

Construction industry AND Ear 

protective device* 

               15 

Conservation AND Hearing 

AND Construction industry 

AND Ear protective device* 

                 3 
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(IO) Occupational health OR 

Occupational noise AND Ear 

protective device* OR Hearing 

protect* AND Construction 

industry 

               22 

Occupation* AND Construct* 

AND Ear protective device* 

OR Hearing protect* 

               32 

 

Tabell 2. Huvudsökning av artiklar i databasen PubMed 

Sökord Antal träffar 

Conservation       117 984 

Hearing       117 526 

Construction industry           3 990 

Ear protective devices            1 329 

Hearing protection           1 869 

(IO) Occupational health        158 942 

Occupational noise            7 164 

Construction industry AND Ear 

protective devices 

               17 

Conservation AND Hearing 

AND Construction industry 

AND Ear protective devices 

                 5 

(IO) Occupational health OR 

Occupational noise AND Ear 

protective devices OR Hearing 

               27 
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protection AND Construction 

industry 

 

Tabell 3. Huvudsökning av artiklar i databasen Scopus 

Sökord Antal träffar 

Conservation         457 278 

Hearing         203 626 

Construction industry           80 279 

Ear protective devices              1 447 

Hearing protection             4 203 

(IO) Occupational health          158 650 

Occupational noise              9 934 

Occupation*         471 830 

Construct*      2 071 699 

Ear protective device*              1 448 

Hearing protect*              1 084 

Construction industry AND 

Ear protective device* 

                 24 

Conservation AND Hearing 

AND Construction industry 

AND Ear protective device* 

                   7 

(IO) Occupational health OR 

Occupational noise AND Ear 

protective device* OR 

                 46 
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Hearing protect* AND 

Construction industry 

Occupation* AND Construct* 

AND Ear protective device* 

OR Hearing protect* 

                 76 

Relevansbedömning ska utföras på alla artiklar för att ta reda på om de anses 

relevanta att inkludera i studien som utförs. För att ta reda på om artiklarna är 

relevanta ska en noggrann genomgång av artiklarnas abstrakt och syfte genomföras 

(SBU, 2014). I denna studie gjordes en relevansbedömning på samtliga träffar av 

sökordskombinationerna (se tabell 1, 2 och 3 ovan) för att utesluta artiklar med 

annan population och studiedesign. Dessutom bör undersökningsområdet i artiklarna 

besvara denna studies syfte. Etiska aspekter bör tas i beaktande för 

relevansbedömning av artiklar (Forsberg och Wengström, 2013), som det gjordes i 

denna studie. Efteråt genomfördes en dubblettkontroll.  

Huvudsökningen resulterade i totalt 13 artiklar: Sju artiklar från CINAHL, varav tre 

inkluderades och fyra exkluderades. Två artiklar från PubMed varav en inkluderades 

och en exkluderades. Fyra artiklar från Scopus varav enbart en inkluderades och tre 

exkluderades. De artiklar som exkluderats har ett icke-relevant abstrakt, syfte eller 

studiedesign. Totalt fem artiklar inkluderades och granskades. Kvalitetsgranskningar 

genomfördes på de artiklar som ansågs vara relevanta genom mallar från (SBU, 

2014). 
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Figur 1. Flödesschema över inkluderade och exkluderade artiklar. 

4.3 Analysförfarande 

De fem artiklarna lästes var och en för sig och därefter beskrevs det mest centrala 

innehållet från artiklarna i en matris, utifrån författare, år och land, syfte, metod och 

urval, resultat, slutsats samt risk för systematiska fel enligt vedertagen praxis (SBU, 

2014). Matrisen presenteras som en bilaga.  

Därefter har artiklarna analyserats som en enhet genom en kvalitativ innehållsanalys 

för att kunna besvara frågeställningarna. En kvalitativ analys innebär att all data, som 

i denna studie är de fem artiklarna, bearbetas genom upprepad läsning för att hitta 

mönster, likheter och skillnader (SBU, 2014). Målet är att identifiera och beskriva de 

företeelser som studeras (Starrin & Svensson, 1994) i denna studie hörselpreventiva 

åtgärder. Slutsatserna som dragits presenteras i resultatet och kopplas till de två 

frågeställningarna i syftet. Därefter diskuteras resultatet i resultatdiskussionen.  
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5. Resultat 

Resultatet disponeras i två avsnitt. I det första avsnittet (5.1) beskrivs 

hörselpreventiva åtgärder som används inom byggindustrin utifrån vad som 

sammanställts efter analysen av artiklarna. I det andra avsnittet (5.2) redogörs för de 

effekter som hörselpreventiva åtgärder ger. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

5.1 Hörselpreventiva åtgärder 

Analysen av artiklarna visar att hörselskydd är vad som används för att förebygga 

bullerskador hos arbetstagare inom byggindustrin. Eftersom hörselskydd inte 

används i den omfattning som är önskvärd behövs åtgärder för att öka användande. 

