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Sammanfattning  
Bakgrund: Långvarig exponering av starka ljudnivåer ökar risken för bestående 
hörselnedsättning och/eller andra påföljder vilket restaurangpersonal kan utsätta sig för. Lite 
forskning är gjord kring restauranganställdas exponering av buller och dess eventuella 
konsekvenser samt om personalens upplevelser. 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om restaurangpersonal blir utsatt för hörselskadligt 
buller på arbetet och om det föreligger skillnad i ljudnivå mellan restaurangens olika 
yrkeskategorier (kock, diskare, servitör/servitris och bartender). Studien vill även utröna de 
anställdas subjektiva upplevelse av ljudmiljön och eventuella upplevda fysiska eller psykiska 
konsekvenser. 
Metod: Ljudnivåmätning med bullerdosimeter genomfördes på restaurangpersonal samt en 
enkätundersökning. Enkäten innehöll frågor gällande ljudnivån på restaurangen, personalens 
upplevelse av ljudnivån och eventuella konsekvenser. 
Resultat: Den ekvivalenta ljudnivån normaliserat till åtta timmars arbetsdag som uppmättes 
på restaurangen låg mellan 70,8 – 76,6 dB(A). Resultatet visar att restaurangpersonalen inte 
utsätts för högre ljudnivåer enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Statistisk analys av 
mätvärdenas numeriska värden visade statistiskt signifikanta skillnader mellan 
yrkeskategorierna. Medelvärdena för kockens och diskarens ljudnivåmätningar var signifikant 
högre än servitörens och bartenderns. Majoriteten av personalen upplevde hög ljudnivå på 
arbetet dagligen eller någon dag i veckan. Vad gäller de fysiska och psykiska besvären upplevde 
hälften av personalen spänningar/värk i nacke/axlar någon gång i veckan. Majoriteten av 
personalen upplevde varken stress eller påverkan i sina arbetsuppgifter på grund av ljudnivån. Sökord: Buller i arbetet, Restaurangpersonal, Bullerskador, Ljudnivåmätning 
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1. Inledning 
Restaurangpersonal arbetar dagligen i en ljudmiljö som kan innefatta starka 
ljudnivåer och långvarig exponering av buller. Tidpunkter då 
restaurangpersonalen utsätts för de högsta ljudnivåer uppstår då flest gäster 
besöker restaurangen, bland annat vid lunchtid (To & Chung, 2014). Exponering 
av höga ljudnivåer kan vara skadliga för hörseln och i längden ge en 
hörselnedsättning samt bidra till negativa konsekvenser på det fysiska och 
psykiska planet och leda till försämrad hälsa. Många arbetsmiljöer förändras till 
det bättre och blir mer säkra med tanke på buller, men inom restaurangbranschen 
verkar det gå åt motsatt håll (Rusnock & Bush, 2012). Samtidigt väljer fler 
personer än tidigare att arbeta inom hotell och restaurangbranschen. Enligt 
Statiska Centralbyrån (SCB, 2015) arbetade 155 810 personer i hotell eller 
restaurangmiljö under 2015.  
Det finns bristande forskning kring restauranganställdas exponering av buller och 
dess konsekvenser (Green & Anthony, 2015). Mot den bakgrunden skapades 
intresse att undersöka ljudnivån restauranganställda utsätts för i sin vardag samt 
genomföra en enkätundersökning. Syftet är att undersöka om de anställda utsätts 
för potentiell hörselskadlig bullerexponering på arbetet och om de upplever 
negativa fysiska och psykiska konsekvenser av den ljudmiljön de vistas i. 
2. Bakgrund 
2.1. Ljud 
Ljud består av mekaniska svängningar som fortplantar sig via elastiska medier 
såsom vätska, fasta kroppar och gas. Ljud via luften genereras då luftmolekylerna 
svänger fram och tillbaka på grund av vibrationer av en ljudkälla. Rörelsen av 
luftmolekylerna skapar förtätningar och förtunningar som skapar en våg av 
tryckvariationer i luften (Rosen & Howell, 2013; Johansson, 2002). Ytterörat 
består av öronmusslan och hörselgång, den senare skapar resonans på grund av 
sin cylinderformade konstruktion som resulterar i frekvensberoende förstärkning 
av inkommande ljud (Emanuel & Letowski, 2009).  
Enligt Johansson (2002) och Emanuel och Letowski (2009) fortskrider dessa 
tryckvariationer via ytterörat mot trumhinnan, som reagerar med att svänga och 
överföra vibrationer via mellanörats hörselben mot innerörats ovala fönster i 
koklean (öronsnäckan). I innerörat finns det två typer av sensoriska receptorer, 
inre hårceller och yttre hårceller. Cellernas uppgift är att upptäcka och omvandla 
den mekaniska rörelsen som från början skapades av ljudvågorna till elektriska 
signaler (Hudspeth, 1989). Inre hårceller skickar med hjälp av nervtrådar vidare 
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akustisk information till hjärnstammen där vi processar och tolkar ljud. 
Nervtrådarna både tar emot och skickar information till och från hjärnan, en 
interaktion bland annat Goutman, Elgoyhen och Gómez-Casati (2015) beskriver 
vara av vikt för att vi ska både höra och tolka ljud. Hörselnerven består av den 
ansamling av nervtrådar som kopplar koklean med hjärnstammen (Hudspeth, 
1989). 
2.2. Ljudnivå 
Ett ljuds styrka definieras av tryckvariationernas amplitud (storlek) och benämns 
i Pascal (Pa). Det minsta ljudtryck en normalhörande person kan uppfatta är på 20 
µPa och det starkaste vi kan höra utan att det är smärtsamt är cirka en miljon 
gånger starkare det vill säga 20 Pa. (Johansson, 2002). Variationsvidden gör att 
en logaritmisk skala underlättar för att beskriva ljudets styrka, det vill säga med 
hjälp av ljudtrycksnivån i Decibel (dB). Decibelskalan är en relativ skala som med 
hjälp av ett referensvärde beskriver ett förhållande mellan två fysiska storlekar 
(Emanuel & Letowski, 2009; Rosen & Howell, 2013).  
Referensvärdet för ljudtryck är 20 µPa och ger ljudtrycksnivån 0 dB SPL, 20 Pa 
motsvarar 120 dB SPL. För att förtydliga innebär värden som är mindre än 0 dB 
SPL inte avsaknad av ljud däremot att ljudtrycket understiger referensvärdet på 
20 µPa (Rosen & Howell, 2013). En fördubbling av ljudtryck ger en ökning av 
ljudtrycksnivån med 6 dB, alltså skulle två ljudkällor med 94 dB SPL inte adderas 
till 188 dB SPL, utan beräknas till 100 dB SPL (Rosen & Howell, 2013). 
Ljudintensitet betecknas med W/m2. Referensvärdet för ljudintensitet 10-12 W/m2 
ger ljudintensitetsnivå på 0 dB IL. En fördubbling i ljudintensitet ger en ökning 
på 3 dB (Emanuel & Letowski, 2009). 
2.3. Ljudnivåmätare 
För att kunna mäta ljud och bedöma eventuell förekomst av hörselskadliga 
ljudnivåer används ljudnivåmätare, vars detaljerade specifikationer finns 
beskrivet i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2005:16). En 
personburen ljudnivåmätare används för att kunna mäta den grad av 
bullerexponering en enskild person utsätts för och kallas för bullerdosimeter. 
Vägningsfilter används för att kunna förutsäga om det ljud som mätts med 
bullerdosimetern är skadlig för hörseln, detta då hörseln är olika känsligt för olika 
frekvenser (Emanuel & Letowski, 2009). Örat är således mer känslig för höga 
frekvenser (diskanten) än för frekvenser i basen (Johansson, 2002). A-filter och 
C-filter är exempel på olika vägningsfilter, där A-filtret inte tar i beräkning de 
lägsta frekvenserna vid skaderiskbedömning. C-filtret däremot används för att 
mäta impulsljud, och inkluderar fler frekvenser i basen (Johansson, 2002).  
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I de flesta miljöer varierar ljudnivån över tid, ekvivalent ljudtrycksnivå ger ett 
genomsnitt av ljudtryck under en bestämd tid nämner bland annat Johansson 
(2002). Impulstoppvärde (LpCpeak) är en momentan ljudtrycksnivå mätt med C-
vägt filter, som kan mäta ljud såsom slagljud. För att kunna mäta 
impulstoppvärdet krävs det att bullerdosimetern har en stigtid på mindre än 50µs 
(AFS, 2005). LAeq är en ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå under en given 
tidsperiod. Maximal A-vägd ljudtrycksnivå (LpAFmax) är den maximala ljudnivån 
som uppmätts under en given tidsperiod och räknar inte med impulsljud. Den 
dagliga bullerexponeringsnivån benämns med LEX,8h och är den normaliserade 
ekvivalenta ljudtrycksnivån till en åtta timmars arbetsdag. För beräkning av den 
dagliga bullerexponeringsnivån för arbetstider som avviker från en åtta timmars 
arbetsdag används följande formel i enlighet med AFS (2005). 

