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Abstrakt (Svenska) 

 

Bakgrund:  Buller kan definieras på flera sätt; allt hörbart ljud, en oregelbunden eller 

statisk oscillation, eller ett obehagligt och oönskat ljud. Ljudnivåer definieras av 

ljudtrycksförändringar och styrkan av ljudtrycksförändringarna anges i decibel (dB). 

Buller är ett utbrett miljöhälsoproblem som påverkar både barn och vuxna. Tretton 

procent av de anmälda arbetsrelaterade sjukdomarna 2017 kunde härledas fysikaliska 

faktorer. Av dessa var buller den vanligast förekommande orsaken. På arbetsplatsen 

regleras ljudnivåerna av arbetsmiljöverket. För kvinnor är utbildningssektorn vanligast 

rapporterande sektorn gällande hörselskador orsakade av buller. 

Syfte:  Syftet med studien är att undersöka förhållandena mellan förskolepersonals 

välbefinnande, förskolans akustiska förutsättningar och ljudnivå på förskolan.  

Metod: Studiedesignen var en fallstudie i tre delar som utfördes på tre förskolor i 

Örebro. Del 1 bestod av en egenkonstuerad enkät som behandlade välbefinnande i 

förhållande till personalens upplevelser av buller och möjligheten till att påverka 

bullerexponering på arbetsplatsen. Del 2 bestod av ljudnivåmätningar av två 

förskollärare från varje förskola som bar en bullerdosimeter under en hel arbetsdag. Del 

3 bestod av en subjektiv bedömning av förskolornas akustiska förutsättningar. 

Resultat: Undersökningen kunde inte påvisa ett statistiskt samband mellan 

förskolepersonalens välbefinnande, akustiska förhållanden och uppmätta ljudnivåer. 

Välbefinnandet på förskolorna visade inte någon signifikant skillnad trots att 

ljudnivåerna skiljde sig signifikant. Majoriteten av förskolepersonalen upplevde att de 

utsätts för buller på arbetsplatsen.   

Slutsatser:  Slutsatsen av denna studie var att bullernivåerna i förskolorna var höga och 

att majoriteten av förskolepersonalen var negativt påverkad av buller. För att hitta ett 

eventuellt samband mellan förskolepersonalens välbefinnande, förskolans akustiska 

förutsättningar och ljudnivå krävs att fler förskolor studeras. Likaså behöver andra 

faktorer som bidrar till välbefinnande inkluderas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        Abstract (Engelska) 

Background: Noise can be defined in several ways; all audible sound, an irregular or 

static oscillation, or an unpleasant and unwanted sound. Sound levels are defined by the 

change in sound pressure where the magnitude of the pressure change is indicated in 

decibel (dB). Noise is a widespread environmental health problem that affects both 

adults and children. Thirteen percent of the reported occupational diseases in 2017 were 

attributed to physical factors where noise was the most common cause. The 

occupational sound levels are regulated by the Swedish Work Environment Authority.  

The female-dominated educational sector, is the most reported sector regarding hearing 

impairment caused by noise. 

Aim: The purpose of the study is to examine the relationship between the well-being of 

preschool personnel, the acoustic conditions of the workplace and the occupational 

noise levels. 

Methods: The study design was a case-study divided into three parts, conducted at three 

preschools in Örebro. Part 1 included a self-constructed questionnaire that dealt with 

well-being in relation to the staff’s experience of noise and the perceived possibility of 

influencing noise exposure in the workplace. Part 2 involved two preschool staff from 

each preschool, who carried a noise-dosimeter during an entire work day. Part 3 

consisted of a subjective assessment of the preschool's acoustic conditions. 

Results: The analysis did not show a significant correlation between the well-being of 

the preschool staff, the acoustic conditions and metered sound levels. The well-being 

did not show any significant difference between preschools although noise levels in the 

preschools differed significantly. The majority of the preschool staff felt they were 

exposed to occupational noise.  

Conclusions: The conclusion of this study was that the noise levels at the preschools 

were high, and that the majority of the preschool staff were negatively affected by noise. 

In order to find a possible correlation between the well-being of preschool personnel, 

acoustic conditions of the workplace and occupational sound levels in the future, it is 

necessary to study more preschools. Also, other factors that affect well-being should be 

included. 



 

 

 

 

Ordlista (förkortningar) 

 
dB SPL Ljudtrycksnivå. 

 

dB(A) A-vägd ljudtrycksnivå. 

 

dB(C) C- vägd ljudtrycksnivå. 

 

LEX,8h          Tidsmedelvärde av A- vägd ljudnivå för daglig bullerexponering över 8h, 

mätvärdet anges i dB(A).   

 

LAFmax  Maximal A-vägd ljudtrycksnivå, mätvärdet anges i dB(A). 

 

LCpeak  Impulstoppvärde, mätvärdet anges i dB(C).   

 

LAeq Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå.  

 

TK Tid i timmar för mätningen. 
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1. Inledning 
 

Människan är en social varelse som till stor del kommunicerar genom tal och hörsel. Att 

kommunicera med andra är en stor del av det vardagliga livet och har en inverkan på det 

individuella välbefinnandet (Danermark, 2005). Under merparten av det yrkesverksamma 

livet uppstår dagligen kommunikativa situationer, detta på platser med olika akustiska 

förutsättningar. Vissa arbetsplatser är mindre krävande för hörseln eftersom en stor del av 

kommunikationen förs via digitala plattformar. Andra arbetsplatser kräver kommunikation via 

tal och hörsel. Enligt Socialstyrelsen (2008) är buller i Sverige idag ett utbrett 

miljöhälsoproblem som stör både barn och vuxna.  

 

Enligt Fredriksson, Kim, Torén, Kähäri, Magnusson och Waye (2016) har bullerrelaterade 

hörselåkommor noggrant studerats inom den mansdominerade industrisektorn, men färre 

studier har utförts i kvinnodominerade sektorer. Fredriksson et al. (2016) anger att för kvinnor 

i Sverige är utbildningssektorn vanligast rapporterande gällande hörselåkommor som en följd 

av buller. 

 

Audionomernas etiska kod deklarerar; 

“Audionomen skall med hjälp av sina kunskaper och erfarenheter upplysa om skaderisker 

inom hörselområdet och bidra till ökad medvetenhet om hörandet och dess betydelse samt 

verka för god ljudmiljö.” (Svenska Audionomföreningen, 2010). 

Audionomen har ett ansvar att öka medvetenheten kring hörandet och ljudmiljö. Detta gör det 

intressant att undersöka förskolepersonalens välbefinnande i förhållande till buller som ett 

underlag för vidare diskussion för såväl audionomer som för förskolepersonal. 
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2. Bakgrund  
 

2.1 Buller 

Rawool (2012) menar att buller kan definieras på flera sätt; allt hörbart ljud, en oregelbunden 

eller statisk oscillation, eller ett obehagligt eller oönskat ljud.  

 

2.1.1 Ljudtryck  

Vi är omgivna av materia, bestående av atomer som typiskt sätt är sammanbundna i 

molekyler. Atomerna och molekylerna har olika förmåga att förflytta sig beroende på vilken 

materia de utgörs av. I exempelvis luft (som är en gas) kan molekylerna röra sig friare då 

sammansättningen av molekylerna har en lägre densitet än i trä, där sammansättning av 

molekyler är tätare. Luften som omger oss består av molekyler som befinner sig i ständig 

rörelse, vilket utgör ett statiskt lufttryck. Det statiska lufttrycket kan förändras av annan 

materia, som ger upphov till en fluktuerande luftdensitet (alternativt tryckvariationer eller 

ljudvågor), då lufttrycket alternerar mellan förtätning och förtunning av luftmolekyler i 

relation till det statiska lufttrycket. En tryckvariation innebär att luftmolekylerna “knuffar till” 

varandra för att sedan återgå till sitt ursprungsläge, i en fjäderrörelse. Luftmolekylernas 

förflyttning gör att det uppstår lufttrycksvariation. Lufttrycket beskriver tätheten av molekyler 

i luften och är beroende av molekyler per enhet, lufttemperatur och jordens gravitation (Plack, 

2005). Heller (2013) beskriver ljud som fortplantning av lufttrycksvariationer, där människan 

hör lufttrycksvariationer, inte det statiska lufttrycket (härefter ljudtryck). 

 

2.1.2 Decibel 

Heller (2013) menar att det är svårt att beskriva ljudtryck då människan och andra djur har en 

häpnadsväckande sensitivitet till att uppfatta ljudtryckförändringar. Människan kan uppfatta 

en ljudtryckförändring på mindre än ett par delar av en miljon, i förhållande till det ambienta 

ljudtrycket. Plack (2005) menar att ljudtryckvariationerna i luften “plockas upp” av det 

mänskliga örat där ytterörat kan liknas vid en parabol-antenn. Tryckvariationerna rör sig 

genom hörselgången och sätter trumhinnan i rörelse. Trumhinnan fördelar trycket till 

hörselbenen som sätts i svängning och överför den de mekaniska vibrationerna till innerörat. I 

innerörat sätts hårcellerna i svängning och de mekaniska vibrationerna “översätts” till 

elektriska impulser som förs över till hjärnan. Det är när signalen når hjärnan som vi uppfattar 

ett ljud (Ibid.). 



 

 3 

 

Plack (2005) beskriver att ljud som är nära smärtgränsen är en biljon gånger så intensivt som 

det svagaste ljudet som människan kan uppfatta. Eftersom att gapet mellan storheterna är stort 

används en logaritmisk skala, decibel (dB) som beskriver nivå som utgår från en 

referenspunkt. Exempelvis genom att jämföra ljudtrycksnivå med det atmosfäriska trycket 

(eng. Sound pressure level, [SPL]) (Ibid.). 