Det första som krävs är information om vilka nivåer av buller som arbetstagarna 

utsätts för samt information om i vilken omfattning hörselskydd används. Denna 

information kan sedan användas för att informera och utbilda arbetstagarna för att 

förändra deras attityder gentemot hörselskyddsanvändning. Syftet med att samla 

denna information är att få en bild av bullernivåer och användande av hörselskydd på 

arbetsplatsen för att sedan ge adekvat utbildning och information som förändrar 

attityder till användande i positiv riktning och därmed främjar användande.  

”Improving the prevention of hearing loss among construction workers may be accomplished 

through a variety of strategies.” (Seixas et al., 2011.s 46.).   

Begreppet som används i föreliggande litteraturstudie för dessa strategier är 

hörselpreventiva åtgärder och består av en process i tre delar, samla information, 

utbilda arbetstagare samt främja användande av hörselskydd. Målet är att minska 

bullerskador hos arbetstagarna inom byggindustrin och därmed öka livskvalitet för 

den enskilde individen samt minska samhällskostnaderna precis som (Seixas et al., 

2011) skriver.  
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Figur 2. Modell över processen med hörselpreventiva åtgärder. 

5.1.1 Samla information 

Loggböcker är ett sätt att samla information om bullerexponering och användande av 

hörselskydd. Syftet med loggböckerna är att arbetstagarna ska anteckna i sina 

loggböcker vilka bullernivåer de har utsatts för under en arbetsdag samt om de 

använt hörselskydd (Edelson et al. 2009; Griffin, Neitzel, Daniell, & Seixas 2009; 

Neitzel et al., 2008; Neitzel & Seixas 2005; Seixas et al., 2011). Loggböcker består 

av olika delar som arbetstagarna ska fylla i. Uppfattningen av ljudkänslighet, 

fördelarna med hörselskyddsanvändningen, svårigheter med att använda 

hörselskydd, hur vanligt det är att hörselskydd används och normer angående 

hörselskyddsanvändningen är sådant som noteras i en loggbok (Neizel et al., 2008). 

Arbetstagare inom byggindustrin kan också anteckna i sina loggböcker i vilka 

situationer de använder sig av hörselskydd samt vilka arbetsuppgifter de utförde vid 

tidpunkten då hörselskydden användes (Seixas et al., 2011).  

Loggböcker anses dock inte vara bästa sättet att samla information på grund av att 

arbetstagarna har varierande arbetsuppgifter i en miljö med varierande bullernivåer 

vilket leder till att de inte alltid hinner anteckna (Neitzel et al., 2008). 

Enkäter är ett annat sätt som används för att samla in information om 

bullerexponering och användande av hörselskydd. Syftet med enkäter är att på lång 

sikt ge arbetstagarna förståelse om vikten av hörselskyddsanvändningen vid stark 

bullerexponering. Genom att låta arbetstagarna fylla i hur ofta och i vilka situationer 

de har använt hörselskydd kan det påverka deras förändring till en ökad 

hörselskyddsanvändning och dessutom förbättra inställningen till densamma 

(Edelson et al., 2009; Neitzel et al., 2008; Neitzel & Seixas 2005). Enkäterna är 

uppbyggda med frågor och svarsalternativ till varje fråga (Edelson et al., 2009).   

Om: 

Vanor 

Buller  

Attityder 

 

 

För: 

Kunskap 

Attityder 

Medvetande 

För att: 

Minska 

bullerskador 

1. Samla 

information 

2. Utbilda 

arbetstagare 

3. Främja 

användande 

av 

hörselskydd 
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Resultat visar att enkäter är en effektiv hörselpreventiv åtgärd gällande rapportering 

av hörselskydd hos arbetstagarna inom byggindustrin. Hörselskyddsanvändning 

rapporteras in oftare via enkäter än exempelvis via loggböcker (Edelson et al., 2009; 

Neitzel & Seixas 2005). Dock finns en tendens till överrapportering gällande 

hörselskyddsanvändning via enkäter jämfört med loggböcker (Griffin et al., 2009). 

