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Sammanfattning 

Ljudmiljön på förskolan upplevs som den mest besvärande arbetsmiljöfaktorn bland 

personalen och hög andel rapporterar besvär men få uppger att de använder hörselskydd. De 

symtom som uppkommer i kommunikationsintensiva ljudmiljöer verkar vara av annat slag än 

vad exponering för industriliknande buller ger. Ljudnivån är varierande men hög och orsakas 

framförallt av barnens röster vilket komplicerar bullerreducering, därför behöver både 

rådgivning och motivering till användande av hörselskydd anpassas av företags-

sjuksköterskan. Syftet med studien var att beskriva förskolepedagogers upplevelser av 

ljudmiljön på förskolan och hur de påverkas och hanterar denna. Metoden var kvalitativ med 

induktiv ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes och data analyserades genom 

innehållsanalys med fokus på manifest innehåll. Resultatet kunde indelas i fem kategorier: att 

förhålla sig till många olika ljud, att bli socialt avskärmad, att inte kunna påverka ljudmiljön, 

att sträva efter att förbättra ljudmiljön och att skydda sig med hörselskydd. Att förhålla sig till 

många olika ljud innebär att bli splittrad och avbruten, att överrösta varandra, lyssna till 

pedagogiska material samt skrik och gråt. Merparten av pedagogerna upplever obehag och 

smärta av ljud och de flesta upplever att de inte orkar med ljud efter en arbetsdag vilket 

upplevs socialt avskärmande. Pedagogerna upplever att de inte kan påverka ljudmiljön fullt ut 

vilket ger en oro för att drabbas av besvär och de upplever att de inte får gehör från 

arbetsgivaren. De strävar efter att förbättra ljudmiljön genom att dämpa ljud. Att skydda sig 

med hörselskydd innebär att det tar tid att vänja sig och det upplevs svårt att välja rätt tillfälle 

och slutligen handlar det om att ta ansvar. 

Nyckelord: Förskolepedagoger, Förskola, Hörselskydd, Ljudmiljö, Upplevelser 

Teori: Orems teori om egenvård 



 

 

Abstract 

The sound environment at the preschool is experienced as the most troublesome work 

environment factor among the personnel. A high proportion report symptoms but few state 

that they use hearing protectors. The symptoms that arise in communication-intensive sound 

environments seem to be of a different kind, compared to those produced by industrial-like 

noise. The noise level is variable but loud and is mainly caused by the children's voices, 

which complicates noise reduction. Therefor counseling and motivation for the use of hearing 

protectors need to be adapted by the occupational health nurse. The aim of the study was to 

describe preschool educators' experiences of the sound environment at the preschool and how 

they are affected and handle this. The method was qualitative with inductive approach. Eight 

semi-structured interviews were conducted, and data was analyzed through content analysis 

with a focus on the manifest content. The result could be divided into five categories: to relate 

to many different sounds, to become socially foreclosed, to be unable to improve the sound 

environment, to strive to improve the sound environment and to use hearing protectors. 

Relating to many different sounds means being unfocused and interrupted, to drown out each 

other, listen to educational material as well as screaming and crying. Most experience 

discomfort and pain from sound and find that they cannot cope with sound after a working 

day, which is perceived as social foreclosure. The educators feel that they cannot improve the 

sound environment, which causes concern of being affected and they experience that they are 

not listened to by the employer. They strive to improve the sound environment by suppressing 

sound. Protection with hearing protection takes time to get used to and it is difficult to choose 

the right time and finally it is about taking responsibility. 

Keywords: Experiences, Hearing protectors, Preschool, Preschool educators, Sound 

environment 

Theory: Orem's theory of self-care 
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Bakgrund 
Höga ljudnivåer i yrkeslivet är ett stort problem i alla delar av världen än idag (World Health 

Organization, 2004). En av fyra svenskar utsätts för buller, så hög att man inte kan samtala i 

normal samtalston under minst en fjärdedel av sin arbetstid (Arbetsmiljöverket, 2018a). En 

större andel män än kvinnor är utsatta, 30 procent jämfört med knappt 20 procent (a.a.). I 

mansdominerade yrken, som industri och byggnads, är bullerexponering utförligt studerat och 

sambandet mellan buller och hörselskada samt tinnitus är känd och accepterad (Arlinger, 

2013). Andelen kvinnor som rapporterar besvär av buller i arbetet har ökat sedan 90-talet, från 

13 procent 1989 till 18 procent 2017 (Arbetsmiljöverket, 2015; 2018a). Arbetsorsakade 

besvär av hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet är däremot vanligare bland 

kvinnor, 19 procent jämfört med 17 procent av männen (Arbetsmiljöverket, 2018b). Bland 

kvinnor besväras förskollärare mest (Arbetsmiljöverket, 2015).  

Förskolan är en av Sveriges största arbetsplatser och pedagogerna, både förskollärare och 

barnskötare består övervägande majoritet av kvinnor. Ljudmiljön upplevs som den mest 

besvärande arbetsmiljöfaktorn bland personalen (Sjödin, 2012). Ljudnivån på förskolan ligger 

generellt runt 80 dB eller strax under och varierar mycket över arbetsdagen och kan 

överskrida 85 dB upp till 100 gånger per timma och nå maximala nivåer på 118dB 

(Gerhardsson & Nilsson, 2013; Persson Way, Agge, Hillström & Lindström, 2010; Sjödin, 

Kjellberg, Knutsson, Landström & Lindberg, 2012a). Ljudet orsakas framförallt av barnens 

tal, skrik och lek (Gerhardsson & Nilsson, 2013). 

Traditionellt, tillexempel i industrimiljöer finns tre olika sätt att bekämpa buller på och de 

prioriteras i följande ordning: dämpa eller utesluta bullret vid källan med mekaniska medel till 

exempel gummifötter, bygga in källan i ljuddämpande material eller att använda hörselskydd 

under hela exponeringstiden (Snyder, 2000, refererad i Sjödin, Kjellberg, Knutsson, 

Landström, & Lindberg, 2014). Bullerreducering i förskolor är därav ett mer komplicerat 

problem än på traditionellt bullerutsatta arbetsplatser.  

Bullret på förskolan består huvudsakligen av barnröster och dessa ligger på samma frekvenser 

som tillexempel ett barn som försöker berätta något vilket medför att bakrundsbullret 

maskerar det berättande barnet särskilt effektivt (Kjellberg, Ljung & Hallman, 2008; Sjödin, 

2012). Då tal och lyssnande är centrala uppgifter i förskolearbetet komplicerar talmaskeringen 

arbetet och medför större ansträngning och bidrar till den kognitiva tröttheten för pedagogerna 

jämfört med tillexempel ljudet från torkskåp, ventilation eller trafik (Sjödin, 2012). Att arbeta 

i bullriga miljöer kan även ha negativ inverkan på rösten framförallt i pedagogiska miljöer där 

rösten är ett viktigt verktyg (Sjödin et al., 2012a). 

Fredriksson (2018) kunde med sin forskning påvisa att sjuttio procent av kvinnliga 

förskollärare drabbas av ljudtrötthet och fyrtio procent blir ljudöverkänsliga, vilket är avsevärt 

högre andelar än hos kvinnor generellt och även högre än i andra bullerutsatta yrkesgrupper. 

Ljudtrötthet påverkar individen främst vid slutet av arbetsdagen och skapar problem i 

hemmiljön, som att inte orka med sina egna barns prat eller att inte kunna lyssna på musik 

(Sjödin et al., 2012a). De som lider av ljudtrötthet strävar efter att undvika alla ljudkällor 

oavsett karaktär och tillståndet klingar vanligtvis av om de undviker ljud under en tid (a.a.). 

