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Bakgrund: Buller är benämningen på icke önskvärda ljud och blir skadliga när ljudnivåerna 

blir tillräckligt höga. Effekterna av bullerexponering är många. Höga ljudnivåer förekommer 

bl.a. inom förskolor. Trots att detta är allmänt känt saknas det en del forskning kring hur just 

förskolepersonal upplever och påverkas av den höga ljudnivån på arbetet.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka ljudnivån på en förskola samt hur 

förskolepersonalen upplever och påverkas av ljudmiljön på arbetet. 

Metod: En egen tillverkad enkätundersökning riktad till förskolepersonal samt dosmätning 

genomfördes på en småbarnsavdelning och en äldrebarnsavdelning. Enkäten berörde frågor 

gällande ljudnivån på förskolan samt förskolepersonalens upplevelse och påverkan.  

Resultat: De ekvivalenta ljudnivåerna på småbarnsavdelningen låg mellan 73,2 – 78,5 dB(A) 

och på äldrebarnsavdelningen 71,7 – 78,1 dB(A). Impulstoppvärdena på 

småbarnsavdelningen låg mellan 110,6 – 135,7 dB(C) och på äldrebarnsavdelningen 116,5 – 

143,4 dB(C). Majoriteten av förskolepersonalen upplever hög ljudnivå på arbetet dagligen.  

Slutsatser: Resultatet visar att förskolepersonalen inte utsätts för högre ekvivalenta ljudnivåer 

än tillåtet. Trots detta upplever majoriteten av förskolepersonalen att de dagligen utsätts för 



 
 

höga ljudnivåer på arbetet. En orsak till detta kan vara att impulstoppvärdena i vissa fall 

överskrider insatsvärdena. Denna studie är dock inte representativ för populationen, utan är 

enbart en deskriptiv studie för denna specifika förskola. 
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1. Inledning 

Hörseln är ett av våra viktigaste sinnen. Med hjälp av hörseln kan vi med det talade språket 

kommunicera och interferera med varandra och omvärlden. Vid olika hörselskador uppstår 

svårigheter, vilket i många fall påverkar vår kommunikativa förmåga. Höga ljudnivåer kan 

leda till olika typer av hörselskador. Det är därför viktigt att skydda hörseln från dessa 

påfrestningar. Det är allmänt känt att förskolor idag är en arbetsplats med höga ljudnivåer, 

som bl.a. drabbar personalen på förskolan. Syftet med denna studie är därför att undersöka 

ljudnivåerna på en förskola samt att, genom en enkätundersökning, studera hur 

förskolepersonalen upplever och påverkas av ljudnivån på arbetet. 

2. Bakgrund 

2.1. Ljud 

Ljud består av mekaniska svängningar i olika elastiska medium (luft, vätska, gas eller fast 

föremål). När ljud transporteras i luft skapas svängningar i luftens partiklar. Då uppstår 

förtätningar och förtunningar som bildar tryckvariationer i luften, i formen av en våg 

(Kjellberg, 1990). Tryckvariationerna sätter trumhinnan i svängning, som i sin tur överför 

vibrationerna till de tre hörselbenen i mellanörat. Vidare går vibrationerna till hörselsnäckan 

där vibrationerna omvandlas till elektriska signaler som sedan registreras i hjärnan. Det är 

först när ljudet når hjärnan som vi uppfattar ljudet (Henriksson & Rasmusson, 2008). 

Vid definiering av mått på ljudets styrka anges ljudets tryck, d.v.s. de tryckvariationer som 

uppstår i olika elastiska medium, vanligtvis i luft. Därmed används begreppet ljudtryck. 

Ljudtryck mäts i Pascal (Pa). Det minsta ljudtryck vi kan höra är 20 µPa och det starkaste vi 

kan höra utan att det blir smärtsamt ligger omkring 20 Pa, således ca en miljon gånger 

starkare än 20 µPa. På grund av denna stora variationsvidd används därför en logaritmisk 

skala för att ange ett mått för ljudets styrka. En logaritmisk skala anger värdet av en storhet i 

förhållande till ett referensvärde (Kjellberg, 1990). Ljudets styrka benämns då med begreppet 

ljudtrycksnivå. Ljudtrycksnivå anges i enheten decibel sound pressure level (dB SPL). 

Eftersom skalan är logaritmisk innebär exempelvis en fördubbling av ljudtrycket att 

ljudtrycksnivån ökar med 6 dB, d.v.s. att om ljudtrycket fördubblas från 20 µPa till 40 µPa 

betyder det att ljudtrycksnivån går från 0 dB SPL till 6 dB SPL (Emanuel & Letowski, 2009). 

   Ljudintensitet mäts i W/  . Ljudintensitetsnivå (dB SIL) och ljudtrycksnivå (dB SPL) är 

namn på två logaritmiska skalor av ljud. Skillnaden mellan dessa är att de har olika 

referensvärden. Referensvärdet för ljudtryck är 20 µPa och referensvärdet för ljudintensitet är 

      W/  . Således motsvarar ett ljudtryck på 20 µPa 0 dB SPL och en ljudintensitet på 
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      W/   motsvarar 0 dB SIL. Absolutvärdena på de olika skalorna går alltså att jämföra. 

På samma sätt som konstruktionen av ljudtrycksnivåskalan leder till en ökning av nivån med 

6 dB vid fördubbling av ljudtrycket beror det på konstruktionen av ljudintensitetsnivåskalan 

och att då en ökning med 3 dB är en fördubbling av intensiteten. En skillnad på 1 dB kan vara 

en märkbar skillnad för ett mänskligt öra då hörselsystemet är känsligt för 

ljudintensitetsvariationer (Emanuel & Letowski, 2009). 

2.2. Buller 

Det finns ljud som är behagliga att lyssna på och som människan tycker om men det finns 

också mindre trevliga ljud. Buller är benämningen på de icke önskvärda ljuden (Johansson, 

2002). Buller blir skadligt när ljudnivåerna blir tillräckligt höga. Vid vilken nivå bullret blir 

skadligt är individuellt p.g.a. att människor är olika känsliga för höga ljudnivåer (Roeser, 

Valente & Hosford-Dunn, 2007). 

   Janols (1986) menar att buller inte nödvändigtvis behöver vara starka ljud eller ljud med 

oregelbundna svängningar. Buller är ljud som människan inte kan kontrollera och leder till en 

negativ effekt på oss. Detta utvecklas vidare under stycket Effekter av buller.   

   Det finns olika typer av ljud som är skadliga för människans hörselorgan. Både starka ljud 

som pågår under en längre tid och kortvariga starka impulsljud är skadliga, således är det 

ljudintensiteten som kan skada hörseln och inte ljudets duration (Johansson, 2002). 

   Ljudet med dess vibrationer reflekteras mot alla ytor i ett rum, i.e. ljudet studsar mot väggar, 

golv, tak. Ju hårdare dessa ytor är, desto mindre absorberas ljudet och reflekteras därmed 

tillbaka (Dockrell & Shield, 2006). Vid reflektion ökar bullernivån eftersom ljudenergin 

studsar tillbaka och skapar högre ljudintensitetsnivå och efterklang (Emanuel & Letowski, 

2009). 