Ett tredje sätt att samla in information är genom att observera användande av 

hörselskydd hos arbetstagarna. Observationer är en åtgärd som är vanligt 

förekommande vid undersökningar av hörselskyddsanvändning i kombination med 

loggböcker och enkäter. Genom att observera hörselskyddsanvändningen bland 

arbetstagarna framkom det att arbetstagarna tenderar att överrapportera 

användningen av hörselskydd i sina loggböcker. Dock visar enkäterna att viljan att 

bära hörselskydd finns, men de används inte (Griffin et al., 2009).  

Slutligen används också dosimetrar för att samla in information om de bullernivåer 

arbetstagarna utsätts för under dagen. Vid arbetsdagens slut kopplar man 

dosimetern till en dator som bearbetar informationen den samlat och visar vilka 

bullernivåer som arbetstagaren vistats i under dagen. Syftet är att arbetstagarna ska 

få förståelse om att de utsätts för starka bullernivåer, och hur viktigt det är att 

använda hörselskydd för att inte skada hörseln (Griffin et al., 2009; Neitzel et al., 

2008; Neitzel & Seixas 2011; Seixas et al., 2011; Edelson et al., 2009).  

5.1.2 Utbilda arbetstagare 

En viktig del i den hörselbevarande processen är att utbilda arbetstagarna, bland 

annat i syfte med att använda hörselskydd och konsekvenserna av bullerskador. 

Utbildningsprogrammet som beskrivs i datamaterialet utgick ifrån fördelar med 

hörselskydd, hinder mot att använda hörselskydd, upplevda risker samt förmåga att 

använda hörselskydd. Dessutom ingick en genomgång om bullerskador och hur olika 

hörselskydd kan användas. Utbildningsprogrammet genomfördes på arbetsplatsen 

och varade i en till två timmar. Det bestod av demonstrationer och praktiska 

uppgifter. Genomgångarna utgick ifrån tydliga bilder och ett enkelt språk (Neitzel et 

al., 2008; Seixas et al., 2011). 

Som komplement till det första tillfället fick deltagarna fyra repetitionstillfällen 

varannan vecka. Vid dessa tillfällen användes bilder och text för att förtydliga 

innehållet. Även dessa tillfällen innehöll praktiska övningar och avslutades med 

diskussioner i grupp för att byta erfarenheter med varandra. Särskilt diskuterades de 

hinder för användande som identifierats i enkäterna. Dessa hinder är, svårigheter att 

kommunicera med hörselskydd, svårigheter att avgöra när bullernivån är för stark, 

upplevd meningslöshet då hörseln redan är skadad samt tron att vana vid buller 
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medför mindre risker för bullerskador. När kollegor involveras i utbildningar om 

säkerhet ger det en större effekt än om arbetstagarna undervisas av experter. 

Förmodligen beror detta på att kollegor är i högre grad trovärdiga. För att ge 

arbetstagarna kunskap om starka bullernivåer fick de använda en bullermätare som 

sattes fast i kläderna i brösthöjd. Bullermätaren fångade upp den aktuella bullernivån 

och indikerade nivåer på 85, 95 och 105 dB(A) genom att blinka samt vibrera. 

Arbetstagarna fick instruktioner att använda hörselskydd varje gång bullermätaren 

visade 85 dB(A) eller mer (Neitzel et al., 2008; Seixas et al., 2011).  

5.1.3 Främja användande av hörselskydd  

Trots att det kan anses vara en självklarhet att buller ger permanenta 

hörselnedsättningar används inte hörselskydd i tillräcklig hög grad. Forskning visar 

att arbetstagarna använder hörselskydd 25 procent av tiden de vistats i bullernivåer 

på 85dB(A) som är den högsta gränsen enligt NIOSH. Trots att bullerskador går att 

förhindra genom att använda hörselskydd används dessa allt för sällan. Därför är 

hörselskydd den viktigaste hörselpreventiva åtgärden (Edelson et al., 2009; Griffin et 

al., 2009; Neitzel & Seixas 2005) även om det är svårt att enbart använda 

hörselskydd för att minska bullernivåer inom byggindustrin. Forskning har nämligen 

visat att hörselskyddens förmåga att dämpa varit låg och i kombination med 

begränsad användning gjort att arbetstagarna utsatts för starka bullernivåer (Neitzel 

& Seixas 2005).  