Ljudöverkänslighet är en form av överkänslighet mot ljud där individen upplever obehag eller 

smärta av vanliga ljud i vardagen (a.a.). Förskolepedagoger exponeras för röster och skrik 

som många gånger bär på viktig information som är nödvändig att uppmärksamma och inte 

går att avskärma sig från, ett hörselkrävande kommunikationsintensivt buller (Fredriksson, 

2018). Till skillnad från en maskin i industrimiljö måste barnen lyssnas på och tröstas nära 

inpå även om hörseln tar skada.  
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En studie från Umeå universitet visade att 31 procent av pedagogerna på 17 förskolor led av 

tinnitus vilket kan jämföras med 10–15 procent av befolkningen i stort (Sjödin et al., 2012a). I 

Fredrikssons studie (2018) var hörselnedsättning ett tillstånd som förskollärare oftare fick, 

nästan 20 procent rapporterade detta men här var skillnaderna jämfört med kvinnor generellt 

inte lika tydliga. Andra symtom som associeras med buller i dessa miljöer är: stress, 

utmattning, huvudvärk och smärta i axlar och nacke (Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström 

& Lindberg, 2012b). Trots att drygt 80 procent av förskollärarna rapporterade 

bullerexponering i arbetet var det endast tre procent som regelbundet använde hörselskydd 

och sju procent uppgav att de bytt arbete på grund av bullerexponeringen (Fredriksson, 2018). 

Det finns olika sorters hörselskydd och de flesta är framtagna för industribuller som kåpor och 

skumproppar och dämpar ljuden mer på de höga än på de låga och mellanfrekvenserna vilket 

producerar ett onaturligt dovt ljud (Etymotic Research Inc, 2015). Bellman ER är en grupp av 

hörselskydd som utvecklats för professionella musiker av företaget Etymotic, deras Hi-Fi 

filter har lika stor dämpning över alla frekvenser utan att tonernas kvalité förändras allt för 

mycket samtidigt som de sänker volymen och skyddar örat från skadligt ljud (a.a.). De 

individuella formgjutna propparna görs efter en avgjutning av hörselgången och tillverkas av 

mjuk och hypoallergenisk silikon som anpassar sig efter käkrörelser för att inte släppa in 

skadligt ljud eller börja skava (Bellman & Symfon AB, 2016). De har utbytbara filter med 

olika dämpning och till pedagoger i förskolan rekommenderas filtrerna ER9 eller ER15 vilket 

innebär en medeldämpning på tio respektive 16dB (a.a.).  

Hur effektivt ett hörselskydd minskar risken för hörselskador kallas för skyddseffekten 

(Arbetsmiljöverket, 2002). Skyddseffekten hos hörselskydd med en dämpning på 30dB 

minskas kraftigt till 3dB om de används under endast halva arbetsdagen (a.a.). 

”Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på 

arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, 

organisation, produktivitet och hälsa.” (Arbetsmiljölagen [AML], SFS 1977:1160, kap. 3, 2c 

§). Sjuksköterskors etiska riktlinjer från International Council of Nurses (2012) lyder: 

sjuksköterskor ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. I 

enighet med detta utövar företagssjuksköterskan hälsofrämjande omvårdnad och bidrar aktivt 

till att hälsofrämjande metoder införs, samt verkar för att förebyggande insatser ska leda till 

att människors hälsa främjas och bibehålls (Framgångsrik företagshälsovård, SOU 2011:63). 

Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och 

beställer bullermätningar på förskolor av företagshälsovården. Om resultatet visar att den 

genomsnittliga ljudnivån under en åtta timmars arbetsdag är 80 dB eller mer är arbetsgivaren 

skyldig att informera och utbilda arbetstagarna om risker med buller, erbjuda regelbundna 

hörselundersökningar och lämpliga hörselskydd (Buller, AFS 2005:16). 
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Problemformulering 
Ljudmiljön upplevs som den mest besvärande arbetsmiljöfaktorn bland förskolepedagoger 

generellt. De symtom som uppkommer i kommunikationsintensiva ljudmiljöer verkar vara av 

annat slag än vad exponering för industriliknande buller ger. Ljudnivån på förskolan är hög 

och varierande och orsakas framförallt av barnens röster vilket gör bullerreducering mer 

komplicerat än på traditionellt bullerutsatta arbetsplatser, så både rådgivning och motivering 

till användande av hörselskydd behöver anpassas. Intervjustudier behövs för att öka 

förståelsen för hur pedagogerna upplever ljudmiljön och hur de symtom som rapporteras 

påverkar individen och arbetsförmågan. Upplevelsen av att använda hörselskydd i denna 

miljö kan också tillföra viktig kunskap till företagshälsovården och företagssjuksköterskor i 

synnerhet som möter denna personalgrupp vid hörselundersökning och då kan motivera till 

skyddsåtgärder såsom utprovning och ökat användande av hörselskydd.  

Syfte   
Syftet med studien var att undersöka förskolepedagogers upplevelser av ljudmiljön på 

förskolan och hur de påverkas och hanterar denna. 



 

  8 

Metod  

Design 
Studien hade en kvalitativ ansats med en deskriptiv design och ett induktivt förhållningssätt.  

Urval 
Valet av studiedeltagare skedde genom strategiskt urval för att nå deltagare med olika 

erfarenheter utefter studiens syfte. Inklusionskriteriet var förskolepedagoger som valt att 

prova ut formgjutna hörselskydd och använt dem mer än två månader.  

Inledningsvis kontaktades verksamhetschefen muntligen och efter denna inledande förfrågan 

sändes ett informationsbrev med information om studien och kontaktuppgifter för att kunna ta 

ställning till att deras anställda tillfrågades om medverkan i studien. Verksamhetschefen 

godkände skriftligen att studien genomfördes inom deras verksamheter och uppmanade 

samtliga enhetschefer att sammanställa en lista med namn på anställda som uppfyllde 

inklusionskriteriet. Två av elva enhetschefer bidrog med namn. Den första bidrog med ett 

namn från en förskola som även har hörselskadade barn och den andra med 17 namn, varav 

nio arbetade på en uteförskola och resterande på en konventionell förskola. Två av 

förskolorna ligger i samma villaområde medan den tredje ligger centralt.  

Med målet att få så stor variation som möjligt gällande inriktning på förskolorna, ålder på 

barnen, ålder på pedagogerna och utbildning valdes 13 deltagare ut. Samtliga kontaktades per 

telefon på deras arbete och efter samtal fick fyra exkluderas då de inte hade börjat använda 

sina hörselskydd ännu eller inte använt dem längre än två månaders tid. Resterande nio var 

villiga att delta. Ett informationsbrev med detaljerad information om studiens syfte och vad 

som förväntades av dem sändes ut till önskad mailadress. 

Figur 1. Flödesschema för urvalsprocess 
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Innan intervjuerna startade upprepades all information ytterligare en gång muntligen. 

Studenten förtydligade återigen att deltagande är helt frivilligt och att de när som helst under 

arbetets gång har rätt att avbryta sin medverkan utan att ange orsak eller på något sätt drabbas 

negativt. Möjlighet fanns att ställa frågor och om de anställda fortfarande ville delta ombads 

de att fylla i en samtyckesblankett. En intervju avbokades på grund av sjukdom. Åtta 

intervjuer genomfördes. Flödesschema för urvalsprocessen presenteras ovan, se figur 1. 

Nedan finns en sammanställning över demografiska data hos de åtta deltagare som inkluderats 

i studien, se tabell 1. 
 

Tabell 1. Demografisk data över de åtta deltagare som inkluderats 

Ålder: 42–65 år (median 53,5 år) 

Tjänstgöringsgrad: 80–100 % (median 100 %) 

Pedagogisk utbildning: Förskollärare: 6st, barnskötare: 2st 

Ålder på barnen pedagogerna arbetar med: 1–2 år: 2st, 1–3 år: 2st, 2–6 år: 2st, 3–5 år: 2st 

Filter på hörselskydden som respektive 
deltagare använder: 

ER9: 3, 5, 6 & 8  

ER15: 1, 2, 4 & 7, varav 7 testat ER9 innan 

Hur länge de använt hörselskydden:  2–15 år (median 3,5 år) 

 

Datainsamling 
En semistrukturerad intervjuguide innehållande bakgrundsfrågor, öppna intervjufrågor, 

exempel på följdfrågor och avslutande frågor utvecklades (bilaga 1). En provintervju 

genomfördes för att beräkna tidsåtgång, utveckla intervjuteknik och kontrollera att frågorna i 

intervjuguiden gav svar på studiens syfte. Den tekniska utrustningen testades, en diktafon 

användes för ljudinspelning och den höll hög kvalitet. Efter att provintervjun skrivits ut och 

analyserats utvecklades intervjuguiden ytterligare med hjälp av Arbets- och miljömedicin i 

Göteborg.  