Ljudnivåmätare används för att mäta ljudnivå. Enligt standarden SS-EN 61672-1 (Svensk 

Elstandard, 2003) kan ljudnivåmätare klassificeras i klass 1 eller klass 2. En bullerdosimeter 

är av klass 2. Detta innebär att dosimetern har lägre mätnoggrannhet än klass 1-mätare, dock 

ger klass 2-mätare i många fall tillräcklig mätnoggrannhet. Bullerdosimetrar ska vidare 

uppfylla standarden SS-EN 61252 (Svensk Elstandard, 2001). Denna standard innehåller 

specifikation gällande personburna bullermätare (Arbetsmiljöverket, 2005). En 

bullerdosimeter används för att mäta bullernivå och en sådan mätning kallas dosmätning. En 

bullerdosimeter används bl.a. vid mätning samt bedömning av buller på arbetsplatser och kan 

användas för mätning under en hel arbetsdag. Vid mätning av buller med en dosimeter 

används måttet ljudintensitet (Johansson, 2002). En bullerdosimeter kan vara inställd på olika 
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detektortider, dessa har olika tidsfönster för medelvärdesbildning av ljudnivå. Två av dessa 

inställningar är slow och fast. Vid detektortid fast registreras medelvärdesbildning av 

ljudnivån med tätare tidsfönster än vid slow. Vid fast är detektortiden 125 ms. och slow har en 

detektortid på 1000 ms. (Johansson, 2002).  

 

2.3. Föreskrifter om buller på arbetet 

Den dagliga bullerexponeringsnivån mäts i en ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 

(Arbetsmiljöverket, 2005). I Johansson (2002) framkommer att A-vägda filtret används för att 

efterlikna människans hörsel som är olika känslig för olika frekvenser. Med det A-vägda 

filtret mäts därmed inte de lägsta basfrekvenserna. Det är det vanligaste vägningsfiltret för att 

bedöma hörselskaderisk. Den dagliga bullerexponeringsnivån är vidare normaliserad till en 

åtta timmars arbetsdag. Allt buller inklusive impulsbuller omfattas i detta. Ekvivalent A- vägd 

ljudtrycksnivå (    ) innebär ett medelvärde på ljudtrycksnivån under en given tidsperiod. 

Insatsvärde är ett värde där det ställs krav på att insatser görs om ljudtrycksnivån uppnår eller 

överskrider de värden som framkommer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller på 

arbetet. Om bullerexponeringen uppnår det undre insatsvärdet krävs att arbetsgivaren 

informerar arbetstagarna om bullerexponering och risker med denna. Om bullerexponeringen 

överskrider de övre insatsvärdena krävs att en skriftlig handlingsplan etableras av 

arbetsgivaren samt att hörselskydd finns tillgängligt på arbetet. Handlingsplanen utförs för att 

minska bullret för arbetstagarna och därmed minska risken för bullerrelaterade hörselskador 

på arbetet. Handlingsplanen skall innehålla en tydlig beskrivning om vilka åtgärder som 

kommer utföras för att minska bullret på arbetsplatsen. I handlingsplanen ska uppgifter om 

vem som ansvarar för åtgärderna samt när åtgärderna ska genomföras. Om befogenhet på 

arbetsplatsen för detta saknas kan arbetsgivaren få hjälp av exempelvis företagshälsovård med 

mätningar, åtgärdsförslag och skapa en handlingsplan (Johansson, 2002). 

Den dagliga bullerexponeringsnivån får inte uppnå eller överskrida det undre insatsvärdet 80 

dB(A) eller det övre insatsvärdet 85 dB(A) under en åtta timmars arbetsdag utan att 

åtgärdande insatser görs gällande buller (Arbetsmiljöverket, 2005). 

Impulstoppvärde (      ) mäts med ett C-vägt filter som mäter ljudtrycksnivån inom det 

hörbara frekvensområdet. Det C-vägda filtret är bredare än A-filtret, vilket betyder att det C-

vägda filtret tar in mer basfrekvenser. Instrument ska ha en stigtid på mindre än 50 
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  sekunder. Impulsstoppvärdet får inte överskrida insatsvärdet 135 dB(C) utan att insatser för 

att minska ljudnivån utförs (Arbetsmiljöverket, 2005).  

2.4. Effekter av buller 

Hörseln är ett av människans viktigaste sinnen och går inte att stänga av, hörseln används 

dygnet runt. Människan påverkas ständigt av olika inkommande ljud i omgivningen (Arlinger 

et al., 1995). Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige idag. Det 

framkommer i Byström (1999) att drygt 25 % av alla yrkesverksamma personer upplever 

störning av buller på arbetet. Trots att buller inte bedöms livshotande påverkar det 

människans hälsa och livskvalitet i stor utsträckning (Socialstyrelsen, 2009). I vilken 

utsträckning människans hälsa påverkas av buller är dock individuell. Det innebär att vissa 

människor är mer känsliga än andra och skadas lättare av höga ljudnivåer (Roeser, Valente & 

Hosford-Dunn, 2007). Även bullrets fysikaliska egenskaper påverkar vilka effekter bullret har 

på oss. Faktorer som bullrets tonhöjd, styrka och duration är avgörande (Kjellberg, 1990). 

Vidare framkommer i Enmarker & Boman (2005) att huruvida bullret kommer oväntat eller 

inte också påverkar vilken effekt bullerexponering har på människan. Kjellberg (1990) menar 

att oförutsägbart buller fångar vår uppmärksamhet och ger större effekter än förutsägbart 

buller eftersom man då kan förbereda sig på det inkommande ljudet. Kjellberg menar vidare 

att förmågan att kontrollera bullret påverkar vilka effekter bullerexponering kan medföra. 

Buller som kan kontrolleras upplevs ofta som mindre störande än okontrollerbart buller.  

 

2.4.1. Fysiska och psykiska effekter 

De fysiska effekterna av bullerexponering är många. Buller och höga ljudnivåer kan leda till 

hörselskador. Hörselskador vid bullerexponering innefattar olika typer av hörselnedsättningar 

men även besvär som tinnitus (sus/ringningar i öronen) (Roeser, Valente & Hosford-Dunn, 

2007). Socialstyrelsen (2009) belyser även ljudöverkänslighet som en konsekvens av 

bullerexponering. Enligt Arbetsmiljöverket (2005) uppkommer hörselskaderisk vid de undre 

insatsvärde 80 dB(A) och det övre insatsvärdet 85 dB(A) under en åtta timmars arbetsdag, 

samt vid impulstoppvärdet 135 dB(C). Roeser, Valente & Hosford-Dunn (2007) menar dock 

att det är individuellt vid vilka ljudtrycksnivåer som bullret blir skadligt.  

    Vid både kortvarig och långvarig exponering av buller kan man drabbas av olika 

hörselskador. I vissa fall är hörselskadan tillfällig, vilket betyder att hörseln kan återhämtas 

inom 24 timmar. I andra fall kan hörselskadan bli permanent och hörseln kan då inte 

återhämtas. Sannolikheten att drabbas av en permanent hörselskada ökar desto högre 
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ljudnivån är. Permanent hörselskada kan då uppstå även vid kortvarig exponeringstid (Roeser, 

Valente & Hosford-Dunn, 2007). Vid en permanent hörselnedsättning orsakad av buller 

skadas hårcellerna i innerörat och en sensorineural hörselnedsättning uppstår. 

Konsekvenserna är att svaga ljud blir ohörbara samt att ljudupplevelsen förvrängs. 

Förvrängningen beror på svårigheter att upptäcka, uppfatta skillnader och känna igen 

egenskaper hos talsignalen (Landström et al., 1999). Vid hörselnedsättning orsakad av buller 

är det främst de höga frekvenserna som blir svåra att höra. Det är i de höga frekvenserna det 

talade språkets konsonanter ligger. Konsonanterna är viktiga för att höra tal. Därför blir 

taluppfattningsförmågan försämrad vid en bullerorsakad hörselnedsättning (Johansson, 2002). 

Det har skett en ökning av antal rapporterade hörselnedsättningar mellan år 1999 – 2007 i 

Sverige. Huruvida ökningen beror på bullerexponering eller ej är dock oklart (Socialstyrelsen, 

2009). 

   Vid bullerexponering kan en stressreaktion i kroppen utlösas. Det leder till ökad 

hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck samt immunologiska förändringar (Kjellberg, 1990). 