Eftersom byggindustrin inte förebygger starka bullernivåer på andra sätt som 

barriärer eller ljudreducerade maskiner ligger ett stort ansvar hos den enskilde 

arbetstagaren att använda hörselskydd. Benägenheten att använda hörselskydd är 

beroende av flera faktorer varav normer för säkerhet på arbetsplatser är en av dem. 

Forskning visar att ledningens stöd har betydelse för användande av hörselskydd på 

arbetsplatserna (Edelson et al., 2009).  

Motivationen att använda hörselskydd minskar när bullernivåerna varierar eftersom 

det är svårt att bedöma när bullernivåerna är starka, alltså när skydden ska tas på. 

Den hörselpreventiva effekten gynnas därför av ett konstant användande. I detta 

sammanhang är hörselskyddens förmåga att dämpa ljud betydelsefullt (Neitzel & 

Seixas., 2005).   

5.2 Effekter av hörselpreventiva åtgärder 

Genom att samla information som besvara enkäter, fylla i loggböcker samt använda 

dosimetrar kan arbetstagarna i högre grad bli medvetna om sin inställning till att 

använda hörselskydd när de vistas i bullriga miljöer. Dessutom ges arbetsgivaren 

tydliga indikationer om den miljö de anställda vistas i vilket kan vara incitament för att 
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genomföra utbildningsinsatser och arbeta med normer för säkerhet (Neitzel et al., 

2008).  

Emellertid har en undersökning visat att utbildningsprogram i kombination med en 

bullermätare haft effekt. I denna undersökning ökade användandet med cirka 12 

procent direkt efter utbildningsprogrammet och ökningen kvarstod även efter fyra 

månader och då uppgick den till 7,5 procent. Den önskvärda effekten kan förklaras 

med att arbetarna haft tillgång till information om starka bullernivåer direkt och kunnat 

sätta på sig hörselskydden så fort de fått indikationer på detta (Seixas et al., 2011).  

Innehållet i artiklarna tyder på att det är svårt att mäta effekter av hörselpreventiva 

åtgärder. För att undersöka användande av hörselskydd används ofta loggböcker 

och enkäter, men denna självrapportering är inte pålitlig eftersom många 

arbetstagare överdriver sitt användande. För att få ett mer tillförlitligt mått på 

användande kan observationer utföras istället (Griffin et al., 2009). Loggböcker och 

dosimetrar kan öka motivationen till att använda hörselskydd (Sexias et al., 2011). En 

positiv inställning till hörselskydd kan leda till ökad hörselskyddsanvändning (Neitzel 

et al., 2008; Edelson et al., 2009).  

5.3 Sammanfattning 

Alltså finns tre hörselpreventiva åtgärder som är beroende av varandra och dessa är, 

samla information, utbilda arbetstagare och främja användande av hörselskydd. 

Målet med hörselpreventiva åtgärderna är att minska bullerskador hos arbetstagarna. 

Eftersom byggindustrin ännu inte har etablerat andra sätt att minska buller är det 

väsentligt att hörselskydd används.  

Effekterna av hörselpreventiva åtgärder är svåra att mäta men de åtgärder som 

verkar vara framgångsrika är utbildning i kombination med användande av 

bullermätare. När arbetstagarna blir medvetna om när bullernivåerna överskrider 85 

dB(A) ökar deras användande av hörselskydd. Särskilt när de har kunskaper om 

risker för hörselnedsättning vid bullerexponering. Det är svårt att konstatera effekter 

av samlandet av information men kunskap om arbetarnas miljö är viktig för att utbilda 

och erbjuda adekvata hörselskydd.  
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6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras den metod som använts för datainsamling och för det 

resultat analysen gav. Avsnittet avslutas med en diskussion om hörselpreventiva 

åtgärder det vill säga samla information, utbilda arbetstagare och främja användande 

av hörselskydd. Slutligen diskuteras effekterna av hörselpreventiva åtgärder inom 

byggindustrin.   