Intervjuerna spelades in med en diktafon efter godkännande och utfördes under pedagogernas 

arbetstid på deras arbetsplats. Varje intervju genererade 15 till 43 min inspelad tid. De 

inspelade intervjuerna genomlyssnades innan de transkriberades manuellt. De skrevs ut 

ordagrant och även längre uppehåll, suckar och skratt noterades. Transkribering skedde inom 

tre dagar efter respektive intervju. Provintervjun utfördes i februari och övriga intervjuer i 

slutet av mars och början av april. 
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Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. Under analysarbetet låg fokus på 

manifest innehåll, det textnära och uppenbara innehållet. Hela textmaterialet lästes igenom för 

att få en helhetsbild av texternas huvudsakliga innehåll. Efter detta valdes meningsbärande 

enheter ut, textmaterial med liknande innehåll som svarade på studiens syfte. Dessa 

sammanställdes och kondenserades vilket är en process som gör texten kortare och mer 

lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet bevaras och inget väsentligt försvinner. 

Därefter abstraherades den kondenserade texten genom att förses med koder vilket lyfter 

innehållet till en högre logisk nivå och abstraktionens giltighet kontrollerades mot 

meningsenheter och kondenserad text. Likheter och olikheter jämfördes sedan mellan koderna 

och sorterades till subkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Exempel från de olika stegen i analysprocessen visas i en tabell, se tabell 2.  

Tabell 2. Exempel på analysprocess 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

I den här åldern så kan man ju skrika 

bara för att man ska testa hur det blir 
och då brukar vi säga att nej, så får 

man inte göra för nu gjorde det ont i 

mina öron. Så att nej man får prata, 
man får inte skrika, man behöver inte 

viska, man behöver inte vara tyst utan 

prata vanligt. Ungefär som jag gör 
nu. Så fort tillfälle uppstår då pratar 

vi om detta. (3) 

I den här åldern så kan man ju skrika 

bara för att man ska testa hur det blir. 
Och då brukar vi säga att nej så får man 

inte göra för nu gjorde det ont i mina 

öron. Så fort tillfälle uppstår då pratar vi 

om detta. 

I den här åldern 

kan man skrika 
bara för att testa 

hur det blir. Så 

fort tillfälle 
uppstår så pratar 

vi om detta. 

Att dämpa ljud Att sträva 

efter att 
sänka 

ljudnivån 

Så att man vet ju att man är en utsatt 
grupp. Samtidigt som man är sån här 

att man bara jobbar vidare. Jag vet ju 

redan att jag har ljudkänslighet och 
tinnitus, men jag kan ju fortfarande få 

en hörselnedsättning, och det har ju 

inte jag tänkt på. Jag tänker att jag 
redan har fått min del [skratt]. Så 

egentligen så ska man ju verkligen 

vara rädd om och skydda örat mer än 

vad man gör. (7) 

Man vet ju att man är en utsatt grupp, 
samtidigt som man bara jobbar vidare. 

Jag vet ju redan att jag har 

ljudkänslighet och tinnitus, men jag kan 
ju fortfarande få en hörselnedsättning, 

och det har ju inte jag tänkt på. Jag 

tänker att jag redan har fått min del. 
[skratt] Så egentligen så ska man 

verkligen vara rädd om och skydda örat 

mer än man gör. 

Så egentligen så 
ska man ju 

verkligen vara 

rädd om och 
skydda örat mer 

än man gör. 

Att uppleva oro 

för besvär 

Att inte 
kunna 

påverka 

ljudmiljön 
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Etiska överväganden 
Forskning på avancerad nivå inom högskoleutbildning är undantagen etikprövning (Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460, 2 §). Under hela arbetet har 

studenten dock gjort etiska övervägande utefter följande principer. 

Informationskravet uppfylldes genom att studenten informerade muntligt och skriftligt både 

verksamhetschef och potentiella deltagare om syfte och deras uppgift i studien samt villkor 

för deltagande (Vetenskapsrådet, u.å.). I informationsbreven fanns kontaktuppgifter till både 

student och handledare. Resultatet kommer att sammanställas som ett magisterarbete vid 

Örebro universitet och den slutgiltiga och godkända uppsatsen kommer att sändas till 

medverkade förskolor.  

Samtyckeskravet uppfylldes genom att både verksamhetschef och deltagare gav sitt skriftliga 

samtycke efter både muntlig och skriftlig information om att deltagandet är helt frivilligt och 

att de har rätt att när som helst under arbetets gång avbryta sin medverkan utan att ange orsak 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Samtliga deltagare fick själva välja tid och plats för intervjun. Innan 

intervjuerna inleddes upplystes deltagarna om att kunna avbryta intervjun när önskemål fanns. 

Intervjuerna spelades in efter samtycke från deltagarna.  

Inspelningen gjordes med hjälp av en diktafon och ljudfilerna kasserades direkt efter 

transkribering. Det utskrivna materialet avidentifierades och kodades. Transkriberad text 

behandlades konfidentiellt och förvarades i ett kassaskåp på universitetet separat från 

kodlistor och samtyckesformulär som förvarades i ett annat kassaskåp på universitetet. Citat 

avidentifierades och resultatet sammanställdes och redovisades på ett sådant sätt att de inte 

skulle kunna härledas till enskilda personer för att beakta konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, u.å.).  

I enighet med nyttjandekravet har personuppgifter och datamaterial endast använts i denna 

studie och kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Information om hur personuppgifter behandlas i studien har registrerats i Örebro universitets 

register över personuppgiftsbehandlingar i enighet med Europaparlamentets och rådets 

allmänna dataskyddsförordning (2016/679/EU). 

Författaren av detta arbete har tio års erfarenhet som sjuksköterska inom äldrevården men 

ännu ingen erfarenhet från företagshälsovård. Hon har aldrig arbetat med barn. 
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Resultat 
Resultatet syftar till att beskriva förskolepedagogers upplevelser av ljudmiljön på förskolan 

och hur de påverkas och hanterar denna. Analys av data resulterade i fem kategorier och tolv 

subkategorier, se tabell 3. Nedan presenteras kategorier och subkategorier i löpande text med 

tillhörande citat. 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier 

Kategori Att förhålla sig till 

många olika ljud 

Att bli socialt 

avskärmad 

Att inte kunna 

påverka ljudmiljön 

Att sträva efter att 

förbättra ljudmiljön  

Att skydda sig 

med hörselskydd 

Sub- 

kategori 

• Att bli splittrad och 

avbruten 

• Att överrösta 

varandra 

• Att lyssna till 

pedagogiska material 

som låter 

• Att lyssna till skrik 

och gråt 

• Att inte orka 

med ljud 

• Att uppleva 

obehag och 

smärta  

 

• Att uppleva oro för 

besvär 

• Att inte få gehör 

• Att dämpa ljud 

 

• Att vänja sig 

• Att välja rätt 

tillfälle 

• Att ta ansvar 

 

Att förhålla sig till många olika ljud 

Att bli splittrad och avbruten 

Ljudmiljön upplevs som varierande men hög stora delar av dagen. Framförallt besväras 

pedagogerna av att det är många olika ljud att bearbeta på samma gång och sorlet som de hela 

tiden befinner sig i, är tröttande: ”här är aldrig tyst!” (2). Pedagogerna upplever att de blir 

dränerade på kraft och konstant splittrade och avbrutna:  

Det är ljud hela dagen – och högt. Man måste förhålla sig till många olika ljud hela 

tiden (…). I de så måste jag va lyhörd och höra vad är det som händer i de olika 

miljöerna, när jag behöver gripa in eller inte – och högt skrik då griper man ju in 

direkt (1). 

Att överrösta varandra 

Pedagogerna upplever att ljudnivån är främst beroende av barngruppens storlek, är många 

barn frånvarande på grund av sjukdom eller skollov blir ljudnivån inte lika hög. Barnen pratar 

oavbrutet och ligger högt upp i sin ton för att överrösta varandra, desto fler barn det är ju mer 

höjer de sin röst för att kunna konkurrera om de vuxnas uppmärksamhet. Alla har ett stort 

behov av att berätta och barnen är i en ålder då man inte kan vänta på sin tur.  

