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Sammanfattning 

Buller är ett stort arbetsmiljöproblem, som kan leda till ohälsa. Det är viktigt att personal som 

i sitt arbete löper risk för hörselskador använder hörselskydd. Studiens syfte var att beskriva 

och jämföra användning av hörselskydd bland personal som arbetar i bullrig arbetsmiljö inom 

verkstadsindustrin. Studien var en tvärsnittsstudie med en deskriptiv och komparativ design. 

Data samlades in med hjälp av en enkät. Det var 127 personer som besvarade enkäten. Stu-

diedeltagarnas medelålder var 45 år. Majoriteten, 101 personer hade arbetat i bullrig arbets-

miljö i mer än 10 år. Det framkom att 48 personer i studien upplevde att de hade hörselned-

sättning. Majoriteten hade fått information om risk för hörselskador vid arbete i bullrig miljö. 

Det fanns en statistiskt signifikant skillnad när det gäller val av hörselskydd mellan avdel-

ningar med olika bullernivåer. Studien visade ingen signifikant skillnad vid val av hörsel-

skydd beroende på upplevt buller. Det vanligast förekommande hörselskyddet var kåpor. De 

som använde formgjutna proppar gav dessa det bästa betyget. Den mest vanligt förekomman-

de anledningen till att inte hörselskydd användes av personalen var att de arbetade endast del 

av arbetstid i buller. Denna kunskap kan ligga till grund för företagssköterskans information 

avseende val/användande av hörselskydd.  

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, buller, företagshälsovård, hörselskydd 

 

 

Abstract 

Noise is a major problem in the working environment and may result in impaired health. 

It is important that personnel which are at risk of developing hearing damage use ear 

protective devices. This study aimed to and describe compare the usage of ear protec-

tive devices among personnel working in a noisy environment within the industrial 

manufacturing. The study was a cross-sectional study with descriptive and comparative 

design. Data was collected in the form of a questionnaire, which 127 persons participat-

ed in. The mean age of the participants was 45 years. The majority, 101 persons, had 

been working within a noisy working environment for more than 10 years. It appeared 

that 48 of the respondents experienced a hearing impairment. The majority of the partic-

ipants had received information concerning the risk of developing hearing damage when 

working in a noisy environment. There was a statistically significant difference in the 

choice of ear protective device between departments with different noise levels . This 

study showed no significant difference in the choice of ear protective device due to ex-

perienced noise. The ear protective device most common used was earmuffs. The re-

spondents that used molded plugs rated these highest. The most frequent motive against 

using ear protective devices among the participants was the fact that they only spent 

part of the working day in a noisy environment. This knowledge may form a basis for 

the occupational health nurse’s information regarding choice/usage of ear protective 

devices. 

Key word: Ear protective devices, noise, occupational health, working environment 

 



Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................................ 4 

2 Bakgrund ........................................................................................................................................... 4 

2.1 Buller .......................................................................................................................................... 4 

2.2 Hörselskador .............................................................................................................................. 5 

2.3 Hörselskydd ................................................................................................................................ 5 

2.4 Företagssköterskans hälsofrämjande arbete .............................................................................. 6 

2.5 Problemformulering ................................................................................................................... 7 

3 Syfte .................................................................................................................................................... 7 

3.1 Frågeställningar ......................................................................................................................... 7 

4 Metod .................................................................................................................................................. 7 

4.1 Design ......................................................................................................................................... 7 

4.2 Urval ........................................................................................................................................... 8 

4.3 Mätinstrument............................................................................................................................. 8 

4.4 Datainsamling ............................................................................................................................ 8 

4.5 Databearbetning och analys ....................................................................................................... 8 

4.6 Etiska aspekter ............................................................................................................................ 9 

5 Resultat ............................................................................................................................................... 9 

5.1 Beskrivning av studiedeltagare................................................................................................... 9 

5.2 Skillnader mellan avdelningar med olika bullernivå .................................................................. 9 

5.3 Tillgång och bedömning av hörselskydd .................................................................................. 11 

5.4 Orsaker till att hörselskydd inte används ................................................................................. 12 

6 Diskussion ........................................................................................................................................ 13 

6.1 Metoddiskussion ....................................................................................................................... 13 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................................... 14 

7 Slutsats ............................................................................................................................................. 15 

8 Kliniska implikationer .................................................................................................................... 15 

9 Fortsatt forskning ............................................................................................................................ 15 

Referenser ................................................................................................................................................. 16 

 

Bilaga 1. Enkät 

Bilaga 2. Information till ansvarig chef 

Bilaga 3 Skriftlig information om studie som undersöker användandet av hörselskydd 

Bilaga 4 Samtyckesformulär 

 



 

  4 

1 Inledning 

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS, 2005:16) om buller, skall arbetsgivaren 

planera och genomföra arbete så att bullerexponeringen minskas genom att bullret elimineras 

vid källan i största möjliga mån. Företagshälsovårdens roll i samband med buller är bland 

annat att kartlägga vilka bullernivåer som förekommer på arbetsplatsen. Kartläggningen sker 

normalt av arbetsmiljöingenjör, med regelbundna intervaller. När det gäller företagssköters-

kans arbetsuppgifter, så är det till stor del information. Dels angående risk för skada om man 

utsätts för höga ljudnivåer men också kring användande av hörselskydd (Riksföreningen för 

företagssköterskor, 2010). Det är av intresse att kartlägga vilka hörselskydd personalen an-

vänder vid arbete i bullrig miljö för att kunna informera enskilda arbetstagare samt företag 

inför införskaffande av hörselskydd. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Buller  

Buller i arbetslivet regleras av arbetsmiljölagen (Svensk författningssamling, SFS, 

1977:1160). Lagens syfte är att förebygga ohälsa och uppnå en bra arbetsmiljö på arbetsplat-

sen. Definitionen på buller är förekomst av icke önskvärt ljud, detta omfattar både hörselskad-

ligt och störande ljud. I AFS (2005:16) finns angivet vilka gränsvärden så kallade insatsvär-

den som gäller när det handlar om daglig bullerexponering. När ett insatsvärde uppnås eller 

överskrids så innebär det krav på insatser. Det övre insatsvärdet för buller i åtta timmar är 85 

dB(A). Överstigs denna nivå, så finns det krav på att hörselskydd skall användas. Krav finns 

även på att området då ska vara skyltat och avgränsat. Vidare ska begränsat tillträde råda till 

områden som överstiger det övre insatsvärdet. Det undre insatsvärdet är 80 dB(A), vid buller-

nivå över 80 dB(A) skall det finnas tillgång till lämpliga hörselskydd (AFS, 2005:16). 