 

Emanuel och Letowski (2009) förtydligar att dB inte beskriver storhet utan visar istället hur 

många gånger större eller mindre värdet är i jämförelse med referensvärdet. Referensvärdet 

kan vara vad som helst. För att undvika förvirring, har ett internationellt standardvärde för 

beräkning av ljudtrycksnivå valts som referensvärde, 20µPa, vilket är en representation för 

den minsta ljudtrycksnivå som människan kan uppfatta. Referensnivån 20µPa är det samma 

som en ljudtrycksnivå på 0 dB SPL. En fördubbling i ljudtryck från exempelvis 20µPa till 

40µPa innebär inte en fördubbling i ljudtrycksnivå, utan ljudtrycksnivån ökar från 0 dB SPL 

till 6 dB SPL (Ibid.). 

 

2.2 Konsekvenser av buller  

Arbetsmiljöverket (2018) rapporterar att av de vanligaste anmälda arbetssjukdomarna år 

2017, kunde 13 procent härledas till fysikaliska faktorer, där buller var den vanligaste 

förekommande misstänkta orsaken till hörselnedsättning (HNS) eller tinnitus. Totalt inkom 

489 anmälningar under 2017 som kunde härledas till buller, varav 162 var från kvinnor och 

327 från män (Ibid.). 

 

Anniko (2012) beskriver att en vanlig följd av hörselskadligt buller är sensorineural HNS. Le 

Prell, Henderson, Fay och Popper (2012) menar att bullerskador orsakas som en följd av 

långvarig bullerexponering, men kan även uppstå av ett kortvarigt kraftigt impulsljud. Hu 

(2012) menar att exponering av buller kan medföra att hårcellerna i innerörat tar skada. Det 

som sker vid en sensorineural bullerskada är att hårcellerna förlorar styvhet, vilket leder till 

att ljudsignaler begränsas i överföringen till hjärnan. 

 

Anniko (2012) redovisar temporär HNS som en annan typ av bullerskada som kan uppkomma 

vid måttlig bullerexponering. Vid denna typ av bullerskada får den drabbade tillfällig tinnitus, 

lockkänsla samt HNS. Temporär HNS försvinner vanligtvis efter några dagar. 
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Buller kan utöver en menlig påverkan av hörselsystemet, leda till försämrat välbefinnande 

enligt Rawool (2012).  Höga bullernivåer kan försämra kommunikationsmöjligheterna och 

koncentrationen på arbetsplatsen, vilket kan reducera personalens effektivitet. Gokdogan och 

Gokdogan (2016) styrker detta och menar att buller har fått en allt större plats i den dagliga 

ljudmiljön, vilket kan ge en negativ effekt på människans hörsel och hälsa. Buller kan störa 

den psykologiska och fysiska balansen vilket i sin tur kan minska arbetsförmågan (Ibid.). 

Höga bullernivåer kan leda till minskade energinivåer, mindre ork till att utföra sitt arbete 

samt sömnsvårigheter. Bullriga arbetsmiljöer kan också påverka humöret negativt, irritation 

och ilska kan uppstå och kan i vissa fall även leda till aggressivitet (Rawool, 2012). 

 

Försämrad arbetsprestation kan bero på att buller maskerar det ljud som vi faktiskt vill- och 

behöver höra, exempelvis tal (Kjellström, 1990). Bullret kan också maskera det “inre talet” 

vilket påverkar koncentrationen och tänkandet. Buller kan påverka koncentrationen till den 

grad att det distraherar, det vill säga att fokus och uppmärksamhet riktas mot bullret, istället 

för arbetsuppgiften. Maskering och distraktion kan resultera i att viktig information uteblir, 

eller att personen “tappar tråden” vid utförande av arbetsuppgifter (Ibid.). 

 

Kjellström (1990) beskriver att buller kan leda till mental trötthet, och arbetsuppgifter kan 

upplevas som mer ansträngande. En längre vistelse i en bullrig ljudmiljö innebär en större 

psykisk påfrestning. En vanligt förekommande effekt av buller är en försämrad motivation, 

samt sänkt ambitionsnivå (Ibid.). 

 

2.3 Hälsa och välbefinnande  

Hälsa beskrivs av World Health Organisation (2014) som “...ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och ej enbart avsaknaden av sjukdom eller 

funktionshinder” (Ibid., sid.1). Maccagnan, Lewis, Brown och Taylor (2018) menar att det 

subjektiva välbefinnandet är individens uppfattning av lycka och tillfredställelse i livet. Det 

subjektiva välbefinnandet kan påverkas av det objektiva välbefinnandet, exempelvis 

ekonomiskt och socialt välbefinnande. Ett förbättrat subjektivt välbefinnande kan leda till en 

bättre livskvalitet, detta i form av ett bättre hälsotillstånd, bättre produktivitet samt förbättrade 

pedagogiska prestationer (Ibid.). 
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Medin och Alexanderson (2000) beskriver Antonovskys teori; att en individs hälsa kan vara 

beroende av dess känsla av sammanhang (KASAM). Tre faktorer står till grund för KASAM: 

begriplighet, hanterbarhet, och meningsfullhet. Begriplighet beskriver den kognitiva faktorn i 

KASAM och behandlar hur personen upplever sin omvärld, om omvärlden är begriplig samt 

om den förstår yttre och inre stimuli. Hanterbarhet behandlar personens beteende och hur den 

upplever sig ha resurser till att kunna hantera olika stimuli i sin vardag. En person som 

upplever en brist på hanterbarhet kan utveckla en offermentalitet, där den känner sig orättvist 

behandlad. Känslan av hanterbarhet hos en individ stärks av specifika kunskaper, egenskaper, 

eller genom olika sociala nätverk. Meningsfullhet behandlar motivationen, hur en person 

upplever sitt liv, samt meningsfullheten i livet. Det primära för att en individ ska uppleva 

meningsfullhet är upplevelsen att det är värt att lägga energi på olika problem som uppstår i 

livet. Om känslan av sammanhang är stark, att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

är uppfyllt i en individs liv, leder enligt Medin och Alexanderson (2000) till god hälsa och 

välbefinnande. En stark känsla av sammanhang kan också motverka fysiska och mentala 

sjukdomar. 

 

2.4 Lagar och bestämmelser  

Arbetsmiljölagen (AFS 2005:16) fastställer en rad lagar och förordningar angående ljudmiljön 

på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar för att minska genom tekniska insatser för att 

minimera buller till lägsta möjliga ljudnivå. AFS (2005) förklarar arbetsgivarens ansvar att 

utforska alternativa arbetsmetoder som kan leda till minskade bullernivåer. Arbetsgivaren ska 

i största möjliga mån, välja den arbetsutrustning som ger lägst bullerexponering och 

arbetsplatsen ska vara ordentligt utformad och planerad. Enligt AFS 2009:2 ska arbetsplatsen 

ha en utformning samt inredning som begränsar bullerkällornas ljudnivåer i största möjliga 

utsträckning. Arbetsplatsen ska även planeras för att minska bullerkällor i största möjliga 

utsträckning och sträva efter att minsta möjliga antal personal utsätts för buller (Ibid.). 

Personal ska erbjudas information och utbildning om hur arbetet ska utföras för att minimera 

bullernivåerna. Personalen ska även få tillräckligt med vilotider samt anpassade arbetstider 

vid arbete i bullriga miljöer (AFS, 2005). 

 

2.4.1 Exponeringsvärden för buller på arbetsplatsen.  

AFS 2005:16 (3 §) har ställt upp gränsvärden för buller med avseende för hörselskaderisk. 

Gränsvärdet för… 
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• daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h är 85 dB(A).  

• maximal A-vägd ljudtrycksnivå LAFmax är 115 dB(A). 

• impulstoppvärde LCpeak är 135 dB(C).  

 

Överskridande av gränsvärdena innebär enligt AFS 2005:16 (3 §) att arbetsgivaren har ett 

ansvar att vidta åtgärder för att minska bullernivåerna till en nivå som ligger under 

gränsvärdena och att de ej överskrider gränsvärdena igen. Arbetsgivaren ska även utreda 

anledningen till att ljudnivåerna ligger över gränsvärdena. 

 

2.4.2 Bullerdosimeter  

Bullerdosimetern är ett användbart verktyg för att mäta bullernivåer på arbetsplatsen (Rawool, 

2012). Den har en inbyggd mikrofon som regelbundet registrerar bullernivå och beräknar den 

dagliga bullerexponeringen. En bullerdosimeter registrerar ljudtryck, vilket innebär att 

informationen presenteras i siffror och således kan slag av ljudkälla utläsas. En 

bullerdosimeter kan sättas på inställningarna ”slow” eller ”fast”, Vid inställningen ”slow” 

registrerar bullerdosimetern ljudnivåer varje 1000 ms, och vid ”fast” varje 125 ms. (Johansson 

2002) Enligt (AFS 2005:16) är bullerdosimetern ett relevant verktyg för en enskild persons 

dagliga bullerexponering när personen förflyttar sig mellan olika platser med varierande 

bullernivåer. Detta instrument är kroppsburet, och bör ha ett avstånd på cirka 10 cm från 

huvudet.  

 

2.5 Buller och akustik 

Ett rums akustik är beroende av dess geometri, längd, bredd och höjd och absorberande 

material (Johansson, 2002). Absorberande material minskar ej efterklangstiden i någon större 

utsträckning när bullerkällan är nära, men på avstånd från ljudkällan blir efterklangstiden 

kortare, och ljudtrycksnivån mindre (Ibid.). Absorption uppstår när en ljudvåg träffar en yta 

och inte har möjlighet att passera eller spridas. Hur mycket av ljudvågen som absorberas i 

ytan beror på vilket material som ytan är gjord av (Rawool, 2017). Den del av ljudvågen som 

inte absorberas i ytan, reflekteras i riktning bort från träffytan (Emanuel & Letowski, 2009).   