LEX,8h = LpAeq, Te + 10 lg (Te/T0) 
LpAeq,Te = uppmätt ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå, där Te är antalet timmar 
mätningen pågick 
T0 = 8 timmar 
Om Te är lika med T0, alltså 8 timmar är LEX,8h = LpAeq,Te 
2.4. Buller 
Ljud som inte är önskvärt brukar definieras som buller. Det är inte ljudets 
egenskaper som avgör om ljudet upplevs som buller utan det är personen själv.  
Buller är inte bara tjutande maskiner, högljudda fläktar eller liknande, det kan 
även vara andra människors prat, droppande vattenkranar och musik. Hur ljud 
uppfattas skiljer sig mellan personer och situationer (Kjellberg, 1990). 
2.4.1. Konsekvenser av buller 
Skagerstrand, Stenfelt, Arlinger och Wikström (2014) nämner att buller är en stor 
grund till irritation, när irritation orsakas av ljud eller buller kan det leda till 
negativa psykologiska effekter för bland annat lyssnandet. Hur mycket en person 
påverkas beror enligt Skagerstrand et al. (2014) på bland annat känslan av obehag, 
hur mycket den stör, personens attityd till ljudkällan eller om ljudkällan är 
välbekant. 
Buller kan göra att det blir svårt att uppfatta ord. Det kan även leda till att viktiga 
ljud maskeras och det kan innebära allvarliga konsekvenser som att 
varningssignaler eller fordon som passerar inte uppmärksammas. Svagt och 
monotont ljud, speciellt lågfrekventa ljud kan orsaka trötthet och sömnighet, detta 
kan leda till att information missas och att reaktionsförmågan påverkas negativt 
(Kjellberg, 1990). Johansson (2002) nämner att långvarig bullerexponering i 
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samband med arbetsuppgifter kan göra uppgiften svårare på grund av bullret. 
Detta kan generera förhöjt blodtryck, ökad utsöndring av adrenalin och andra 
stresshormoner samt ökad muskelspänning i bland annat axlar och nacke. Detta 
uppstår oftast då personen anstränger sig för att bibehålla prestationen trots 
störningen. Buller kan även påverka den mentala belastningen i arbetet och göra 
det mer tröttande (Johansson, 2002). 
2.4.2. Hörselnedsättning 
För att mäta och bedöma hörselns funktion används bland annat psykoakustiska 
tester, ett av dessa är tonaudiometri som på grafiskt vis redovisar resultat från 
hörseltest från ett tonaudiogram. Resultatet representerar personens förmåga att 
kunna uppfatta rena toner. Testproceduren som beskrivs av bland annat Schlauch 
och Nelson (2015) innefattar presentation av toner på ett öra i taget under några 
sekunder på bestämda frekvenser mellan 125 – 8000 Hz. Resultatet redogör för 
testpersonens hörtrösklar, det vill säga de lägsta hörbara tonerna personen har 
uppfattat. 
Flera faktorer kan bidra till om en person kan diagnosticeras med 
hörselnedsättning på grund av buller. Bullrets frekvensinnehåll, nivå av 
exponering och patientens medicinska historik är av vikt (Sliwinska-Kowalska & 
Kotylo, 2007). Även genetiska faktorer kan bidra till prevalens av 
hörselnedsättning på grund av buller (Sliwinska-Kowalska & Pawelczyk, 2013). 
Att utsätta hörseln för plötsliga starka ljudnivåer, såsom vid impulsljud över 100 
dB(A) kan ge tillfällig hörselnedsättning (Temporary Threshold Shift, TTS) eller 
permanent hörselnedsättning (Permanent Threshold Shift, PTS) på ett öra eller 
bägge öron (Sliwinska-Kowalska & Kotylo, 2007). Om exponering av buller på 
arbetet sker mellan 85-100 dB(A) är det mer typiskt att personen får en likartad 
hörselnedsättning i bägge öronen som kanske inte sker momentant utan under 
loppet av flera år (Sliwinska-Kowalska & Kotylo, 2007). 
Både impulsljud och kontinuerligt buller kan vara skadligt vid höga nivåer.  
Impulsljud är troligtvis mer skadligt (då det kommer plötsligt) än kontinuerligt 
buller menar bland annat Lie et al. (2015). Vid en PTS sker det irreversibla skador 
i koklean, där bland annat hårcellerna skadas. Vid TTS har det antagits att den 
skada som bullret har skapat och som gett upphov till sämre hörsel efter 
exponering har reparerats efter en tid. Forskning visar däremot att den 
återhämtningen bara är skenbar då nervtrådarna kan vara irreversibelt skadade och 
det kan ske en progressiv degenerering på hörselnerven (Kujawa & Liberman, 
2009). Hårcellernas irreversibla skada kan ske inom några minuter eller timmar 
från det att hörselskadligt buller har skett. Detta i motsats till andra celler som har 
till uppgift att överföra impulser till hörselnerven, där den progressiva 
skadeverkan inte sker förrän efter några veckor eller månader (Kujawa & 
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Liberman, 2009). Konsekvenserna av en bullerorsakad hörselnedsättning kan vara 
många och bland annat innefatta svårigheter att lokalisera var ljud kommer ifrån 
(Arlinger, 2013), svårigheter att höra tal, kunna höra frekvenser i diskanten. Vid 
tonaudiometri kan det även förekomma en så kallad dipp (bilaga 1) i 
audiogrammet vid 4000-6000 Hz (Kurmis & Apps, 2007) eller 3000-6000 Hz 
(Johansson, 2002). Kujawa och Liberman (2009) kunde genom experiment på 
möss påvisa progressiva skador efter en TTS. Dessa skador kan addera svårigheter 
att höra i bullriga miljöer och vara bidragande orsak till skador i innerörat samt 
uppkomst av tinnitus och hyperakusis (Kujawa & Liberman, 2009). 
2.4.3. Tinnitus och Hyperakusis 
Tinnitus kan vara ytterligare en konsekvens av buller och yttrar sig bland annat 
som pip, ringning i ett öra eller bägge öronen. Ljudet kan även förnimmas som att 
det kommer inifrån huvudet utan extern ljudkälla. Ljudets styrka kan variera från 
svagt brus strax över hörtröskeln till starka och intensiva ljud. Förekomsten av 
tinnitus förväntas fortsätta att stiga bland annat på grund av ökad bullerexponering 
både på arbetet och fritiden. Många som har tinnitus rapporterar symptom som 
frustation, irritation, oro, depression och svårigheter att höra (Langguth, Kreuzer, 
Kleinjung & De Ridder, 2013). Bullerexponering kan även orsaka hyperakusis, 
det innebär onormal låg tolerans för vardagsljud och kan upplevas på olika sätt 
(Tyler et al., 2014). Ljuden kan upplevas som irriterande eller smärtsam att höra, 
det kan också göra att personen skapar en rädsla för att utsätta sig för ljud. 
Hyperakusis förekommer ofta i samband med tinnitus (Tyler et al., 2014).  
2.5. Föreskrifter om buller på arbetet 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2005:16) innehåller föreskrifter 
angående buller och vänder sig till alla verksamheter där personer kan drabbas av 
buller på arbetet. AFS (2005) värden ligger till grund vid bedömning av 
hörselskaderisk på grund av bullerexponering på arbetet. Exponeringsvärden 
indelas i undre insatsvärden, övre insatsvärden och gränsvärden. Med 
insatsvärden menas att det finns krav på insatser om exponeringsvärdet uppnås 
eller överstigs. Om exponeringsvärdet är lika med eller överstiger undre 
insatsvärdet ska arbetsgivaren ge både information och utbildning till sina 
anställda om bullerexponering och dess risker. Arbetstagaren ska även ha tillgång 
till lämpligt hörselskydd på arbetsplatsen.  
Om exponeringsvärdet är lika med eller överstiger övre insatsvärden krävs det att 
arbetstagaren bär hörselskydd, att orsaken till buller utreds samt att det vidtas 
åtgärder som minskar exponeringsvärdet. Arbetsgivaren skall dessutom erbjuda 
de anställda möjlighet att göra en hörselundersökning (AFS, 2005). Insatsvärden 
tar inte i beräkning den ljuddämpning som uppstår om hörselskydd eventuellt 
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skulle bäras. Tabell 1 redogör för det undre och övre insatsvärdet för daglig 
bullerexponeringsnivå (LEX,8h), övre insatsvärde för maximal A-vägd 
ljudtrycksnivå (LpAFmax) samt för impulstoppvärdet (LpCpeak).  
Tabell 1. Undre och övre insatsvärden  

 Undre insatsvärden Övre insatsvärden 
Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h 80 dB 85 dB 
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax     - 115 dB 
Impulstoppvärde LpCpeak                                  135 dB 

Gränsvärden i tabell 2 är densamma som övre insatsvärden, men med skillnaden 
att dessa exponeringsvärden inte får överskridas och kräver att arbetsgivaren 
utreder orsaken till buller och omedelbart åtgärdar problemet. Om arbetstagaren 
bär hörselskydd inkluderas den dämpning dessa ger med i beräkningen av 
bullerexponeringsvärdet (AFS, 2005). 
Tabell 2. Gränsvärden 
 Gränsvärden 
Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h 85 dB 
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax 115 dB 
Impulstoppvärde LpCpeak 135 dB 