 

Buller är ett arbetsmiljöproblem som kan leda till ohälsa. Fysiologiska effekter av buller, för-

utom risk för hörselskador, är att det kan påverka det autonoma nervsystemet och även det 

endokrina systemet. När personer utsätts för höga bullernivåer utlöser det en del stressreaktio-

ner, bland annat ökad halt stresshormoner i blodet som kan leda till ökat blodtryck och ökad 

hjärtfrekvens (Socialstyrelsen, 2009). Det finns även krav på att informera och utbilda arbets-

tagarna om buller och dess risker. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att regelbundet un-

dersöka arbetsplatsen och göra en riskbedömning. Därefter ska arbetsgivaren åtgärda eventu-

ella risker, för att förbygga ohälsa (AFS, 2001:1). En hörselkontroll ska erbjudas till alla som 

arbetar i buller överstigande det övre insatsvärdet. Även personer som vistas i miljö där det 

undre insatsvärdet på 80 dB(A) överskrids, skall erbjudas hörselundersökningar om risk för 

hörselskada finns (AFS, 2005:16). Det rekommenderas att göra en hörselundersökning vid 

nyanställning, därefter ska hörselkontroller göras regelbundet (Ekenvall & Nise, 2006). Runt 

800 000 personer i Sverige exponeras för höga bullernivåer på sin arbetsplats. De personer 

som i sitt arbete har behov av att kommunicera är mer utsatta för risker i samband med buller 

(AFS, 2005:16; Ekenvall & Nise, 2006). Om det finns risk för störande buller eller om det 

finns risker för hörselskador, så skall ljudkartläggning utföras. Vid val av hörselskydd eller 

för att åtgärda buller, kan dessa mätningar vara till hjälp (Johansson, 2002).  
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2.2 Hörselskador 

Om örat utsätts för kraftiga ljud, kan de känsliga hårcellerna i örat skadas. Ju starkare ett ljud 

är, desto kortare tid krävs för att en hörselskada ska uppstå. Direkt efter att örat har blivit ut-

satt för ett starkt ljud, kan det upplevas som om det slår lock för örat. Även nedsatt hörsel, 

susningar eller ringningar är vanliga symtom efter att ha utsatts för starka ljud. Symtomen kan 

vara övergående och tillfälliga. Utsätts man ofta och länge för buller så kan symtomen till slut 

bli bestående. Det är ofta de så kallade diskantljuden, de höga tonerna, som drabbas vid en 

hörselnedsättning orsakat av buller. Även en mindre hörselnedsättning kan vara mycket be-

svärande, eftersom det kan innebära svårigheter att uppfatta vanligt samtal. Det kan framför 

allt vara svårt att höra samtal i grupp, där flera samtalar eller vid mycket bakgrundsljud (Jo-

hansson, 2002). Risken för en hörselskada ökar vid samtidig exponering för lösningsmedel. 

Det som då kan uppstå, är en skada på hörselnerven eller innerörat (Landström, 2003; Eken-

vall & Nise, 2006). AFS 2005:6 om medicinska kontroller i arbetslivet beskriver att risken för 

en hörselskada då kan öka med 10-20 gånger jämfört med risken vid enbart bullerexponering. 

Forskning har visat att hörseln försämras vid långtids bullerexponering (Leensen, van Dui-

venbooden & Dreschler, 2011). Att kunna använda hörselskydd vid arbete i hög bullernivå är 

en förutsättning för att undvika hörselskador. Hörselskydd ska betraktas som en åtgärd som 

man tar till efter att ha försökt att lösa bullerproblematiken på arbetsplatsen (Månsson, Järn-

stedt & Sjöholm, 2006). 

 

2.3 Hörselskydd  

Hörselskydd finns av olika slag och delas oftast upp i två huvudgrupper, kåpor och proppar. 

Hörselkåpor består av två kåpor som sitter fast på en bygel. De kan vara utformade så att 

medhörning av ljud är möjligt, då kan man lyssna på radio och/eller kommunicera med hör-

selskydden på. Kåpor kan även vara utformade så att de inte skall släppa igenom ljud alls (Jo-

hansson, 2002). Hörselproppar finns i form av formgjutna proppar och är då individuellt ut-

provade. Proppar kan även vara av engångsmaterial och finns i olika typer, storlekar och ma-

terial. Dessa proppar är inte personligt utformade. Hörselproppar placeras i hörselgången eller 

för att täcka hörselgångens mynning (Johansson, 2002). 

 

När det gäller hörselskydd så är det en åtgärd som man ska ta till i sista hand, buller ska så 

långt det går elimineras vid källan (Arbetsmiljöverket, 2013). Arbetsmiljöverket betonar vik-

ten av att hörselskydd väljs ut med omsorg. Det är viktigt att hörselskyddet upplevs vara så 

bekvämt att det används hela dagen, om det är så att hög ljudvolym råder. En aspekt är att det 

inte ska upplevas för varmt, så man av den anledningen plockar av sitt hörselskydd. Detta 

gäller framför allt kåpor. Arbetsmiljöverket betonar också att man vid utprovning av hörsel-

proppar bör vara speciellt noggrann eftersom de ska appliceras så att de tätar effektivt. Vidare 

ska skyddets dämpning vara anpassad till det buller man arbetar i. Hörselskyddets dämpande 

förmåga kan vara lämplig att lägga på en nivå där 70-80 dB(A) erhålls innanför hörselskyd-

det. Det finns flera anledningar till att man inte rekommenderar en onödigt hög dämpning. 

Några av de viktigaste orsakerna är att en hög dämpning innebär försvårad kommunikation, 

det är också svårare att höra varningssignaler. Vidare är oftast ett skydd med lägre dämpning 

både lättare och bekvämare att bära, vilket kan innebära att det används i större utsträckning 

(Arbetsmiljöverket, 2009).  