 

För att gradera absorption används absorptionsfaktor 0 till 1. Vid absorptionsfaktor 0, 

reflekteras ljudvågens fullständiga rörelseenergi och vid absorptionsfaktor 1 absorberas 

ljudvågens fullständiga rörelseenergi i materialet. Material som har en låg absorptionsfaktor 

är framförallt hårda material, exempelvis kakel, tegel alternativt betong. Material med hög 
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absorptionsfaktor är vanligen porösa absorbenter, exempelvis textilier i form av gardiner, 

mattor och möbler eller mineralull samt skumplaster (Johansson, 2002). Porösa absorbenter är 

det vanligaste och mest effektiva ljudabsorberande materialet. Dessa är effektiva eftersom de 

innehåller öppna porer, som leder till att rörelseenergin omvandlas till friktionsvärme då det 

sker en energiförlust i ljudvågen (Ibid.).  

 

2.6 Buller på förskolan  

Den största bullerkällan på förskolor är de vuxnas och barnens aktiviteter (Socialstyrelsen, 

2010). Bullernivåerna varierar dock mycket mellan förskolor. En del förskolor har skapat 

lokaler med bra akustiska förutsättningar, men fler insatser. Genom insatser där strategier och 

nya arbetssätt utforskas kan bullernivåerna minska (Ibid.).   

Buller försvårar samtalen mellan barn och vuxna. Anledningen till att samtalen försämras 

beror på att bullret mer eller mindre maskerar talet. Detta förvärras för personer och barn med 

HNS.  Enligt socialstyrelsen (2010) kan även de höga bullernivåerna leda till röstproblem 

bland förskollärare. På grund av höga bullernivåer behöver förskollärare i många fall öka 

röststyrkan, vilket i vissa fall kan resultera i slitage på stämbandens slemhinna samt att 

struphuvudets muskulatur påverkas negativt (Ibid.). En studie av lärares röster som utfördes 

av Lyberg- Åhlander, Rydell och Löfquist (2010) visade att 13 % av lärarna i studien 

upplevde röstproblem. De symptom som lärarna rapporterade var heshet, förändring på rösten 

och halsröjning. 

 

2.7 Tidigare forskning  

Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström och Lindberg (2012a) har undersökt hur buller 

påverkar stressreaktioner hos förskolepersonal på förskolor i Umeå kommun. Stress och 

minskad energi bland förskolepersonalen fanns i stor utsträckning, och 30% av 

förskolepersonalen upplevde utmattningssymptom. I studien framkom även problematik med 

att återhämta sig efter en arbetsdag, upplevd stress utanför arbetstid samt sömnsvårigheter. 

Studier har även undersökt bullrets auditiva påverkan på förskolepersonal med inriktning på 

hörselnedsättningar (Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström och Lindberg, 2012b). 

Resultatet i denna studie visade att förskolepersonalen i jämförelse med kontrollgruppen, hade 

hörselnedsättningar i signifikant högre utsträckning. Trettioen procent av förskolepersonalen 

rapporterade även tinnitus. Genom enkätundersökningen framkom det att barnens röster var 

den mest påfrestande ljudkällan på förskolorna. Pelegrin-Garcia, Lyberg-Åhlander, Rydell, 
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Brunskog och Lofqvist (2010) undersökte röstproblem bland förskolepersonal som uppstod i 

samband med de akustiska förutsättningarna i klassrummen. Undersökningen av 

förskolepersonalens röstproblem gjordes genom en enkät, samt en undersökning av 

struphuvudet. Ljudtrycksnivåer mättes under undervisningen, samt akustiken i lärosalarna 

undersöktes objektivt. Resultatet visade att de lärare som hade röstproblem var medvetna om 

klassrummets akustik i större utsträckning än de lärare som ej hade röstproblem. De lärare 

som hade röstroblem hade även ett större behov till att ha en lokal med bra akustiska 

förutsättningar för att kunna tala i en lägre nivå.  

2.8 Problemformulering 

Vid sökningar i databaserna CINAHL och PubMed så framkommer forskning som har utförts 

främst på barn, och hur de blir påverkade av buller. Det finns också forskning utförd på 

förskolepersonal gällande röstläge och hur höga bullernivåer påverkar stressreaktioner 

(Pelegrin-Garcia et al., 2010; Sjödin et al., 2012a). Idag är utbudet av vetenskapliga studier i 

Sverige som undersöker samband mellan akustiska förutsättningar, faktisk ljudnivå och 

välbefinnande begränsat. Det finns inte heller någon forskning gällande samband mellan 

akustiska förutsättningar och förskollärares välbefinnande. Buller på förskolor är ett problem, 

vilket motiverar att mer forskning krävs inom ämnet (Socialstyrelsen, 2008). 

 

3. Syfte 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förhållandena mellan förskolepersonalens 

välbefinnande, förskolans akustiska förutsättningar och ljudnivåer på förskolan.  

 

3.2 Frågeställningar 

Finns det ett samband mellan… 

• välbefinnande och förskolans ljudnivåer?  

• förskolans akustiska förutsättningar och förskolans ljudnivåer?   

• förskolans akustiska förutsättningar och förskolepersonalens välbefinnande? 
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4. Metod   

4.1 Studiedesign  

Studiedesignen på denna undersökning är en fallstudie, där fallen som undersöks är tre 

förskolor i Örebro. För att undersöka välbefinnande användes en egenkonstruerad 

enkätundersökning. Bullernivåer undersöktes genom att mäta ljudnivåer under en arbetsdag 

med hjälp av två dosimetrar som bars av två förskollärare på respektive förskola. 

Undersökningen av akustiska förutsättningar utfördes genom en egenkonstruerad strukturerad 

observation i de lokaler som ljudnivåmätningarna hade utförts. 

 

4.2 Urval  

Författarna använde sig av ett målstyrt urval i enlighet med Bryman (2018). Rekryteringen av 

förskolorna genomfördes via mail. Författarna kontaktade förskolechefer på tio kommunala 

förskolor i Örebro län. Det mail som skickades till förskolecheferna innehöll information om 

studiens syfte samt tillvägagångssätt. Undersökningen avgränsades till att undersöka de tre 

första förskolorna som valde att medverka i undersökningen, fortsatt benämnda förskola A, B 

och C).  

 

Inklusionskriterium för medverkan i enkätundersökningen var att personen var anställd på en 

av de tre rekryterade förskolorna. Urval och inklusion för de sex personer som skulle bära 

dosimeter under en hel arbetsdag, var samma som för deltagande i enkätundersökningen och 

att man var omgiven av barn under hela arbetsdagen på förskolan. 

 

4.3 Mätinstrument och utrustning 

 

4.3.1 Enkätkonstruktion  

Enkäten skapades genom metodik beskriven av Bryman (2018) och Ejlertsson (2014).  

Den teoretiska variabeln i enkäten som användes i denna studie var ”Buller på förskolor”, 

vilken operationaliserades till de tre undervariablerna ”buller”, ”välbefinnande i förhållande 

till buller” samt “möjlighet till att påverka” (se figur 1). Frågorna samt svarsalternativen 

ställdes i första delen av enkäten upp i ett horisontellt format. Resterande del ställdes upp i ett 

vertikalt format. Enkäten bestod av tolv slutna frågor och en öppen fråga. Fråga ett till fyra 

behandlade frågor om buller, fråga fem till nio behandlade frågor om välbefinnande i 

förhållande till ljudnivåer, och fråga tio till tolv behandlade frågor 
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om möjlighet till att påverka. Fråga tretton var en öppen fråga för att få in information som de 

andra frågorna ej behandlat angående välbefinnande. De slutna frågorna i enkätens första del 

(fråga 1–4) kompletterades av öppna följdfrågor (se bilaga 2).  Större delen av frågorna i 

enkäten var på ordinalnivå, vilket innebär att kategorierna (svarsalternativen) kan rangordnas, 

men att avståndet mellan de olika kategorierna ej är lika stora (Bryman, 2018). 

 
Figur 1. Operationalisering vid enkätkonstruktion. 

 

Ett informationsbrev föregick varje enkät. Informationsbrevet skapades utefter 

etikprövningmyndighetens mall för informationsbrev (Etikprövningsmyndigheten, u.å.). 

Informationsbrevet innehöll kort information om studien i sin helhet, studiens syfte, 

information om enkäten och forskningsetiska principer. De forskningsetiska principerna 

presenterades i informationsbrevet, där undersökningsdeltagaren försäkrades om att känslig 

information behandlades konfidentiellt. Undersökningsdeltagarens medverkan var anonymt 

då inga namn, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter efterfrågades i enkäten. 

Undersöknings-deltagarna informerades också om rätten, att när som helst avbryta 

deltagandet (se bilaga 1). 

 

4.3.2 Dosimeter / Instrument  

Mätning av bullerexponering utfördes med hjälp av två bullerdosimetrar (Brüel & Kjær 

4448). Bullerdosimetrarna överensstämmer med AFS 2005:16 rekommendationer gällande 

nationella & internationella standard IEC 61252:2002 och ANSI 1.25:1991. 

Bullerdosimetrarna loggade LAeq, LCpeak och LA Smax 1 gång per minut, under respektive 

mättillfälle. Bullerdosimetrarna kalibrerades (Brüel & Kjær kallibrator 4231) före respektive 

mätning. Bullerdosimetrarna ställdes in på tidsvägning ”slow”. 