6.1 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie bygger på att samla in artiklar om undersökningar som 

andra har gjort. Därför kan resultatet knappast bli en enkel och entydig bild av 

hörselpreventiva åtgärder och deras effekter eftersom det är en sammanställning av 

flera olika studier, i olika kontexter, med olika metoder utifrån en kvalitativ analys som 

inte gör anspråk på att vara en objektiv sanning. Resultatet kan snarare visa att 

variationer av hörselpreventiva åtgärder finns och att kontexten spelar roll för deras 

effekter.   

För att innehållet i artiklarna ska kunna användas för att besvara frågeställningarna 

krävs inklusions- och exklusionskriterier samt en sökstrategi. Kriterierna används för 

att göra en relevansbedömning. Relevansbedömningen ökar studiens validitet vilket 

innebär att en analys av artiklarna ger möjlighet att besvara frågorna. Validitet är ett 

begrepp som beskriver en undersöknings giltighet, alltså att det som ska mätas 

också är vad som mäts (Holme & Solvang, 2001). 

Denna sökstrategi med booleska termer ledde till att antalet artiklar minskade 

drastiskt, vilket var syftet. Risken med strategin är att innehållet i artiklarna har 

bristande variation och att några av träffarna är dubbletter, vilket upptäcktes och 

medförde att dessa fick sållas bort. Fem artiklar hittades och i alla återkom samma 

författare även om personen inte var huvudförfattare till alla. Den variation som 

eftersträvades har därmed inte uppnåtts. 

Tanken var att kvantitativa artiklar ger ett helhetsperspektiv på effektiviteten av 

hörselpreventiva åtgärder. Vuxna arbetstagare inom byggindustrin är dessutom 

målgruppen i denna undersökning därför blir arbetstagarnas ålder ett 

inklusionskriterium. Möjligen kunde kvalitativa studier ha ingått i inklusionskriterierna. 

Kvalitativa intervjuer eller observationer skulle lika gärna kunnat studera olika 

hörselpreventiva åtgärder och deras effekter. I en intervjustudie läggs fokus på varje 

enskilds persons upplevelser, uppfattningar och erfarenheter (SBU, 2014) vilket är av 

intresse i föreliggande litteraturstudie eftersom det också handlar om människors 

benägenhet att ändra på sig.  
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Exklusionskriterierna valdes för att utesluta artiklar som inte var av tillräckligt hög 

vetenskaplig kvalitet. Då hög kvalitet på artiklarna var önskvärd exkluderades de som 

var äldre än tjugo år eftersom byggindustrin är i ständig utveckling. Artiklar som inte 

är peer-rewied exkluderas eftersom denna granskningsprocess bidrar till att artiklarna 

håller en hög vetenskaplig kvalitet vilket ökar resultatets trovärdighet (Edhlund & 

McDougall 2014). Vetenskapliga artiklar som presenterar forskning och publiceras 

internationellt författas vanligen på engelska. Därför valdes artiklar på annat språk 

bort. 

6.2 Resultatdiskussion  

I föreliggande litteraturstudie har det framkommit att det behövs flera 

hörselpreventiva åtgärder som följer varandra i olika steg för att arbetstagarna inom 

byggindustrin ska förstå och vara medvetna om hur starka bullernivåer de utsätts för 

dagligen. Det räcker inte enbart med att samla information, utbilda arbetstagare och 

främja användande av hörselskydd utan det gäller att kombinera dessa åtgärder. Det 

förebyggande arbetet för att främja hälsa på arbetsplatser är betydelsefullt, vilket 

även anges i angiven litteratur (WHO, 2017b). Det finns andra sätt att reducera buller 

till exempel genom att använda barriärer eller ljudreducerade maskiner, vilket dock är 

ovanligt inom byggindustrin. Därför är det extra viktigt att hörselskydd verkligen 

används för att minska bullerskador.  

För att minska antalet bullerskador krävs ökad kunskap om vilka bullernivåer 

arbetstagare utsätts för samt i vilken omfattning hörselskydd används. Det är lättare 

att veta vilka bullernivåer arbetstagarna är utsatta för men det är svårare att veta i hur 

stor omfattning hörselskydd används. Arbetstagarna tenderar att rapportera ett mer 

frekvent användande av hörselskydd än det egentliga användandet. Loggböcker 

behöver därför kompletteras med observationer för att erhålla tillförlitlig information 

så att adekvata utbildningsinsatser kan ges.   