Pedagogerna upplever att de måste ta hänsyn till barnens behov först och främst: ”Man kan ju 

inte säga till barnen att vara tysta” (1). Ljudet trappas upp av att barnen försöker överrösta 

varandra och pedagogerna måste då överrösta barnen för att budskapet ska gå fram: ”Det är 

ljud ifrån barnen, ifrån kollegor (…) det är ljud hela, hela tiden och man hör sig själv när 

man pratar också som ett sätt i lärandet. Det är ju ett verktyg som vi har – rösten” (6). 
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Att lyssna till pedagogiska material som låter 

Mycket av lekmaterialet låter och pedagogerna nämner specifikt legolådor och klossar men 

också pedagogiska verktyg: ”Leksaker och det som dom använder. Och det vi använder oss 

av i vårat arbete, det är ju sång och musik och instrument och det är ju glädje i sig – men det 

är ändå ljud som ska till” (1). 

Framförallt är det inomhus som pedagogerna upplever att ljudnivån blir som högst och 

särskilt vid situationer som måltider, påklädning i hallen och fria leken: 

När man är stor grupp och man är inomhus och barnen leker runt omkring och vi ska 

greja och mat är framme. Vid ett matbord tillexempel, det kan vara jättestimmigt och 

stojigt (…). Även om det är organiserat så blir det väldigt mycket ljud som du inte kan 

ta bort. För det är vårat ansvar och se till att det ska vara härligt och bra och 

alltihopa men du kan ju inte ta bort hur mycket som helst – för det är trots allt hur 

många vi är” (2). 

Även utomhus kan ljudmiljön upplevas hög ibland: 

45 barn också cyklar som skramlar när dom kommer igång med dom. Så ligger det 

metallbitar som far runt och skramlar för att dom ska kunna koppla kärror och sånt. 

Det ser ju så här ut i lekmaterialet. Plasthjul som bara slår emot asfalten och barn 

som skriker där när dom leker där och så cyklar vi här. (---) Runt omkring har vi ju 

trafik och allt det här, här också. Så det är också mycket ljud ibland när man även är 

ute. Men den är bättre för det är inget som slår emot, inga väggar som tar emot (2). 

Att lyssna till skrik och gråt 

På småbarnsavdelningarna upplever pedagogerna ljudnivån särskilt varierande eftersom 

barnen sover mitt på dagen. I den här åldern kommer barnen lätt i konflikt med varandra för 

att de vill ha samma leksaker och då förekommer skrik – sådant blir det till och från hela 

dagen. Det är inte bara skrik av smärta eller konflikter utan det svåra med småbarn är att de 

kan gör illskrik i ren glädje. När de är trötta, hungriga eller lite småsjuka är det ofta högre 

ljudnivå eftersom de inte kan uttrycka sig med språket, då uttrycker de sig med andra ljud. 

En period som upplevs särskilt krävande är inskolning av nya barn: ”det kan faktiskt vara 

ledsamt i många timmar om det vill sig illa precis när man vant sig vid att mamma eller 

pappa ska gå och då kanske man får ha dom mycket i knät eller uppe hos sig och då blir det 

nära örat” (6). 

Ljudnivån kan även variera med barngruppen, vilken förändras från år till år och barnen har 

olika behov. Pedagogerna nämner barn med särskilda behov eller hörselskadade barn som inte 

hör sig själva fullt ut och lätt skriker till av glädje eller har biljud. 

Att bli socialt avskärmad 

Att inte orka med ljud 

Alla utom en pedagog berättar att de besväras av ljudtrötthet och att det blir som mest 

påtagligt efter en arbetsdag: ”Jag är så trött när jag kommer hem så då får ingen prata med 

mig. Nu är ni tysta här hemma – stör mig inte” (1). Det är framförallt hemma som de visar 

sina behov, där måste de vila sina öron.  
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Jag vill inte träffa någon. Jag vill inte gå ut och handla. Jag vill ingenting och det kan 

vara så långt att det är så på helgerna också ibland (…). Man orkar liksom inte vara 

bland människor, va bland ljud. (…). Jag tror att dit kommer man när man jobbat i så 

pass många år. Tillslut så blir det en överkänslighet på alltihopa (2). 

Pedagogerna upplever flera stressrelaterade besvär som de kopplar till ljudmiljön: huvudvärk, 

spända axlar, stress, trötthet, glömska och tandpressning. En pedagog berättar att hon biter 

ihop tänderna när det blir mycket ljud och högljutt. Hon har bettskena nattetid sedan flera år 

och pressar även dagtid. Hon har till och med pressat sönder tänder.  

Att uppleva obehag och smärta 

Hälften av pedagogerna berättar att de är ljudöverkänsliga och upplever obehag eller smärta 

av vanliga ljud i vardagen. När diskmaskinen ska plockas ur måste de gå därifrån. 

Pedagogerna beskriver att de nästan kan bli arga när det kommer plötsliga illskrik men 

upplever att de måste behärska sig och dölja reaktionen: ”Det är som om att någon slår till 

mig, alltså det är samma effekt i mig och det är svårt för andra att fatta det. Hade någon 

slagit till mig rejält – jag hade nog hellre tagit det än att jag får dom illskriken” (7).  

För några år sedan hade pedagogerna fått erbjudande om hörselundersökning på 

företagshälsovården av arbetsgivaren. Ingen hörselnedsättning kunde upptäckas. En av 

pedagogerna som plågas av sin ljudöverkänslighet berättar att resultatet av 

hörselundersökningen såg bra ut: ”och det ska man ju vara glad för samtidigt som man 

känner att jag hör ju FÖR bra (…). Tänk om det hade varit dämpat på heltid – men det ska 

man ju inte önska sig” (7). 

Hälften av pedagogerna vittnar om att de har tinnitus. En pedagog berättar att hon under en 

utmattning upptäckte att det hela tiden tjuter i hennes öron och att hon är övertygad om att det 

är orsakat av arbetet. En annan pedagog berättar att när det blir för högljutt sprakar det i ena 

örat, det låter som en sprängd högtalare. Detta kom efter att hon inskolade ett barn som skrek 

i två veckor, som hon gick och bar på. 

En av pedagogerna med ljudöverkänslighet beskriver att det känns som ett handikapp 

att sitta med hörselskydden i personalrummet – för de blir lite frånvarande. En annan 

berättar att hon låter bli och sätta sig i personalrummet på rasten för att det blir så 

mycket prat där och det kan även bli skratt och höga ljud. Att sätta sig där med 

hörselskydden känns asocialt – att bomma igen öronen. Hon går oftast ut på rasten för 

att vila öronen och när hon säger det så upplever hon att hon lider av det, det är som en 

funktionsnedsättning. Hon lider även av att inte kunna följa med kollegor ut på sociala 

aktiviteter utanför arbetet på grund av ljudöverkänsligheten: ”Jag är så påverkad av 

alltihop. Så det styr ju väldigt mycket av mitt liv – ljudkänsligheten och tinnitusen” (7).  

Att inte kunna påverka ljudmiljön 

Att uppleva oro för besvär 

Pedagogerna upplever en oro för att få hörselnedsättning, framförallt de med nära anhöriga 

som drabbats: ”Det är ju naturligt på något vis när man jobbar med det här som man jobbar 

med. Nästan alla får ju det när dom blir äldre. Eller ja, vi får väl lite mer än normalt” (7). De 

vet att de tillhör en utsatt grupp samtidigt som de bara jobbar vidare, berättar en pedagog. Ett 

bra resultat på hörselundersökningen hos företagshälsovården var lugnande för de flesta, men 

inte alla:  
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Eftersom jag har det skrapande ljudet i örat, så oroar jag mig. (---) Jag hade ju bra 

hörsel men jag tänker ändå att det är någonting som har påverkat och någonting som 

kanske inte blir bättre utan det måste jag skydda – speciellt det örat (8). 

Flera av pedagogerna berättar att de är oroliga för att få tinnitus: ”Jag har tänkt många 

gånger att tänk om man skulle få tinnitus för det har man ju hört en del få utav bara ett ljud 

och sen så finns det där och ibland så har man ju varit utsatt för ett sånt där illtjut” (4). 

Pedagogerna upplever en oro för barnen och deras hörsel som kan vara känsligare. Om de ska 

använda hörselskydd – vad ska barnen ha då? Det är ett dilemma de upplever. En pedagog 

påpekar att hon ser hörselskydden som en säkerhetsåtgärd – vi försöker hålla nere ljudnivån 

för barnens skull. 

