
 1 

 

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper 

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå 

Kurs: Examensarbete, Magister, 15 hp 

Vårterminen 2016 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöbuller och dess påverkan på hjärt- kärlsjukdom 

- En litteraturstudie 

- Occupational noise and its impact on cardiovascular diseases 

- A literature review 

Författare: Liselott Eng och Karin Pettersson 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

Abstrakt 

Bakgrund: Buller är ett vanligt förekommande arbetsmiljöproblem vilket kan bidra till ohälsa 

då kroppen påverkas både fysiskt och psykiskt. Vid långvarig bullerexponering kan 

stressreaktioner uppstå i kroppen vilket i sin tur kan leda till förhöjt blodtryck och att risken 

för hjärt- kärlsjukdom ökar. Hjärt- kärlsjukdom är Sveriges största folksjukdom. Trots att 

insjuknandet och dödligheten minskar är detta den vanligaste dödsorsaken i landet. En av 

företagshälsovårdens viktigaste uppgifter är att förebygga ohälsa och bidra till säkra 

arbetsplatser där anställda inte riskerar att bli sjuka eller att skadas. Företagssköterskan har 

specialistkompetens inom omvårdnad i arbetslivet och ska arbeta hälsofrämjande och 

förebygga ohälsa på arbetsplatsen. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vilken påverkan buller i arbetsmiljön har på hjärt- 

kärlsjukdom.                                               

 

Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design valdes som metod. Materialet 

bearbetades med stöd utifrån Polit och Becks (2012) flödesschema.  

 

Resultat: Litteraturstudiens resultat bygger på tio vetenskapliga kvantitativa artiklar. Sju 

kategorier identifierades ur studiernas resultat; hypertoni, ekg-förändringar, hjärtfrekvens, 

blodfetter, hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom och avlida i kardiovaskulära sjukdomar. Resultatet 

av studierna var inte entydigt. De flesta visade att exponering för arbetsplatsbuller påverkar 

kroppen på olika sätt och därmed ökar riskerna för hjärt- kärlsjukdom. Den vanligaste 

påverkan som framkom i studierna var att blodtrycket ökade.  

 

Konklusion: De flesta studierna beskriver ett samband mellan buller och hjärt- kärlsjukdom 

och några studiers resultat styrker inte sambandet. Samtliga studier visar att buller påverkar 

människan, både fysiskt och psykiskt. Förutom själva bullret är det flera faktorer som 

förstärker den påverkande effekten så som stress och skiftarbete.  

 

Nyckelord: arbetsmiljö, buller, företagssköterska, hjärt- kärlsjukdom, hälsofrämjande arbete 

 
 
 
 



 

Abstract 

Background: Noise is a common occupational problem, which can contribute to illness when 

the body is affected both physically and mentally. After long-term exposure to noise, stress 

reactions occur in the body which in turn can lead to increased blood pressure and increased 

risk of cardiovascular disease. Cardiovascular disease is Swedens largest national disease. 

Despite the onset of illness and mortality is decreasing, this is the most common cause of 

death in the country. One of the important tasks of the occupational health care is to prevent 

illness and contribute to a safe workplaces where employees are not likely to fall ill or be 

injured. The occupational health nurse has specialist training in healthcare at work and will 

work to promote health and prevent illness in the workplace. 

 

Purpose: The purpose of this study was to describe the impact that noise in the workplace has 

on cardiovascular disease. 

 

Method: A systematic literature study of descriptive design was selected as the method. The 

material was processed using Polit och Beck (2012) flowchart as support.  

 

Results: The literature study results are based on ten quantitative scientific articles. Seven 

categories were identified from the results of the studies; hypertension, ECG changes, heart 

rate, blood lipids, heart attack, coronary heart disease and death from cardiovascular diseases. 

The result of the studies were inconclusive. Most of the studies showed that exposure to 

occupational noise affects the body in different ways and thus increases the risk of 

cardiovascular disease. The most common effect that emerged from the studies were 

increased blood pressure. 