För att bedöma vilken dämpning som är lämplig på hörselskyddet så kan den så kallade HML-

metoden användas, högfrekvent ljud (H), mellanfrekvent (M) och lågfrekvent (L) ljud. För att 

kunna använda metoden måste man ha tillgång till en mätning av ljudnivån i decibel, dB(A) 



 

  6 

och vilken frekvens det är på bullret, samt hörselskyddets dämpande förmåga (Johansson, 

2002). Det finns skydd som ger ungefär samma dämpning vid både låga och höga frekvenser. 

Dämpningen i dessa hörselskydd underlättar ofta kommunikationen. Då buller bara förekom-

mer då och då så kan nivåberoende skydd vara tänkbara. Dessa skydd fungerar så att de släp-

per igenom ljud så länge inte ljudnivån är skadlig. Detta är vanligast hos kåpor med inbyggd 

elektronik, de fungerar som vanliga kåpor då ljudnivån ökar (Arbetsmiljöverket, 2009). När 

man väljer hörselskydd skall man även beakta om skyddet ska användas främst inomhus eller 

utomhus, om det är dammig miljö och om det förekommer ofta och snabba lägesändringar. 

Man bör också ta ställning till om hörselskyddet ska bäras tillsammans med annan skyddsut-

rustning som tillsammans med hjälm och/eller glasögon. Hörselskydd av engångsbruk bör 

inte användas mer än en gång. Däremot är det viktigt att hörselskydd som skall återanvändas 

är rena, så att inte irritation på hud eller andra besvär uppkommer. Det är också viktigt att de 

underhålls så att inte den dämpande förmågan nedsätts (Johansson, 2002). 

 

Information och attityd till användande av hörselskydd är avgörande för i vilken omfattning 

hörselskydden används (Verbeek, Kateman, Morata, Dreschler & Mischke, 2012). En publi-

cerad litteraturgenomgång av sammanlagt sju studier har också konstaterat att information 

påverkar användandet av hörselskydd. Författarnas slutsats var att det genomsnittliga använ-

dandet av hörselskydd ökade om personerna deltagit i information jämfört med att personerna 

inte deltagit i någon information/utbildning (El Dib, Mathew & Martins, 2012). Enligt Ar-

betsmiljöverket (2009) skall arbetstagaren få information och utbildning om vad som gäller 

om bullret överstiger insatsvärdena. Denna information skall innehålla fakta kring riskerna 

vid bullerexponering. Man ska också upplysas om var man ska använda hörselskydd och vilka 

symboler som gäller då. I utbildningen skall även ingå att det är viktigt att sätta på hörsel-

skydden innan man går in i ett bullrigt område, att man sedan justerar skydden när man kom-

mer in i bullrig miljö samt under tiden man är i bullrig miljö. 

 

2.4 Företagssköterskans hälsofrämjande arbete 

Företagshälsovårdens uppdrag är att förebygga ohälsa och främja god hälsa hos arbetstagarna. 

Företagshälsovården skall verka för att arbetsplatserna är säkra och personal inte blir skadade 

eller sjuka på sitt arbete (SOU, 2011:63). Riksföreningen för företagssköterskor (2010) be-

skriver företagssköterskan som en specialistkompetens inom omvårdnad i arbetslivet. Enligt 

den yrkesetiska koden för företagssköterskor ”Skall personalen ge sakliga och välgrundade 

råd till arbetsgivaren och de anställda så att dessa kan fullgöra sina respektive uppgifter i fråga 

om skydd och säkerhet samt verka för en god hälsa i arbetet” (Westerholm, Nilstun & Ohlson, 

1996, s. 3). För att bedriva hälsofrämjande omvårdnad krävs att sjuksköterskan har kunskap 

och utbildning om hur man arbetar hälsofrämjande samt att det finns riktlinjer för hur arbetet 

ska bedrivas. Det är också viktigt att strukturerad uppföljning sker. Sjuksköterskans uppgift är 

att ge patienten förutsättningar för att fatta egna beslut, genom bland annat adekvat informa-

tion. Man beskriver vidare att information och utbildning bör ske i dialogform, ingen envägs-

kommunikation (Svensk sjuksköterskeförening, 2008, 2010). Att informera personalen såväl 

individuellt som i grupp tillhör sjuksköterskans profession. Det betonas att informationen 

skall vara lättförstålig och att sjuksköterskan förvissar sig om att patienten/kunden förstår den 

givna informationen (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt World Health Organisation (1998) anges hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och 

ett socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. Hälsa kan beskrivas så som 

motsats till sjukdom, ett annat sätt att beskriva hälsa innebär ett mera holistiskt synsätt, där 
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människan betraktas som en helhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Antonovsky, fors-

kare och sociolog har forskat kring hälsa. Han myntade begreppet salutogenes. Salutogenes är 

motsatsen till patogenes och betyder friskhetsalstrande. Han beskriver den salutogena ansat-

sen så som att hälsa uppkommer när individen har en känsla av sammanhang (KASAM). KA-

SAM delas in i tre begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 

2005). I arbetet som företagssköterska kan dessa begrepp ligga till grund då personal ska in-

formeras om risker med arbete i buller. Till exempel kan hög begriplighet öka personalens 

förståelse för arbetssituationen. Detta kan då leda till större förmåga att ta till sig given infor-

mation. 

 

2.5 Problemformulering  

Buller är ett stort arbetsmiljöproblem som kan leda till ohälsa. Det är viktigt att personal som 

vistas i bullrig arbetsmiljö och därmed löper risk för hörselskador, använder hörselskydd. Det 

finns ett flertal olika typer av hörselskydd. Utifrån företagssköterskans omvårdnadsarbete, att 

främja användandet av hörselskydd är det angeläget att få kunskap om vilka hörselskydd som 

används och även om anledning till att de inte används. Denna kunskap kan ligga till grund 

för företagssköterskans information avseende val av hörselskydd. 

 

3 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra användning av hörselskydd bland personal 

som arbetar i bullrig arbetsmiljö inom verkstadsindustrin. 

 

3.1 Frågeställningar 

 Vilken skillnad är det mellan avdelningar med olika bullernivåer vad gäller 

personalens upplevelse av buller och användning av hörselskydd?  

 Vilket hörselskydd väljer personalen helst att använda och hur bedömer de det 

hörselskydd som de använder mest? 