 

Dataöverföring utfördes till en PC med Windows 7 med dataöverföringskabel (AO-1492) via 

IR-port till IR-sensor till Brüel & Kjærs program 7825 Protector, därefter exporterades 
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mätdata till en Excel-fil. Vid analysen av ljudnivåer från bullerdosimetrarna visades 

ljudnivåer i LAeq istället för LEX,8h. För att kunna jämföra ljudnivåerna på förskolorna med 

arbetsmiljöverkets gränsvärden för bullerexponering på arbetsplatsen utfördes beräkningar i 

enlighet med Johansson (2002), för att få fram värde för LEX,8h i dB(A) (se formel 1).  

 

LEX,8h = LAeq+10 lg [Tk/8] 

 

Formel 1. LEX,8h = Daglig bullerexponeringsnivå mätt i dB(A) över 8h, LAeq = Ekvivalent A-vägd ljudnivå mätt i 

dB(A), TK =tid i timmar.  

 

4.3.3 Bedömningsinstrument Akustiska förutsättningar 

Vid konstruktionen av bedömningsinstrumentet utgick författarna från rekommendationer 

från Johansson (2002) och AFS (2009:2). Betydande akustiska parametrar, noterades i en 

checklista under observationen (Se bilaga 4) och fördes sedan över till 

bedömningsinstrumentet för analys (Se bilaga 5). 

 

För att sammanställa och bedöma samtliga skolors akustiska förutsättningar utförde 

författarna en kvalitativ skattning som fastställdes i tabellform samt i text. Den kvalitativa 

skattningen utgick från data som kom ur bedömningsinstrumentet för akustiska 

förutsättningar (bilaga 4).  För att göra en sammanvägd bedömning gjordes ett 

bedömningsformulär där rummets upplevda akustik, rummets upplevda efterklang, interferens 

av ljud från andra rum,  rummets yta och geometri, reflexiva ytor, bullerdämpande inredning, 

bullerdämpande åtgärder (golv, tak & väggar), trafikbuller, ventilationsbuller samt 

rumsvolym bedömdes var för sig. Samtliga faktorer bedömdes på en skala från 1-5. “1” stod 

för “inte helt godtagbart”, “2” stod för “godtagbart”, “3” stod för “bra”, “4” stod för “mycket 

bra” och 5 stod för  “ Utmärkt”. För att göra en sammanställning och väga samman samtliga 

faktorer räknas medelvärde ut på varje förskola (se bilaga 5). Resultatet av skattningen 

redovisades genom en skala från 1–5 då 1 indikerade på dåliga akustiska förutsättningar och 5 

indikerade på utmärkta akustiska förutsättningar. 

 

4.4 Datainsamling 

Datainsamlingen till detta examensarbete utfördes i tre steg, mellan den 19 februari till den 5 

mars 2019. 
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4.4.1 Enkätundersökning 

Författarna besökte samtliga förskolor för utlämning av pappersenkäterna samlade i en mapp. 

Enkäterna placerades i personalrummet på samtliga förskolor tisdagen vecka 8 och 

inhämtades fredagen vecka 8 på förskola A och B. Insamling av enkäterna på förskola C 

fördröjdes, till tisdag vecka 10, då det under vecka 8 var sportlov. Författarna ansåg att antal 

besvarade enkäter av förskola C var för låg för att kunna extrahera tillräckligt med 

information för den specifika förskolan. 

 

4.4.2 Ljudnivåmätning 

Ljudnivåmätningarna utfördes av två frivilliga ur förskolepersonalen på respektive förskola, 

totalt sex förskollärare bar dosimetern under sin arbetsdag. Dosimeter placerades enligt AFS 

2005:16 rekommendationer under arbetsdagens början och avlägsnades vid arbetsdagens slut. 

Vid dagens slut fick förskolelärarna som bar bullerdosimetern redovisa ungefärligt hur många 

timmar som de hade befunnit sig inomhus respektive utomhus. 

 

4.4.3 Observation akustiska förutsättningar 

De akustiska förutsättningarna undersöktes genom att granska förskolemiljön ur ett akustiskt 

perspektiv, med hjälp av ett för studien framtaget bedömningsinstrument (se bilaga 4). Utöver 

det noterades rummens dimensioner och utformning med hjälp av ritningar. För att bedöma 

rummens ytor använde sig författarna av lasermätare Bosch GLM-30.  

 

4.5 Dataanalys  

Analys av insamlade data utfördes med IBM SPSS Statistics version 24 en programvara för 

statistisk analys. Data från samtliga undersökningar har kodats och data av intresse för denna 

undersökning analyserades. Statistisk analys utfördes genom envägs variansanalys (ANOVA) 

för att undersöka skillnad mellan ljudnivåer mellan förskolorna. För att undersöka en 

eventuell skillnad vad gäller välbefinnande mellan de tre förskolorna, utfördes ett Kruskall-

Wallis test. För att testa samband mellan akustiska förutsättningar och faktisk ljudnivå gjordes 

Pearson's korrelations test. 

 

4.5.1 Enkätundersökning 

Av totalt 30 utdelade enkäter besvarades 77% (n=23) av enkäterna. Data från de insamlade 

enkäterna sammanställdes och bearbetades i flera steg. Enkäter som ej besvarades bedömdes 

som ett externt bortfall, och frågor i enkäten som ej besvarades bedömdes som ett internt 
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bortfall. Varje fråga sammanställdes och redovisas även enskilt genom diagram (se bilaga 3). 

Medelvärdet för enkätens alla frågor och det genomsnittliga värdet för fråga 5–9, gällande 

välbefinnande, sammanställdes för varje enskild förskola. Som ett komplement till 

medelvärdesredovisningen av frågorna rörande välbefinnande ansågs redovisning av 

medelvärdespridningen för varje förskola lämplig att redovisa genom ett box-plot diagram (se 

figur 2). 

 

4.6 Etiska överväganden  

Hermerén och Vetenskapsrådet (2011) presenterar fyra viktiga begrepp för den etiska 

debatten: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Sekretess kan bara 

användas på uppgifter som finns angivet i lag, där det också finns krav på tystnadsplikt, vilket 

ställs på vissa yrkesgrupper. Enligt Skollag (2010:800) har förskollärare tystnadsplikt och 

uppgifter om barn ligger under sekretess enligt offentlighets- och sekretess-lagen (2009:400). 

Hermerén och Vetenskapsrådet (2011) beskriver att det är viktigt att inte röja personlig 

identitet vilket gjorde anonymisering och avidentifiering av information nödvändigt i denna 

studie, att denna inte kan kopplas till en enskild deltagare. Gällande konfidentialiteten, 

handlar det om att inte sprida den insamlade informationen till obehöriga, detta eftersom att 

informationen har lämnats i förtroende. 

 

Undersökningen bestod av tre steg: enkätundersökning, miljöobservation och ljud-

datainsamling. Undersökningsförfarandet utgick efter Bryman (2018) och Hermerén och 

Vetenskapsrådet (2011) rekommendationer för etiska principer, vilka behandlar sekretess, 

tystnadsplikt, frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. De personer som 

medverkade i studien informerades om undersökningens syfte, att deltagande är frivilligt och 

att medverkan kan avbrytas under hela undersökningsprocessen. Detta gjordes i form av ett 

informationsbrev och muntlig information. För enkäten följde författarna gängse struktur för 

enkätkonstruktion med ett missivbrev där informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet framgår i enlighet med Bryman (2018). 

Ljuddatainsamling genomfördes med dosimeter där forskarna var medvetna om vem som bar 

dosimetern, men detta dokumenterades inte, då detta inte var av intresse. Deltagarna 

informerades om att dosimetern inte registrerar akustisk information utan registrerar enbart 

ljudnivå över tid. Detta följer Skollagen (2010:800) om lärarens tystnadsplikt och gör att den 

insamlade informationen är anonym i enlighet med Hermerén och Vetenskapsrådets (2011) 

rekommendationer. 



 

 14 

 

Information gällande barn som ligger under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är 

inte relevant för denna undersökning. Detta innebär att inget tillstånd behövde inhämtas från 

barnens föräldrar i enlighet med Skollag (2010:800).  Observationen av lokalerna utfördes 

med samtycke från förskolechef på respektive förskola, förskolechefen informerades 

skriftligen vid första kontakt om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

 

Förskolorna har i enlighet med Hermén och Vetenskapsrådet (2011), anonymiserats i 

redovisningen av data. Författarna har valt att inte redovisa ritningar, bildbeskrivningar eller 

noggranna beskrivningar av lokalerna för de undersökta förskolorna, då detta kan röja vilka 

förskolor som har deltagit i undersökningen. 

 

5. Resultat 
 

5.1 Enkätundersökning  
Av totalt 30 utdelade enkäter besvarades (N=23) 77% av enkäterna, med ett externt bortfall på 

7 enkäter. Förskola A (n= 9) förskola B (n= 8), förskola C (n= 6). Samtliga deltagare som 

besvarade enkäten var kvinnor i åldern 20 till 65 år. Internt bortfall förekom på de öppna 

frågorna 1, 3, 4 och 13. Dessa frågor behandlade tid för exponering av buller, buller på 

fritiden, användning av hörselskydd samt övrig påverkan av buller. Fråga 1 hade ett bortfall 

på 56,5%, fråga 3 hade ett bortfall på 69,5 %, fråga 4 hade ett bortfall på 73,9% och fråga 13 

hade ett bortfall på 34,9%. 

 

Enkätundersökningen visade att 78% (n=18) av förskolepersonalen upplevde buller på 

arbetsplatsen. 70% (n=16) av förskolepersonalen upplevde att kommunikationen på 

arbetsplatsen var påverkad till följd av bullernivåerna (se bilaga 3). Analys visade en icke-

signifikant skillnad gällande välbefinnande mellan de tre undersökta förskolorna (p> 0,14). 

Medelvärdet för förskolepersonalens välbefinnande redovisas på en skala från 1–5.  