Lagar och föreskrifter finns till vid riskbedömning av hörselskador. Som tidigare 
statuerat i avsnittet om ljudnivå är en fördubbling i ljudintensitet en ökning av 
ljudintensitetsnivå med 3 dB. Detta innebär att om den ekvivalenta 
ljudtrycksnivån är 85 dB(A) under åtta timmar, och det sker en dubblering av 
ljudtrycksnivå (88 dB(A)), kan personen endast utsättas för denna ljudnivå i fyra 
timmar (Johansson, 2002; Arlinger, 2013). Ytterligare dubblering, 91 dB(A) 
halverar exponeringstiden till 2 timmar och så vidare. 
2.6. Tidigare forskning/teoretisk ram 
2.6.1. Buller på arbetsplatsen 
Trots information om de skador starka ljudnivåer har på hörseln och vikten att 
skydda hörseln mot dessa ljud är hörselnedsättning orsakad av buller på 
arbetsplatsen ett stort och internationellt problem (Kurmis & Apps, 2007). Enligt 
Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöstatistik över arbetsskador för 2014 (AV, 2015) 
anmäldes 712 arbetssjukdomar där bakomliggande orsaken tros vara buller, där 
71 procent av dessa var gjorda av män. Enligt AV (2015) var största andelen 
anmälningar gjorda av både män och kvinnor som var äldre än 45 år.  
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Det finns mycket forskning kring bullerrelaterad hörselnedsättning och dess 
förekomst i den traditionella fabriksmiljön med fokus kring fabriksarbetare. 
Enligt en brittisk sammanställning från Occupational Surveillance Scheme for 
Audiological Physicians (OSSA) och Occupational Physicians Reporting 
Activity (OPRA) var förekomsten av bullerrelaterad hörselnedsättning 1,94 av 
100 000 arbetare (Mayer, Chen, McDonald, & Cherry, 2002). Jämförs denna 
siffra mot yrkesgrupper inom industrin är det tydligt att förekomsten av 
bullerrelaterad hörselnedsättning är betydligt högre: 64 av 100 000 
gjuteriarbetare, 54,6 arbetare inom gruvindustrin, 31,3 metallarbetare, 43,1 
transport och kommunikation samt 28,3 inom armén (Mayer et al., 2002). Det 
fanns således en stark korrelation mellan arbetsrelaterad buller och förekomst av 
hörselnedsättning inom vissa yrkesgrupper (Kurmis & Apps, 2007). Enligt Mayer 
et al. (2002) var största andelen personer med diagnosen bullerrelaterad 
hörselnedsättning, män. Statistik från OSSA och OPRA uppgav att det rörde sig 
om så mycket som 95,6 - 97 procent. Medelåldern hos denna grupp varierade 
mellan 50 och 59 år (Mayer et al., 2002; Kurmis & Apps, 2007). 
En population det inte finns en klar och bestämd konsensus om de utsätts för 
hörselskadligt buller är klassiska yrkesmusiker. Denna population utsätts för hög 
och långvarig ljudnivå och impulsljud i kombination, något som kan ge en 
bullerrelaterad hörselnedsättning (Jansen, Helleman, Dreschler & de Laat, 2009). 
Enligt studier av Jansen et al. (2009) där 241 orkestermusiker studerades hade de 
flesta musiker inte högre prevalens av hörselnedsättning än normalpopulationen, 
dock uppgav de tinnitus och hyperakusis som besvär. Att de hade högre prevalens 
av tinnitus och hyperakusis kan enligt Jansen et al. (2009) tyda på att de är i 
riskzonen för hörselskador. Flera studier uppvisar att trots att det inte föreligger 
bullerrelaterad hörselnedsättning hos de undersökta musikerna finns det en 
överhängande risk för denna population att utveckla bullerrelaterad 
hörselnedsättning (Schmidt, Pedersen, Paarup, Christensen-Dalsgaard, Andersen, 
Poulsen & Baelum, 2014; Kähäri, Axelsson, Hellström & Zachau, 2001a; Kähäri, 
Axelsson, Hellström & Zachau, 2001b). 
Även hos klassiska musiker kan man finna skillnad i prevalens av hörselskador 
mellan män och kvinnor. Kähäri et al. (2001a) konstaterade att kvinnorna visade 
på signifikant bättre hörsel i diskanten än sina manliga kollegor, samt att det hos 
männen fanns en dipp vid 3000-6000 Hz, något Jansen et al. (2009) också fann. 
2.6.2. Buller på restaurang 
Tidigare forskning kring buller på restaurang har primärt fokuserat kring gästens 
upplevelse av buller (Lebo et al., 1994; Rusnock och Bush, 2012). På senare år 
har fler studier uppmärksammat den bullerbelastning restauranganställda utsätts 
för i sin vardag (Green & Anthony, 2015; To & Chung, 2014; Lao et al., 2013). 
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Dessa studier har valt att inte bara göra mätningar med fast ljudnivåmätare på 
restaurangen utan även med bullerdosimeter. Det finns stor variation mellan 
resultaten från de olika studierna, där vissa studier visar på ljudnivåer som 
överstiger gränsvärden och andra som inte närmar sig undre insatsvärden. To och 
Chungs (2014) studie i Hong Kong fokuserade kring servitörens exponering av 
buller i olika typer av restauranger. Studien konstaterade att medelvärden av 
bullernivåer på snabbmatsrestauranger var på 74,08 dB(A), på kinesiska 
restauranger 73,88 dB(A) och restauranger med västerländsk mat 73,91 dB(A). 
En annan studie i Iowa, visade att kockar, bartender, servitörer och kassaansvariga 
vid restauranger exponerades för bullernivåer mellan 69-90 dB(A) med 
medelvärdet 80 dB(A) (Green & Anthony, 2015). Studien redovisade att 8 procent 
av dessa anställda arbetade i miljöer där ljudnivån översteg 85 dB(A) (Green & 
Anthony, 2015). Andra studier som ännu mer påvisar att ljudnivån överstiger 
lagstiftade gränsvärden är Lao et als. (2013) omfattande undersökning i Hong 
Kong.  Studien undersökte 1 670 arbetare inom restaurang och nöjesbranschen 
som visade att framförallt kökspersonalen utsattes för höga ljudnivåer. Värdet för 
LEX,8h varierade mellan 87,5 dB(A) och 95,4 dB(A). Mätningar visade att 47 
procent av arbetarna i kinesiska restauranger utsattes för ljudnivåer över 85 
dB(A), och att köket var den mest högljudda platsen på restaurangen med LAeq på 
86,9 dB(A).  
Vem utsätter sig för mest buller i restaurangen? Höga ljudnivåer i restaurangmiljö 
kan finnas i matsalen där gästernas prat och skratt resulterar i höga ljudnivåer för 
servitören (To & Chung, 2014).  Även inne i köket och diskrummet kan det vara 
höga ljudnivåer där diskmaskinen, ventilationssystem och rökextraktorer är de 
största bullerkällorna (Lao et al., 2013). Lao et al. (2013) fann att det framförallt 
var kökspersonalen som utsattes för höga ljudnivåer och att medelvärde för 
kockens mätvärden uppgick till LEX,8h på 92,9 dB(A). För kinesiska restauranger 
var även själva spisen av orsak till buller, då det oftast är gas (Lao et al., 2013). 
Green och Anthony (2015) fann ingen konsensus i sin studie, då det i vissa 
restauranger kunde vara kocken, i andra restauranger kunde det vara servitören 
eller diskaren som utsattes för högsta ljudnivåer.  
Konsekvenserna av att arbeta i bullrig miljö visar sig i flera undersökningar, där 
bland annat Lao et al. (2013) upptäckte typisk dipp mellan 3000 Hz och 6000 Hz, 
som tyder på att det rör sig om en bullerrelaterad skada. Lao et al. (2013) fann att 
23,7 procent av de undersökta arbetarna i restaurangmiljö uppvisade tecken på 
bullerorsakad hörselnedsättning. Bidragande faktorer som kunde var associerat 
med bullerrelaterad hörselnedsättning var: att vara man, ha arbetat i flera år, att 
vara äldre och daglig konsumtion av alkohol (Lao et al., 2013). 
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Det finns en stor variation i resultat från ljudnivåmätningar från en restaurang till 
en annan, varför denna variation förekommer är skiftande. Faktorer som kan 
påverka ljudnivån på restaurangen är till exempel om det förekommer ljud från 
köket i form av röster och köksredskap, närliggande affärer, musik, 
luftkonditioneringssystem, trafik från gatan, ljud från andra restauranger eller 
gäster som pratar (Rusnock & Bush, 2012). To och Chung (2014) menar att 
beläggningen på restaurangen är den största faktorn som påverkar bullernivån på 
restaurangen. Med hjälp av en matematisk modell och ljudnivåmätningar kunde 
de konstatera att ju fler gäster som befann sig i restaurangen, desto mer behövde 
gästerna höja sina röster.  
2.7. Problemformulering 
Vissa studier pekar på att restaurangpersonal kan utsättas för hörselskadligt buller 
på arbetet (Lao et al., 2013). Andra studier visar dock på motsatsen (To & Chung, 
2014). Vilken yrkesgrupp som utsätts för de högsta ljudnivåerna varierar från 
studie till studie. 
Trots att uppmätta värden inte uppnår övre insatsvärden kan det finnas risk att 
hörselskador uppstår (Chung, Chu, & Cullens, 2012). Chung et al. (2012) fann i 
sin studie att en grupps uppmätta ljudnivåer låg mellan 76-79 dB(A) och den andra 
gruppens uppmätta ljudnivåer var 82 dB(A). Dessa skillnader i ljudnivå skapade 
signifikanta skillnader vad gäller prevalens av hörselnedsättning hos den mer 
utsatta gruppen. 
I Sverige har forskning om arbetsrelaterat buller och hörselskador framförallt 
kretsat kring förskolepersonal (Sjödin, Kjellberg, Landström, & Lindberg, 2014), 
kabinpersonal (Lindgren, Wieslander, Nordquist, Dammström, & Norbäck, 
2009), samt orkestermusiker (Kähäri, Axelsson, Hellström, & Zachau, 2001a). 
Det finns få vetenskapliga studier som inriktar sig på restaurangpersonals 
ljudmiljö och deras subjektiva upplevelse av den i Sverige. Därav intresset för att 
genomföra denna studie.  
3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om restaurangpersonal blir utsatt för 
hörselskadligt buller på arbetet och om det föreligger skillnad i ljudnivå mellan 
restaurangens olika yrkeskategorier (kock, diskare, servitör/servitris och 
bartender). Studien vill även utröna de anställdas subjektiva upplevelse av 
ljudmiljön och eventuella upplevda fysiska eller psykiska konsekvenser. 
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4. Metod 
4.1. Design och Urval 
Vald forskningsdesign för undersökningen tillföll fallstudie, som enligt Bryman 
(2011) ger en mer detaljerad och mer ingående analys av ett fall, vilket studiens 
syfte var. Urvalet för fallstudiet skedde via bekvämlighetsurval och kvantitativ 
forskningsstrategi valdes vid insamling och analys av data.  
Den restaurang som valdes var en á la carte restaurang. Både ägaren och 
hovmästaren tillfrågades först om intresse att restaurangen skulle delta i studien. 
De anställda tillfrågades senare muntligt om de önskade ingå i studien i samband 
med ljudnivåmätning. Antalet anställda med arbetsuppgifter av intresse för 
studien varierar med säsongen, vid tidpunkten för mätning fanns 10 anställda med 
varierande typ av arbetsuppgift: 3 kockar, 2 diskare, 2 pizzabagare/bartender, och 
3 servitörer/servitriser. 
4.2. Beskrivning av restaurang 
Restaurangen var på andra våningen i ett centralt beläget köpcentrum, har sin 
ingång inne i köpcentret och det fanns inga andra restauranger eller caféer i 
samma våning. Restaurangen hade alkoholtillstånd men ingen barservering, all 
mat och dryck serverades vid bordet av servitör/servitris. Musik spelades i 
matsalen hela dagen via flera högtalare placerade runt hela lokalen. Även i köket 
spelades musik från en privat mediaspelare som var kopplad till en mobiltelefon. 
Matsalen var på 80m2 och rymde 72 sittplatser. Golvet i matsalen bestod av 
Tarkett och stengolv, träpersienner fanns vid alla fönster ut mot gatan och mot 
köpcentret. Gästerna satt i bås med ”tak” av tegel. Det fanns dekorationer och 
tavlor på väggar och det hängde även dekorationer över taket. Tillagning av pizza 
och beredning av dricka skedde bakom bardisken som var vänd mot matsalen.  
Övervägande material i köket var kakel och plåt. Imkåpa (fläkt med utsug) var 
placerad över spis, ugn, fritös och stekbord. Inblås var centralt placerat i köket för 
tryckutjämning. I anslutning till köket fanns diskrummet med en diskmaskin. 
Figur 1 visar en generell skiss över restaurangen och är endast en ungefärlig 
beskrivning av en del av lokalerna. Restaurangen var välbesökt under lunchen på 
vardagarna. På helgen förekom det mindre gäster till lunch, men desto fler gäster 
på kvällarna. Flera servitörer hade delat arbetspass, där de började kl. 11.00 till 
kl. 14.00 eller 15.00 för att senare återkomma kl. 17.00 till stängningstid (kl. 22.00 
vardagar eller kl. 23.00 helger). 
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Figur 1. Skiss över kök, matsal, diskrum och bar. 