 Vilka orsaker finns till att personal inte använder hörselskydd? 

 

 

4 Metod 

4.1 Design 

En tvärsnittsstudie med deskriptiv och komparativ design användes som metod (Polit & Beck, 

2008). Data samlades in med hjälp av enkäter, som besvarades av personal på ett företag med 

bullrig arbetsmiljö. 
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4.2 Urval 

Inklusionskriterier för studien var personal som arbetade i bullrig arbetsmiljö på en verkstads-

industri. Studiedeltagarna rekryterades på företaget under hösten 2012, genom bekvämlig-

hetsurval. De arbetade på olika avdelningar, så som stångautomathall, gjuteri, avsy-

ning/bearbetning samt på underhållsavdelning. Vid en kontroll av ljudnivå år 2012 på företa-

get framkom det att högsta uppmätta ljudnivån var 87,5 dB(A) på stångautomathallen, 87,2 

dB(A) på gjuteriet och 81,2 dB(A) på avdelningen för avsyning/bearbetning. Personal som 

arbetade med underhåll vistades av och till på alla avdelningarna. Det var totalt 154 anställda 

som uppfyllde kraven för deltagande i studien. Det var 27 personer frånvarande när enkäten 

lämnades ut. Anledning till frånvaron var sjukdom eller ledighet. Antalet som tillfrågades 

angående deltagande i studien var därmed 127 personer (82%) och samtliga valde att delta. 

 

4.3 Mätinstrument 

Enkäten utformades och bearbetades utifrån Arbetsmiljöverkets författningssamlingar 

(AFS 2001:1; AFS 2005:16). Enkäten (Bilaga 1) bestod av frågor om studiedeltagarnas 

ålder, vilken avdelning de arbetade på, veckoarbetstid och antal år de hade arbetat i bull-

rig miljö. Vidare var det frågor gällande vilka typer av hörselskydd som fanns tillgäng-

liga och hur personalen bedömde det hörselskydd som de använde mest. Frågor fanns 

även angående orsak till att hörselskydd inte används. När personalen bedömde det hör-

selskydd de använde mest under sin arbetsdag fanns svarsalternativen dåligt, mindre 

bra, bra och utmärkt. . Fråga 12 i enkäten ”Vilken/vilka typer av hörselskydd använder 

du i ditt arbete?” analyserades inte. Anledningen till detta var att frågan inte gav någon 

ytterligare dimension till studien. För att kontrollera validiteten, testades enkäten på 

personer som liknade studiedeltagarna. De fick komma med synpunkter, varefter änd-

ringar gjordes av innehåll och formuleringar i enkäten. Reliabiliteten testades genom 

test-retest. Fyra personer svarade på enkätfrågorna vid två tillfällen med en dags mellan-

rum. Detta test föranleddes inga ändringar i enkäten. 

 

4.4 Datainsamling 

Ansvarig chef på företaget kontaktades av författarna för godkännande att genomföra en en-

kätstudie (Bilaga 2). De anställda tillfrågades om deltagande i studien under personalmöten, 

då lämnades muntlig samt skriftlig information om studien av författarna (Bilaga 3). Även ett 

samtyckesformulär lämnades ut för påskrift (Bilaga 4) Enkäten samlades in direkt efter möte-

na och sorterades enligt arbetstid och avdelning.  

 

4.5 Databearbetning och analys  

Insamlad data bearbetades med statistikprogram IBM SPSS Statistics 20. Data på nominalska-

lenivå redovisas med absolut och relativ frekvens (n, %), data på ordinalskalenivå med medi-

an (md) och variationsvidd (min-max) och normalfördelad data på kvotskalenivå med medel-

värde (m), standardavvikelse (SD) och variationsvidd (min-max). För statistisk analys av 

skillnader mellan olika avdelningar på företaget användes Chi-två test, som analyserar skill-

nader mellan olika grupper när data är på nominalskalenivå. Vid analys av skillnad som gällde 

vilka hörselskydd som användes mest jämfördes proppar och formgjutna proppar tillsammans. 

Kåpor och kåpor med medhörning analyserades tillsammans. Detta med anledning av små 

grupper. För analys av skillnader i bedömning av de olika hörselskydden användes Kruskal-
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Wallis test, som är en icke-parametrisk test för analys av skillnader mellan fler än två grupper 

när data är på ordinalskalenivå (Ejlertsson, 2012). Signifikansnivå 0,01 tillämpades i studien. 

 

4.6 Etiska aspekter 

Etiska överväganden i studien gjordes utifrån de forskningsetiska principerna, autonomi, att 

göra gott, att inte skada och principen om rättvisa (World medical association declaration of 

Helsinki, 2008; Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). Initialt inhämtades godkännande 

av genomförande av studien från arbetsgivaren. Alla som arbetade i bullrig miljö vid det aktu-

ella tillfället för utlämning av enkäten, erbjöds ingå i studien. Under personalmöten på företa-

get fick personalen muntlig och skriftlig information om studien. I den skriftiga informationen 

betonades att det var frivilligt att delta. De fick lämna ett skriftligt samtycke. Svaren lämnades 

in i en låda, där möjlighet fanns att lämna in en icke ifylld enkät. Insamlad data var endast 

tillgänglig för författarna. Data förvarades och bearbetades så att inte obehöriga kunde ta del 

av enkäterna. Det förelåg ingen risk för integritetskränkning, eftersom studien genomfördes 

anonymt och resultatet redovisades på gruppnivå. De fanns endast ett fåtal kvinnor anställda 

på de aktuella avdelningarna. Därför efterfrågades inte kön i enkäten. Studien kan vara till 

nytta när man ska förbättra arbetsförhållandena för de som arbetar i bullrig miljö.  

 

5 Resultat 

5.1 Beskrivning av studiedeltagare  

De 127 studiedeltagarnas medelålder var 45 år (SD 11,9, min 20 – max 64). Studiedeltagarna 

arbetade på stångautomathallen (n=26, 20%), gjuteriet (n=32, 25%), avsyning/bearbetning 

(n=44, 35%) och underhållsavdelningen (n=25, 20%). Arbetstiden en vanlig arbetsvecka var i 

medeltal 37 timmar (SD 3,3, min 19 - max 40) för studiedeltagarna. Den var förlagd som ti-

digt skift, sent skift, nattskift samt dagtid. Majoriteten (n=101, 80%) hade arbetat i bullrig 

arbetsmiljö i mer än 10 år. Det framkom att 48 personer (38%) upplevde hörselnedsättning. 