 

5.1.1 Förskola A  

Förskolepersonalen på förskola A upplevde obehag, minskad koncentration, minskad ork och 

irritation i liten utsträckning (se figur 2). Medelvärdet för välbefinnande i samband med buller 

var 2,4. 
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5.1.2 Förskola B  

Förskolepersonalen på förskola B upplevde obehag, minskad koncentration, minskad ork och 

irritation i liten till stor utsträckning (se figur 2). Medelvärdet för välbefinnandet i samband 

med ljudnivåerna på förskolan var 3,6. 

 

5.1.3 Förskola C  

Obehag, minskad koncentration, minskad ork och irritation förekommer i ganska liten till 

ganska stor utsträckning på förskola C (se figur 2). Medelvärdet på enkäten vad gäller 

välbefinnande i samband med ljudnivåerna visade 3,7. Förskola C var den förskola med störst 

negativ påverkan på välbefinnandet av de tre undersökta förskolorna. 

 

 
 

Figur 2. Svarsfördelning gällande medelvärde för respektive förskola, där “X” markerar medelvärdet. Förskola 

A (n= 9), Förskola B (n= 8), Förskola C (n= 6). Lådogrammens avdelande linje visar median. Lådogrammens 

nedre kant och övre kant representerar den nedre och övre kvartilen. Morrhåren visar på maximum och 

minimumvärde. 

 

5.1.4 Sammanställning öppen fråga 

Fråga 13 i enkäten behandlade övrig bullerpåverkan på arbetsplatsen. Resultatet visade att 

22% (n=5) upplevde trötthet efter jobbet. 17% (n=4) beskrev ljudkänslighet med bl.a. 

svårighet att lyssna på musik. 13% (n=3) personer upplevde tinnitus. 8% (n=2) angav sig ha 

en HNS och 4% (n=1) upplevde huvudvärk efter en arbetsdag.  

 

5.1.5 Möjlighet att påverka 

Av förskolepersonalen som besvarade enkäten angav 43% (n=10) att de kunde påverka 

ljudmiljön på förskolorna i ganska liten utsträckning. 39 % (n=9) angav att de kunde påverka 
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ljudmiljön på förskolan i ganska stor utsträckning. 13% (n=3) angav att de inte hade möjlighet 

att påverka ljudmiljön på förskolan och 4% (n=1) avgav att de hade möjlighet att påverka 

ljudmiljön i mycket liten utsträckning. 

 

35% (n=8) besvarade att de hade möjlighet till att påverka ljudnivåerna på förskolan i ganska 

liten utsträckning. 22% (n=5) angav att de hade möjlighet att påverka ljudnivåerna i mycket 

liten utsträckning. 22% (n=5) angav att de hade möjlighet att påverka ljudnivåerna på 

förskolan i ganska stor utsträckning. Slutligen avgav 4% (n=1) att de hade möjlighet att 

påverka ljudnivåerna i mycket stor utsträckning. 

 

Vad gäller dialog om ljudmiljö på arbetsplatsen angav 13 % (n=3) att det inte fanns en dialog 

på arbetsplatsen om ljudmiljön. 4% (n=1) upplevde att dialog fanns i mycket liten 

utsträckning och 4% (n=1) angav att det fanns en ganska liten dialog på arbetsplatsen vad 

gäller förskolans ljudmiljö. Majoriteten av förskolepersonal som besvarade enkäten, 56% 

(n=13) angav att det fanns en ganska stor dialog på arbetsplatsen gällande ljudmiljö och 22% 

(n=5) angav att dialog om ljudmiljö fanns i mycket stor utsträckning.  

 

5.2 Ljudnivåer   
 

Tabell 1. 
Sammanställning av ljudnivåer hos sex förskolelärare med dosimeter under en dag 
 

Förskola A Förskola B Förskola C 

 
Dosimeter 1 Dosimeter 2 Dosimeter 1 Dosimeter 2 Dosimeter 1 Dosimeter 2 

Datum 2019-02-19 2019-02-19 2019-02-20 2019-02-20 2019-02-21 2019-02-21 

Starttid (kl) 07:42 07:39 09:09 09:06 09:10 09:10 

Sluttid (kl) 15:52 15:49 15:49 15:46 14:28 14:26 

Total tid 8 h 10 min 8 h 10 min 6 h 40 min 6 h 50 min 5 h 18 min 5 h16 min 

LAeq [dB(A)] 75,8 80.9 79,2 84,1 75,5 72,9 

LEX, 8h [dB(A)] 75,8 80,9 79,1 84 75,3 72,7 

LA Smax [dB(A)] 101,5 113,1 116,9 109,6 100,2 101 

LCpeak [dB(C)] 123,7 131,8 127,8 127,1 117,4 115,7 

 

 

Analys med envägs variansanalys ANOVA av ljudnivåmätningarna visar på en statistisk 

signifikant skillnad gällande ljudnivåerna (LAeq) mellan de tre förskolorna (F(2, 23)= 35,027,  
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p= 0,000). För att veta mellan vilka förskolor som resultatet skiljde sig utfördes post-hoc 

testet Bonferroni som visade att det skiljde sig mellan samtliga förskolor. Vid analys av 

ljudnivåerna på förskolorna var det LEX,8h (daglig bullerexponering) som jämfördes. Vad 

gäller LCpeak, hade förskola A det högsta värdet som var 131,8 dB(C).  

 

Resultatet visar att det finns en skillnad på ljudnivåerna mellan förskola A, B och C. Den 

förskola som hade högst ljudnivåer var förskola B, förskola A hade näst högst ljudnivåer, och 

förskola C hade lägst ljudnivåer enligt LEX,8h (se tabell 1). Dagen för ljudnivåmätningarna 

utfördes befann sig förskola B utomhus i större utsträckning än förskola A och C. 

 

Ljudnivåerna på förskolorna låg nära arbetsmiljöverkets gränsvärden, förskola B hade ett 

LEX,8h värde på 84 dB(A), vilket är 1 dB under arbetsmiljöverkets gränsvärde för 

bullerexponering på arbetsplatsen. Förskola A hade ett LCpeak värde som låg på 131,8 dB(C), 

vilket är 3,2 dB från arbetsmiljöverkets gränsvärde för Impulstoppvärde LCpeak som är 135 

dB(C) (AFS 2005:16). 

 

Resultatet visade dock på att ljudnivåerna på samtliga tre förskolorna ligger under 

arbetsmiljöverkets gränsvärden och exponeringsvärden på arbetsplatsen vad gäller LEX,8h som 

är 85 dB(A) och LCpeak som är 135 dB(C) (AFS 2005:16). 

 

5.3 Akustiska förutsättningar    
Tabell 2 sammanställer de akustiska förutsättningarna. 

 

Tabell 2. 
Sammanställning av akustiska förutsättningar 

 
Förskola A Förskola B Förskola C 

Rummets upplevda akustik Bra Mycket bra Godtagbart 

Rummets upplevda efterklang Godtagbart Bra Godtagbart 

Rummets geometri Godtagbart Godtagbart Godtagbart 

Reflexiva ytor Bra Godtagbart Godtagbart 

Rumsvolym Mycket bra Mycket bra Bra 

Bullerdämpande inredning Godtagbart Bra Bra 

Bullerdämpande åtgärder Godtagbart Utmärkt Inte helt godtagbart 

Trafikbuller Mycket bra Mycket bra Bra 

Ventilationsbuller Bra Mycket bra Godtagbart 
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Interferens av ljud från andra rum Bra Mycket bra Godtagbart 

 

 

5.3.1 Förskola A  

På förskola A var rummens golvytor cirka 9 m2 till 49 m2 i rektangulär rumsform med en 

rumsvolym på cirka 26 m3 till 108 m3 vilket bedöms av författarna vara bra förutsättningar för 

en god akustik. Författarna upplever akustik och efterklangstid i normal samtalston som 

godtagbar. Skolgården på förskola A var cirka 2500 m2. Förskola A var omgiven av riklig 

vegetation, belägen i ett bostadsområde och var således inte belägen i närhet av en tungt 

trafikerad väg (se tabell 2). Författarnas sammanlagda bedömning för de akustiska 

förutsättningar på förskola A är 2,8. 

 

 

 

5.3.2 Förskola B  

På förskola B var rummens golvytor cirka 10 m2 till 85 m2, i rektangulär rumsform med en 

rumsvolym på cirka 28 m3 till 238 m3 vilket bedöms av författarna inverka negativt på 

möjligheten att uppnå en god akustik i förskolans stora rum. Författarna upplever akustik och 

efterklangstid i normal samtalston som bra. Skolgården på förskola B var cirka 4500 m2. 

Förskola B låg utanför ett bostadsområde och avsides från övrig byggnation och i närhet av en 

tungt trafikerad väg. Runt förskolans skolgård fanns det fritt landskap med måttlig mängd 

vegetation (se tabell 2). Författarnas sammanlagda bedömning för de akustiska förutsättningar 

på förskola B är 3,7. 

 

5.3.3 Förskola C  

På förskola A var rummens golvytor cirka 12 m2 till 50 m2 i rektangulär rumsform med en 

rumsvolym på cirka 32 m3 till 135 m3 vilket bedöms av författarna vara bra förutsättningar för 

en god akustik. Författarna upplever akustik och efterklangstid i normal samtalston som 

godtagbar. Utomhusmiljön på förskola C var cirka 4000 m2. Förskola C är till större delen 

omgiven av riklig vegetation belägen i ett bostadsområde och således inte i nära anslutning till 

en tungt trafikerad väg (se tabell 2). Författarnas sammanlagda bedömning för de akustiska 

förutsättningar på förskola C är 2,2. 
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5.4 Finns ett samband mellan välbefinnande och faktisk ljudnivå?  

Resultatet av denna undersökning visar avsaknad av samband mellan välbefinnande och 

ljudnivåer uträknade enligt LEX,8h. 