En av pedagogerna påpekar att det är bra att föräldrar får sig en tankeställare hur situationen 

kan vara. Att det kanske inte är bra att dra iväg på aktiviteter direkt efter en hel dag på 

förskolan, barnen behöver också ha lite tyst runt sig.  

Att inte få gehör 

Pedagogerna berättar att de i flera år påpekat den höga ljudnivån: ”Jag kan tycka att det är 

tragiskt att det ska behöva vara så här på en arbetsplats och att det ska gå så här många år 

och vi påpekar ljudet och ingenting görs” (2). 

Det var nog tio år sedan eller mer, som vi hade sådana där tavlor med ett öra på 

som reagerar, men poängen med det – vad är det? Att man ser att det är rött hela 

tiden? Så egentligen så såg man ju då att det är för högt ljud här – men då gäller 

det ju att kunna göra någonting åt det (7). 

En annan av pedagogerna var också väldigt kritisk till just varningstavlan och menade 

att den sitter ju bara i ett rum och de har olika aktiviteter i olika rum. Denna tavla verkar 

ha flyttats runt mellan förskolorna och kommit till dem precis när det varit lov och få 

barn, därför upplevde pedagogerna att resultatet blev missvisande. Barnen ville 

dessutom gärna testa att de fungerade genom att skrika.  

Att sträva efter att förbättra ljudmiljön 

Att dämpa ljud 

Pedagogerna berättar att de gjort mycket själva för att förbättra ljudmiljön genom att: 

lägga leksaker på dukar, sätta bollar eller tassar på stolar, ha ljuddämpande plattor på 

väggar och tak, ha plasttallrikar och plastmuggar och ha bord med ljudabsorberande yta.  

Fast det hjälper inte i vissa rum, skötrummet är omöjligt för där är det 

kakelväggar och det är jättesvårt. Vi har satt ljudplattor där men det är ingen 

bra ljudmiljö – så där får man tänka på hur många som man går in med (7). 

Även lokalerna har stor inverkan på ljudmiljön, en av förskolorna har nyligen 

renoverats och pedagogerna upplever en stor förbättring. 

Pedagoger upplever att de delvis kan styra ljudnivån själva genom organisatoriska 

åtgärder som att: ”Undvika att det blir för mycket barn på samma ställe. Sen kan man 

inte det fullt ut här men man kan till viss del (…) organisera upp det, och sen vara ute 

så mycket som möjligt” (2). De talar även med barnen om röstläge och att inte skrika. 
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Att skydda sig med hörselskydd 

Att vänja sig 

Pedagogerna upplever att det tar tid att vänja sig vid hörselskydden, man får lära sig att talet 

låter annorlunda. Det är en tillvänjningsperiod: ”det tar säkert en månad – om inte mer tänker 

jag. Man får nog hålla i och hålla ut” (6). 

Upplevelsen av att använda hörselskydden, beskrivs av några av pedagogerna som att det låter 

inåt, man får ljudet mer till sig som i en burk:  

Man hör sin egen röst och den är man ju inte bekväm med [skratt]. Så man hör ju sig 

själv ganska mycket (…) och det får man ju tänka på att man inte blir gapig själv – för 

man tror att andra inte hör (…). Så det är klart att det är lite annorlunda när man har 

dom i, så är det. Man får liksom tänka bort det så får man tänka på fördelarna och 

använda dom med jämna mellanrum (2). 

Pedagogerna upplever att ”burkljudet” påfrestar: ”Det jag tycker är svårt är att det är så 

burrigt – man hör sina egna steg till och med när jag går så där så det blir lite surround eller 

någonting känns det som i huvudet” (6). 

Att välja rätt tillfälle 

Endast två av pedagogerna använder hörselskydden hela arbetsdagen varav en tar ut dem 

under raster och utevistelse. Övriga har dem med sig och använder dem vid specifika 

situationer som påklädning i hallen, vid matbordet och fri lek när det är full barngrupp: ”Mest 

när man är inomhus – kanske inte när man har en liten grupp och jobbar med för då behöver 

man vara väldigt lyhörd för vad alla säger” (2). 

De som har svårt för att använda dem hela arbetsdagen upplever det svårt att ha dem vid rätt 

tillfälle: ”Oj, jäklar nu skulle jag haft dom. När en unge skriker av ilska eller att den har 

ramlat. Då tar man upp dom här och det [skriket] får man rätt in i [örat] och det kan vara 

några gånger om dagen” (2). 

Ibland ligger hörselskydden i skåpet när ett barn börjar skrika, och ofta står pedagogerna i 

situationer där de inte kan gå ifrån. Så det är viktigt för dem att hela tiden ha dem nära till 

hands. Andra gånger slutar barnen skrika när de stoppat i hörselskydden för att de blivit 

nyfikna på vad som händer. Pedagogerna upplever även att de på ett sätt kränker barnen när 

de stoppar in hörselskydden: ”tänk dig att du är ledsen och skriker för att livet är svårt och 

den som ska ta hand om dig stoppar något i öronen” (7). 

Att ta ansvar 

Ansvaret att använda den skyddsutrustning som finns på arbetsplatsen tas upp av en pedagog: 

”För det handlar ju om att det är mitt ansvar att faktiskt använda dom när jag fått dom ifrån 

arbetsgivaren. (---) Men ytterst så handlar det om mig själv – jag ska orka och jag ska jobba 

länge” (6). 

Det var ingen av pedagogerna som oroade sig för vad barnens föräldrar tycker om att de 

använder hörselskydd. De hade berättat på ett föräldramöte och upplevde att föräldrarna hade 

förståelse för vad de är utsatta för och var positivt inställda till hörselskydden.  

Fördelar med att använda hörselskydden som nämns är att: det blir stor skillnad på de höga 

ljuden, prat går igenom, de skärmar av, de förebygger huvudvärken och ljudöverkänsligheten 

blir dämpad – det är som att man får ett lager bomull runt sig. En pedagog berättar att hon 

upplever det fantastiskt skönt att få ha dem i vid vissa tillfällen och en annan upplever det 
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som en trygghet att det finns något att ta till. Främst är det skyddseffekten som påtalas, att de 

skyddar hörseln – den ska hålla länge. 

Att använda hörselskydden i arbetet har sina fördelar även efter arbetsdagens slut, två av 

pedagogerna tog upp det som en fördel: att de orkar mer, de är inte helt uttröttade sådana 

dagar – det känns som att örat fått vila lite. 

Nackdelar som påpekas är: svårighet att tala i telefon eller att äta med dem i samt att det blir 

dovt. En pedagog tar upp att de tar bort mycket vid vanlig kommunikation och i mötet med 

föräldrar känner hon att informationen som de ska utbyta är så pass viktig att hon väljer att ta 

ut hörselskydden. En pedagog som lider av tinnitus upplever det svårt att ha dem på heltid då 

hon hör sitt eget tjut tydligare. En annan pedagog vittnar om svårigheten att övervaka barnen: 

Har jag inga hörselskydd på mig så är jag ju med överallt. Jag kan ju höra om någon 

gråter där, om några blir ovänner där och dom ropar på mig där. Men det är en 

omöjlighet när man har på sig dom (…) man måste ju kunna höra det som händer 

eller om någon ropar på toa tillexempel (…). Det är lite sånt som hindrar, annars 

skulle jag säkert ha dom hela tiden för att skydda mina öron, det tror jag (4). 

När hon är ensam och ska övervaka barn som befinner sig i flera rum tar hon ur 

hörselskydden. En pedagog berättar att när hon är ensam med barnen brukar hon begränsa 

ytan som de får vara på så att hon ser alla för att kunna använda hörselskydden. En annan av 

pedagogerna upplever att hörselskydden tar bort lite av hennes profession, hon blir inte lika 

bra på det hon gör när hon inte hör ordentligt: 

Man blir så splittrad för man vill så mycket när man arbetar med det här. För 

samtidigt kanske jag inte hör det här barnet som har språkförbistringar. (---) Det är 

väl därför vi kanske har av och på dom här. Man får ändå skydda sig själv men 

samtidigt ska man ju hjälpa barnen, det är ju vårat dilemma i det här yrket. (---) Nej, 

men jag får ha dom här hörselskydden, jag ska inte bli skadad av det här och det jag 

kan hinna med att ge barnen det är gott nog. För att jag måste också tänka åt anda 

hållet, för man blir ju inte jättetrevlig om man är trött i huvudet heller (2). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Design 

Studien har en kvalitativ ansats med en deskriptiv design för att beskriva hur ett fenomen 

upplevs i sitt naturliga sammanhang (Polit & Beck, 2017). Intervjuer bedömdes vara det mest 

lämpade tillvägagångsättet att fånga deltagarnas upplevelser och ge en ökad förståelsekunskap 

inom studiens syfte. En bonus var också att få komma ut och möta deltagarna i deras 

arbetsmiljö. En enkätstudie var uppe för diskussion för att nå fler människor men då studiens 

syfte inte var mätbart var det inte genomförbart. Troligtvis hade det blivit ett större bortfall 

och framförallt ett mindre beskrivande resultat.  