I utbildningen var det viktigt att ge repetitionstillfällen av det väsentligaste innehållet. 

Detta bidrog till en ökad medvetenhet om bullerskador, hur de kan förebyggas och en 

positiv inställning till användande av hörselskydd. Arbetstagarnas okunskap om 

riskerna kan utgöra ett motstånd mot hörselskydd. Därför är det viktigt med 

regelbunden information om hörselskyddsanvändning samt om vilka hörselskydd 

som är lämpligast att använda inom byggindustrin. Hörselskydd med kåpor bedöms 

vara lämpligast eftersom de skyddar mot smuts och damm (Suter, 2002). Med kåpor 

kan man dessutom kommunicera och lyssna på radio/musik (Chiu et al., 2014).  

En framgångsrik åtgärd var att använda bullermätare i kombination med utbildning för 

att arbetstagaren får information om bullernivåerna. När de tydligt visste att bullret var 

för starkt hade de en ökad benägenhet att använda hörselskydd. Det kan vara svårt 
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att uppfatta när buller är skadligt eftersom uppfattning av buller är individuell, vilket 

tidigare forskning nämner (Johansson, 2002).  

Ett annat hinder för användande av hörselskydd var enligt resultatet svårigheter att 

kommunicera med kollegor. Därför är det viktigt att utveckla hörselskydd som inte 

dämpar för mycket eftersom det är svårt att uppfatta samtal och varningssignaler 

precis som det konstateras i bakgrunden (Johansson, 2002; Suter, 2002). Det är 

individens eget ansvar att använda hörselskydd. Att inte använda hörselskydd i 

starka bullernivåer kan leda till att hårcellerna i innerörat förstörs (Anniko, 2012). 

Därför blir förståelsen för bullerskador betydelsefull och därmed är utbildning en viktig 

del av hörselpreventiva åtgärder.  

Trots att det finns regelverk på arbetsplatser inom byggindustrin, förefaller det som 

om de inte följs. Det verkar inte heller som att arbetstagarna förstår vikten av 

användande av hörselskydd. Normer för säkerhet på arbetsplatser har betydelse för 

att främja beteende som skyddar mot bullerskador. Det är arbetsgivarens ansvar att 

se till att arbetstagarna får ta del av de olika hörselpreventiva åtgärderna genom att 

följa de regelverk som finns. Detta kan bekräftas i bakgrunden där arbetsgivarnas 

brister i att följa regelverken också anges. Både NIOSH, OSHA och 

Arbetsmiljöverkets Författningssamling är olika regelverk, som anger om 

arbetstagaren utsätts för 85 dB(A) eller mer på arbetsplatserna måste hörselskydd 

användas (AFS, 2005; Hong et al., 2012; Lusk, 1997; Rawool, 2012).  

Svårigheter med att mäta effekterna av hörselpreventiva åtgärder skulle kunna 

förklara arbetsgivarnas passivitet. Om inte positiva effekter blir märkbara prioriteras 

inte hörselpreventiva åtgärder. Om varken arbetsgivaren eller arbetstagarna ser 

fördelarna med hörselpreventiva åtgärder minskar motivationen att samla 

information, utbilda arbetstagare och främja användande av hörselskydd. Därmed 

kommer bullerskador inte att minska, hörselvården kommer att belastas och 

samhällskostnader kommer att öka. Framförallt kommer den enskildes livskvalitet att 

försämras vilket kan bekräftas av tidigare forskning (HRF, 2007). 
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7. Slutsatser 

I detta kapitel besvaras de två olika frågeställningarna. Därefter beskrivs vidare 

forskning och vilken betydelse vidare forskning kan få för hörselpreventiva åtgärder. 

1. Vilka olika hörselpreventiva åtgärder används inom byggindustrin? 

Enligt artiklarna har det framkommit att hörselpreventiva åtgärder inom byggindustrin 

består av en process i tre delar, samla information, utbilda arbetstagare och främja 

användande av hörselskydd. Den första hörselpreventiva åtgärden är att samla 

information genom loggböcker, enkäter, observationer och dosimetrar. Den andra 

hörselpreventiva åtgärden är att utbilda arbetstagarna i att använda hörselskydd 

samt konsekvenserna av bullerskador. Den tredje hörselpreventiva åtgärden är att 

främja användande av hörselskydd för att minska antalet bullerskador inom 

byggindustrin.  