 

På förskola A som hade det högst beräknade välbefinnandet uppmättes ljudnivåerna för LEX,8h 

till 75,8 dB(A) respektive 80,9 dB(A). På förskola B som hade det näst högst beräknade 

välbefinnandet uppmättes ljudnivåerna 79,2 dB(A) respektive 84,1 dB (A) för LEX,8h. På 

förskola C där det beräknade välbefinnandet var lägst, uppmättes ljudnivåerna 72,9 dB(A) 

respektive 75,5 dB(A)för LEX,8h.  

 

De uppmätta ljudnivåer för förskola A befinner sig mellan förskola B där ljudnivåerna var 

högst och förskola C där ljudnivåerna var lägst (se figur 3). Ingen statistisk analys utfördes för 

att undersöka samband mellan välbefinnande och faktisk ljudnivå, grundat i att ingen 

statistisk signifikant skillnad kunde påvisas vad gäller välbefinnande mellan förskolorna. 

 

 
 

Figur 3. Välbefinnande i förhållande till ljudnivåer (LEX,8h, mätt i dB(A)). uppmätta med dosimeter hos två 

förskolelärare per förskola. Fyrkanter= förskola A, trianglar = förskola B, cirklar = förskola C. 
 

5.5 Finns ett samband mellan akustiska förutsättningar och faktisk 

ljudnivå?   

Resultatet av denna undersökning indikerar att förskola B som hade bäst akustiska 

förutsättningar, hade de högst uppmätta ljudnivåerna och förskola C som hade de sämsta 

akustiska förutsättningarna, hade lägst ljudnivåer på arbetsplatsen. Det finns indikationer på 

ett samband (se figur 4 och 5) men mer data behövs för att styrka detta, pearson test visade en 

svag negativ korrelation (r= -,397).  Pearson test visade även att samband mellan akustiska 

förutsättningar och faktisk ljudnivå inte var statistiskt signifikant (p> 0,05).  
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Figur 4. Förskolornas akustiska förutsättningar i förhållande till ljudnivå (LEX,8h mätt i dB(A)). Fyrkanter= 

förskola A, trianglar = förskola B, cirklar = förskola C. 
 

 

 

 
 

Figur 5. Förskolornas akustiska förutsättningar i förhållande till ljudnivåer LAeq (dB(A)) och LCpeak 

(dB(C)). Fyrkanter= förskola A, trianglar = förskola B, cirklar = förskola C.  

 

5.6 Finns det ett samband mellan akustiska förutsättningar och 
välbefinnande?  
Ingen statistisk analys utfördes vid undersökning av samband mellan välbefinnande och 

akustiska förutsättningar, grundat i att ingen statistisk signifikant skillnad kunde påvisas vad 

gäller välbefinnande mellan förskolorna (se figur 6). 
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Figur 6.  Välbefinnande i förhållande till akustiska förutsättningar. 1 på y-axeln indikerar på dåliga akustiska 

förutsättningar och 5 indikerar på mycket goda akustiska förutsättningar. 1 på x-axeln indikerar på mycket bra 

välbefinnande och 5 indikerar på mycket dåligt välbefinnande.  

 

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Studiedesign  

För att besvara studiens frågeställningar, valde författarna av denna studie tillvägagångssättet 

fallstudie. Denscombe (2016) beskriver att en fallstudie fokuserar på att ge en djupgående 

redogörelse och genom detta “...belysa det generella genom att titta på det specifika” (Ibid., 

s.91). En fallstudie karaktäriseras av ett snävt fokus, där studien kan ge en djupare förståelse 

för det enskilda fallet. Fallet bestod av tre förskolor. Det verkliga värdet ligger enligt 

Denscombe (2016) inte i slutresultatet av undersökningen utan i att beskriva och reda ut 

fallets komplexitet. Fallstudien syftar till att undersöka hur olika aspekter hänger samman, ur 

ett holistiskt perspektiv. För att närma sig ett holistiskt perspektiv så kan forskaren kombinera 

forskningsmetoder och på så sätt få ut olika typer av data för att undersöka relationer och 

processer (Ibid.). I denna studie undersöktes välbefinnande, akustiska förutsättningar samt 

ljudnivåer, för att undersöka om det fanns en koppling mellan buller och välbefinnande.  

 

6.1.2 Urvalsmetoder 

Författarna till denna undersökning använde sig av ett målstyrt urval. Bryman (2018) 

beskriver att ett målstyrt urval är ett icke-sannolikhetsbaserat urval vilket betyder att 

författarna inte använder någon form av slumpmässigt urval utan strävar istället efter att 

strategiskt välja ut deltagare som är relevant för författarnas forskningsfråga, för denna 

undersökning förskolepersonal. 
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Ejlertsson (2014) beskriver att antalet deltagare i en enkätundersökning avgör styrkan i 

evidensen. Om antalet deltagare är lågt så är också evidensstyrkan låg och utgör en risk för 

felaktiga analyser av resultaten. Detta kan emellertid vara svårt i en studie som syftar till att 

undersöka skillnader eller samband mellan förskolor, då personalen är begränsad till ett visst 

antal anställda. Ejlertsson (2014) redovisar hypotesprövning som då forskaren utgår från en 

nollhypotes. Att anta en nollhypotes kommer alltid med en risk för att förkasta en sann 

nollhypotes (typ I-fel) eller att godta en falsk nollhypotes (typ II-fel). Ejlertsson (2014) påstår 

att ett litet stickprov ökar risken för typ II-fel, vilket kan vara fallet i denna studie. Genom att 

utöka urvalet till att undersöka fler förskolor och på så sätt öka stickprovets storlek, hade 

studiens underlag ökat i evidensstyrka. Nollhypotesen i denna studie är att välbefinnandet 

bland förskolepersonalen inte är påverkat av ljudnivåer och de akustiska förhållandena på 

förskolorna. Den begränsade evidensstyrkan samt antalet deltagare medför att författarna inte 

kan godta eller förkasta nollhypotesen. 

 

6.1.3 Enkät 

Den egenkonstruerade enkäten innehöll öppna samt slutna frågor. Enligt Bryman (2018) 

innebär slutna frågor att respondenterna som besvarade enkäten fick svara på fasta 

förutbestämda svarsalternativen. Öppna frågor innebar att respondenterna fick svara fritt utan 

förutbestämda svarsalternativ. Slutna frågor kan underlätta då svarsalternativen klargör frågan 

för respondenterna (Bryman, 2018). Öppna frågor möjliggör, för författarna att ta del av, 

viktig information samt oväntade svar som hade kunnat utebli på grund av de begränsade 

svarsalternativ som kommer med slutna frågor. Öppna frågor möjliggör att respondenterna 

kan formulera svaren i sina egna ord där respondenten inte behöver anpassa sina svar efter de 

fastställda svarsalternativen (Ibid.). Författarna drog nytta av att använda öppna samt slutna 

frågor, då samtliga slutna frågor besvarades. Information angående förskolepersonalens 

välbefinnande som ej behandlades av de slutna frågorna framkom genom enkätens sista öppna 

fråga, vilket är information som enligt Bryman (2018) hade uteblivit vid enbart slutna frågor. 

 

I enkäten ställdes svarsalternativen upp i ett vertikalt liksom ett horisontellt format. Bryman 

(2018) beskriver att det vertikala formatet är mer effektivt. Det horisontella formatet kan leda 

till att det blir svårt att urskilja svarsalternativen och risken för att respondenten kryssar i fel 

svarsalternativ ökar. Därav använde författarna det vertikala formatet i större utsträckning på 
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svarsalternativen för att underlätta och göra enkäten tydligare för respondenterna. I enkätens 

första del var det interna bortfallet större, vilket kan berott på den horisontella formateringen. 

 

Anledningen till det interna och externa bortfallet kan ha berott på att enkäten innehöll ett 

antal frågor som behandlar välbefinnande, vilket ur respondenternas perspektiv kan upplevas 

som känsligt eller påträngande. Ejlertsson (2014) rekommenderar att författarna bör undvika 

känsliga frågor i enkätens första del, då respondenterna kan uppleva att frågorna är 

påträngande. Känsliga frågor kan resultera i ett större bortfall då respondenten inte vill svara 

på frågan, alternativt väljer att inte besvara enkäten alls. (Ibid.) 

 

6.1.4 Frågor och svarsalternativ 

På ett stort antal av enkäterna var den slutna frågan besvarad, men den öppna frågan var 

obesvarad och resulterade i ett relativt stort bortfall på följdfrågorna i enkätens första del. 

Bortfallet på dessa frågor resulterade i en så låg svarsfrekvens att ett antal frågor ej kunde 

räknas med vid analysen av de insamlade enkäterna. Fråga 5–9 i enkäten bestod av frågor som 

behandlade välbefinnande i förhållande till buller. Frågorna formulerades ej genom ett 

salutogent perspektiv, vilket enligt Ejlertsson (2014) betyder att frågan formuleras med fokus 

på det friska istället för att fokusera på det besvärliga. Ett salutogent perspektiv kan göra 

frågan mer positiv och motiverande för respondenterna att besvara. Om frågeformuleringen 

hade följt det salutogena perspektivet, hade frågan upplevts som mer motiverande att besvara 

för respondenterna och kunde ha resulterat i ett mindre bortfall. 

 

6.1.5 Ljudnivåer  

Ljudnivåmätningarna som ligger till underlag för denna undersökning utfördes under veckan 

då samtliga förskolor i Örebro län hade sportlov, vilket medförde att antalet barn på 

förskolorna var färre än vanligt. Det reducerade antalet barn gör det möjligt att ljudnivåerna 

på de tre undersökta förskolorna inte kan anses vara representativt för en vanlig arbetsvecka. 