   Exponering av buller kan också leda till muskelspänningar i axlar och nacke p.g.a. ökad 

ansträngning vid exempelvis kommunikation (Grebennikov & Wiggins, 2006). 

Förmågan att uppfatta tal vid kommunikation påverkas negativt av bullerexponering. Talet 

kan bli maskerat av omkringliggande buller vilket gör det svårt att höra i en konversation. Vid 

maskering blir de önskvärda ljuden störda av de oönskade ljuden (Emanuel & Letowski, 

2009). Bullrets nivå gentemot det önskvärda ljudet påverkar huruvida ljudet blir maskerat 

eller inte. Ju lägre det önskvärda ljudets styrka är i förhållande till bullernivån, desto svårare 

blir det att höra det önskade ljudet, detta kallas signal-brus-förhållande (Kjellberg, 1990).    

 

En vanlig psykisk konsekvens av bullerexponering är stress, vilket leder till reducerad 

arbetskapacitet och försämrad trivsel på arbetet (Grebennikov & Wiggins, 2006). 

Andra frekventa förekommande psykiska effekter av bullerexponering är försämrad 

uppmärksamhet och koncentrationsförmåga (Kjellberg, 1990). Persson Waye, Agge, Clow & 

Hucklebridge (2004) menar att även sömnsvårigheter är en effekt av bullerexponering. 

   Kjellberg (1990) menar att förmågan att kontrollera bullret påverkar vilka effekter 

bullerexponering kan medföra. Buller som kan kontrolleras upplevs ofta som mindre störande 

än okontrollerbart buller. Okontrollerbart buller kan dessutom medföra nedstämdhet, stress 

och spänningar för de som utsätts för det. 
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Oväntat buller ger större effekter än väntat buller. Detta menar Kjellberg (1990) bl.a. kan bero 

på att oförutsägbart buller fångar vår uppmärksamhet och därmed lätt distraherar oss. Det kan 

även bero på att kroppens stressreaktioner blir starkare vid oväntat buller än vid väntat buller. 

Vid väntat buller finns möjlighet att förbereda sig för bullret, vilket leder till mindre stress. 

   Det är inte bara de starka ljuden som människan blir påverkad av, utan även de monotona 

ljud som finns. Monotona ljud är uttröttande, speciellt om de är lågfrekventa. Exempel på 

sådana ljud är bullriga ventilationssystem eller fläktar (Socialstyrelsen, 2009). Währborg 

(2009) nämner ett exempel då ett lågfrekvent fläktsystem stängs av. Många upplever då en 

lättnad och välbehag.  

2.5. Buller i förskola  

På förskola går barn i åldrarna 1-6 år och förskolepersonalens uppgift är att förbereda barnen 

inför grundskolan. På förskolor ska det finnas utbildade förskollärare men det kan även finnas 

personal med annan utbildning, exempelvis barnskötare (Skolverket, 2011).  

Buller inom förskolan uppmärksammades redan på 1970-talet och är fortfarande idag ett 

problem (Socialstyrelsen, 2005). Det finns forskning som påvisar att det fortfarande är höga 

ljudnivåer inom förskolor (Dahlberg, Skoog, Thorneman, Nilsson & Sjöström, 2005). 

Grebennikov (2006) menar att buller på vissa arbetsplatser är ofrånkomligt, men att det dock 

bör försöka undvikas. Inom vissa yrken är det omöjligt att undgå höga ljudnivåer och de 

anställda tvingas stå ut med detta dagligen. Detta är ett problem inom förskolan, men det finns 

åtgärder som bör åtas. 

Dockrell & Shield (2006) påvisar bullrets två främsta ljudkällor inom skolmiljö. Bullret 

kommer antingen från barnen eller personalen själva eller från omkringliggande miljö. 

Skolans placering påverkar vilka ljud som stör utifrån, exempelvis ljud från vägtrafik.  

   Janols (1986) påvisar tre andra aspekter som påverkar bullret i förskolan. Dessa är 

gruppstorleken på barnen, typ av aktivitet samt planlösning av lokalen. Vissa av dessa 

faktorer menar Janols att förskolepersonalen kan påverka genom att styra aktiviteter samt att 

dela upp barnen i mindre grupper.  Då det är höga ljudnivåer behöver även personalen höja 

rösten för att höras, vilket leder till ännu högre ljudnivå samt fysiska påfrestningar 

(Lindstrom, Persson Waye, Södersten, McAllister & Ternström, 2011). 

I tidigare undersökning (Grebennikov, 2006) framkommer det att förskolepersonal upplevde 

ljud som mest störande vid dåliga väderförhållanden p.g.a. att barnen då vistades inomhus 

mer.  
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   De höga ljudnivåerna vid inomhusaktiviteter kommer från barnens leksaker, att barnen 

bråkar om leksaker eller tappar tunga föremål i golvet (Grebennikov & Wiggins, 2006). Det 

framkommer i en studie av Enmarker & Boman (2004) att barnens prat med varandra, som 

ofta blir väldigt högljutt, är den främsta källan till hög ljudnivå inom skolmiljö. 

I förskolor och skolor är det inte ovanligt att den genomsnittliga ljudnivån under en åtta 

timmars arbetsdag överskrider 70 dB(A). Denna ljudnivå är jämförbar med 

industriarbetsplatsers bullernivå (Socialstyrelsen, 2009). Det är också inom de industriella 

arbeten mest forskning finns. Inom industriarbete används idag hörselskydd frekvent och 

arbetsgivarna har krav på att efterfölja tillgängligheten av dessa (Grebennikov, 2006). 

   Ljudnivån i förskolor och skolor kan till och med överskrida de insatsvärden då det utgör ett 

krav att hörselskydd skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen (Johansson, 2002). Krav på 

hörselskydd finns inte inom förskolan idag. Det finns inte lika mycket forskning gällande 

buller inom förskola som det finns inom industriarbeten (Grebennikov, 2006). Problemet med 

att använda hörselskydd inom förskolan är att de inte bör användas om de kan medföra 

olycksrisk, vilket inom förskolor kan ske om viktig information gås miste om. Istället finns 

riktlinjer om att andra åtgärder bör vidtas, exempelvis bör de anställda få information om 

bullerexponering samt riskerna med detta (Socialstyrelsen, 2009). I Arbetsmiljöverket (2005) 

framkommer vidare att man är extra känslig för buller vid arbete med komplicerade uppgifter, 

särskilt uppgifter som innehåller information i tal eller skrift. Förskolepersonalens dagliga 

uppgifter innefattar i stor grad detta. 

   En stor andel förskolepersonal upplever oro över den höga ljudnivån de utsätts för på dess 

arbetsplats och upplever ofta tinnitus efter en arbetsdag (Grebennikov, 2006). 

 

Tidigare forskning gällande ljudmiljö på förskolor har mest fokuserat på barnen och hur de 

påverkas av denna. Det finns viss tidigare forskning som också studerat förskolepersonalen 

men då med fokus på hur deras röst påverkas av hög ljudnivå samt hur ljudmiljön påverkat 

deras stressreaktioner. Liknande studie som denna med vetenskaplig ansats har genomförts av 

Grebennikov och Wiggins (2006), dock i Australien. Det saknas därmed vetenskapliga studier 

i Sverige som behandlar ljudnivå inom förskola och förskolepersonalens upplevelse och 

påverkan av buller.  Denna studie vill därför undersöka detta. 
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3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka ljudnivån på en förskola samt hur förskolepersonalen 

upplever och påverkas av ljudmiljön på arbetet. 

Studiens frågeställningar är: 

- Utsätts personalen på förskolan av för höga ljudnivåer på arbetet? 

- Hur upplever personalen på förskolan ljudnivån på arbetet? 

- Hur påverkas personalen på förskolan av ljudnivån på arbetet? 

- Skiljer sig ljudnivån på förskolan åt mellan småbarnsavdelning och äldrebarnsavdelning?  