2. Vilka effekter ger hörselpreventiva åtgärder inom byggindustrin? 

När utbildning använts tillsammans med bullermätare har man kunnat notera ett ökat 

användande av hörselskydd. Enbart utbildning gav ingen effekt utan den är tvungen 

att kombineras med bullermätare och tillgång till hörselskydd. Arbetstagarna visade 

sig ha en större benägenhet att använda hörselskydd när de visste att bullret 

översteg 85dB(A). Det är vanligt att arbetstagarna inte använder hörselskydd i den 

utsträckning som de borde, eftersom allt fler arbetstagare får en bullerskada. Det har 

dock visat sig vara svårt att mäta effekter av hörselpreventiva åtgärder inom 

byggindustrin.  

Därför kan det finnas ett behov av vidare forskning angående hörselpreventiva 

åtgärder som påvisar vikten av ett kontinuerligt användande för att skydda hörseln. 

Detta är särskilt viktigt vid starka bullernivåer, det vill säga 85dB(A) eller mer. I 

framtiden borde det fokuseras mer på andra hörselpreventiva åtgärder, som 

exempelvis kvalitativa undersökningar för att samla in data och försöka förstå 

situationen från undersökningspersonernas synvinkel. Att intervjua arbetstagare 

skulle förmodligen leda till en mer trovärdig bild av hur det ser ut på arbetsplatser 

inom byggindustrin. Detta arbete skulle kunna kompletteras med att intervjua 

arbetstagare i stället för att kontrollera att de följer regelverken. Genom att 

sammanställa och analysera kvalitativ respektive kvantitativ data kan ett underlag 

skapas för ett utbildningsprogram som motiverar arbetstagare inom byggindustrin att 

använda hörselskydd oftare. 
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Bilaga 

Författare, år 
och land 

Titel Studiedesign Syfte Metod och urval Resultat Slutsats Risk för 
systematiska 
fel 

Neitzel och Seixas 
(2005). USA. 

 

The Effectiveness of 
Hearing Protection 
Among Construction 
Workers.  

Kohortstudie. Syftet är att presentera en 
dataanalys gällande 
bullerexponering och 
hörselskyddsanvändning 
hos arbetstagarna inom 
byggindustrin. 

Metod: Studien grundar sig 
på bullerexponering och 
hörselnedsättning. En 
longitudinell studie. 
Dosimeter, enkäter, 
självrapportering och 
hörselskyddens effektivitet 
uppmättes. 
Urval: Arbetstagare 
(lärlingar) inom olika 
yrkeskategorier.  

De olika 
yrkeskategorierna 
inom byggindustrin bör 
få ta del av mer 
information och 
utbildning om 
hörselskydd. Det 
visade sig att 
ingenjörer och 
murarbetare använde 
hörselskydd jämt i 
jämförelse med 
snickare och elektriker. 

Inom byggindustrin används 
hörselskydd för sällan. 
Hörselskydd bör användas mer 
bland de olika yrkeskategorierna. 
Det behövs mer information 
angående när och var 
hörselskydd ska användas. 

Låg. 

Neitzel et al. 
(2008). USA. 

 

Development and 
Pilot Test of Hearing 
Conservation 
Training for 
Construction 
Workers.  

Interventionsstudie/
tvärsnittsstudie. 

Syftet är att utföra ett 
pilottest för att utveckla ett 
hörselbevarande 
utbildningsprogram för 
arbetstagare inom 
byggindustrin.  

 

Metod: Sker i 4 steg.  
1) Identifiering av en 
teoretisk modell.  
2) Framställning av 
utbildningsinnehåll. 
3) Ett utvärderingsprogram 
om 
hörselskyddsanvändningen. 
4) Pilottest för att testa 
effektiviteten av utbildningen 
vid en byggarbetsplats. 
Urval: 23 stycken 
arbetstagare inom 
byggindustrin. Alla var 
lärlingar inom sin profession. 

Resultatet visade att 
hörselskydd användes 
vid bullernivåer över 
85 dB(A). Efter 
utbildningen som 
arbetstagarna fick 
angående hörselskydd 
fördubblades 
användande av 
hörselskydd oavsett 
bullernivå. 
Förändringen var 
statistisk signifikant.  