 

Conclusion: Most studies describe a relationship between noise and cardiovascular disease, 

and some studies' results do not prove the link. All studies agreed that noise affects people 

both physically and psychologically. Besides the noise, there are several factors that reinforce 

the effect as stress and shift work. 

 

Keywords: cardiovascular diseases, health promotion, noise, occupational health nurse, work 

environment 
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1. Inledning 

Buller är ett vanligt förekommande arbetsmiljöproblem vilket kan bidra till ohälsa. Vid 

långvarig och kraftig bullerexponering kan hörselskador uppstå, men det kan även leda till 

stressreaktioner. Stressreaktionerna kan orsaka fysiologiska reaktioner i kroppen som 

exempelvis ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och utsöndring av stresshormoner vilket kan 

öka risken för hjärt- kärlsjukdom (Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS], 2005:16). 

Företagshälsovården har en viktig roll då det gäller att kartlägga bullernivåer på 

arbetsplatserna, informera om riskerna samt där igenom förebygga arbetsrelaterade skador 

och sjukdomar (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). Kraven inom hälso – och sjukvården att arbeta 

evidensbaserat ökar. Samtidigt är det svårt att hinna hålla sig uppdaterad genom den stora 

mängd av medicinska artiklar som publiceras varje år. Det är bara cirka 10 – 15 % av drygt 

1,4 miljoner artiklar som får betydelse i patientarbetet. Att läsa en systematisk 

litteraturöversikt ger bra sammanfattning av ny kunskap (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU], 2014). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Hjärt-kärlsjukdom 

Hjärt- och kärlsjukdom är ett samlingsbegrepp för sjukdomar som drabbar hjärtat och/eller 

blodkärlen och är den största folksjukdomen i Sverige. Insjuknandet och dödligheten minskar 

konstant enligt Socialstyrelsen (2015), men trots det är hjärt- kärlsjukdom den vanligaste 

dödsorsaken i landet (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, [SBU], 2015). 

Av de män och kvinnor som avled år 2012 var hjärt- kärlsjukdom den bakomliggande 

dödsorsaken hos en tredjedel. Samhällskostnaden för hjärt- kärlsjukdom uppmättes år 2010 

till drygt 60 miljarder kronor. I den summan ingår kostnader för sjukvård och omvårdnad 

samt produktionsbortfall (a.a). 

 

Negativ stress, ålder, kön, förhöjda blodfetter, rökning, fetma och diabetes är några av de 

vanligaste orsakerna till hjärt- kärlsjukdom enligt Ericsson och Ericsson (2013). Höga 

ljudnivåer i arbetsmiljön påverkar det kardiovaskulära systemet (Tomei et al., 2009). 

Forskning visar att det skiljer sig mellan män och kvinnor hur buller påverkar kroppen, där 

män löper större risk än kvinnor att få kardiovaskulära sjukdomar som är relaterade till buller 

(Davies & Van Kamp, 2012). Selander et al. (2013) beskriver samband mellan exponering av 

buller och förekomsten av högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdom. Rosén (2007, 2 september) 
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beskriver att brus och buller påverkar det centrala nervsystemet och bidrar till kronisk stress 

vilket kan mätas i ökad utsöndring av stresshormoner. 

 

2.2 Ljud 

Det finns flera olika typer av ljud; hörbart ljud, infraljud och ultraljud. Hörbart ljud ligger 

inom frekvensområdet 20 – 2000 Hz. Infraljud är icke hörbart ljud med frekvenser under 20 

Hz. Infraljud uppfattas i begränsad utsträckning av vårt hörselorgan och kan leda till att 

individen känner sig sömnig. Ljud där frekvensen är låg verkar oftast mer tröttande än 

störande. Infraljud kan vara svårt att skydda sig mot, vanliga hörselskydd dämpar inte 

infraljud tillräckligt. Ultraljud är ljud med frekvenser över 18 000 Hz. Långvarig exponering 

för ultraljud kan skada hörselorganen. Hörselskydd och avskärmning fungerar bra för att 

undvika exponering (AFS 2005:16). 