- Skiljer sig ljudnivån på förskolan mellan förmiddag, lunch och eftermiddag? 

4. Metod 

4.1. Urval 

I studien undersöktes ljudnivån på en förskola i Örebro Kommun. Geografiska aspekter samt 

storlek på förskolan (antal barn, avdelningar samt förskolepersonal) fick bestämma val av 

förskola. Studien jämförde två olika åldersgrupper och kravet var därför att det skulle finnas 

en småbarnsavdelning och en äldrebarnsavdelning. Ett annat krav var att förskolepersonalen 

skulle vara minst tio stycken på arbetsplatsen, på grund av att kunna samla in data från 

enkäter. Kravet på barngrupperna var att de skulle vara i sådant antal att det avspeglar den 

dagliga arbetsmiljön för personalen på förskolan. Barnen på småbarnsavdelningen var mellan 

åldrarna 1-2 år och barnen på äldrebarnsavdelning var mellan åldrarna 3-6 år. 

4.2. Enkätundersökning 

Enkätundersökningen är ett eget tillverkat material (se bilaga 1). Enkätundersökningen var en 

gruppenkät. Till varje enkät fanns ett informationsbrev (se bilaga 2). I informationsbrevet 

framkom information om studien, att enkäten var frivillig och anonym. I informationsbrevet 

framkom även våra kontaktuppgifter. Enkäten berörde frågor gällande ljudnivån på förskolan 

samt hur förskolepersonalen upplever och påverkas av denna. För att undersöka hur 

personalen på förskolan påverkas av ljudnivån på arbetet användes frågorna 8-11 i 

enkätundersökningen (se bilaga 1). Svarsalternativen för dessa frågor i enkäten var aldrig, 

sällan, ibland, ofta, mycket ofta samt vet inte. Där sällan innebar mindre än en gång per 

månad. Ibland innebar mindre än en gång i veckan. Ofta innebar flera gånger i veckan. 

Mycket ofta innebar dagligen.  

Enkäterna skickades via brev till förskolan två veckor innan dosmätningen. Under 
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mättillfällena delades ytterligare enkäter ut till alla avdelningar på förskolan, ifall att de 

skickade enkäterna kommit bort. Vid mättillfällena samlades samtliga enkäter in. 

4.3. Mätutrustning 

Mätutrustningen som användes vid dosmätningen var två dosimetrar av märket Brüel & Kjær 

4443/4445. Dessa var av klass 2 och uppfyllde alla nationella standarder (Svensk Elstandard, 

2001; Svensk Elstandard, 2003). Mätutrustningen var kalibrerad med kalibrator Typ 4231. 

(Berg, 2008).  

Dosmätarna som användes i denna studie kunde mäta olika parametrar. Parametrarna som 

användes i denna studie var      och       .  

Dosmätarna var inställda på olika detektortider. Den som var fäst på personal var inställd på 

detektortid slow och den som var placerad i lokal var inställd på detektortid fast. 

4.4. Dosmätning 

Under första mätdagen utfördes dosmätningarna på en äldrebarnsavdelning och vid andra 

mättillfället utfördes dosmätningarna på en småbarnsavdelning. Det som skulle undersökas 

var hur ljudnivån var under en vanlig arbetsdag på förskolan, d.v.s. inga speciella aktiviteter 

skulle vara inplanerade under mättillfällena utan barnens och förskolepersonalens aktivitet 

skulle vara som vanligt. 

Information gavs till förskollärarna om att de inte skulle förklara för barnen vad som skulle 

mätas. Detta p.g.a. att barnen då kan överreagera eller sitta tyst. Studien ville uppnå en så 

vanlig arbetsdag som möjligt. 

Ingen utomhusmätning genomfördes p.g.a. mätutrustningens begränsning kring väder (ej 

vattentålig vid regn etc.). Vid utomhusaktivitet pausades därför mätningen. 

 

En dosmätare installerades på en förskoleanställd. Dosmätaren sattes fast vid byxlinningen. 

Mikrofonen placerades på baksidan av personens axel för att undvika att personens egen röst 

tas upp allt för mycket. Mikrofonen var placerad i höjd med örat för att kunna efterlikna hur 

förskolepersonalen påverkas av ljudnivån.  

   Den andra dosmätaren placerades i allrummet, den lokal där personal och barnen vistades 

mest i under dagen. Den placerades i en hylla i jämnhöjd med en vuxens persons öra, i mitten 

av lokalen. Under lunchen placerades dosmätaren i lunchrummet. 

   Vid varje mättillfälle genomfördes tre olika mätningar. Dessa var under förmiddag, lunch 

och eftermiddag. Förmiddagsmätningen och eftermiddagsmätningen genomfördes under tre 

timmar vardera. Lunchmätningen på äldrebarnsavdelningen varade under en timma och på 
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småbarnsavdelningen 30 minuter, p.g.a. att de två avdelningarna hade olika lång lunch. 

   Vid mättillfällena användes ett protokoll där det antecknades tid, typ av lokal, aktivitet, 

antal lärare/barn samt eventuella anmärkningar/avvikelser. Dessa anteckningar gjordes vid 

mätstopp och mätstart mellan de olika mätningarna. 

4.5. Analysmetod 

4.5.1. Enkätundersökning 

Enkätundersökningen analyserades i Microsoft Office Excel 2007 där deskriptiv statistik för 

enkätfrågorna räknas ut och presenteras i diagramform. Vissa frågor presenteras i löpande 

text. 

4.5.2. Dosmätning 

Mätresultaten från dosmätningen analyserades i programmet Projector 7825 av Brüel & Kjær. 

Programvaran laddades ner från Brüel & Kjærs hemsida.  

Data som presenteras är en jämförelse mellan ljudnivå på småbarnsavdelningen gentemot 

äldrebarnsavdelningen, samt jämförelse av ljudnivån på förmiddagen, lunch och 

eftermiddagen. 

4.6. Etik 

Samtliga medverkande i denna undersökning har blivit informerade om arbetets syfte, främst 

genom ett informationsbrev i samband med enkätundersökningen men också muntligt vid 

mättillfällena. De har också fått förklarat att det är frivilligt att delta i undersökningen och att 

de när som helst under studiens gång kan avbryta medverkan (Trost & Hultåker, 2011). 

Vidare har de blivit varse om att det i studien inte kommer kunna gå att identifiera vare sig 

enskilda individer eller förskolan, i.e. att konfidentialiteten kommer efterföljas (Kvale & 

Brinkmann, 2011). Eftersom att studien inte syftar till att undersöka barnen på något sätt 

krävs därför inget tillstånd eller intyg från barnens föräldrar. 

5. Resultat 

5.1. Enkätundersökning 

Enkäterna delades ut till samtliga fem avdelningar och all förskolepersonal hade möjlighet att 

medverka. Av totalt 18 förskollärare och barnskötare vid förskolan deltog 10 personer, varav 

sju av dem var förskollärare och tre var barnskötare. Av de 10 personerna från 

förskolepersonalen som svarade på enkätundersökningen arbetade två personer på 

småbarnsavdelning, sju personer på äldrebarnsavdelning och en person arbetade på båda 
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avdelningarna. De medverkande personerna var mellan 20-59 år. De som deltog hade arbetat 

inom förskola mellan 1-35 år.  

Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningen. Varje enkätfråga eller enkätgrupp 

presenteras separat. 

5.1.1. Förskolepersonalens upplevelse och påverkan av ljudnivån på arbetet 

Upplever du att det är hög ljudnivå på arbetet? 

Av de som medverkade i enkätundersökningen upplevde sju av tio personer att det dagligen 

var hög ljudnivå på arbetet. Två av tio personer upplevde hög ljudnivå på arbetet 3-4 dagar 

per vecka och en av tio personer upplevde hög ljudnivå på arbetet 2-3 dagar per vecka (se 

Figur 1). 