Hörselbevarande utbildning har 
potential att öka 
hörselskyddsanvändande bland 
arbetstagare inom byggindustrin.  

Låg. 
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Författare, 
år och land 

Titel Studiedesign Syfte Metod och urval Resultat Slutsats Risk för 
systematiska 
fel 

Edelson et al. 
(2009). USA. 

 

Predictors of Hearing 
Protection Use in 
Construction Workers. 
 
  

Kohortstudie.  Syftet är att utvärdera 
hörselskyddsanvändnin
g bland arbetstagare 
inom byggindustrin på 
åtta olika 
byggarbetsplatser med 
hjälp av 
självrapporterade 
åtgärder. 

Metod: Två olika sorters 
metoder användes, dels 
enkäter som handlade om 
användande och det framtida 
användande av hörselskydd. 
Det andra var att kontrollera 
hur mycket dosimetrar och 
loggböcker användes 
Urval: 268 arbetstagare. 

Var av 
arbetstagarna 
genomsnittligen 
spenderade cirka 
30-40 procent av 
tiden i varje skift, 
över 85 dB(A). Det 
rapporterades in en 
nästan likvärdig 
fördelning mellan de 
som nästan alltid 
använder 
hörselskydd och de 
som nästan aldrig 
gör det. 

Hörselskyddsanvändningen är 
fortfarande alltför låg i jämförelse 
med vad den borde vara, för att 
effektivt förhindra bullerskador. 

Medelhög. 

Griffin,  
Neitzel, 
Daniell och 
Seixas, 
(2009). USA. 

 

Indicators of Hearing 
Protection Use: Self-
Report and Researcher 
Observation.  

Tvärsnittsstudie.  

 

Syftet är att få en bättre 
förståelse om de 
faktorer som kan 
påverka hur noggranna 
arbetstagarna är att 
rapportera hur ofta de 
använder hörselskydd 
inom yrket, för framtid 
forskning. 

Metod: Tre bullriga 
arbetsplatser inom 
byggindustrin var involverade 
i studien. Försökspersonernas 
uppgift var att anteckna ner 
hur mycket de använde 
hörselskydd på en arbetsdag 
och om de fyllde i loggböcker. 
Försökspersonerna fick även 
fylla i en enkät som handlade 
om buller och användande av 
hörselskydd. Dessutom 
utfördes observationer på 
arbetsplatserna. 
Urval: 20 stycken 
arbetstagare, var utspridda på 
de tre olika arbetsplatserna. 

Hörselskydd 
användes i stort sätt 
lika mycket på de 
tre arbetsplatserna. 
En del bar 
hörselskydd i starka 
bullriga miljöer 
medan andra inte 
bar hörselskydd alls 
i starka bullriga 
miljöer. 

Hörselskyddsanvändningen 
påverkas om bullret är varierande 
och inte av dess styrka. 

Medelhög. 
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Författare, år 
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Titel Studiedesign Syfte Metod och urval Resultat  Slutsats Risk för 
systematiska fel 

Seixas et al. 
(2011). USA. 

 

A Multi-component 
intervention to promote 
hearing protector use 
among construction 
workers. 

Randomiserad, 
kontrollerad studie. 

Syftet är att undersöka 
ett utbildningsprograms 
inverkan på användande 
av hörselskydd bland 
arbetstagare inom 
byggindustrin. 

 

Metod: Åtgärder i form av  
1) Hörselbevarande utbildning 
2) Korta repetitionstillfällen  
3) Användande av 
bullermätare.  
Hörselskyddsanvändning 
under bullerexponering 
mättes med loggböcker och 
dosimeters både före och 
efter den hörselbevarande 
utbildningen. 
Urval: 176 arbetstagare.  

Före interventionen 
användes 
hörselskydd i 
genomsnitt 34.5 
procent av 
arbetstiden. 
Användandet ökade 
med cirka 12 
procent efter 
ingripandet och 
fortsatte att öka 
med 7.5 procent, 
två månader efter 
att insatserna 
genomfördes. Störst 
var ökningen av 
hörselskyddsanvän
dning hos de som 
fick utbildning, korta 
repetitioner samt en 
bullermätare.  

Hörselpreventiva åtgärder för 
hörselskyddsanvändning visar en 
ökning av 
hörselskyddsanvändning hos 
arbetstagarna inom 
byggindustrin. 

Medelhög. 

 

 

 

 

 

 

 