Nästan alla (n=121, 95%) hade fått information om risk för hörselskador vid arbete i bullrig 

miljö. 

 

5.2 Skillnader mellan avdelningar med olika bullernivå 

Bullernivån var enligt ljudmätningar innan studien, högst i stångautomathallen följt av gjute-

riet och därefter avsyning/bearbetning. I denna studie var det totalt 45 personer (35%) som 

upplevde bullret som störande och 65 personer (51%) som upplevde bullret som störande 

ibland (Tabell 1). Ingen skillnad förekom mellan de olika avdelningarna vad gällde om de 

upplevde bullret som störande (p 0,940). Inte heller var det någon skillnad mellan de olika 

avdelningarna när det gällde upplevd hörselnedsättning bland personalen (p 0,450) Omkring 

hälften (n=71, 56%) använde hörselskydd under hela sin arbetstid. Det var en statistiskt signi-

fikant skillnad mellan olika avdelningar vad gällde hur ofta de använde hörselskydd (p 0,007) 

och vilken typ de använde (p <0,001). På gjuteriet och avdelningen för avsyning/bearbetning 

var det fler personal som använde hörselskydd under hela sin arbetstid jämfört med de andra 

avdelningarna.  
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På företaget fanns det fyra olika typer av hörselskydd att tillgå. Det var proppar, formgjutna 

proppar, kåpor utan medhörning och kåpor med medhörning. Eftersom det var så få personer 

(n=5) som använde kåpor utan medhörning, sammanfördes gruppen kåpor utan medhörning 

med gruppen kåpor med medhörning (Tabell 2). Det mest frekvent använda hörselskyddet hos 

personalen på gjuteriet var proppar. På stångautomathallen som hade liknande bullernivå an-

vändes kåpor mest. Kåpor var också det mest använda hörselskyddet på avdelningen för av-

syning/bearbetning (Tabell 1). Sex personer, två på vardera gjuteriet och stångautomathallen 

och avsyning/bearbetning, använde inget av dessa hörselskydd. Det var ingen skillnad i studi-

en, mellan personal som upplevde bullret störande (ja eller ibland) eller inte störande vad 

gällde vilken typ av hörselskydd som användes mest (p 0,472). 

 

 

 

 

Tabell 1. Skillnader i upplevd hörselnedsättning och upplevt buller samt användande av hörsel-

skydd mellan avdelningarna på företaget (n=127) 

 Stångautomat- 

hallen 

(n = 26) 

n (%) 

 

Gjuteri 

(n = 32) 

n (%) 

Avsyning/ 

Bearbetning 

(n = 44) 

n (%) 

 

Underhåll 

(n = 25) 

n (%) 

 

p-värde 

Upplever nedsatt hörsel 

 

11 (42%) 9 (28%) 16 (36%) 12 (48%) 0,450 

Upplever buller som stö-

rande 

Ja 

Ibland 

Nej  

 

                                    

 

10 (39%) 

12 (46%) 

4 (15%) 

 

                                      

 

12 (38%) 

16 (50%) 

4 (13%) 

 

                                         

 

13 (30%) 

24 (55%) 

7 (16%) 

 

                                    

 

10 (40%) 

13 (52%) 

2   (8%) 

 

                                   

 

 

0,940 

Använder hörselskydd 

under hela sin arbetstid 

 

                           

13 (50%) 

                         

22 (69%) 

 

                         

29 (66%) 

                        

7 (28%) 

 

0,007 

Hörselskydd som används 

mest * 

Proppar 

Formgjutna proppar 

Kåpor 

 

 

 

6 (25%) 

1   (4%) 

17 (71%) 

 

 

19 (63%) 

0 

11 (37%) 

 

 

12 (29%) 

1   (2%) 

29 (69%) 

 

 

8 (32%) 

8 (32%) 

9 (36%) 

 

 

 

0,004 

*Sex personer exkluderade pga att de ej använde något av dessa hörselskydd 
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5.3 Tillgång och bedömning av hörselskydd  

Samtliga 127 studiedeltagare hade tillgång till proppar, men endast 45 personer (35%) angav 

att det använde detta hörselskydd mest (Tabell 2). Av de 119 personer, som hade tillgång till 

kåpor, använde 66 personer (55%) dessa hörselhörselskydd mest frekvent. Det var 28 perso-

ner som hade tillgång till formgjutna proppar, varav 10 personer (36%) använde dessa mest. 

De flesta som hade tillgång till formgjutna proppar arbetade på underhållsavdelningen. Tre 

personer i personalgruppen svarade att de inte använde hörselskydd under arbetstiden. Ytter-

ligare tre personer använde musikproppar som hörselskydd. Dessa sex personer deltog inte i 

bedömning av det hörselskydd som användes mest. 

 

Vid bedömning av det hörselskydd som användes mest framkom att formgjutna proppar fick 

bättre betyg när det gällde skyddsfunktion, utseende, passform, sköna att ha på sig och höra 

telefon (Tabell 2). Vid bedömning av vikt och om hörselskyddet fungerar i trånga utrymmen 

visade studien att kåpor fick sämre betyg. Också när det gällde att höra telefon fick kåpor 

sämre betyg än övriga hörselskydd. Ingen statistiskt signifikant skillnad förekom mellan olika 

hörselskydd vad gällde att ta på och av hörselskydden, att höra varningssignaler, att höra ar-

betskamrater och att kunna föra ett samtal med hörselskydden på (Tabell 2). 
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Tabell 2. Personalens bedömning av det hörselskydd som de använde mest (n=121) 

  

Proppar 

n = 45 

md (min-max)* 

Formgjutna 

proppar 

n = 10 

md (min-max)* 

 