4.3. Mätinstrument 
Tidigare studier som undersökt om en viss population utsätts för hörselskadligt 
buller har använt sig av en bullerdosimeter för att mäta olika ljudnivåer under 
personens hela arbetsdag. Denna studie har följt den metod som bland annat Green 
och Anthony (2015) använt sig av och mätt med personburen bullerdosimeter. 
Ljudnivåmätning skedde med en bullerdosimeter med loggningsfunktion från 
Brüel & Kjær 4445, klass 2. Bullerdosimetern följde standarden SS-EN 61252, 
som uppgav speciella kriterier för en personburen bullermätare. Följande 
inställningar valdes till bullerdosimetern. Vald intervall 50-120 dB(A). 
Tidsvägning vald på ”Fast”. Fast valdes då den används för de flesta typer av 
ljudnivåmätning. Tidsintervall för mätning valdes att mäta en gång var femte 
sekund. Frekvensvägning A-vägning. Frekvensvägning för impulstoppar C-
vägning. 1/1 oktav bandbredd. För att säkerställa att utrustningen mätte på 
tillförlitligt sätt kalibrerades bullerdosimetern med kalibrator Typ 4231 
(Andersson, 2014).  
4.4. Ljudnivåmätning 
Testledaren kom till restaurangen innan skiftet började för att instruera personal. 
Efter att deltagaren muntligt hade godkänt sin medverkan och informerats om 
undersökningens natur och frivilliga deltagande placerades bullerdosimetern på 
kläderna och mikrofon på optimalt sätt. Bullerdosimetern fästes bak på 
byxlinningen och mikrofonen placerades i enlighet med AFS (2005) 
rekommendationer 10 cm från örat, i skjortkragen. Mikrofonen placerades vänd 
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från munnen för att inte få med oavsiktliga värden från egna talet. Anteckningar 
fördes över förväntad arbetstid och typ av arbetsuppgift som utfördes. Mätningens 
duration varierade beroende av deltagarens arbetspass. Mätningar utfördes på en 
deltagare från varje yrkeskategori en dag i taget, under dagtid. En deltagare mättes 
dock under två tillfällen, där mätning skedde både kvällspass ena dagen och 
dagspass dagen efter. Vid slutet av arbetspasset avlägsnades bullerdosimetern av 
testledare. Testledaren återvände till restaurangen och förde protokoll över antalet 
gäster kl.12.00, 13.00 samt 14.00. 
4.5. Enkätundersökning 
Efter utförda ljudnivåmätningar genomfördes en enkätundersökning. Innan 
enkäten delades ut gjordes en pilotundersökning vilket enligt Bryman (2011) är 
av vikt för att säkerställa att frågorna fungerar som planerat och att studien i sin 
helhet blir bra. Enligt Bryman (2011) ska inte samma personer som ingått i 
pilotstudien vara delaktiga i den utvalda populationen, vilket hade tagits i 
beaktande i denna studie. En person tillfrågades om intresse fanns att fylla i 
enkäten i syfte att ta reda på om den var tydlig att förstå. Personen själv arbetade 
inom restaurangbranschen vilket var avgörande för att kunna svara på frågorna. 
Inga ändringar i enkätens frågor behövde göras.  
Enkäten hade tidigare konstruerats i syfte att användas i en undersökning gällande 
förskolepersonalens exponering av buller (Edström & Löfgren, 2012). Enkäten 
omstrukturerades för att passa denna undersökning. Två veckor efter mätning med 
bullerdosimeter lämnades enkäten (bilaga 2) ut till personalen. Informationen om 
studiens syfte samt förklaring till enkätundersökningen gavs muntligt, även ett 
skriftligt informationsbrev (bilaga 3) bifogades. Testledaren fanns på plats en 
stund ifall det skulle uppstå frågor. En låda lämnades kvar där personalen kunde 
lägga sina ifyllda enkäter för att försäkra sig om att deras svar förblev anonyma. 
Den skriftliga informationen benämnde studiens syfte och att deltagandet var 
frivilligt och anonymt. Det framkom även kontaktuppgifter ifall ytterligare frågor 
skulle uppstå. Enkätundersökningen delades ut i syfte att ta reda på personalens 
egna upplevelser av ljudnivån på arbetet. 
Enkätfrågorna 1-8 behandlade frågor om kön, ålder, vilken arbetsmiljö personen 
arbetade i med svarsalternativ: köket, diskavdelningen, matsalen och baren, antal 
arbetade år, arbetstid med svarsalternativ: heltid, deltid eller övrigt och om 
personen upplevde hög ljudnivå på arbetet med svarsalternativ: aldrig, 
någon/några dagar i veckan, dagligen och vet inte. På frågan om personen 
upplevde ljudnivån högre vid någon tidpunkt fanns svarsalternativ: förmiddag, 
lunch, eftermiddag, ingen skillnad och vet inte, om personen tyckte några ljud 
upplevdes som extra starka med svarsalternativ: slammer från grytor, ljud från 
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bestick/porslin, ljud från ventilationer, hög musik, ljud från pratande/skrattande 
gäster, annat och vet inte.  
Frågorna 9-12 tog upp eventuell fysisk och psykisk påverkan av ljudnivån med 
svarsalternativ: aldrig, en gång i veckan, 2-4 gånger i veckan, 5-6 gånger i veckan, 
dagligen och vet inte.  
Fråga 13 gällde hur den egna hörseln upplevdes, med svarsalternativ: bra, mindre 
bra och vet inte samt om personen hade genomgått någon hörselundersökning 
med svarsalternativ ja eller nej. Fråga 14 besvarades endast om respondenten 
svarat ja på föregående fråga angående vilket resultat hörselundersökningen gav, 
med svarsalternativ: hörselnedsättning, tinnitus eller annat. Sista frågan gällde om 
det diskuterades ljudmiljö på arbetet med svarsalternativ: ja, nej och vet inte. Det 
fanns även möjlighet för respondenten att kommentera övriga frågor kring 
ljudmiljön på arbetsplatsen. 
4.6. Databehandling 
4.6.1. Ljudnivåmätning och statistisk analys 
För att överföra data från bullerdosimeter till bärbar dator (Hewlett Packard 
Pavillion) användes programmet 7825 Protektor som laddades ner från Brüel & 
Kjærs hemsida. För framställning av figurer av datan från bullerdosimeter 
användes Microsoft Office, Excel. Statistikprogrammet IBM SPSS användes för 
att utröna om eventuell signifikans förelåg mellan yrkesgrupperna med hjälp av 
Envägs-ANOVA med Post Hoc test. 
4.6.2. Enkätundersökning 
För analys av data från enkätundersökningen användes Microsoft Office, Excel. 
Deskriptiv statistik användes för att analysera frågorna och skapa diagram. Alla 
frågor figurerar inte i diagramform utan står i löpande text.  
4.7. Etiska aspekter 
I samband med ljudnivåmätningen gavs en muntlig information om studiens syfte 
och vald metod. Vid enkätundersökning informerades deltagarna både muntligt 
och skriftligt (bilaga 3) om studiens syfte och vald metod. Deltagarna 
informerades att enkätsvaren skulle behandlas anonymt samt att deltagandet var 
frivilligt och kunde när som helst avbrytas. Information till deltagarna i denna 
studie grundar sig på lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS 2003:460). Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och 
respekten för människovärdet vid forskning. 
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4.8. Etiska dilemman 
Om resultatet visat att övre insatsvärden (gränsvärden) överskridits hade vi enligt 
audionomens etiska kod, upplyst om skaderisker inom hörselområdet och 
informerat personal om god ljudmiljö. Muntlig information hade delgivits 
arbetsgivaren för att medvetandegöra personen om höga ljudnivåer och därmed 
möjliggöra adekvat agerande enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. 
5. Resultat 
5.1.  Resultat från ljudnivåmätningar 
Samtliga uppmätta värden på de olika yrkeskategoriernas ljudnivåmätning 
redovisas enligt tabell 3. 
Kock 
Första mättillfället gjordes på kocken, mätningen varade 7 timmar och 15 minuter 
och resultatet visade LAeq på 77 dB(A) något som gav en LEX,8h på 76,6 dB(A). 
Det uppmätta värdet för LpCpeak var 124,7 dB(C). Det observerade antalet gäster 
som befann sig i matsalen Kl. 12.00 och kl.13.00 var 72 gäster, Kl.14.00 befann 
sig 20 gäster i matsalen. 
Bartender 
Dag två utfördes mätningen på bartendern, mätningen varade 3 timmar och 49 
minuter, resultatet visade en LAeq på 74,5 dB(A) som gav ett LEX,8h på 70,8 dB(A). 
Uppmätt värde för LpCpeak var 122,1 dB(C). Restaurangen var fullsatt (72 gäster) 
kl.12.00 och 13.00, kl. 14.00 befann sig 15 gäster i lokalen.  
Servitör 
Dag tre utfördes mätningen på servitören och mätningen pågick 4 timmar och 6 
minuter, resultatet visade en LAeq på 76,3 dB(A) och gav ett LEX,8h på 73,1 dB(A). 
Det uppmätta värdet för LpCpeak var 126,5 dB(C). Mellan kl. 12.00 och 13.00 
befann sig 72 gäster i matsalen, kl. 14.00 fanns det 25 gäster.  
Diskare 
Sista mätningen utfördes på diskaren, mätningen varade 5 timmar och 50 minuter, 
resultatet visade en LAeq på 75,8 dB(A) och ett LEX,8h på 73,6 dB(A). Uppmätt 
värde för LpCpeak var 125,7 dB(C). Mellan kl. 12.00 och 13.00 var matsalen fullsatt 
(72 gäster), kl. 14.00 befann sig 10 gäster i matsalen.  
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Tabell 3. Sammanställer uppmätta ljudnivåer, där LAeq är en ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå, 
LpCpeak är momentan ljudtrycksnivå mätt med C-vägd filter, LEX,8h är den normaliserade 
ekvivalenta ljudtrycksnivån, LAFMax är maximal A-vägd ljudtrycksnivå och LAFMin är minimal 
A-vägd ljudtrycksnivå 
Yrke LAeq (dB 