 

Ljudnivå mäts i decibel, dB och ljudfrekvens mäts i Hz, som står för svängningar per sekund. 

Det föreligger hörselskaderisk vid exponering för bullernivå på 80 dB dagligen. Vid högre 

värden är det krav på att använda hörselskydd (AFS 2005:16).  

 

Egenskaper hos ljudet som främst påverkar människan är ljudets styrka och frekvens. Graden 

av störning ökar oftast med ökande styrka hos ljudet. Innehåller ljudet hörbara toner ökar det 

ofta störningsgraden. Om ljudet varierar i karaktär och/eller i ljudnivå upplevs det mer 

störande än om ljudet var konstant (AFS 2005:16). För att fastställa risken för störande ljud 

räcker det inte bara att bedöma ljudets egenskaper, samma ljud kan få olika effekter i olika 

situationer och för olika personer. I miljöer där kommunikation genom tal är viktigt är det 

speciellt angeläget att tänka på ljudnivån, tex i skolor och förskolor. I arbeten som kräver hög 

koncentration ökar känsligheten för buller (a.a). 

 

2.3 Buller  

Med buller avses icke önskvärt ljud, vilket omfattar både ljud som är skadligt för hörseln och 

störande ljud (AFS 2005:16). Störande ljud benämns som samhällsbuller och innefattar tex 

ljud från trafiken, restauranger, grannar och industrier. Ljudet är sällan hörselskadande men 

kan orsaka andra problem som sömnproblem, trötthet, försämrad inlärning och försämrad 

prestationsförmåga. Hörselskadande buller innefattar buller som överstiger de gränsvärden 

som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16).  
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Buller är den miljöstörning som flest människor i Sverige påverkas av. Trots det uppfattas inte 

buller som livshotande, även om det har stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet 

(Socialstyrelsen, 2009). I AFS 2005:16 beskrivs att lågfrekvent buller, som återfinns inom 

frekvensområdet 20 – 200 Hz, kan ge upphov till trötthet och sömnighet. Effekten av det 

lågfrekventa bullret, menar Landström (2010) kan orsaka olyckor vid arbeten som kräver hög 

koncentration.  

 

Buller kan skapa både psykologiska och fysiologiska reaktioner i kroppen, psykologiska är 

ofta relaterade till själva upplevelsen av bullret. Hit hör även reaktioner som den bullerutsatta 

inte alltid kopplar till själva exponering, tex. koncentrationssvårigheter, trötthet och irritation 

(AFS 2005:16). Fysiologiska reaktioner är hörselskador men även påverkan på det endokrina 

systemet och det autonoma nervsystemet (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Sörensen et al. 

(2013) och Hwang och Hong (2012) fungerar buller som en stressfaktor som kan leda till 

förhöjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens och höjda nivåer av kortisol. Nattlig exponering av 

buller inom normala tätortsnivåer har sammankopplats med sömnstörningar (Sörensen et al., 

2013).  

 

Statistik från 2003 visar att 16 procent av Sveriges kvinnor och 31 procent av männen är 

utsatta för så höga bullernivåer att de inte kan samtala i normal samtalston under minst en 

fjärdedel av arbetstiden. Buller förknippas främst med industrin men på senare år har 

ljudnivåer i skola och förskola uppmärksammats (Socialstyrelsen, 2009).  

 

2.4 Företagssköterskans arbetsuppgifter 

Arbetsgivare har speciella riktlinjer att hålla sig till då det gäller att förebygga buller på 

arbetsplatsen. Arbetet ska planeras, bedrivas och följas upp så att bullerexponeringen 

minskas. Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna till följd av 

exponering i arbetet. Är riskerna så höga att hörselskada kan uppstå ska det förebyggas med 

hjälp av hörselskydd samt att arbetstagarna ska få information och utbildning om de risker 

som kan uppkomma i samband med bullerexponeringen (AFS, 2005:16). Företags-

hälsovården, som oberoende expertresurs, kan bidra i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa, 

även förebygga ohälsa och bidra till säkra arbetsplatser där anställda inte riskerar bli sjuka 
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eller skadas (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). 