Studenten var från start tydlig med att använda ett induktivt förhållningssätt. Detta för en 

förutsättningslös tolkning av resultatet som kan vara baserade på människors berättelser om 

sina upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Att fokusera på det manifesta 

innehållet, det textnära och uppenbara av utsagorna var ett val studenten gjorde för att vara så 

sanningsenlig och ärlig som möjligt mot utsagorna. 

Urval 

Valet av studiedeltagare skedde genom strategiskt urval för att nå deltagare med olika 

erfarenheter (Henriksson & Billhult, 2017). Rekrytering av deltagare var en utmaning då det 

var grundläggande att hitta deltagare som hade erfarenheter av fenomenet och kunde berätta 

om detta. Både förskollärare och barnskötare inkluderades vilket kan ha påverkat resultatets 

giltighet. Förskollärare har ett par timmar planeringstid per månad, vilket barnskötarna inte 

har, i övrigt tillbringas i princip all arbetstid med barnen för båda yrkesgrupperna (Richter, 

2011). Att tidsgränsen i inklusionskriteriet sattes vid just två månader beror på att 

hörselskyddens filter får bytas utan kostnad inom två månaders användning. En tidsgräns som 

tillverkarna har satt. Dessutom har en studie visat att tiden att upprätta en ny vana eller rutin 

tar i genomsnitt 66 dagar (Lally, van Jaarsveld, Potts & Wardle, 2010). 

Tyvärr fanns inga män bland de tilldelade namnen och åldern blev inte så varierande på grund 

av bortfall av en yngre förskollärare som inte använde sina hörselskydd. Åtta av elva chefer 

svarade inte trots uppmanande mejl från verksamhetschefen och flera påminnelser. En chef 

svarade att hennes pedagoger inte hade möjlighet att medverka i studien. Hur detta 

sammantaget har påverkat resultatets giltighet är omöjligt att säga.  

Datainsamling 

Deltagarna fick själva välja tid och plats för intervjun och samtliga valde sin arbetsplats. Detta 

kan ha riskerat konfidentialitetskravet, men det var deltagarnas önskan. Författaren var ensam 

att intervjua vilket underlättade samspelet med deltagaren. En intervjuare minskar även risken 

för maktasymmetri (Kvale & Brinkman, 2014). Användandet av intervjuguide gjorde att 

samtliga deltagare fick samma intervjufrågor men inte alltid i samma ordning vilket stärker 

tillförlitligheten (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Öppna frågor ger förutsättningar 

för att få så uttömmande svar som möjligt (Danielson, 2017; Polit & Beck, 2017). Samtalet 

fick styra ordningen på frågorna och användningen av eventuella följdfrågor så att deltagarna 

kunde berätta fritt om sina erfarenheter och upplevelser utan att bli styrda och gavs friheten att 

delge så mycket de själva önskade. Författaren saknade tidigare erfarenhet av att intervjua 

vilket kan ha påverkat tillförlitligheten och delaktigheten men har tio års erfarenhet av att 

samtala med patienter och anhöriga under intervjulikande former. 
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Ljudinspelning kan ha påverkat utsagorna negativt då deltagarna kunde känna sig obekväma 

av att ”spelas in”. En bit in i intervjun tycktes spänningen avta, därför inleddes alltid 

intervjuerna med ”enklare” bakgrundsfrågor. Intervjuernas längd varierade mellan 15 och 43 

minuter och berodde främst på hur mycket hörselrelaterade besvär deltagarna hade att berätta 

om. Vissa hade inga större besvär utan använde hörselskydden i förebyggande syfte.  

Transkriberingen skedde manuellt av studenten själv eftersom denna process ger en unik 

möjlighet att lära känna datamaterialet och kan ha stärkt analysprocessen. Ljudinspelningarna 

skrevs ut ordagrant och även längre uppehåll, suckar och skratt noterades eftersom dessa 

kunde påverka den underliggande meningen och ge en bättre grund för förståelsen 

(Danielson, 2017; Polit & Beck, 2017). Det är en fördel att skriva ut intervjuerna omedelbart 

efter att de genomförts, det möjliggör bästa möjliga återgivning av vad deltagarna har uttalat 

(Polit & Beck, 2017). Tyvärr gick det upp till tre dagar innan tre av intervjuerna var helt 

utskrivna då de var långa och intensiva och två av dem spelades in under samma dag. 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod då den lägger fokus på att beskriva 

variationer genom att identifiera skillnader och likheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017). Under fasen när kategorier skapas var det en utmaning att bestämma vilka koder och 

citat från den ursprungliga texten som ska ingå i en kategori, detta innebar att inga data som 

svarade på syftet fick uteslutas för att det saknades en lämplig kategori. Ingen data fick heller 

falla mellan två eller passa in i flera kategorier, vilket var en utmaning med mänskliga 

upplevelser som kan vara både spretiga och sammanflätade. För att underlätta bedömningen 

av resultatets giltighet har exempel på hur meningsbärande enheter, kondenserande 

meningsenheter och koder arbetats fram illustrerats, se tabell 2. Bilagor och tabeller har 

använts för att visa kopplingar mellan data och resultat, se tabell 1, figur 2 och bilaga 1. I 

resultatet presenteras autentiska citat från den transkriberade texten för att ge läsaren 

möjlighet att bedöma giltigheten. 

Delaktighet och överförbarhet 

Till denna magisteruppsats finns endast en författare vilket kan vara en svaghet. Studenten har 

konsulterat Arbets- och miljömedicin under processen att konstruera intervjuguiden. För att 

förtydliga delaktigheten har studenten strävat efter att vara så tydlig som möjligt med vems 

röst som hörs i de olika delarna av uppsatsen, deltagarnas röst eller studentens tolkning (Polit 

& Beck, 2017). För att ytterligare förtydliga delaktigheten och även stärka tillförlitligheten 

har studenten varit öppen med sin förförståelse och redovisat utbildning och erfarenhet 

(Dalen, 2015; Graneheim et al., 2017). Förförståelsen påverkar omedvetet hur uppföljande 

frågor ställs och hur deltagarnas berättelser uppfattas och är svår att sätta inom parentes, 

därför vill studenten vara öppen med sin förförståelse och utnyttja den för att upptäcka ny 

kunskap och få en djupare förståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Författaren tror att andra bullerexponerade kommunikationsintensiva verksamheter kan ha 

nytta av studiens resultat såsom fritids, skola framförallt inom slöjd och idrott, särskola och 

förlossningen men det är läsaren som avgör om resultaten är överförbara till en annan kontext. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva förskolepedagogers upplevelser av ljudmiljön på förskolan 

och hur de påverkas och hanterar denna. Resultatet kunde indelas i fem kategorier: att 

förhålla sig till många olika ljud, att bli socialt avskärmad, att inte kunna påverka ljudmiljön, 

att sträva efter att förbättra ljudmiljön och att skydda sig med hörselskydd. Resultatet 

kommer att tolkas utefter Dorotea Orems (2001) teori om egenvård som består av tre centrala 

begrepp: egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. 

Egenvård 

Egenvård definieras av Orem (2001) som aktiviteter individen initierar och utför i syfte att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Dessa aktiviteter är frivilliga och medvetna (a.a.).  