(A)) 
LAFMax 
(dB(A)) 

LAFMin 
(dB(A)) 

LLpeak 
dB(C) 

LEX,8h dB(A) 
Kock 77 105,8 52,2 124,7 76,6 
Bartender 74,5 106,3 52,3 122,1 70,8 
Servitör  76,3 106,1 53,6 126,5 73,1 
Diskare 75,8 112,8 52,4 125,7 73,6 

Figurerna 2 till 5 visar ljudnivåer över tid under hela arbetspasset för de olika 
yrkeskategorierna. De ljusgråa fälten visar alla registrerade mätvärden, och den 
svarta linjen är en regressionslinje med glidande medelvärde. Kockens uppmätta 
värden visar hög ljudintensitet under större delen av mättiden. Figur 4 med 
ljudnivåer för servitören visar en tydlig uppgång vid kl. 11.30 som avtar vid ca 
13.00. Figur 5 tillhörande diskaren uppvisar höga ljudtoppar som inte förekommer 
lika mycket i de andra figurerna.  

 
Figur 2. Ljudnivåer över tid för kockens hela arbetspass. Alla registrerade mätvärden visas i 
ljusgrå fälten, den svarta linjen är en regressionslinje med glidande medelvärde. Observera att 
y-axeln startar vid 55 dB(A). 
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Figur 3. Ljudnivåer över tid för bartenders hela arbetspass. Alla registrerade mätvärden visas 
i ljusgrå fälten, den svarta linjen är en regressionslinje med glidande medelvärde. Observera att 
y-axeln startar vid 55 dB(A). 

 
Figur 4. Ljudnivåer över tid för servitörens hela arbetspass. Alla registrerade mätvärden visas 
i ljusgrå fälten, den svarta linjen är en regressionslinje med glidande medelvärde. Observera att 
y-axeln startar vid 55 dB(A). 
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Figur 5. Ljudnivåer över tid för diskarens hela arbetspass. Alla registrerade mätvärden visas i 
ljusgrå fälten, den svarta linjen är en regressionslinje med glidande medelvärde. Observera att 
y-axeln startar vid 55 dB(A). 
Uppmätta ljudnivåer från de olika yrkeskategorierna under tiden då flest gäster 
befann sig i lokalen, det vill säga mellan klockan 11.30 till 13.00 redovisas i figur 
6 som en jämförelse. Under just denna tidsperiod har servitören högst uppmätta 
värden, följt av kocken i mörkare grå nyans. Svarta linjen visar bartenderns 
uppmätta värden följt av diskarens värde under denna period. 

 
Figur 6. Bullerexponering mellan kl. 11.30 till 13.00 för de olika yrkeskategorierna. Observera 
att y-skalan börjar vid 60 dB(A). 
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5.2. Skillnad i ljudnivå mellan yrkeskategorierna 
Statistisk analys av mätvärdenas numeriska värden (Envägs-ANOVA med Post 
Hoc) för hela arbetspasset visade på statistisk signifikanta skillnader mellan 
grupperna (p ˂ 0,05). Medelvärden för kockens och diskarens ljudnivåmätningar 
var statistiskt signifikant högre än för servitörens och bartenderns (p=0,00).  
Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan servitörens och bartenderns 
mätvärden. Däremot fanns det statistiskt signifikanta skillnader mellan kock och 
diskare, där det framgår att medelvärdet för kocken är högre. Det är numeriska 
mätvärden som ligger till grund för analys av denna statistik. 
5.3. Subjektiv upplevelse av ljudmiljön 
Samtliga anställda svarade på enkäten, av dessa var åtta män och två kvinnor. 
Svarande var mellan 16 år och 54 år som ger en medelålder på 37,5 år. Tre 
respondenter svarade att de mest arbetade i köket, två stycken ansåg att de vistades 
i både köket och diskavdelning. Tre respondenter vistades mest i matsalen, en 
respondent ansåg sig vara i både bar och matsalen och en respondent vistades 
endast i baren. Spannet för arbetade år inom restaurangbranschen varierade 
mellan ½ år till 30 år, medelvärdet på arbetade år var på 11,5 år. Fyra av 
respondenterna hade arbetat mer än tio år. Majoriteten av respondenterna arbetade 
heltid (7 respondenter).  
Fyra av fem som arbetade i köket/diskavdelning angav att de upplevde hög 
ljudnivå på arbetet dagligen eller någon/några dagar i veckan. Något som tre av 
fyra som arbetade i baren/matsalen också angav, där en respondent inte svarade 
på frågan. Två respondenter upplevde ”aldrig” att det uppstod hög ljudnivå på 
arbetet en från köket/diskavdelning och en respondent från baren/matsalen (se 
figur 7). 