Kåpor 

n = 66 

md (min-max)* 

 

p-värde** 

Skyddsfunktion 3 (1 - 4) 4 (3 - 4) 3 (1 - 4) 0,003 

Passform 3 (2 - 4) 4 (4 - 4) 3 (1- 4) < 0,001 

Vikt 4 (2 - 4) 4 (3 - 4) 3 (1 - 4) < 0,001 

Utseende 3 (1 - 4) 4 (3 - 4) 3 (1 – 4) < 0,001 

Att ta på och av 3 (1 - 4) 4 (3 - 4) 3 (2 – 4) 0,016 

Sköna att ha på sig 3 (2 - 4) 4 (2 - 4) 3 (1 - 4) < 0,001 

Lätta att hålla rena 2 (1 - 4) 3 (2 - 4) 3 (1- 4) 0,007 

Höra varningssignaler 3 (2 - 4) 3 (3 - 4) 3 (2 - 4) 0,018 

Höra arbetskamrater 3 (2 - 4) 3 (2 - 4) 3 (1 - 4) 0,052 

Höra telefon 3 (1 - 4) 4 (3 - 4) 2 (1 - 4) <0,001 

Fungerar i trånga ut-

rymmen 

                         

4 (2 - 4) 

                         

4 (3 - 4) 

                    

2 (1 - 4) 

               

<0,001 

Kan föra ett samtal 

med hörselskyddet på 

                    

3 (1 - 4) 

                   

3 (2 - 4) 

                  

3 (1 - 4) 

        

 0,020 

* 1=dåligt, 2=mindre bra, 3=bra, 4=utmärkt. ** Signifikans vid p< 0,01  

 

 

5.4 Orsaker till att hörselskydd inte används  

Det visade sig att den vanligaste orsaken till att personalen inte använde sina hörselskydd hela 

tiden var att de endast arbetade en del av sin arbetstid i buller (n=31, 24%). Övriga uppgav att 

de inte kunde kommunicera med hörselskydden på (n=21, 17%), att de var för varma (n=14, 

11%), att de var i vägen (n=13, 10%), att det inte gick att höra hur maskinerna arbetade när de 

hade hörselskydden på (n=12, 9%) eller att hörselskydden gav klåda/eksem (n=6, 5%). Ingen 

svarade att anledningen till att hörselskydd inte användes var att de förvarades långt ifrån ar-

betsplatsen. Som annan orsak till att inte använda hörselskydd angav personalen bland annat, 

dålig vana och att inte kunna koppla in telefon på ett bra sätt med hörselskydd på. Dessa 

kommentarer återfanns under en öppen fråga i enkäten om annan anledning till att hörsel-

skydd inte används. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes som tvärsnittsstudie med deskriptiv och komparativ design. Tvärsnitts-

studie innebär att det är en ögonblicksbild (Polit & Beck, 2008). Denna typ är vanligast vid 

enkätundersökningar (Ejlertsson, 2012). Bekvämlighetsurval användes som urvalsmetod. 

Fördelarna med bekvämlighetsurval är att alla personer som är närvarande, ges möjlighet att 

delta. Det som kan ses som en nackdel är att det kan finnas individer som inte har möjlighet 

att bli tillfrågade om deltagande i studien. Ytterligare en nackdel med bekvämlighetsurval är 

att det är ett icke slumpmässigt urval, vilket kan innebära risk för att de som inkluderades i 

studien inte är representativa för den grupp som kunskapen ska generaliseras till (Trost, 

2007). Eftersom det saknas beskrivande data för personal som arbetar inom bullrig verkstads-

industri, har det inte gått att kontrollera om deltagarna i denna studie är representativa för 

denna yrkeskategori. 

 

I denna studie var det totalt 154 personer som arbetade på de aktuella avdelningarna. Det var 

27 frånvarande, när enkäterna delades ut. Eftersom det var frånvarande personal på alla av-

delningar, innebar bortfallet ingen risk för bias i analyser av skillnader mellan olika avdel-

ningar. Det förekom inget internt bortfall i studien. Alla som tillfrågades att delta i studien 

valde att delta. Enkäten delades ut och samlades in vid samma tillfälle, svarsfrekvensen var 

100% och alla frågor var besvarades.  

 

Enkätundersökning lämpar sig då stora grupper ska undersökas. Fördelar med enkätundersök-

ning är möjlighet till statistiskbearbetning av materialet, vilket ger en generell beskrivning av 

gruppen. En annan fördel med enkätundersökning är att deltagaren inte kan påverkas av inter-

vjuaren (Trost, 2007). Enkäten byggdes upp utifrån att det är lagstadgat att hörselskydd skall 

användas vid hög ljudvolym (AFS, 2005:16). Hög ljudnivå förekom på denna verkstadsindu-

stri. Frågorna testades på personer som liknade målgruppen, därefter gjordes erforderliga änd-

ringar. Fråga 12 i enkäten ”Vilken/vilka typer av hörselskydd använder du i ditt arbete?” val-

de vi att inte analysera. Vad gällde anledning till att inte hörselskydd användes hela tiden, 

fanns en öppen fråga där annan anledning kunde anges. Svaren på den öppna frågan visade att 

svarsalternativen inte var heltäckande. Svar, som förekom under annan anledning, finns redo-

visade i resultatet. I det försök till test-retest som gjordes med tanke på de förutsättningar som 

fanns, återfanns några få avvikelser i svar från dag ett till dag två. Det var en liten felmarginal 

och gav ingen anledning att ändra svarsalternativen. Svaren visade på en viss spridning, vilket 

talar för att formuleringarna av frågorna kan anses vara adekvata. Om enkäten skall användas 

i andra studier bör den testas ytterligare. 

 

Huruvida data i denna studie är representativa, kan som nämnts tidigare inte kontrolleras ef-

tersom vi inte har funnit några publicerade studier från personal anställda på andra verkstads-

industrier. Det faktum att en hög andel (95%) av personalen hade fått information om risk för 

hörselskada vid arbete i bullrig miljö, kan ha påverkat användningen av hörselskydd på detta 

företag. I denna studie valde vi att sätta en lägre signifikansnivå, statistisk signifikans vid p 

0,01. Detta gjordes för att minska risken för Typ I fel, det vill säga att felaktigt dra slutsats om 

en signifikant skillnad (Ejlertsson, 2012). Denna risk är större om många statistiska analyser 

genomförs. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Studien visade att det vanligast förekommande hörselskyddet som användes i bullrig verk-

stadsindustri var kåpor, men det var formgjutna proppar som bedömdes vara bäst i denna stu-

die i många avseende. Arbetsmiljöverket (2009) betonar att hörselskydd bör väljas ut med 

omsorg, så att det är tilltalande att använda för den enskilde arbetstagaren. Det finns ingen 

förklaring till att kåpor var det vanligast förekommande hörselskyddet i denna studie. Det var 

en skillnad mellan personal som arbetade på olika avdelningarna, vad gäller val av hörsel-

skydd. Varken uppmätt bullernivå eller upplevelse av bullret som störande kunde förklara val 

av hörselskydd. Enligt Arbetsmiljöverket (2009) så det är det viktigt att hörselskydden anpas-

sas till den arbetsmiljö som råder. De ska även passa berörda arbetstagare (AFS, 2005:16). 