Pedagogerna berättade att de själva gjort mycket för att förbättra ljudmiljön som att köpa in 

ljudabsorberande möbler och använda plast istället för glas och porslin samt att de delar upp 

barnen i mindre grupper och är ute så mycket som möjligt. De försöker även tala med barnen 

om röstläge och att inte skrika. Studier har visat att akustiska åtgärder är mer framgångsrika 

för att förbättra ljudklimatet än organisatoriska åtgärder, troligtvis för att de senare kräver mer 

av pedagogerna (Sjödin et al., 2014). Båda interventionerna visade sig dock ha liten effekt på 

pedagogernas subjektiva bullerexponering (a.a.). Även lokalerna kan ha stor inverkan på 

ljudmiljön, en av förskolorna har nyligen renoverats och fått ökad isolering i väggar och 

ljuddämpande tak och pedagogerna upplevde en stor förbättring av ljudmiljön. Innan 

renoveringen blev genomförd hade pedagogerna påtalat den höga ljudnivån i flera år men 

upplevde att de inte fick någon respons ifrån arbetsgivaren. En ståndpunkt är att arbetstagarna 

aldrig skall behöva ta på sig arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.   

Två av studiens pedagoger var väldigt kritiska till en varningstavla i form av ett öra som 

skiftar färg och menade att den sitter i ett rum och de har aktiviteter i olika rum. De upplevde 

även en frustation då de såg att det var rött hela tiden utan att kunna göra någonting åt det. 

Barnen ville dessutom gärna testa att tavlan fungerade genom att skrika. Denna tavla verkar 

ha flyttats runt mellan förskolorna och pedagogerna upplevde det som en mätning utav 

ljudnivån initierad av arbetsgivaren. En mätning av ljudnivån skall utföras av en sakkunnig 

person exempelvis arbetsmiljöingenjör så att sensorer placeras i samtliga rum och på 

personalen (AFS 2005:16). En egen reflektion är att detta är ett tillfälle att som arbetsgivare 

visa respekt för sina arbetstagare och den arbetsmiljö de utsätts för.  

I Sverige byggdes de flesta förskolor för mer än 30 år sedan, då antalet barn per avdelning var 

färre. När antalet barn är för stort för utrymmet kan spänning uppstå både bland pedagoger 

och bland barnen, till exempel blir planerade aktiviteter svåra att genomföra och barn kan inte 

leka ostört (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2018). Föreliggande studies 

pedagoger upplever att de själva till viss del kan styra ljudmiljön genom att organisera och 

dela upp sig i mindre grupper men att det inte går fullt ut på grund av lokalerna. Nästan alla 

pedagoger påpekar att barngruppernas storlek har störst betydelse för ljudnivån. I en studie av 

Sjödin et al. (2012a) undersöktes ljudmiljön på 17 förskolor och såväl nivåer som 

fluktuationer påverkades på ett uttalat sätt av antalet barn på avdelningen. En frågeställning är 

om arbetsgivaren och samhället ger förskolan optimala förutsättningar för att uppfylla sitt 

uppdrag? 
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Egenvårdsbehov 

Egenvårdsaktiviteterna ovan har till syfte att tillgodose egenvårdbehov, vilka är olika till sin 

karaktär och relaterade till hälsoprocesser (Orem, 2001). 

I en studie av Gerhardsson och Nilsson (2013) uppgav omkring 70 procent av pedagogerna att 

barnen var den dominerande bullerkällan. Prat och skrik från barnen var mest störande, följt 

av ljud från barnens lek och byggklossar (a.a.). Barnröster har vanligtvis en högre frekvens, 

och det skarpa tonljudet kan vara mer störande än de djupare rösterna hos vuxna. 

Pedagogerna i denna intervjustudie beskriver att en del av barnen ligger jättehögt upp i sin ton 

och talar och flera nämner specifikt legolådor och klossar. Att bli mycket störd av buller var 

förknippat med högre stressnivåer under arbetet i en studie på 101 förskolepedagoger (Sjödin 

et al., 2012b). En reflektion är att mer forskning behövs för att utröna om buller i förskolan 

skapar stress primärt eller om buller upplevs som mer störande i stressande situationer? 

Denna studies pedagoger upplever att ljudnivån trappas upp av att barnen försöker överrösta 

varandra och då måste pedagogerna överrösta barnen för att budskapet ska gå fram. I en 

nyligen gjord studie var det 82 procent av förskollärarna som rapporterade att förskolebullret 

påverkar barns beteende (Persson Waye, Fredriksson, Hussain-Alkhateeb, Gustafsson & van 

Kamp, 2019). Beteendestrategier bland barnen vid hög ljudnivå var att: höja rösten, skrika 

och ropa för att bli hörd (a.a.). Persson Way et al. (2010) har påvisat att barn använder sin röst 

mer, medan förskolepedagoger talar mindre i hög ljudnivå. En frågeställning är om detta kan 

påverka barnens utveckling och utbildning negativt? 

Pedagogerna i studien beskriver att när de arbetat med de mindre barnen har det hänt att 

barnen skrikit dem i öronen. I en studie på 4718 förskollärare rapporterade 87 procent att de 

blivit utsatta för skrik i öronen vid mer än ett tillfälle, endast tre procent hade aldrig blivit 

utsatta (Fredriksson, 2018).  

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 2005:16) ligger det undre insatsvärdet på 80 

dB och ljudnivån på förskolor ligger generellt runt 80 dB eller strax under och omfattas då 

inte alltid av dessa krav trots att ljudnivån varierar mycket över arbetsdagen och kan tillfälligt 

komma över 85 dB. Arlinger drog dock (2013) slutsatsen i sin kunskapssammanställning att 

åtta timmars exponering för ekvivalenta ljudnivåer på 75–80 dB innebär en risk för 

hörselskada, i varje fall hos känsliga individer. Djurförsök visar att exponeringen kan ge 

upphov till obotliga skador på de inre hårcellerna i innerörat och på nervceller i hörselnerven 

(a.a.). Tills motsatsen är bevisad finns skäl att misstänka att denna skadebild kan uppträda 

även på exponerade människor och orsaka försämrad förmåga att uppfatta tal i buller och ge 

upphov till tinnitus och ljudöverkänslighet menar Arlinger. En reflektion är att en sänkning av 

insatsvärdena skulle kunna sänka frekvensen av arbetsorsakade besvär av hörselnedsättning, 

tinnitus och ljudöverkänslighet. 

Bland pedagogerna i studien var det hälften som hade tinnitus och även hälften som hade 

ljudöverkänslighet, tre av pedagogerna hade både tinnitus och ljudöverkänslighet. 

Ljudöverkänslighet ses ofta i samband med tinnitus (Arlinger, 2013). I Fredrikssons 

doktorsavhandling (2018) hade 39 procent av förskollärarna ljudöverkänslighet jämfört med 

18 procent i kontrollgruppen, vilket kan tyda på att den kommunikationsintensiva ljudmiljön 

som finns i förskolor är en större riskfaktor för ljudöverkänslighet än bullerexponering i andra 

yrken. Fredriksson fann även att risken för att drabbas av ljudöverkänslighet var signifikant 

högre för kvinnor som arbetade i en ljudnivå på 75–85 dB, jämfört med en referensgrupp som 

arbetade i ljudnivåer under 75 dB. Risken var särskilt hög bland förskollärare som hade 

tredubbelt så hög risk jämfört med referensgruppen (a.a.). 
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I föreliggande studie besväras alla pedagoger utom en av ljudtrötthet. I en studie gjord av 

Fredriksson (2018) hade förskollärare dubbelt så hög risk att drabbas av ljudtrötthet. 

Ljudtrötthet var också vanligare bland förskollärare som rapporterade stressfulla förhållanden 

jämfört med kontroller som rapporterade lika stressfulla förhållanden (a.a.). I en studie av 

Persson Way et al. (2010) visade sig ljudtrötthet relatera till ljudöverkänslighet och tinnitus i 

en faktoranalys. I Fredrikssons studie (2018) hade det uttalade behovet av tystnad efter arbete 

rapporterats bland förskollärare generellt, oavsett deras hörselförmåga. Fredriksson förmodar 

att symtomet inte bara är en hörselskonsekvens av ljudenergin eller bullerexponeringen, 

såsom vid hörselskada eller tinnitus utan snarare att det också kan vara en följd av de 

krävande lyssningssituationerna i en kommunikationsintensiv ljudmiljö och att det i sin tur är 

relaterat till stress. 

Egenvårdskrav 

Summan av de handlingar som kontinuerligt behöver utföras för att tillgodose 

egenvårdsbehoven kommer att precisera egenvårdskrav (Orem, 2001). 