  
Figur 7. fråga rörande tycker du att det är hög ljudnivå på arbetet, n=9. 
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Majoriteten (7 respondenter) angav att de upplevde högre ljudnivå under lunchen 
(kl.11-13). Två respondenter angav ”vet ej” och en respondent upplevde ”ingen” 
skillnad”. Angående frågan om det fanns ljud som upplevdes som extra starka 
under arbetsdagen (se figur 8) svarade 4 av 5 som arbetade i Bar/Matsalen att ljud 
från pratande/skrattande gäster upplevdes som extra starka. En respondent från 
samma kategori upplevde däremot att ljud från bestick/porslin som extra starka. 
Från kategorin Köket/Diskavdelningen upplevde tre respondenter att ljud från 
bestick/porslin var extra starka övriga valde slammer från grytor/kastruller.  

 
Figur 8. fråga rörande vilka ljud upplevs som extra starka under arbetsdagen, n=10. 
5.4. Upplevda fysiska och psykiska konsekvenser 
På frågorna som berörde respondenternas eventuella psykiska och fysiska 
konsekvenser av ljudnivån (se figur 9) svarade fem av tio att de inte upplevde värk 
i nacke och axlar, resterande fem respondenter ansåg sig ha ont någon gång i 
veckan. Mer än hälften upplevde inte att de hade svårigheter att höra efter en dag 
på arbetet, tre respondenter upplevde svårigheter att höra efter arbetet 2-4ggr i 
veckan. Majoriteten ansåg sig inte bli stressade på grund av ljudnivån, eller att 
arbetsuppgifterna blev påverkade av ljudnivån. Nio av tio tycker att de har bra 
hörsel, två respondenter har genomgått en hörselundersökning som visade på en 
hörselnedsättning. Ingen av de tillfrågade upplevde sig ha tinnitus. Vad gäller 
frågan om ljudmiljön diskuteras på arbetsplatsen svarade fem att det inte 
diskuteras, fyra svarade att det diskuterades medan en svarade ”Vet inte”. 
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Figur 9. frågor rörande psykiska och fysiska konsekvenser, n=10. 
6. Diskussion  
6.1. Metoddiskussion 
6.1.1. Design och Urval 
Fallstudie valdes som forskningsdesign för att få möjlighet att undersöka 
studieobjektet mer ingående (Bryman, 2011). Denna forskningsdesign valdes 
även med tanke på uppsatsens tidsram. Designen gör att det endast går att uttala 
sig om den undersökta restaurangen och dess personal, det innebär att 
generalisering kring populationen inte går att dra (Bryman, 2011). Utgångspunkt 
för denna studie följer tidigare undersökningar där forskningsstrategin har varit 
kvantitativ gällande insamling av data med hjälp av olika insamlingstekniker 
såsom ljudnivåmätningar, enkätundersökning och analysering av dessa resultat 
(Green & Anthony, 2015; To & Chung, 2014; Lao et al., 2013). 
Bekvämlighetsurval valdes då tillgång till den specifika restaurangen finns 
tillgänglig till författarna. Bryman (2011) anser dock att det inte går att 
generalisera resultaten med denna urvalsstrategi. För en mer jämförande studie 
hade det krävs ett större antal deltagare samt slumpmässigt urval av studieobjekt. 
6.1.2. Ljudnivåmätningen – genomförande och tillvägagångssätt  
För att säkerställa en reliabel ljudnivåmätning följdes AFS (2005) 
rekommendationer vad gäller kalibrering av utrustning som utfördes av Arbets-
och miljömedicinska analyslaboratoriet på USÖ. Även placering av 
bullerdosimeter på personalen följde gällande rekommendationer (AFS, 2005).  
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Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2013) menar att validitet behandlar frågan 
om giltighet i det vi mäter, att vi mäter det vi avser att mäta, och där hög validitet 
kan sägas vara avsaknad av systematiska fel. Den mätmetoden som valdes till 
denna studie ansågs vara förenlig med studiens primära syfte, det vill säga att 
registrera olika ljudnivåer över tid. Bullerdosimetern var ett nödvändigt och 
medvetet val av mätinstrument. Detta val grundar sig i en önskan att mäta hur 
mycket de enskilda deltagarna utsätts för olika ljudnivåer beroende av sina 
arbetsuppgifter. Deltagarna var inte stationära på en specifik plats utan rörde sig i 
flera miljöer med varierande ljudmiljö, därav behovet av personburen 
mätutrustningen istället för stationär.  
Bristande tillgång till fler bullerdosimetrar gjorde det svårt att mäta alla deltagare 
under samma dag. Mätningen skedde istället under loppet av fyra dagar och kan 
innebära variation i ljudnivåer beroende på bland annat antalet gäster vid de olika 
mättillfällena. Trots noggrann dokumentering av ljudnivåmätningen för att 
underlätta replikerbarheten av mätningen kan det vara svårt att få liknande 
mätresultat på grund av denna differens, samt på grund av yttre faktorer såsom till 
exempel varierande antal gäster. 
Alla deltagare utom kocken har delat arbetspass med varierande arbetstimmar, 
något som innebär att de arbetar några timmar dagtid och återkommer senare på 
kvällen. För dessa deltagare innebar det att endast halva arbetsdagen mättes. Valet 
att bortse från kvällspasset föll på grund av att författarna ville anpassa övriga 
deltagares arbetspass mot kockens arbetspass, som endast var under dagtid. I ett 
begynnande stadium mättes servitörens dagspass och kvällspass, men då 
författarna endast väljer att analysera insamlad data under dagtid väljs mätningen 
under kvällstid bort. 
Det kan finnas anledning att diskutera att flertalet av tidigare studier redovisar de 
uppmätta resultaten olika, där det inte alltid framgår om det är LAeq eller LEX,8h som redovisas. Författarna anser att detta kan försvåra jämförelse av mätresultat 
mellan studierna. De flesta studier har olika förhållningssätt till studieobjektet vad 
gäller mättid, mätprocedur och om mätningen har skett under helgen eller endast 
vardag. To och Chung (2014) har till exempel använt sig av Leq,1-h med en klass 
1 ljudnivåmätare och mätt båda morgon, eftermiddag och kväll. Green och 
Anthony (2015) uppger däremot inte vilken klass deras bullerdosimeter har, och 
mäter endast dagtid och inte kvällstid eller helg.  
De studier som undersöker bullerexponering och dess eventuella konsekvenser på 
restaurangpersonal såsom Green och Anthony (2015), Lao et al. (2013) och To 
och Chung (2014) är tvärsnittsstudier. Bryman (2011) stipulerar att denna typ av 
forskningsdesign undersöker populationen har det vid en specifik tidpunkt. 
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6.1.3. Statistisk analys 
I samband med den statistiska analysen av mätvärden används Envägs-ANOVA 
med Post Hoc för uträkning av de numeriska värdena. I analysen används 
medelvärden för att finna om statistiskt signifikanta skillnader finns. Men dessa 
värden är endast medelvärdesbeskrivning av alla samlade mätvärden och inte 
relativa värden.  
6.1.4. Enkätundersökning- genomförande och tillvägagångssätt 
Studien använder sig inte av validerad enkät utan anpassar frågorna utifrån 
tidigare konstruerad enkätundersökning. Valet att använda sig av icke validerad 
enkät föll på grund av bristande kunskap från författarna om tillgång till 
validerade enkät. Vid utdelning av enkäten blev testledaren ombedd att förtydliga 
vissa frågor, detta kan bero på brister i enkätfrågornas struktur eller 
språkförbistringar hos respondenterna. Vad gäller frågor rörande respondenternas 
eventuella fysiska och psykiska påverkan av ljudmiljön kan det vara tveksamt om 
frågorna är tillräckligt omfattande för att kunna dra slutsatser att det är ljudmiljön 
som är bakomliggande orsak till svaren. Validerad enkät eller semistrukturerad 
intervju hade i detta fall varit en mer tillfredsställande metod för att få svar på 
denna fråga.  
Pilotundersökningen utfördes på en jämförbar deltagare i förhållande till 
populationen, något Bryman (2011) anser bör göras om inte undersökningen 
använder sig av validerade frågor. Författarna valde att inte revidera enkäten då 
deltagaren av pilotundersökningen inte hade några anmärkningar gällande 
enkätens struktur eller av frågornas tydlighet. 
Trots att det framgick tydligt i enkäten på frågan i vilken arbetsmiljö den anställde 
arbetar mest, där ett alternativ kan väljas är det flera personer som kryssar i fler 
alternativ. Då flera respondenter valde två miljöer de ansågs vistas i sammanslås 
dessa miljöer. Kök och diskavdelning grupperades och bar och matsal likaså. En 
orsak till att respondenterna ansåg att de vistas i bägge miljöer kan bero på 
restaurangens planlösning.  
Vad gäller sista frågan: ”Diskuteras ljudmiljö på din arbetsplats?” kan frågan ha 
tolkats på olika sätt av respondenterna. Vissa uppfattade det som, om frågan har 
diskuterats dem emellan. Andra uppfattade frågan som, om arbetsgivaren 
informerar om ljudmiljön. Frågan borde ha varit mer tydlig för att undvika 
missförstånd. 
Enkätundersökningen kan replikeras då utförlig dokumentation har redovisats. 
Svaren kan däremot variera på grund av yttre faktorer såsom förändringar i 
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ljudmiljö som i sin tur kan ge konsekvenser i respondenternas subjektiva 
upplevelser. Enkätens tillförlitlighet gällande svaren beror på bland annat antalet 
respondenter och på om urvalet är representativt för populationen, dock är det 
omöjligt att göra generaliseringar Bryman (2011). Samtliga anställda på denna 
restaurang svarade på enkäten, att svarsfrekvensen är hundra procent gör att 
svaren är representativa för just denna restaurang dock inte för andra restauranger.  
6.2. Resultatdiskussion 
6.2.1. Blir restaurangpersonalen utsatt för hörselskadligt buller på arbetet? 
Enligt AFS (2005) föreskrifter finns det en hörselskaderisk om 
bullerexponeringen överstiger undre insatsvärde på 80 dB(A). Resultaten från 
denna studies ljudnivåmätningar överskred inte dessa värden, spannet för LEX,8h varierade mellan 70,8 dB(A) och 76,6 dB(A). Andra studier som också fokuserat 
på restaurangpersonalens bullerexponering visar på en stor variation mellan 
uppmätta värden, där lägsta värdet är 69 dB(A) och högsta 95,4 dB(A) (Green & 
Anthony, 2015; Lao et al., 2013). Lao et als. (2013) studie kunde påvisa att det 
förekom bullerrelaterad hörselnedsättning hos 23,7 procent av 
restaurangpersonalen samtidigt som To och Chungs (2014) studie inte kunde 
påvisa detsamma. Orsaken till dessa skillnader går inte att relatera till en enskild 
faktor men kan vara individuella för studieobjektet, till exempel kan det vara 
beroende på tidpunkten för mätningen eller beläggningen på restaurangen. 
Resultat från dessa studier visar att det inte finns en konsensus kring om denna 
population utsätter sig för hörselskadligt buller på arbetet eller inte. Detta då vissa 
studiers mätresultat visar på att personalen blir utsatt för hörselskadligt buller och 
andra studier inte. 