Det som visade sig i studien var att på avsyning/bearbetning där 66% av personalen använde 

hörselskydd under hela sin arbetstid, valdes i första hand kåpor. På gjuteriet, där bullernivån 

var högre, använde lika många (69%) hörselskydd under hela sin arbetstid men där valdes 

proppar. Det går inte i denna studie att fastslå orsak till val av hörselskydd mellan de olika 

personalgrupperna. En möjlig förklaring kan vara att valet av hörselskydd berodde på den 

rådande kulturen i personalgruppen, vilket avgjorde vilket hörselskydd som användes mest 

frekvent.  

 

Det som också framkom i studien var att underhållsavdelningens personal föredrog kåpor 

(36%) i störst utsträckning, trots att underhållsavdelningens personal även hade möjlighet att 

välja formgjutna hörselproppar. Produktfakta avseende formgjutna hörselskydd beskriver des-

sa hörselskydd som komfortabla att bära samt att de har perfekt dämpning. Det som även 

finns angivet i produktfakta är att garantitiden på dessa proppar är två år.  Eftersom personer-

na i studien, bedömde det hörselskydd som de har valt att använda mest kan vi bara uttala oss 

om hur personen uppfattade just det hörselskyddet. Anledningen till att denna personalgrupp 

även kunde välja formgjutna hörselproppar var att de vid hörselundersökning 2009 hade en 

markant försämrad hörsel samt att denna personalgrupp har stort behov av att kommunicera 

under sin arbetsdag. Dessa anledningar låg till grund när företaget tog beslut om att under-

hållsavdelningens personal skulle ges möjlighet att även välja formgjutna hörselproppar. Det 

fanns ytterligare några få personer på andra avdelningar som hade tillgång till formgjutna 

proppar.  

 

All personal som arbetade på avdelningar med höga bullernivåer, använde inte hörselskydd 

under hela sin arbetstid, vilket de borde ha gjort enligt föreskrifter. Enkätsvaren visade att den 

mest förekommande anledningen till att hörselskydd inte användes var att de arbetade endast 

del av arbetstiden i buller. Andra orsaker var att hörselskydd försvårade kommunikation, var 

för varma, var i vägen eller att de inte gick att höra hur maskinerna arbetade. Arbetsmiljöver-

ket (AFS, 2005:16) betonar att i verksamhet där exponering av höga ljudnivåer förekommer 

är det av största vikt att hörselskydd bärs oavbrutet. De anger vidare att även korta avbrott i 

användandet av hörselskydd starkt minskar den avsedda skyddseffekten. Antonovsky (2005) 

beskriver KASAM som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppet menings-

fullhet kan ses som en motivationskomponent. Ur företagssköterskans perspektiv kan känsla 

av meningsfullhet på sin arbetsplats leda till att arbetstagaren upplever att det är väl värt mö-

dan att använda sin energi i det han eller hon gör. Detta kan även innebära att använda de re-

kommenderade skydd som finns på arbetsplatsen för att förhindra arbetsskador. 
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Denna studie visade att 95 procent hade fått information om riskerna med att arbeta i en bull-

rig arbetsmiljö. Antonovsky (2005) anger att ju högre begriplighet man har inför en situation, 

desto större förståelse har man för arbetssituationen. Vilket kan leda till ökad förmåga att ta 

till sig given information. Företagshälsovårdens roll har traditionellt varit att informera om 

risker i arbetslivet och företagssköterskans specialistområde är omvårdnad i arbetslivet, där 

information är en central arbetsuppgift (Riksföreningen för företagssköterskor, 2010). Ade-

kvat information om bullernivåer bör ligga till grund inför valet av vilket hörselskydd som 

kan vara lämpligt i den aktuella arbetsmiljön. Men också att arbetstagaren själv ges möjlighet 

att välja det hörselskydd som känns bäst. Enligt 12§ (AFS 2001:1) så skall arbetsgivaren anli-

ta företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp, om inte den egna kompetensen räcker till för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. I den aktuella studien har inte frågor om vem som har 

informerat om buller och hörselskydd funnits med. Viktigt bifynd i denna studie var att om-

kring var tredje personal i bullrig verkstadsindustri upplevde att de hade hörselnedsättning. 

Buller är en av de dominerade orsakerna till anmälda arbetsskador (Arbetsmiljöverket, 2013). 

 

7 Slutsats 

Det var en skillnad mellan avdelningar med olika bullernivåer vad gällde val av hörselskydd. 

Varken uppmätt bullernivå eller upplevelse av bullret som störande kunde förklara val av hör-

selskydd. Studien visade att det vanligast förekommande hörselskyddet som används i bullrig 

verkstadsindustri var kåpor, men att det var formgjutna proppar som fick det bästa betyget i 

denna studie i många avseende. All personal som arbetade på avdelningar med höga bullerni-

våer, använde inte hörselskydd under hela sin arbetstid, vilket de borde ha gjort enligt före-

skrifter. De vanligast förekommande anledningarna till att hörselskydd inte användes var att 

de arbetade endast del av arbetstiden i buller och försvårade kommunikation.  

 

8 Kliniska implikationer 

Formgjutna proppar var det hörselskydd som studiedeltagarna bedömde vara bäst i många 

avseenden, men kåpor var det mest frekvent använda hörselskyddet i studien. Forskningsre-

sultatet kan ligga till grund för information och råd avseende val av hörselskydd. Företagsskö-

terskan kan informera om hörselskyddens olika brister och fördelar, utifrån forskningsresulta-

tet, men bör ta hänsyn till personliga referenser. Den enskilde arbetstagaren bör vara med vid 

valet av hörselskydd. Val av hörselskydd skall också anpassas till rådande arbetsförhållanden. 