 

Företagssköterskan har specialistkompetens inom omvårdnad i arbetslivet och ska arbeta 

hälsofrämjande och förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att 

identifiera områden som är i behov av förbättring (SOU, 2011:63). Burgel och Childre (2012) 

skriver att företagssköterskan har rätt position för att kunna påverka arbetstagarnas hälsa på 

deras arbetsplatser och utveckla ett förtroendefullt samarbete med arbetstagarna.  

 

2.4.1 Hälsofrämjande arbete 

Det hälsofrämjande arbetet fokuseras inte i första hand på människors problem och 

sjukdomar, det inriktas på att försöka förstå deras livssituationer vad gäller hälsa, sjukdomar 

och andra besvär. En utgångspunkt är att människan själv kan skapa hälsa och välbefinnande 

trots ohälsotillstånd och sjukdom. Förhållningssättet bygger på möten där det finns en dialog, 

jämlikhet och delaktighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Främja hälsa innebär processer för att få människor delaktiga och möjlighet att kunna ha 

kontroll över sin hälsa och förbättra den. För sjuksköterskan betyder hälsofrämjande arbete att 

se det friska hos individen och stärka tilltron till den egna förmågan att skapa sin hälsa (a.a).  

 

När det gäller hälsofrämjande arbete är Ottawamanifestet en betydelsefull milstolpe som 

lanserades 1986 vid WHO:s första internationella konferens om hälsofrämjande. Fem 

nyckelområden utkristalliserades, tre av områdena innebar; en samhällspolitik som är 

hälsofrämjande, att skapa stödjande miljöer och att ge individer utbildning och information 

om livskunskap och hälsa (Scriven, 2013). 

 

I den hälsofrämjande processen har mötet, dialogen mellan människor, störst betydelse. 

Sjuksköterskan måste ha genusmedvetenhet för att kunna uppnå jämlikhet i mötet. Genom att 

för sig själv lyfta upp fördomar och invanda tankesätt om det kvinnliga och manliga skapas en 

medvetenhet som gör det lättare att synliggöra könsförhållanden. Genusperspektiv går ut på 

att försöka skapa nya förhållningssätt och förändra beteendemönster (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 
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Företagssköterskan ska verka utifrån en humanistisk grundsyn som ligger till grund för 

omvårdnaden. Människan betraktas ur ett helhetsperspektiv vilket knyter ihop 

företagssköterskans roll att arbeta med människan, miljön, hälsa och ohälsa (Riksföreningen 

för företagssköterskor, 2010). Företagssköterskan har fördjupade kunskaper och god förmåga 

att samordna, prioritera och leda det systematiska hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet, SAM, 

(SOU, 2011:63). En kompetent företagssköterska kan vara en del i ett företags förebyggande 

säkerhets - och hälsoarbete. Företagssköterskan bör ha kunskap, skicklighet och möjligheter 

att främja en hälsosam och säker arbetsplats och arbeta på ett kreativt sätt med individen på 

rätt nivå (Burgel & Childre, 2012). Lang (2009) beskriver att företagssköterskan med sin 

kunskap om hälsofrämjande arbete, har motiverande, ledande och utbildande roll inom 

området. Produktiviteten hos företaget kan påverkas genom ett välbefinnande hos anställda.  

 

De grundläggande delarna inom hälsofrämjande arbete är enligt WHO (1984); 

”empowerment, jämlikhet, samarbete, delaktighet i samhället, självbestämmande, ömsesidigt 

hjälpande och delat ansvar” (Svensk sjuksköterskeförening, 2008, s. 11). Arbetstagare kan 

göras delaktiga och ges inflytande över sin arbetssituation, en känsla av sammanhang skapas 

(KASAM) vilket kan leda till friskare och mer hälsosamma företag (Prevent, 2009). Ökad 

delaktighet och tilltro till sin förmåga, bemästra sin situation och påverka sin hälsoutveckling 

är ett steg på vägen mot det hälsofrämjande perspektivet (Holm Ivarsson, 2014 ). 