Det är möjligt att resultatet av de uppmätta ljudnivåerna på förskolorna varit annorlunda om 

studien utfördes under en vecka då det ej var sportlov. 

 

Bullerdosimeter var inställd på tidsvägning “slow”, vilket innebär att dosimetern registrerade 

ljudnivå med ett intervall på 1000 ms, istället för 125 ms. Denna inställning resulterade i att 

ett värde på LAFmax inte kunde redovisas. Hade bullerdosimetern varit inställd på inställningen 
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”fast” hade förskolornas LAFmax-värde kunnat jämföras med arbetsmiljöverkets gränsvärden 

för bullerexponering (AFS 2005:16).  

 

6.1.6 Akustiska förutsättningar 

Förskolornas akustiska förutsättningar bedömdes genom kvalitativ skattning. I det fall att 

denna undersökning skulle replikeras och bedömningen av förskolornas akustiska 

förutsättningar skulle utföras av någon annan, finns det en möjlighet att resultaten hade varit 

annorlunda. Ett problem som uppstod vid graderingen var att väga de akustiska åtgärderna 

som gjorts på förskolorna emot de olika reflektiva material som var närvarande på samtliga 

förskolorna. På grund av tidsmässiga skäl fanns det ej något utrymme att utföra några 

uträkningar på absorption samt reflektion i förskolornas alla rum. Denna del av 

undersökningen saknar data som styrker bedömningen av de akustiska förutsättningarna. Det 

hade varit av intresse att utföra exempelvis efterklangsmätningar eller absorptionsfaktor för 

samtliga lokaler, men författarna hade vare sig tid, kunskap eller tekniska möjligheter till att 

utföra detta.  

 

6.2 Resultatdiskussion   

6.2.1 Enkätundersökning 

Sammantaget visar studien ingen signifikant skillnad vad gäller välbefinnande mellan 

förskolorna. Resultatet av enkäterna ger en indikation på att personalen är påverkad av buller, 

tidigare forskning av Fredriksson et. al. (2016) styrker att förskolepersonalen upplever sig 

påverkade av buller. Det är dock oklart till vilken grad buller påverkar och hur buller förhåller 

sig till andra faktorer som medverkande faktorer. Trots att denna undersökningen inte visar på 

en statistisk signifikant skillnad, kan svaga indikationer på att välbefinnandet skiljer sig 

mellan de tre undersökningar urskiljas. Välbefinnandet kan dock vara försämrat till följd av 

andra påverkande faktorer. 

 

Inom KASAM är begreppet Hanterbarhet centralt och handlar om hur en individ känner 

möjligheten att hantera samt påverka olika stimuli i vardagen. Minskad hanterbarhet kan 

resultera i ett sämre välbefinnande, därav är det en möjlig teori att det finns ett påverkat 

välbefinnande på samtliga förskolor till följd av buller (Medin och Alexanderson, 2000). 
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6.2.2 Ljudnivåer 

Ljudnivåerna mellan förskolorna skiljde sig signifikant i denna undersökning. Med hänsyn till 

tidigare forskning av Sjödin et al. (2012b) kan antagande att den ekvivalenta ljudnivån inte är 

beroende av storleken på förskoleklassen göras, då denna studies ekvivalenta ljudnivåer är 

starkare än tidigare forskning. Ljudnivåerna på förskolorna som undersöktes av Sjödin et al. 

(2012b) låg mellan 68 dB(A) och 73 dB(A), vilket var lägre än de ljudnivåer som uppmättes i 

denna studie. Sjödin et al. (2012b) fann en positiv korrelation mellan antal barn och uppmätta 

ljudnivåer, dock är de uppmätta ljudnivåerna i de stora barngrupperna lägre än i denna studie. 

Detta kan ge en indikation på att det är individer i barngruppen som bidrar till en starkare 

LCpeak -värden eller att det skiljer sig mellan undersökningsdeltagarna i arbetsuppgifter. 

 

En av de undersökta förskolorna befann sig utomhus i större utsträckning än de andra två 

förskolorna, under dagen då mätningen utfördes. Ljudnivåer kan enligt Socialstyrelsen (2010) 

variera mycket på förskolor beroende på aktiviteter, antal barn samt om förskolelärare 

befinner sig inomhus eller utomhus (Ibid.). Detta gjorde det svårt för författarna att jämföra 

ljudnivåerna på de olika förskolorna. För att kunna jämföra och värdera resultatet bör en 

grundlig observation av bullerdosimeterns placering i lokalerna ligga parallellt med 

ljudnivåmätningarna. En observation av vart bullerdosimetern befinner sig under hela dagen 

kan vara inkräktande eller hindra den som bär bullerdosimetern från att utföra sina 

arbetsuppgifter. Flertalet mätningar bör utföras på varje förskola för att säkerställa och stärka 

uppmätta resultat.  

 

De uppmätta ekvivalenta ljudnivåerna för förskolorna sträcker sig mellan 72,9 - 84,1 dB(A) 

vilket enligt Bengtsson Ryberg och Andersson (2008) motsvarar att stå bredvid en trafikerad 

väg under tiden för mätningen. Resultatet för samtliga förskolor ligger trots detta under AFS 

(2005) gränsvärden för bullerexponering, ett gränsvärde som författarna av denna 

undersökning anser bör omvärderas i preventivt syfte, då ljudnivåerna enligt AFS (2005) 

börjar bli hörselskadligt vid dessa nivåer. 

 

6.2.3 Akustiska förutsättningar 

Ett statistiskt signifikant samband mellan akustiska förutsättningar och faktisk ljudnivå kunde 

ej påvisas. Den förskola som hade bäst bedömda akustiska förutsättningar hade lagt stora 

resurser på bullerdämpande åtgärder, vilka var väl synliga. Förskolan med de bäst bedömda 

akustiska förutsättningarna var också den förskola som hade de högst uppmätta ekvivalenta 
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ljudnivåer (LAeq). Johansson (2002) beskriver att absorberande material kan vara effektiva om 

bullerkällan befinner sig på avstånd, men att ljudabsorbenterna riskerar att vara verkningslös 

om bullerkällan befinner sig nära. Att förskolepersonal ständigt befinner sig nära barnen kan 

vara en av anledningarna till att ljudnivåerna var höga trots de akustiska 

förbättringsåtgärderna. Johansson (2002) beskriver utförda mätningar av effektiviteten hos 

ljudabsorbenter, vilka inte påvisar någon större reducerande effekt för ljudnivåer. Johansson 

menar dock att upplevelsen av arbetsplatsens ljudmiljö kan bli mer behaglig, detta till följd av 

en minskad efterklangstid. I lokaler där ljudabsorbenter finns monterade eller utplacerade, 

upplever personalen en ökad trivsel och energi, då samtal underlättas av att det är lättare att 

urskilja ljud, detta trots höga ljudnivåer (Ibid.). 

 

6.2.4 Samband mellan akustiska förutsättningar, faktiskt ljudnivå samt välbefinnande. 

Eftersom att en statistiskt signifikant skillnad ej kunde påvisas gällande välbefinnande mellan 

förskolorna, gick det inte heller att utföra någon form av sambandsanalys för att undersöka 

sambandet mellan välbefinnande i relation till faktisk ljudnivå och akustiska förutsättningar i 

denna studie. Det är också svårt att dra några slutsatser till följd av denna undersöknings 

begränsningar, dels i datamängd men också i att en subjektiv bedömning har utförts av de 

akustiska förhållandena. Däremot kan det, spekuleras kring indikationerna att 

förskolepersonalens välbefinnande är påverkat av de akustiska förutsättningarna och den 

förekommande ekvivalenta ljudnivån. Dock försvårar det lilla antalet deltagare 

generaliserbarheten av resultaten. 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

För att hitta eventuella samband i framtiden mellan förskolepersonalens välbefinnande, 

ljudnivåer samt akustiska förutsättningar på arbetsplatsen krävs det att en liknande 

undersökning utförs där fler förskolor inkluderas i studien, förslagsvis tio förskolor.  

Undersökningen bör ingå i projekt som överskrider 15 högskolepoäng i omfattning, på grund 

av tidsåtgången, förslagsvis ett Master- eller doktorandprojekt. För att få en bättre förståelse 

för hur välbefinnandet på förskolan påverkas av akustiska förutsättningar och ljudnivå, krävs 

en grundligare studie En noggrann beräkning av absorption, reflektion samt efterklangstid 

eller tekniskt objektiva mätningar av exempelvis efterklangstid och absorptionsfaktor krävs 

för att kunna avgöra om de akustiska förutsättningarna faktiskt påverkar välbefinnandet hos 
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förskolepersonal. Detta måste också undersökas och jämföras med andra faktorer som kan 

störa välbefinnandet. 

 

För att undersöka om antalet barn på förskolorna påverkar ljudnivåerna kan framtida 

forskning utföras genom en undersökning av denna typ på samma tre förskolor. 

Undersökningen bör då ske under en vecka då det ej är lov, för att undersöka om ljudnivåer 

hade ökat när det var ett större antal barn på förskolorna. 

 

Ytterligare uppslag till vidare forskning kan vara den indikation som framkom i denna 

undersökning, att ljudnivåerna var högre på den förskola som hade bäst bedömda akustiska 

förutsättningar. Ökar ljudnivåerna på arbetsplatsen, då personalen är medveten om de 

vidtagna bullerbekämpande åtgärderna? Kan medvetenheten om bullerbekämpande åtgärder 

göra att personalen talar starkare och tillåter barnen skrika högre? 