 

                    Figur 1: Upplevelse av hög ljudnivå på arbetet. n = 10 

 

Vilka ljud upplever du vara mest högljudda under en arbetsdag? 

I denna fråga framkom fler svar än antal svarande p.g.a. att fler än ett svarsalternativ var 

möjligt. I denna fråga svarade nio av tio personer att barnskrik var det ljud som upplevdes 

vara mest högljutt under en arbetsdag. Det andra mest frekventa förekommande svar var 

lekar/aktiviteter inomhus som sex av tio medverkande personer upplevde mest högljudda 

under en arbetsdag. Andra ljud som upplevs mest högljudda under en arbetsdag var leksaker, 

barn som pratar högt, gråt samt slammer från möbler. 

Vilken tid på dagen upplever du ljudnivån som högst? 

Även i denna fråga framkom fler svar än antal svarande p.g.a. att fler än ett svarsalternativ var 

möjligt. Av de totalt tio deltagande personer upplevde tre personer att det var högst ljudnivå 

på förmiddagen, fyra personer upplevde högst ljudnivå på eftermiddagen och tre personer 
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upplevde högst ljudnivå under lunchen. Tre personer upplevde ingen skillnad i ljudnivå på 

förmiddag, lunch och eftermiddag.  

Ljudnivåns påverkan på förskolepersonalen 

Dessa enkätfrågor behandlar förskolepersonalens påverkan av ljudnivån på arbetet (se figur 2-

5). Av totalt 10 medverkande personer svarade nio personer på dessa enkätfrågor.  

   Tre av nio personer upplevde att de ibland hade spänningar och värk i nacke och/eller axlar. 

Vidare upplevde två av nio personer problem med detta ofta samt att två av nio personer 

upplevde detta mycket ofta. En av nio personer svarade att denne sällan upplever besvär av 

detta och en av tio upplevde aldrig besvär. 

   Vad gäller koncentration vid kommunikation efter en dag på arbetet upplevde fem av nio 

personer aldrig problem med detta. Två av nio personer upplevde sällan problem. Två av nio 

personer upplevde mycket ofta problem.  

Fyra av nio personer upplevde sällan stress p.g.a. ljudnivån på arbetet. Tre av nio personer 

upplevde problem med detta mycket ofta. Två av nio upplevde problem med detta ibland. 

   I enkätfrågan som berör ljudnivåns påverkan på uppmärksamheten till barnen svarade sex 

av nio personer att de ibland upplever problem med detta. Två av nio personer upplevde 

aldrig problem. Slutligen upplevde en av nio personer ofta problem med detta. 

 
Figur 2: Upplevelse av spänningar och                Figur 3: Svårigheter att koncentrera sig   

värk i nacke och/eller axlar. n = 9.            vid kommunikation efter en dag på arbetet. 

                                                                                  n = 9.  
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Figur 4: Upplevd stress pågrund av                       Figur 5: Ljudnivåns påverkan på      

ljudnivån på arbetet. n = 9.                                     uppmärksamheten till barnen. n = 9.     

Upplever du någon hörselproblematik? 

Av totalt nio personer upplevde fyra personer någon form av hörselproblematik. Av dessa 

fyra var det en person som undersökt hörseln. Undersökningen visade hörselnedsättning samt 

ljudöverkänslighet.  

Finns det en dialog på din arbetsplats om ljudmiljö? 

Av de totalt nio svarande personerna svarade tre personer att det fanns en dialog på 

arbetsplatsen angående ljudmiljö, tre personer svarade att det inte fanns en dialog och tre 

personer visste inte om det förekom eller inte. 

5.2. Dosmätning 

Vid dosmätning användes ett protokoll (se tabell 1 och 2). I protokollen antecknades tid, typ av lokal, 

aktivitet, antal lärare och barn samt eventuella anmärkningar. 

   Under mätdagen på småbarnsavdelningen var 12 av totalt 16 barn närvarande på förskolan. 

Förskolepersonalen under mätdagen bestod av två förskollärare och en barnskötare. 

   Under mätdagen på äldrebarnsavdelningen var 16 av totalt 19 barn närvarande på förskolan. 

Förskolepersonalen under mätdagen bestod av två förskollärare och en barnskötare.  
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Tabell 1: Protokoll vid dosmätning på småbarnsavdelning 

Tid   Typ av lokal Aktivitet   
Antal 

lärare/barn Anmärkningar 

07.30 - 8.00 Matsal   Frukost   3/12       

08.00 - 10.30 Allrummet Frilek   3/12       

10.30 - 11.30 Utomhus   Utelek   3/12   Pausad mätning 

11.30 - 12.00 Matsal   Lunch   3/12       

12.30 - 14.00 Allrummet Sova   3/12       

14.00 - 15.00 Allrummet Frilek   3/12       

 

Tabell 2: Protokoll vid dosmätning på äldrebarnsavdelning 

Tid   Typ av lokal Aktivitet   
Antal 

lärare/barn Anmärkningar   

07.30 - 8.00 Matsal   Frukost   3/16         

08.00 - 08.30 Allrummet Samling   3/16         

08.30 - 09.00 Allrummet Fruktstund 3/16   

 

  

09.00 -10.30 Allrummet Frilek   3/16   

 

    

10.30 - 11.30 Utomhus   Utelek   3/16   Pausad                     mätning 

 11.30 -12.30 Matsal   Lunch   3/16 

 

      

12.30 - 13.00 Allrummet Samling/Högläsning 1/8   Uppdelade barngrupper 

13.00 - 15.30 Allrummet Frilek   3/16         

 

Nedan presenteras resultaten från dosmätningarna. Figur 6 och 7 visar de ekvivalenta mätvärdena i 

dB(A) för mättillfällena. Figur 8 och 9 visar impulstoppvärdena i dB(C).   

   Resultatet med dosmätaren fäst på personal under förmiddagen vid småbarnsavdelningen visar den 

ekvivalenta ljudnivån 78,5 dB(A) och på äldrebarnsavdelningen 71,7 dB(A). Under lunchen var den 

ekvivalenta ljudnivån på småbarnsavdelningen 77,1 dB(A) och på äldrebarnsavdelningen 78,1 

dB(A). På eftermiddagen visade den ekvivalenta ljudnivån på småbarnsavdelningen 73,2 dB(A) och 

på äldrebarnsavdelningen 75,6 dB(A). 

   Resultatet med dosmätaren placerad i lokal under förmiddagen på småbarnsavdelningen visar en 

ekvivalent ljudnivå på 71,3 dB(A) och på äldrebarnsavdelningen 68,6 dB(A). Under lunchen var den 

ekvivalenta ljudnivån på småbarnsavdelningen 72,1 dB(A) och på äldrebarnsavdelningen 67,2 

dB(A). På eftermiddagen visade den ekvivalenta ljudnivån på småbarnsavdelningen 65,6 dB(A) och 

på äldrebarnsavdelningen 66,2 dB(A). 

Resultatet med dosmätaren fäst på personal under förmiddagen vid småbarnsavdelningen visar ett 

impulstoppvärde på 116,5 dB(C) och på äldrebarnsavdelningen 116,5 dB(C). Under lunchen var 
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impulstoppvärdet på småbarnsavdelningen 110,6 dB(C) och på äldrebarnsavdelningen 143,4 dB(C). 

På eftermiddagen var impulstoppvärdet på småbarnsavdelningen 135,7 dB(C) och på 

äldrebarnsavdelningen 135,3 dB(C). 