Hälsofrämjande arbete sker genom att värna om de anställdas hälsa och arbeta för en säker 

och hälsosam arbetsmiljö (Westerholm, Nilstun & Ohlson, 1996). Begreppet empowerment 

innebär att starta processer hos människor för att stärka självkontrollen. Genom en stärkt 

självkontroll kommer bättre självförtroende, större färdigheter och mer kunskap som ger 

individen medvetenhet om sambandet mellan sin livssituation och förhållanden i samhället 

(Askheim, 2007). 

 

2.5 Problemformulering 

Buller är ett arbetsmiljöproblem som förekommer på många arbetsplatser och påverkar 

kroppen både fysiskt och psykiskt (AFS 2005:16). Exponering för buller kan leda till 

hörselskador, ökad hjärtfrekvens och att stresshormoner frisätts vilket i sin tur ökar risken för 

hjärt –kärlsjukdom (Hwang & Hong, 2012).  
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Företagssköterskan ska arbeta med att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar. I 

arbetsuppgifterna ingår bland annat att identifiera hälsorisker i arbetslivet och bedöma 

sambanden mellan exponeringar och ohälsa. Företagssköterskan ska kunna värdera 

forskningsresultat inom arbetsmiljöområdet (Riksföreningen för företagssköterskor, 2010). 

Kunskapen kan ligga till grund i det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att minska riskerna 

vid bullerexponering och dess konsekvenser, vilket gör studien viktig att genomföra. 

 

3. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vilken påverkan buller i arbetsmiljön har på hjärt- 

kärlsjukdom.                                               

 

4. Metod 

4.1 Design 

För att uppnå syftet med studien har systematisk litteraturstudie med deskriptiv design valts. 

Den litteratur som använts var vetenskapliga artiklar, som var primärkällor, för att få så 

objektiv information som möjligt, vilket är viktigt för resultatet. För att bearbeta materialet 

har Polit och Becks (2012) flödesschema i nio steg använts som stöd. Första steget i 

flödesschemat var att formulera ett tydligt syfte. Frågeställningar till varför studien skulle 

genomföras skrevs ner. Frågeställningarna blev sedan mera konkreta och studiens syfte 

utformades.  

 

4.2 Sökstrategi   

Utifrån syftet formulerades olika sökord som användes i utvalda databaser som berör ämnet. 

De sökord som valdes ut var work environment, noise, occupational noise och cardiovascular 

diseases. Från början användes även coronary disease och ischemic heart disease som sökord. 

De valdes bort då de hade mer fokus på bara hjärtat. Sökordet cardiovascular diseases gav 

bredare träffar och inkluderade både hjärta och kärl. Databaserna som valdes ut var CINAHL 

Plus with Full Text och MedLine då de är inriktade mot omvårdnadsforskning.  

 

Först genomfördes en sökning på varje sökord, var för sig, vilket resulterade i för många 

träffar. Sökorden kombinerades på olika sätt med ”AND” för att minska ner antalet samt för 
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att få mer relevanta träffar. Vid sökning i CINAHL användes CINAHL headings och i 

MedLine användes MeSH-termer. Några ord var inte ämnesord i de båda databaserna utan 

fick då sökas som fritext, i CINAHL var det occupational noise och i MedLine var det work 

environment. Begränsningar som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

och mellan år 2005 – 2016. I CINAHL valdes även peer review (bilaga 1).  

 

4.3 Urval 

Inklusionskriterier för urvalet var artiklar som; besvarade studiens syfte, publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift och godkända av etisk kommitté. Artiklarna skulle vara primärkällor 

och innehålla valda sökord utifrån begränsningar. Exklusionkriterierna var alla artiklar som 

inte var primärkällor eller vetenskapligt granskade. Artiklar som innehöll environmental noise 

valdes bort då studien syftar till buller i arbetsmiljön och inte omgivningsbuller.  