 

7. Slutsatser  

Sammanfattningsvis har författarna till denna uppsats kommit fram till att det inte finns något 

tydligt samband mellan akustiska förutsättningar, faktisk ljudnivå samt förskolepersonalens 

välbefinnande. Det som kan konstateras med studien är att ljudnivåerna på förskolorna är 

höga, samt att ett stort antal ur förskolepersonalen på de undersökta förskolorna upplever ett 

försämrat välbefinnande till följd av höga ljudnivåer. För att eventuellt hitta ett samband 

behöver fler förskolor undersökas, med hjälp av objektiva mätningar av de akustiska 

förutsättningarna och ljudnivåer genom användning av bullerdosimeter. För att undersöka 

förskolepersonalens välbefinnande kopplat till buller bör fler enkäter samlas in för analys. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 – Missivbrev 
 
Hej! 
  
Vi är två̊ studenter som studerar vid Audionomprogrammet vid Örebro universitet. Vi skriver ett examensarbete 

gällande buller, akustiska förhållande samt välbefinnande hos förskolepersonal i Örebro. 
  
Syftet med vår studie är att undersöka om det finns ett samband mellan de akustiska förutsättningarna i 

förskolemiljö och den faktiska ljudnivån. Samt om det finns ett samband mellan de akustiska förutsättningar och 

personalens välbefinnande, beroende på de vidtagna akustiska åtgärderna. 
  
Studien utförs då buller länge har varit ett känt problem på förskolor. Bullernivåer kan påverka välbefinnandet 

bland förskollärare negativt, exempelvis i form av kommunikativa problem, koncentrationsproblem samt 

trötthet. Därav behandlar denna enkät välbefinnande och trivsel på arbetet i förhållande till buller. 
  
Om du vill delta kan du besvara enkäten under vecka 8 då enkäten finns tillgänglig på förskolan från tisdag till 

fredag. Enkäten innehåller 13 frågor och tar cirka 10 minuter att besvara. När enkäten är besvarad önskar vi att 

den lämnas i den mapp som enkäten hämtades. 
  
Utöver enkäterna kommer bullernivåer att mätas upp på din arbetsplats med hjälp av en dosimeter som två 

förskollärare på er förskola kommer att bära under en hel arbetsdag. 
  
Samtliga personer som svarat på denna enkät kommer att få ta del av resultaten av studien. Allt material för den 
enskilda förskolan redovisas på förfrågan och resultatet av hela undersökningen kommer att delas till de 

medverkande förskolorna. 
  
Denna studie följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Enkäten är anonym, d.v.s. att namn, 

personuppgifter eller andra känsliga uppgifter ej efterfrågas i enkäten och dina svar kommer enbart användas till 

vårt examensarbete. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 
  
Genom att besvara denna enkät ger du ditt samtycke till att delta i studien. 
  
Ni får gärna höra av er vid eventuella frågor, Tack på förhand! 
  
Kontakt 
Fanny Vaher                                                               Filip Tärnskär 
Mail: XXXXX                                    Mail: XXX 
Tel: XXXX                                                                                   Tel: XXXX 
  
Handledare 
Erik Witte, Leg. Audionom, Mag. i Hörselvetenskap. 
Mail:XXXXXX   
  

  
Med vänlig hälsning, 
Fanny Vahér och Filip Tärnskär. 
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Bilaga 2 – Enkät 
 

Enkät till förskolepersonal 
  
Jag är:       ◯ Kvinna   ◯ Man     ◯ Annat 

  
Ålder: _________ 
  

Fråga 1 
Upplever du att du är utsatt för buller på din nuvarande arbetsplats?    ◯ JA     ◯ NEJ 
Om JA, vänligen beskriv bullerkäll(a/or) och ungefär antal timmar som du är utsatt varje dag. 
___________________________________________________ Antal timmar: ________ 
  

Fråga 2 
Påverkas kommunikationen (i normalt röstläge) med dina kollegor, till följd av ljudnivåerna på 

arbetsplatsen? 
◯  JA        ◯  NEJ 

  

Fråga 3 
Deltar du i fritidsaktiviteter med höga ljudnivåer, ex. hög musik eller elverktyg? 
◯  JA        ◯  NEJ 
Om JA, vänligen beskriv aktiviteten. 
_______________________________________________________________________ 
  

Fråga 4 
Använder du dig av hörselskydd? 
◯  JA        ◯  NEJ 
Om JA, vilken typ av hörselskydd?   ◯ Öronproppar ◯ Hörselkåpor     ◯ Annat 
Upplever du några problem med att använda hörselskydd? ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
  

Fråga 5 
Upplever du att ljudnivåerna på arbetsplatsen är obehagligt starka? 
◯  Nej 
◯  Ja, i mycket liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska stor utsträckning 
◯  Ja, i mycket stor utsträckning 

 

 

Fråga 6 

Upplever du att du ofta blir stressad på grund av ljudnivåerna på arbetsplatsen? 
◯  Nej 
◯  Ja, i mycket liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska stor utsträckning 
◯  Ja, i mycket stor utsträckning 

  

Fråga 7 
Upplever att din koncentration på arbetet försämras på grund av ljudnivåerna på arbetsplatsen? 
◯  Nej 
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◯  Ja, i mycket liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska stor utsträckning 
◯  Ja, i mycket stor utsträckning 

  

Fråga 8 
Upplever du att ljudnivån på arbetsplatsen leder till minskad ork till att utföra dina arbetsuppgifter? 
◯  Nej 
◯  Ja, i mycket liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska stor utsträckning 
◯  Ja, i mycket stor utsträckning 

  

Fråga 9 
Har du upplevt irritation som du tror kan vara relaterad till ljudnivåerna på arbetsplatsen? 
◯  Nej 
◯  Ja, i mycket liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska stor utsträckning 
◯  Ja, i mycket stor utsträckning 

  

Fråga 10 
Har du möjlighet att påverka ljudnivåerna på arbetsplatsen? 
◯  Nej 
◯  Ja, i mycket liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska stor utsträckning 
◯  Ja, i mycket stor utsträckning 

 

Fråga 11 
Har du möjlighet att påverka ljudmiljön på arbetsplatsen? 
◯  Nej 
◯  Ja, i mycket liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska stor utsträckning 
◯  Ja, i mycket stor utsträckning 

  

Fråga 12 
Finns det en dialog om ljudmiljö på din arbetsplats? 
◯  Nej 
◯  Ja, i mycket liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska liten utsträckning 
◯  Ja, i ganska stor utsträckning 
◯  Ja, i mycket stor utsträckning 

  

Fråga 13 
Upplever du att din hälsa är påverkat på något annat sätt som inte finns beskrivet tidigare i enkäten, som 

kan vara relaterat till ljudmiljön på arbetsplatsen? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 - Sammanställning enkätsvar 
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Bilaga 4 - Checklista akustiska förutsättningar 
Checklista som användes under besök på förskolorna för att undersöka akustiska 

förutsättningar 

 

Förskola:  

 
Inomhus:  
Storlek:  …m * …m = …m2 

 

Mattor och gardiner: 

 

Mycket filtar, soffor, kuddar, mjukisdjur: 

 

Material golv: 

 

Material väggar: 

 

Material tak: 

 

Material möbler: 

 

Finns absorberande åtgärder i tak / väggar? 

 

Hur stor är ytan i rummet där fri lek sker? 

 

Har rummet högt i tak? 

 

Övrigt: 

 
Utomhus: 
Storlek:  …m * …m = …m2 

 

Finns det mycket träd på skolgården? 

 

I vilket material består utomhusleksakerna av, cyklar rutschkanor osv? 

 

Finns det en väg utanför skolgården som är trafikerad? 

 

Övrigt:  
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Bilaga 5 - Subjektiv bedömning av akustiska förutsättningar 
Bedömningsformulär som användes vid analys av akustiska förutsättningar. 

 
1. Rummets upplevda akustik 

Inte helt godtagbart Godtagbart Bra Mycket bra Utmärkt 

              ❍                ❍   ❍         ❍      ❍ 

               1                  2    3          4       5 

 

2. Rummets upplevda efterklang 

Inte helt godtagbart Godtagbart Bra Mycket bra Utmärkt 

              ❍                ❍   ❍         ❍      ❍ 

               1                  2    3          4       5 

 

3. Rummets geometri 

Inte helt godtagbart Godtagbart Bra Mycket bra Utmärkt 

              ❍                ❍   ❍         ❍      ❍ 

               1                  2    3          4       5 

 

4. Reflexiva ytor  

Inte helt godtagbart Godtagbart Bra Mycket bra Utmärkt 

              ❍                ❍   ❍         ❍      ❍ 

               1                  2    3          4       5 

 

5. Rumsvolym (större volym= ökad efterklangstid) 

Inte helt godtagbart Godtagbart Bra Mycket bra Utmärkt 

              ❍                ❍   ❍         ❍      ❍ 

               1                  2    3          4       5 

 

6. Bullerdämpande inredning 

Inte helt godtagbart Godtagbart Bra Mycket bra Utmärkt 

              ❍                ❍   ❍         ❍      ❍ 

               1                  2    3          4       5 

 

7. Bullerdämpande åtgärder (materialval - golv, tak & väggar) 

Inte helt godtagbart Godtagbart Bra Mycket bra Utmärkt 

              ❍                ❍   ❍         ❍      ❍ 

               1                  2    3          4       5 

 

8. Trafikbuller 

Inte helt godtagbart Godtagbart Bra Mycket bra Utmärkt 

              ❍                ❍   ❍         ❍      ❍ 

               1                  2    3          4       5 

 

9. Ventilationsbuller 

Inte helt godtagbart Godtagbart Bra Mycket bra Utmärkt 

              ❍                ❍   ❍         ❍      ❍ 

               1                  2    3          4       5 

 

10. Interferrens av ljud från andra rum 

Inte helt godtagbart Godtagbart Bra Mycket bra Utmärkt 

              ❍                ❍   ❍         ❍      ❍ 

               1                  2    3          4       5 
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