Denna studie visar att deltagarna utsätts för impulstoppvärden som varierar 
mellan 122,1 dB(C) och 126,5 dB(C). Dessa värden understiger visserligen 
gällande insatsvärden på 135 dB(C) enligt AFS (2005), men kan enligt (Lie et al., 
2015; Johansson, 2002; Sliwinska-Kowalska & Kotylo, 2007) generera negativa 
fysiska och psykiska konsekvenser. Enligt Sliwinska-Kowalska och Kotylo 
(2007) kan plötsliga impulsljud över 100 dB(A) ge en tillfällig eller permanent 
hörselskada momentant.  
Trots att de uppmätta ljudnivåerna inte överstiger insatsvärden och 
respondenterna angav minimal förekomst av tinnitus, hyperakusis och 
hörselnedsättning enligt enkätundersökningen kan det finnas en risk för 
utveckling av en hörselskada på grund av buller.  Sliwinska-Kowalska och 
Pawelczyk (2013) åskådliggör det faktum att det finns individuella skillnader i 
prevalens av hörselskador på grund av buller, bland annat på grund av genetiska 
faktorer. Andra faktorer som också är individuella är den förstärkning av 
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inkommande ljud, där individuella skillnader i öronmusslans och hörselgångens 
utformning ger olika förstärkning (Emanuel & Letowski, 2009).  
Några av deltagarna upplevde att de hade svårigheter att höra efter arbetet några 
gånger i veckan. Trots att det rör sig om deltagarnas subjektiva upplevelse kan det 
ändå tyda på att det kan finnas en dold problematik i form av tillfällig 
hörselnedsättning. Kujawa och Liberman (2009) konstaterade i sina experiment 
att det sker progressiva konsekvenser av tillfällig hörselnedsättning på grund av 
buller som inte är synbart påtagliga förrän efter månader eller år av exponering.  
Fastän resultat från ljudnivåmätningarna från denna studie visar att deltagarna inte 
överskrider insatsvärden finns det studier som visar att värden runt 82 dB(A) är 
tillräckligt starka för att generera en bullerrelaterad hörselnedsättning (Chung et 
al., 2012). Något som kan ge intrycket av att de nuvarande regelverken möjligen 
inte är tillräckligt restriktiva vid prevention av hörselskador.  
6.2.2. Finns det skillnad i ljudnivå mellan restaurangens yrkeskategorier? 
Vad gäller resultatet från den statistiska analysen av mätvärdenas numeriska 
värden med Envägs-ANOVA med Post Hoc kan det utläsas statistiskt signifikanta 
skillnader mellan personalen som arbetar i köket/disavdelningen som har högre 
medelvärden än de som arbetar i bar/matsal.  Vid tolkning av dessa resultat bör 
det tas i beaktning att det finns fler mätvärden från både kock och diskare jämfört 
med bartender och servitör på grund av olika mättider, något som kan påverka 
resultatet.  
Resultat från denna studies ljudnivåmätning anger att den yrkeskategori som 
utsätter sig för högsta dagliga bullernivå är kocken med LEX,8h 76,6 dB(A). Detta 
kan jämföras med andra studier såsom Green och Anthonys (2015) studie där 
kocken uppgavs ha högsta ljudnivåer på vissa undersökta restauranger, dock inte 
i alla. Lao et al. (2013) uppger däremot att kocken är den anställde som är mest 
utsatt för höga ljudnivåer med anmärkningsvärda medelvärden på uppemot 92,9 
dB(A). Att det kan förekomma höga ljudnivåer i köket stämmer överens med vad 
som framkommit i enkäten där flera av respondenterna som arbetar i köket har 
uppgett grytor/kastruller och bestick/porslin som extra starka ljudkällor.   
I föreliggande studie var det diskaren som uppmätte hög LpAFmax där värdet 112,8 
dB(A) ligger nära gränsvärdet på 115 dB(A). En bidragande orsak kan vara 
diskmaskinen som orsakar hög ljudnivå vid användning, samt att stora imkåpor, 
väggar av kakel och golv av klinkers reflekterar ljud. Detta resultat stämmer 
överens med Lao et al. (2013) som i sin studie konstaterar att de högsta uppmätta 
nivåerna finns i kök och diskrum. 
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Under lunchtid uppmättes de högsta ljudnivåerna hos servitören såsom beskrivet 
i figur 6, en bidragande orsak till detta kan vara att prat och skratt bland gästerna 
skapar höga ljudnivåer. Detta konstaterar även To och Chung (2014) i sin studie, 
att ju fler gäster som befinner sig i restaurangen desto högre ljudnivå. 
Anledningen till detta menar To och Chung (2014) är att gästerna måste höja sina 
röster för att kunna kommunicera.  
6.2.3. Vad är personalens subjektiva upplevelse av ljudnivån? 
Majoriteten av personalen upplevde hög ljudnivå på arbetet dagligen eller någon 
dag i veckan. Svaren fördelades homogent mellan de olika yrkeskategorierna.  
Personalen som vistades i både kök och diskrum uppgav att de upplevde höga 
ljudnivåer. Under lunchen uppgav de flesta att ljudnivån blev ännu högre, extra 
starka ljud förekom från grytor, kastruller, bestick och porslin. Även Rusnock och 
Bush (2012) nämner att köksredskap kan vara störande ljudkällor som påverkar 
ljudmiljön negativt. Lao et al. (2013) uppger andra störande ljudkällor i köket 
såsom diskmaskin, ventilationssystem, och även spisen. 
Flertalet av respondenterna som arbetar i baren/matsalen upplevde att det är 
högljutt dagligen eller någon dag i veckan, där de uppgav att prat och skratt från 
gästerna var främsta ljudkällan. Respondenternas subjektiva upplevelse kan i viss 
mån bekräftas med hjälp av resultaten från ljudnivåmätningen i figur 6 där 
servitörens uppmätta ljudnivå under just denna tidsperiod stiger markant. Att 
restaurangen var fullbelagt kan påverka ljudnivån överlag, något To och Chung 
(2014) bekräftar i sin studie, ju fler gäster, desto högre ljudnivå i restaurangen. 
6.2.4. Upplever personalen fysiska och psykiska konsekvenser? 
Svaren som berör respondenternas upplevelse av eventuella fysiska eller psykiska 
konsekvenser av ljudmiljön på arbetet visar att hälften känner spänningar 
och/eller värk i nacke och axlar. Dessa svar skulle kunna tyda på att ljudnivån 
påverkar respondenterna negativt, då sju av nio personer ansåg att det förekom 
höga ljudnivåer på arbetsplatsen. Den subjektiva upplevelsen av att det 
förekommer höga ljudnivåer skulle i dessa fall kunna leda till muskelspänningar 
och värk enligt Johansson (2002). Det går dock inte enligt författarna att definitivt 
fastställa att upplevelsen av höga ljudnivåer är orsaken till dessa obehag. Gentzler 
och Smither (2012) menar att restauranganställda inte bara utsätts för höga 
ljudnivåer, utan även för repetitiva rörelsemönster, värme och skarpa föremål. 
Dessa faktorer kan leda till belastning framförallt för rygg, nacke och axlar 
(Gentzler & Smither, 2012).  
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Resultaten från enkätundersökningen visar att två av de manliga respondenterna 
uppger att de har en hörselnedsättning. Det framkommer inte hur respondenternas 
hörselnedsättning har uppkommit men en möjlig anledning skulle kunna vara 
relaterad till buller på arbetet. Trots att denna studie inte kunde finns ljudnivåer 
som översteg arbetsmiljöverkets stiftade värden i denna restaurang, kan 
respondenterna ha blivit utsatta för hörselskadligt buller på en annan restaurang 
de eventuellt arbetat i. Tidigare studier har visat på individuella skillnader mellan 
restauranger när det gäller ljudnivåer (Green & Anthony, 2015; To & Chung, 
2014; Lao et al., 2013). 
Det finns flera bidragande faktorer till bullerrelaterad hörselnedsättning inom 
restaurangbranschen förutom höga ljudnivåer, såsom att ha arbetat i flera år (Lao 
et al., 2013), att vara äldre och att vara man (AV, 2015; Mayer et al., 2002; Kurmis 
& Apps, 2007) men även individuella faktorer (Sliwinska-Kowalska & 
Pawelczyk, 2013). Medelvärdet på arbetade år i denna studie var 11,5 år, där fyra 
av respondenterna har arbetat i mer än tio år. Merparter av deltagarna var män (8), 
och medelåldern var 37,5 år. En tanke författarna begrundat rör sig kring om 
respondenterna som passar in i kategorin ovan finns i riskzonen för en framtida 
hörselskada med tanke på andra bidragande faktorer. Det kan dock påpekas att det 
kan finnas okända confoundings (stör-faktorer) som författarna inte har insikt i. 
Exempel på dessa kan vara om personen har ett fritidsintresse som innefattar höga 
ljudnivåer eller vara genetisk predisponerad till bullerorsakad hörselnedsättning 
(Sliwinska-Kowalska & Pawelczyk, 2013). 
Majoriteten av respondenterna ansåg inte att de blev stressade på grund av 
ljudnivån eller att arbetsuppgifterna blev påverkade. Dessa uppgifter kan vara 
relaterade till att ljudnivåmätningarna inte visade på alltför höga ljudnivåer enligt 
lagstiftningen. En konsekvens av störande och stressande buller kan annars bland 
annat leda till fysiologiska faktorer som i sin tur leder till negativ stress (AV, 
2005). 
Svaren från respondenterna kan uppfattas som en brist på kausalsamband, detta 
då det inte verkar finnas korrelation mellan arbetarnas subjektivt upplevda 
ljudnivå som hög, och avsaknad av förväntade fysiska och psykiska 
konsekvenser. 
6.3. Förslag till framtida forskning 
För framtida forskning kan det vara relevant att göra ljudnivåmätningar på ett 
större antal deltagare och jämföra mellan olika restaurangers uppmätta ljudnivåer.  
Det kan även vara av intresse att mäta vid både helg och kvällstid och jämföra 
mot dagtid och vardag. Denna studie valde enkätundersökning för att utröna 
personalens subjektiva upplevelse av sin ljudmiljö, för en mer djupgående 
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förståelse av respondenternas upplevelse kan en semistrukturerad intervju vara att 
föredra, då följdfrågor kan tillkomma vid behov. 
7. Slutsats 
Resultaten från ljudnivåmätningen visar att restaurangpersonalen i den undersökta 
restaurangen inte utsätter sig för högre ekvivalenta ljudnivåer än stipulerat i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
Vid statistisk analys av mätvärdenas numeriska värden framkommer det statistiskt 
signifikanta skillnader i medelvärden mellan de olika yrkeskategorierna. 
Ljudnivåmätningen visade att kocken var den yrkeskategori som uppmätte de 
högsta ekvivalenta ljudnivåer och att bartendern hade de lägsta ekvivalenta 
ljudnivåer. 
Majoriteten av personalen uppgav att de upplevde höga ljudnivåer på arbetet, där 
övervägande delen av respondenterna angav att det framförallt var under vissa 
tider på dagen, framförallt under lunchen. Vad gäller de eventuella fysiska eller 
psykiska besvären av bullerexponering angav hälften av personalen att de 
upplevde spänningar och/eller värk i nacke och axlar. Majoriteten av personalen 
uppgav dock att de inte upplevde stress eller påverkan i sina arbetsuppgifter på 
grund av buller. 
Denna studie är inte representativ för populationen i stort utan endast för denna 
specifika restaurang.  
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Bilaga 1 - Audiogram 