Resultatet från vår studie kan användas dels till enskilda individer och men även som rekom-

mendationer inför kommande inköp av hörselskydd till arbetsgrupper med arbete i bullrig 

miljö.  

 

9 Fortsatt forskning       

Denna studie tog inte upp frågan om anledningen till att personligt utprovade hörselskydd inte 

användes. Studien visade att det var formgjutna hörselskyddet som fick det högsta betyget av 

de personer som använde det. Men av de 28 personer som hade tillgång till formgjutna prop-

par var det endast tio personer som använde dessa hörselskydd mest frekvent. Fortsatt forsk-

ning inom detta område känns relevant eftersom formgjutna proppar är ett av de hörselskydd 

som innebär en högre kostnad för företagen att anskaffa. Ytterligare forskning angående var-

för kåpor är det mest frekvent använda hörselskyddet vore av värde. 
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14. Bedöm det hörselskydd som du använder mest under din arbetsdag. 

Vilken typ av hörselskydd är det…………………………………………. 

 

 

Markera med ett krys hur du bedömer ovan nämnda hörselskydds  

Egenskaper: 

 

Egenskaper hos 

hörselskyddet: 

Utmärkt Bra  Mindre 

bra 

Dåligt 

Skyddsfunktion 

”känsla av skydd” 

    

Passform 

 

    

Vikt 

 

    

Utseende 

 

    

Att ta på och av 

 

    

Sköna att ha på sig 

 

    

Lätta att hålla 

rena 

    

Höra varningssig-

naler 

    

Höra arbetskam-

rater 

    

Höra telefon 

 

    

Fungerar i trånga 

utrymmen 

    

Kan föra ett sam-

tal med hörsel-

skyddet på 
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15. Du som inte använder hörselskydd hela tiden, vilka anledningar finns det då? 

 

Det är tillåtet att kryssa i fler alternativ 
 
 
Arbetar endast del av arbetstid i buller      

 

 

Kan inte kommunicera med hörselskydden på     

 

 

Hörselskydd är för varma       

 

 

Hörselskydd ger klåda/eksem      

 

 

Hörselskydd är i vägen för arbetet      

 

 

Hör inte hur maskinerna arbetar med hörselskydden på     

 

 

Hörselskyddet förvaras långt från min arbetsplats            

   

 

Annan anledning 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2.          Till Ansvarig chef 

 

Vi söker härmed tillstånd att genomföra en enkätstudie. 

Vi studerar på företagssköterskeprogrammet vid Örebro universitet och ska under våren 

2013 skriva vårt examensarbete. Vi planerar att genomföra en enkätundersökning för att 

undersöka användandet av hörselskydd hos personer som arbetar i bullrig miljö. Infor-

mation om deltagandet i studien kommer att ske både skriftligt och muntligt. De som 

vill delta får besvara en enkät med frågor (se bifogad enkät). 

Studien är planerad att starta under hösten 2012. Vi planerar att dela ut enkäten till 

samtliga arbetstagare som arbetar i bullrig miljö och som finns närvande när enkäten 

delas ut. För att inkluderas i studien, ska personen först ha erhållit information om stu-

diens syfte, att deltagandet är frivilligt och anonymt samt ha skrivit under ett samtyckes-

formulär. De svar vi erhåller i enkäterna kommer att utgöra grunden för vår uppsats.  

 

Studerande:                                                                                                                                                                                                                                

Siv B. Ekdahl 0702-891724                                                                  

siv.ekdahl@borashalsan.se 

Sari Siesing   0736-227794 

Handledare:                                                                                                                

Margareta Gustafsson, Universitetslektor,                                                                    

Hälsoakademin, Örebro universitet                                                                                 

Tel. 019-303643                                                                                                                

E-post: margareta.gustafsson@oru.se 

 

 

 

 Jag bekräftar att jag erhållit tillräcklig information om studien.  

 Jag bekräftar att inhämtad data  som framkommit i studien, får användas under 

förutsättning att uppgifterna är avidentifierade och att arbetstagarens säkerhet 

och integritet beaktas.  

 Jag godkänner att inhämtad data får användas för att fullfölja examensarbetet 

men data får ej användas eller publiceras i annat sammanhang. 

 

Ort och datum: …………………………………………….. 

 

Namnteckning: …………………………………………….. 

mailto:siv.ekdahl@borashalsan.se
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Bilaga 3.  Skriftlig information om studie som undersöker användandet av hörsel-

skydd. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en enkätundersökning. 

Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning personer som arbetar i bullrig miljö 

använder hörselskydd.  

Deltagande i studien innebär att besvara ett frågeformulär, vilket tar ca 5-10 minuter. 

Frågorna gäller vilken typ av hörselskydd som används och hur nöjd du är med dina 

hörselskydd. Du ombeds fylla i frågeformuläret i anslutning till personalmötet och lägga 

i en försluten behållare.  

Uppgifter som lämnas kommer att behandlas anonymt och på ett sådant sätt att obehöri-

ga inte kan ta del av dem. Resultatet av studien kommer att redovisas i ett studentarbete. 

Redovisningen sker på gruppnivå och information kommer inte att kunna spåras till 

enskild uppgiftslämnare. 

Deltagande i studien är frivilligt och Du har rätt att avböja deltagande utan särskild för-

klaring. Önskar Du mer information kontakta huvudansvarig för studien Margareta Gus-

tafsson (se tel. nedan) 

 

 

Studerande:                                                                                                                                                                                                                                

Siv B. Ekdahl 0702-891724                                                                  

siv.ekdahl@borashalsan.se 

Sari Siesing   0736-227794 

Handledare:                                                                                                                

Margareta Gustafsson, Universitetslektor,                                                                    

Hälsoakademin, Örebro universitet                                                                                 

Tel. 019-303643                                                                                                                

E-post: margareta.gustafsson@oru.se 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

mailto:siv.ekdahl@borashalsan.se
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Bilaga 4 Studie som undersöker användandet av hörselskydd 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av skriftlig information angående studien som avser att 

undersöka användandet av hörselskydd och ….  

 

    Ja, jag samtycker härmed till deltagande. 

 

    Nej, jag vill inte delta i studien 

 

 

 

 

 

Ort/datum 

 

 

Underskrift 

 

 