De flesta pedagogerna i studien har svårt för att använda hörselskydden hela arbetsdagen. 

Orsaken till varför de inte använder hörselskydden mer varierar, en pedagog vittnar om att 

hon oftast väljer att ta ut dem när föräldrar kommer och hämtar för att den informationen som 

de ska utbyta är så pass viktig. Koch, Strazinger, Kersten och Nienhaus (2016) påvisade att 

den låga hörselskyddsanvändningen i förskolan inte bara beror på rädslan att missa 

information (23 %) utan beror i fler fall på att förskollärare känner sig motvilliga att använda 

hörselskydd på grund av att de känner sig obekväma gentemot föräldrarna (35 %). I denna 

studie var det dock ingen av pedagogerna som oroade sig för vad föräldrarna tyckte eller 

tänkte om att de använde hörselskydd.  

I samma studie upplevde 48 procent att de blev mer avslappnade efter arbetet av att använda 

formgjutna hörselskydd i arbetet på förskola (Koch et al., 2016). I denna studie var det två av 

pedagogerna som tog upp att de orkar mer efter arbetet och är inte helt uttröttade. 

Pedagogerna upplever att de ställs inför ett etiskt dilemma – att skydda sig själva eller att göra 

det bästa för barnen genom att vara lyhörd för alla barn och att kunna övervaka barnen även 

med hörseln. Enligt de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till rättvisa och 

tillfredställande arbetsförhållanden (Förenta Nationerna, 2008). 

Slutsats  
Ljudmiljön på förskolan upplevs som hög men varierande och framförallt besväras 

pedagogerna av att det är många olika ljud att förhålla sig till vilket gör att de blir splittrade 

och avbrutna. Ljudnivån upplevs som högst inomhus och påverkas främst av barngruppens 

storlek men även av pedagogiska material. Barnen ligger högt upp i sin ton och överröstar 

varandra för alla vill berätta och ingen kan vänta. Till och från under dagen förekommer det 

skrik och gråt vilket ger en oro för att drabbas av hörselnedsättning eller tinnitus. 

Pedagogerna har påpekat den höga ljudnivån i flera år men upplever att de inte får gehör och 

har själva utfört flera akustiska och organisatoriska åtgärder. Merparten av pedagogerna 

upplever obehag och smärta av ljud och de flesta upplever att de inte orkar med ljud efter en 

arbetsdag vilket upplevs socialt avskärmande.  

Att skydda sig med hörselskydd ger både möjligheter och begränsningar och framförallt tar 

det tid att vänja sig och det upplevs svårt att ha dem vid rätt tillfälle. Pedagogerna tar ansvaret 

att använda hörselskydden då arbetsgivaren bekostat dem men det är för deras egen skull de 

använder dem, framförallt är det skyddseffekten som har betydelse. Fördelar som nämns är att 

de förebygger huvudvärk och dämpar ljudkänslighet. Pedagogerna upplever att de orkar mer 
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när de kommer hem och att det är en trygghet att ha något att ta till. Nackdelar som påpekas är 

att det är svårt att bevaka barnen och att de tar bort mycket vid konversation. En pedagog 

beskriver att hörselskydden tar bort lite av hennes profession – hon blir inte lika bra på det 

hon gör när hon inte hör ordentligt.  

Kliniska implikationer  
Förskolan utgör en av Sveriges största arbetsplatser och dessutom tillbringar merparten av 

barnen i Sverige den större delen av sin vakna tid i förskolans miljö så den potentiella 

skadliga hälsoeffekten av förskolan ska inte nonchaleras. Barnen saknar de rättigheter vuxna 

arbetstagare har gällande bullerexponering i arbetslivet vilket är ett etiskt problem och strider 

mot allas lika värde enligt de mänskliga rättigheterna (Förenta Nationerna, 2008).  

Förskollärare är ett bristyrke och förskolan har en viktig funktion i vårt samhälle därför får vi 

inte förlora fler utbildade förskollärarna på grund av bullerexponering. Det behövs mer 

kunskap om lämpliga och godtagbara förebyggande åtgärder som är anpassade för denna 

ljudmiljö och ett ständigt pågående systematiskt arbetsmiljöarbete. Att erbjuda de anställda 

hörselskydd är den sista åtgärden, innan detta sker skall alla möjligheter till akustiska och 

organisatoriska åtgärder redan vara utredda och åtgärdade. Om detta inte är möjligt och 

mätningar visar att den genomsnittliga ljudnivån ligger över 80dB är arbetsgivaren skyldig att 

erbjuda sina anställda regelbundna hörselkontroller och lämpliga hörselskydd. Att finna 

lämpliga hörselskydd som fungerar fullt ut i förskolans varierande och oförutsägbara 

kommunikationsintensiva ljudmiljö har sina svårigheter. Om taluppfattningen inte uppfylls 

finns risken att pedagogerna inte använder hörselskydden hela arbetsdagen och utsätts då för 

ökad risk att drabbas av hörselnedsättning, tinnitus, ljudtrötthet och ljudöverkänslighet. Här 

kan studiens resultat förhoppningsvis ge en vägledning och ökad förståelse för problematiken. 

Studiens resultat kan också ge information om vilka omständigheter som är viktiga att ta 

hänsyn till när företagssjuksköterskor motiverar förskolepedagoger att använda hörselskydd. 

Förskolans pedagoger besöker inte företagshälsovården endast för hörselkontroller, de är en 

personalgrupp med mycket stressrelaterade besvär. Studiens resultat kan därför ge 

företagshälsovården ökad förståelse för hur de hörselrelaterade symtom som rapporteras 

påverkar arbetsförmågan och individerna i deras arbetsmiljö.  

Förslag till fortsatt forskning 
Studiens resultat är oroväckande vad gäller förskolepedagogers upplevelse av ljudmiljön och 

att de inte har optimala förutsättningar för att utföra sitt arbete. Fler studier är uppenbart 

nödvändiga ur ett samhällsperspektiv. Denna studie har varit inriktad på arbetstagarna och 

deras arbetsmiljö, fler studier på barnen och deras påverkan behövs samt fler studier på 

barngruppens storlek och dess inverkan på ljudmiljön i förskolan.  

Till förskollärare rekommenderas formgjutna hörselskydd med filtrena ER9 eller ER15. I 

studien har fyra deltagare det svagare filtret och fyra har det starkare. Det kan vara frestande 

att dra slutsatser utefter vilket filter de använder men här måste påpekas att deltagarunderlaget 

är för litet för en sådan jämförelse. Det hade varit intressant med en större jämförande studie 

av dessa två filter på förskolepedagoger i deras ljudmiljö. Mer forskning behövs också för att 

utveckla hörselskydden, den största utmaningen är att kunna skydda hörseln vid höga 

ljudnivåer och samtidigt bevara förmågan att kommunicera så att hörselskydden används hela 

arbetsdagen.  
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide 
BAKGRUNDSFRÅGOR 

Ålder? 

Utbildning? 

Tjänstgöringsgrad? 

Hur många år har du arbetat med barn? 

Vilket åldersspann är det på barnen du arbetar med? 

Vilket filter har du på dina hörselskydd? Har du provat flera? 

 

INTERVJUFRÅGOR 

Hur upplever du ljudmiljön på din arbetsplats? 

Hur påverkar ljudnivån dig i ditt arbete?  

Upplever du några hörselrelaterade besvär? 

Känner du till vilka skadliga effekter ljud kan ha? 

Är du oroad över ljudnivåns skadliga effekter? 

Har du fått information om risk för hörselskador vid arbete i bullrig miljö? 

Har du fått information om hörselskydd av arbetsgivaren?  

Hur ofta använder du hörselskydd vanligtvis?  

Är det vid några specifika situationer du använder hörselskydden? 

Vad anser du att det finns för fördelar med att använda hörselskydden på din arbetsplats? 

Vad anser du att det finns för nackdelar med att använda hörselskydden på din arbetsplats? 

 

EXEMPEL PÅ FÖLJDFRÅGOR 

Vill du utveckla det? 

Vad innebär detta? 

Kan du ge exempel? 

 

AVSLUTANDE FRÅGOR 

Är det något mer du vill berätta för mig? 

Är det någon mer fråga som du tycker att jag borde frågat dig om? 