 

 

Figur 6: Uppmätta ekvivalenta värden med dosmätare fäst på personal 

 

 

Figur 7: Uppmätta ekvivalenta värden med dosmätare placerad i lokal 
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Figur 8: Uppmätta impulstoppvärden med dosmätare fäst på personal 

 

Figur 9: Uppmätta impulstoppvärden med dosmätare placerad i lokal 

6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion  

6.1.1. Tillförlitlighet 

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt vid en enkätundersökning bör urvalet vara 

representativt för populationen samt att ju fler antal medverkande desto mer tillförlitligt blir 

resultatet (Trost & Hultåker, 2007). I denna studie skickades och delades 

enkätundersökningen ut till samtliga 18 anställda på förskolan. Av dessa valde 10 att delta. 

Det ger en svarsfrekvens på 56 %. Det kan finnas många orsaker till den relativt låga 

svarsfrekvensen. Orsaken förskolepersonalen själva uttalade vid insamling av enkäten var 

tidsbrist. Dock kan det finnas andra orsaker som exempelvis ointresse eller frånvaro av 

förskolepersonal p.g.a. sjukdom. En tänkbar bias i enkätundersökningen är att de som 

medverkande i enkätundersökningen var de som upplevde stora problem med buller på 

arbetet, medans de som inte medverkade kanske inte upplevde detta som ett problem. Detta 
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kan leda till resultat som inte är helt representativa för denna förskola. 

   Det hade varit önskvärt att i denna studie också jämföra enkätsvaren mellan småbarns- och 

äldrebarnsavdelning. Detta var inte möjligt p.g.a. den låga svarsfrekvensen av personalen på 

småbarnsavdelningen. 

   Av de 10 personer som deltog vid enkätundersökningen fanns ett bortfall. Enkäten innehöll 

två sidor med frågor och svarsalternativ, varav en medverkande person endast besvarade 

första sidan. Bortfallet beror troligen på att denne har missat vända blad. Eftersom bara en 

medverkande person inte svarade på andra sidan av enkäten finns ingen orsak att tro att 

enkätens utformning var bristfällig. Då bortfallet endast handlade om en medverkande person 

krävs ingen mer avancerad bortfallsanalys än denna.  

Det skulle ha varit önskvärt med en mer validerad forskning gällande enkätundersökningen. 

Tydligare och mer ingående frågor hade varit att föredra. Detta för att kunna dra bättre 

slutsatser om hur personalen på förskolan påverkas av ljudnivån och att kunna säkerställa att 

det är buller som orsakar de negativa konsekvenserna.  

Ingen avancerad statistisk analys av resultaten från enkätundersökningen har genomförts. 

Detta p.g.a. att det inte har förekommit några utmärkande skillnader att analysera vidare samt 

att det är för låg svarsfrekvens på enkäten.  

En bias vid dosmätningen är att dosimetern alltid var fäst på personal som vistades bland 

barnen. Vid eventuella raster och administrativt arbete flyttades dosimetern till annan personal 

som var med barnen. Detta kan ha påverkat mätresultatet då det fanns tillfällen vid 

administrativ tid och raster då förskolepersonalen vistades i en tystare miljö under en kortare 

stund. Om dosmätaren mätte ljudnivån även under dessa tillfällen skulle möjligen de 

ekvivalenta mätresultaten vara lägre. Detta då ekvivalentvärdet är ett medelvärde under en 

given tidsperiod (Johansson, 2002). 

Vid analys av mätresultaten från dosmätarna framkom att de var inställda på olika 

detektortider. Meningen var att de båda skulle vara inställda på detektortid fast, men så blev 

inte fallet. Detta innebär att dosmätaren fäst på personal som var inställd på slow kan ha gått 

miste om impulstoppar vid mätningarna, på grund av att medelvärde beräknas för varje 

tidsintervall, således var 125e ms. vid detektortid fast och var 1000e ms. vid detektortid slow 

(Johansson, 2002).  Detta kan ha påverkat de ekvivalenta värdena då de möjligen skulle blivit 

något högre vid detektortid fast.  
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Antal frånvarande barn under mätdagarna kan ha påverkat mätresultaten. Resultaten kan ha 

blivit något lägre p.g.a. frånvaron. Dock var frånvaron inte ovanligt hög, utan ändå 

representativ för en vanlig dag på förskolan.  

Urvalet i denna studie var ett icke-slumpässigt urval. Det var geografiska aspekter, storlek på 

förskolan samt intresse från förskolans sida som fick avgöra vid val av förskola. Således är 

denna studie inte representativ för populationen, denna studie är enbart en deskriptiv studie 

för denna specifika förskola.  

6.2. Resultatdiskussion 

En ökning av ljudintensitetsnivån med 3 dB innebär en fördubbling av ljudintensiteten. Det är 

dock först vid en ökning på 10 dB som man upplever en fördubbling av ljudintensiteten. Det 

innebär att höga ljudnivåer kan vara skadliga innan vi upplever de som höga (Emanuel & 

Letowski, 2009).  Det är med dessa utgångspunkter denna studies mätresultat har analyserats.  

Vid fördubbling av avstånd från ljudkällan minskas i vanliga fall ljudintensitetsnivån med 3 

dB. Detta gäller dock endast i fritt fält då ljudet kan färdas fritt utan reflektion och absorption. 

Därmed minskas inte ljudintensitetsnivån med 3 dB vid avståndsfördubbling inomhus 

eftersom ljudet inte kan färdas fritt då det inomhus finns väggar, tak, golv och möbler. När 

ljudet reflekteras är det ljudenergin som, via fysiska ting, reflekteras tillbaka. Detta kan leda 

till eko. Rummets absorption av ljudet påverkar dess reflektion och efterklang. Ju mer rummet 

absorberar, desto lägre ljudintensitetsnivå (Emanuel & Letowski, 2009).  För att minska buller 

inomhus spelar akustiken stor roll. Genom att använda ljudabsorberande material minskas 

ljudens efterklangstid och ljudintensitetsnivån blir lägre (Johansson, 2002).  

   Eftersom att förskolepersonalen måste vara nära ljudkällan, d.v.s. barnen, kan de inte 

tillämpa denna avståndsfördubbling och på så sätt minska ljudintensitetsnivån. Vid tolkning 

av denna studies mätresultat från dosmätningarna måste därmed hänsyn tas till att 

mätningarna är gjorda inomhus.  

6.2.1. Utsätts personalen på förskolan av för höga ljudnivåer på arbetet? 

Resultatet av dosmätningen gällande den ekvivalenta bullerexponeringsnivån uppnår eller 

överskrider inte de övre eller de undre insatsvärdena. De överskrids varken på förmiddagen, 

lunch eller eftermiddagen på någon av avdelningarna. Även om de ekvivalenta insatsvärdena 

inte överskrids är de uppmätta ljudnivåerna jämförbara med ljudnivåer på industriarbeten 

(Socialstyrelsen, 2009). Därmed kan antas att även om ljudnivåerna inte överskrider 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan de upplevas som höga. Däremot överskrider 
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impulstoppvärdena insatsvärdet och åtgärder måste då tas av arbetsgivaren. Dosmätaren på 

personal uppmätte impulstoppvärden som under lunchen på äldrebarnsavdelningen överskred 

135 dB(C). Då uppmättes värdet 143,4 dB(C). Dessa värden överensstämmer med tidigare 

studie av Grebennikov (2006) där insatsvärdet för impulstoppvärdet också överskreds. 

Eftersom impulstoppvärdet överskrids måste arbetsgivaren utföra en åtgärdsplan samt erbjuda 

hörselskydd. Vad gäller enkätfrågan om det finns en dialog på arbetsplatsen om ljudmiljö 

förekom spridda svar. Detta är anmärkningsvärt då majoriteten av förskolepersonalen 

upplever hög ljudnivå på arbetet dagligen samt att impulstoppvärdena är höga. Då det 

förekom så spridda svar på denna enkätfråga kan antas att någon åtgärdsplan inte genomförts 

trots att impulstoppvärdena överskrider insatsvärdet. 