 
http://www.worker-health.org/noisehearingloss.html 

Audiogrammet visar hur en bullerorsakad hörselnedsättning kan se ut. Vid 
referens till dipp menas att frekvenser från 4000-6000 Hz/ eller 3000-6000 Hz har 
försämrade hörtrösklar. X-axeln representerar frekvenser och Y-axeln 
representerar ljudnivå i dB HL. 
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Bilaga 2 - Enkät 
Enkät till restaurangpersonal 

1. Kön: Man         Kvinna 
2. Hur gammal är du? (ange i år)__________ 
3. Vilken arbetsmiljö arbetar du mest i?( ange ett alternativ) 
      Köket 
      Diskavdelningen 
      Matsalen 
      Baren 
4. Hur länge har du arbetat inom restaurangbranschen? (ange i år)____________ 
5. Hur mycket arbetar du inom restaurangbranschen? 
      Heltid 
      Deltid 
      Övrigt (ange antal timmar/vecka)________________ 
6. Upplever du att det är hög ljudnivå på arbetet? 
      Aldrig 
      Någon /några dagar i veckan 
      Dagligen 
      Vet inte 
7. Upplever du att ljudnivån är högre vid någon tidpunkt? 
      Förmiddag (9-11) 
      Lunch (11-13) 
      Eftermiddag (13-15) 
      Ingen skillnad 
      Vet inte 
8. Finns det några ljud du upplever som extra starka under arbetsdagen? 
      Slammer från grytor/kastruller 
      Ljud från bestick/porslin 
      Ljud från ventilationer 
      Hög musik 
      Ljud från pratande/skrattande gäster 
      Annat:________________________ 
      Vet inte                                                                               Vänligen Vänd blad! 
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Kryssa i det svarsalternativ som bäst stämmer in: 
   Aldrig    en gång     2-4 gånger    5-6 gånger    Dagligen    Vet inte 
                  i veckan     i veckan       i veckan 
9. Upplever du spänningar och värk i  
    nacke och/eller axlar? 
 
10. Upplever du svårigheter att höra efter 
    en dag på jobbet? 
 
11. Känner du dig stressad p.g.a. ljudnivån  
    på arbetet? 
 
12. Upplever du att ljudnivån på ditt arbete 
      påverkar dina arbetsuppgifter? 
 
13. Hur tycker du din egen hörsel är? (Om svaret är bra - fortsätt till fråga 16)       Bra 
      Mindre bra 
      Vet inte 
14. Om svaret är mindre bra – har du genomgått någon hörselundersökning? (Om svaret är nej  
fortsätt till fråga 16)        Ja 
      Nej 
15. Om svaret är ja – vilket resultat gav hörselundersökningen?       Hörselnedsättning 
      Tinnitus (sus, pip eller ringningar i öronen) 
      Annat:___________________________________________________________ 
    
16.  Diskuteras ljudmiljö på din arbetsplats? 
         Ja  
         Nej 
         Vet inte    
        Övriga kommentarer kring ljudmiljön på din arbetsplats 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 - Informationsbrev 
Informationsbrev 

 
Hej! 
Våra namn är Marita och Migdalia, vi är audionomstudenter vid 
Örebro Universitet som skriver vår C-uppsats. I vår studie vill vi ta 
reda på vilka bullernivåer som förekommer i restaurangmiljö och har 
genomfört ett flertal mätningar vid olika tillfällen hos er. Som en 
komplettering till dessa mätningar skulle vi vilja veta hur ni upplever 
er ljudmiljö och ber er därför att svara på några frågor angående 
ljudmiljön på er arbetsplats.  
Frågorna finns i form av ett frågeformulär som vi har lämnat på er 
arbetsplats. Era åsikter är värdefulla för oss och vi vill i förväg tacka 
för er medverkan. Det är självklart frivilligt att delta och era svar 
kommer att hanteras anonymt. Lägg ditt svar i lådan senast den 26/2.  
 
Har du frågor angående studien är du välkommen att ringa eller maila.  
Migdalia van der Schaaf   XXXXX@XXXXX 070XXXXX 
Marita Norberg           XXXXX@XXXXX 070XXXXX 
Susanne Köbler (handledare) XXXXX@XXXXX 019XXXXX 
 
Vi kommer att lämna en kopia av C-uppsatsen i april/maj hos er. 