Användning av hörselskydd är dock problematisk inom vissa yrken, bl.a. inom förskolan. 

Detta eftersom att förskolepersonalen har ett ansvar att lära barnen kommunikation samt att 

det är viktigt att förskolepersonalen hör barnen om något skulle hända. Istället bör åtgärder 

som dialog om attityder till buller etc. vidtas, gärna tillsammans med barnen. Detta blir vidare 

problematiskt då barnen är små och kan ha svårt att förstå innebörden (Socialstyrelsen, 2009).  

Man kan anta att impulstoppvärdena är svårare att undvika än höga ekvivalenta nivåer. I 

enkätundersökningen i denna studie framkom att majoriteten av den medverkande 

förskolepersonalen upplevde barnskrik som det mest högljudda ljudet under en arbetsdag. 

Detta resultat stämmer överens med en studie av Socialstyrelsen (2010). Man kan därför anta 

att barnskrik är vanliga impulstoppljud inom förskolan. Det kan vidare antas att just dessa 

impulstoppljud är svåra att reducera då de kommer från barnen själva. 

På eftermiddagen mättes impulstoppvärden på båda avdelningarna som ligger precis vid 

gränsen av vad som är tillåtet utan att insatser görs. Dessa värden är 135,7 dB(C) på 

småbarnsavdelningen samt 135,3 dB(C) på äldrebarnsavdelningen.  

För att uppnå bättre mätnoggrannhet och för att kunna dra bättre slutsatser om värdena i denna 

studie bör ytterligare mätningar under flera dagar göras och därmed kunna genomföra 

statistiska beräkningar av resultaten från dosmätningarna. Mätningar med en klass 1-mätare 

vore också önskvärt för bättre mätnoggrannhet (Johansson, 2002). 

6.2.2. Hur upplever personalen på förskolan ljudnivån på arbetet? 

I tidigare forskning (Dahlberg, Skoog, Thorneman, Nilsson & Sjöström, 2005) framkommer 

att förskolepersonal inte utsätts för högre ekvivalenta värden än vad som är tillåtet. Det 

stämmer överens med de ekvivalenta ljudnivåerna i denna studie. Resultatet från 
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enkätundersökningen påvisar att förskolepersonal upplever hög ljudnivå på arbetet i stor 

utsträckning. Trots att de ekvivalenta insatsvärdena inte överskrids. En orsak till detta kan 

vara hur förskolepersonalen bedömer ljudnivå – bedömer de efter den ekvivalenta ljudnivån 

eller efter impulstoppvärdena? En spekulation är att föreskrifter kring bullerexponering på 

arbetsplatser fokuserar på den ekvivalenta ljudnivån medans människan påverkas och lägger 

märke till impulstoppljud mer än de ekvivalenta.  

Kjellberg (1990) menar att en bullerdosimeter aldrig kan ta hänsyn till människors olika 

känsligheter för buller samt att hörselskaderisken också är individuell. Detta skulle kunna vara 

en ytterligare orsak till att denna studies enkätundersökning hade resultat som visade att 

majoriteten av förskolepersonal upplevde att de utsattes för höga ljudnivåer dagligen inom 

arbetet, trots att värdena från dosmätningen inte överskrider de ekvivalenta övre och undre 

insatsvärdena.  

6.2.3. Hur påverkas personalen på förskolan av ljudnivå på arbetet? 

I enkätfrågorna som berör påverkan av ljudnivån på arbetet framkom relativt spridda svar. 

Frågorna berörde spänningar och värk i nacke och/eller axlar, svårigheter att koncentrera sig 

vid kommunikation efter en dag på arbetet, stress p.g.a. ljudnivån på arbetet samt ljudnivåns 

påverkan på uppmärksamheten till barnen. Resultaten från dessa enkätfrågor visar att det finns 

tendens till negativ påverkan av bullerexponering på arbetet. Detta vad gäller enkätfrågan som 

handlar om ljudnivåns påverkan på uppmärksamheten till barnen.  

   Grebennikov (2006) menar att höga ljudnivåer kan leda till ökad stress, bröst- och ryggvärk. 

Det är dock med denna studie svårt att fastställa att dessa skador beror på bullerexponering 

och inte andra faktorer. Därför har denna studie inte tillräcklig hög validitet för att kunna dra 

dessa slutsatser. Det skulle i denna studie ha vart fördelaktigt att komplettera med intervjuer 

för att kunna identifiera vad det faktiskt beror på.  

6.2.4. Skiljer sig ljudnivån på förskolan åt mellan småbarnsavdelning och 

äldrebarnsavdelning?  

Vid analys av resultaten används värdena från dosmätaren på personal. Detta p.g.a. att de är 

mest representativa för en förskolepersonals vanliga arbetsdag, då de är nära barnen. 

På småbarnsavdelningen var det högsta uppmätta ekvivalentvärdet 78,5 dB(A). Tidpunkten 

för denna aktivitet var under förmiddagen. Aktivitet under förmiddagen var frukost, samling 

och frilek. 

   På äldrebarnsavdelningen var det högsta uppmätta ekvivalentvärdet 78,1 dB(A). Aktivitet 
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vid mättillfället var under lunchen. 

   Janols (1986) påstår som tidigare nämnt att gruppstorleken har betydelse för ljudnivån inom 

förskolan och att ju större barngrupper desto högre ljudnivå. Denna studie har dock inte 

kunnat styrka detta. Vid jämförelse av de högsta ekvivalenta värdena på småbarns- och 

äldrebarnsavdelning visas ingen större skillnad. Därmed har inte gruppstorleken på barnen 

påverkat ljudnivån i denna studie, eftersom det var fler barn på äldrebarnsavdelningen än på 

småbarnsavdelningen.  

Det högst uppmätta impulstoppvärdet på småbarnsavdelningen var 135,7 dB(C). Tidpunkten 

för denna impulstopp var på eftermiddagen klockan 14.15. Aktiviteten för denna tidpunkt var 

frilek efter barnen sovit. En anledning till att impulstoppen låg vid denna aktivitet kan ha varit 

att barnen vaknat och kallar på förskolepersonalens uppmärksamhet genom att skrika, då de 

små barnen inte pratar så väl. 

Det högst uppmätta impulstoppvärdet på äldrebarnsavdelningen var 143,4 dB(C). Tidpunkt 

för denna impulstopp var 12.25, precis efter lunch och innan samlingen börjat. En orsak till att 

denna impulstopp skedde på äldrebarnsavdelningen är att när de äldre barnen pratar och leker 

blir det ofta väldigt högljutt. Detta belyser även Enmarker och Boman (2004) som menar att 

barnens prat ofta blir högljutt och är en källa till hög ljudnivå. 

   Detta innebär en skillnad på 7,7 dB i högsta uppmätta impulstoppvärde mellan småbarns- 

och äldrebarnsavdelningen. Detta betyder att ljudintensiteten på impulstoppvärdet är mer än 

fyrfaldigt så högt på äldrebarnsavdelningen. 

Mätresultaten visar att vid mätning av ekvivalent ljudintensitetsnivå är skillnaden mellan 

småbarns- och äldrebarnsavdelningen som störst under förmiddagen. Då skiljer det 6,8 dB. 

Vilket betyder att det är mer än fyrfaldigat så hög ekvivalent ljudintensitetsnivå på 

småbarnsavdelningen än på äldrebarnsavdelningen under förmiddagen. 

   Under lunch och eftermiddag förekommer ingen skillnad större än 3 dB mellan småbarns- 

och äldrebarnsavdelningen.  

Vid impulstoppmätningarna var det ingen skillnad mellan småbarns- och 

äldrebarnsavdelningarna på förmiddagen eller eftermiddagen. Under lunchen förekom dock 

en utmärkande skillnad mellan barngrupperna. Skillnaden är 32,8 dB.  

6.2.5. Skiljer sig ljudnivån på förskolan mellan förmiddag, lunch och eftermiddag? 

Resultaten från enkätundersökningen visar ingen betydande skillnad i upplevelse av ljudnivå 

på förmiddag, lunch och eftermiddag. Resultatet från dosmätningen på personal visar att 
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ljudnivån på småbarnsavdelningen är högre på förmiddagen och lunchen än på eftermiddagen. 

Det skiljer 5,3 dB i den ekvivalenta ljudnivån mellan förmiddag och eftermiddag på 

småbarnsavdelning samt 3,9 dB mellan lunch och eftermiddag. Ljudintensiteten är mer än 

dubbelt så hög på förmiddagen och lunch gentemot eftermiddagen på småbarnsavdelningen. 

En anledning till att den ekvivalenta ljudnivån är lägre på eftermiddagen är att barnen sov i 

1,5h.  

Resultatet från dosmätningen på personal visar att ljudnivån på äldrebarnsavdelningen är som 

lägst på förmiddagen och högst under lunch. Skillnaden mellan förmiddagen och lunch i den 

ekvivalenta ljudnivån är 6,4 dB. Eftersom en skillnad av ljudintensitetsnivå på 3 dB är en 

fördubbling av ljudintensiteten, är detta en påtaglig skillnad i ljudintensitet (Emanuel & 

Letowski, 2009).  

   Det är ingen skillnad större än 3 dB mellan lunch- och eftermiddagsresultatet.  

Janols (1986) menar att pedagogernas sätt att styra barnens aktiviteter påverkar om ljudnivån 

blir hög eller inte. I denna studie var ljudnivån som lägst på eftermiddagen på 

småbarnsavdelningen då barnen sov under 1,5 h, vilket är en styrd aktivitet från pedagogerna 

som gav lägre ljudnivå. På äldrebarnsavdelningen var ljudnivån som lägst på förmiddagen. 

Vilket enligt Janols argument kan berott på att det under förmiddagen var styrda aktiviteter 

som frukost, samling, fruktstund och endast 1,5 h frilek medans det på eftermiddagen var 

färre styrda aktiviteter och en frilek på 2,5 h. 

6.3. Förslag till framtida forskning 

I framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka ett större urval av förskolor och 

jämföra olika förskolor runt om i landet för att kunna generalisera och studera skillnader och 

mönster i hur ljudnivån ser ut på en förskola samt vilka riskfaktorer som finns. Det skulle 

även vara intressant att jämföra olika förskolor och se om antal personal per barngrupp har 

inverkan på ljudnivån.  

Som tidigare diskuterats upplever majoriteten av förskolepersonalen att de dagligen utsätts för 

höga ljudnivåer på arbetet. Detta beror troligtvis p.g.a. de höga impulstoppvärdena som 

överskred insatsvärdet, eftersom de ekvivalenta ljudnivåerna inte överskred de undre och övre 

insatsvärdena. Därför kan det i framtida forskning vara intressant att undersöka sambandet 

mellan hörselskador (exempelvis hörselnedsättning och tinnitus) och de ekvivalenta värdena 

samt impulstoppvärdena. Är risken att drabbas av hörselnedsättning och tinnitus som störst 

vid höga ekvivalenta ljudnivåer eller vid höga impulstoppljud? 
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Ett ytterligare förslag är att studera barngrupperna och deras socioekonomiska status, finns det 

skillnader i ljudnivå mellan förskolor med barn som har olika socioekonomiska statusar?  

 

Förhoppningen med denna studie är att kunna redogöra för hur ljudnivå ser ut på förskolan 

samt hur förskolepersonalen påverkas av den. Studien är främst menad för audionomer och 

förskolepersonal. Till audionomer för att sprida kunskap om och visa på att personal på 

förskolor blir utsatta och påverkade av höga ljudnivåer på deras arbetsplats. Att audionomens 

kunskap behövs inom förskolan och att audionomer genom information och kunskap kan 

påverka arbetsledare att vidta insatser för att motverka buller inom förskolan. Till 

förskolepersonal för att lyfta problematiken angående ljudmiljön inom deras yrkesår.  

7. Slutsats 

Resultaten i denna studie visar att trots förskolepersonalen inte utsätts för högre ekvivalenta 

ljudnivåer än vad som framkommer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter upplever 

förskolepersonalen att de dagligen utsätts för höga ljudnivåer inom arbetet. En orsak till detta 

kan vara impulstoppvärdena som i vissa fall överskrider insatsvärdena. Således, med denna 

vetenskapliga studie som grund, kan slutsats dras att det finns skillnad mellan den faktiska 

och den upplevda bullerbelastningen. 

Resultaten från enkätundersökningen visar att det finns tendens till negativ påverkan av vad 

gäller uppmärksamhet till barnen.  

Denna studie är dock inte representativ för populationen, utan är enbart en deskriptiv studie 

för denna specifika förskola. Denna studie vill sprida kunskap om och visa att personal på 

förskolor blir utsatta och påverkade av höga ljudnivåer på deras arbetsplats.  
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        Bilaga1 

Enkät till förskolepersonal 

1. Hur gammal är du? (ange i år) _______________ 

2. Vad har du för utbildning? 

      Förskollärare 

      Barnskötare 

      Fritidspedagog  

      Annan:___________________________ 

3. Hur länge har du arbetat inom förskola? (ange i år) ____________________ 

4. Vilken avdelning arbetar du på? 
      Småbarnsavdelning 

      Äldrebarnsavdelning 

5. Upplever du att det är hög ljudnivå på arbetet? 

      Aldrig    

      1-2 dagar per vecka      

      2-3 dagar per vecka  

      3-4 dagar per vecka 

      Dagligen 

      Vet inte 

6. Vilken tid på dagen upplever du ljudnivån som högst? 

      Förmiddag  
      Lunch 

      Eftermiddag 

      Ingen skillnad 

      Vet inte 

7. Vilka ljud upplever du vara mest högljudda under en arbetsdag? 

      Leksaker  

      Barnskrik 

      Gråt 

      Slammer från möbler 

      Ljud från ventilationer  

      Utomhusaktiviteter 

      Lekar/aktiviteter inomhus 

      Annat:_________________________________________________________________________ 

      Vet inte 

 

 

 

 

 

     Var god vänd blad! 



 

 
 

Kryssa i det svarsalternativet som stämmer in:  

Sällan innebär mindre än en gång per månad  

Ibland innebär mindre än en gång i veckan  

Ofta innebär flera gånger i veckan  

Mycket ofta innebär dagligen 

 Aldrig 

 

Sällan 

 

Ibland Ofta Mycket 

   ofta 

Vet 

Inte 

8. Upplever du spänningar och värk i  

    nacke och/eller axlar?       

9. Upplever du svårigheter att 

    koncentrera dig vid kommunikation 

    efter en dag på arbetet? 

      

10. Känner du dig stressad p.g.a. ljud- 

    miljön på arbetet?       

11. Upplever du att ljudnivån på ditt  

     arbete påverkar din uppmärksamhet  

     till barnen? 

 

               

12. Upplever du någon hörselproblematik? (Om svaret blir nej – gå vidare till fråga 15) 

      Ja 

      Nej 

      Vet inte 

13. Om ja – har du undersökt din hörsel sedan du upptäckt hörselproblematiken? (Om svaret blir 

nej – gå vidare till fråga 14) 

      Ja 

      Nej 

      Vet inte 

14.  Om ja – vilket resultat gav hörselundersökningen? 

      Hörselnedsättning 

      Tinnitus (sus, pip eller ringningar i öronen) 

      Annat:_____________________________________________________________________________ 

      Vet inte 

15. Finns det en dialog på din arbetsplats om ljudmiljö? 
      Ja 

      Nej 

      Vet inte 

Övriga synpunkter eller kommentarer: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 