 

Urvalet genomfördes i fyra steg. Vid första steget lästes samtliga titlar igenom utifrån 

kombinerade sökordsträffar av författarna tillsammans. I CINAHL lästes 307 titlar igenom 

och 74 stycken titlar motsvarade arbetets syfte. I MedLine lästes 157 titlar igenom och här 

motsvarade 38 stycken arbetets syfte. Därefter lästes abstrakten i de utvalda artiklarna, av 

båda författarna, var för sig. I CINAHL valdes 23 abstrakt och i MedLine valdes 13 abstrakt, 

sammanlagt valdes 36 abstrakt ut. I siffran återfanns några artiklar flera gånger, då 

sökordskombinationerna gav samma träffar. Dubbletter plockades bort och 18 stycken 

återstod, vilka skrevs ut eller beställdes hem från biblioteket (bilaga 2). Artiklarna lästes sedan 

i sin helhet av båda författarna, var för sig och tillsammans. Tre artiklar från sökningen valdes 

bort då två artiklar inte motsvarade syftet och en var en review. Referenslistorna från 

sökningarna bidrog till att hitta nya artiklar, som lästes av båda författarna, enskilt och 

tillsammans. Slutligen blev det 15 artiklar som valdes ut, 11 från sökningarna och fyra från 

referenser. Utvalda artiklar organiserades och sammanställdes i en artikelmatris (bilaga 3).  

 

4.4 Granskning 

Valda artiklar kvalitetsbedömdes utifrån två granskningsmallar (Örebro universitet, 2015a, 

2015b). Alla artiklar som valts ut var kvantitativa och granskades utifrån syfte, metod, 

forskningsansats, urval, datainsamling, analys och resultat. Resultatet av granskningen 
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sammanställdes för att få fram om artikeln var av hög, medelhög eller av låg kvalitet (bilaga 

3). Hög vetenskaplig kvalitet innebar att studien skulle ha tydlighet utifrån artikelns syfte, 

kunskapsområdet skulle finnas beskrivet, deltagarunderlaget vara tillräckligt stort för att 

kunna besvara frågeställningarna och inte ha systematiska fel (bias) som kan påverka 

resultatet, tex selektions-, bedömnings- och bortfallsbias. Resultatet skulle vara beskrivet på 

ett adekvat sätt, inklusions- och exklusionskriterierna skulle framgå, etiskt tillstånd och 

resonemang skulle finnas, mätningar skulle vara genomförda på ett adekvat sätt, fortsatt 

forskning och klinsk nytta med studien skulle finnas med. Kriterierna sattes utifrån en 

sammanfattning av de använda granskningsmallarna (Örebro universitet, 2015a, 2015b). För 

att få värderingen hög skulle majoriteten av ovanstående finnas med i artikeln, för att värderas 

till medelhög kvalitet skulle mer än hälften finnas med och resterande klassificerades som låg 

vetenskaplig kvalitet. Efter granskning valdes fem artiklar bort som ansågs ha för låg kvalitet 

för att inkluderas i studien (bilaga 2). 

 

4.5 Dataanalys 

Dataanalysen är till för att tolka, strukturera och analysera artiklarnas innehåll. Arbetssättet 

ger möjlighet att överblicka stora mängder information samt underlättar sökandet efter 

mönster i innehållet. Utvalda artiklar lästes igenom av båda författarna, enskilt och 

tillsammans för att få fram kategorier (tabell 1). Efter genomläsning skrevs en 

sammanfattning av varje artikel av författarna var för sig och tillsammans. Likheter och 

skillnader ur artiklarna identifierades och en sammanställdes. Sju kategorier identifierades: 

hypertoni, ekg-förändringar, hjärtfrekvens, blodfetter, hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom och 

avlida i kardiovaskulära sjukdomar.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Vid all forskning ska hänsyn tas till grundläggande etiska principer; respekt för personer, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. I Helsingforsdeklarationen 

beskrivs att forskaren ska vara kompetent och väl förtrogen inom det aktuella området 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Vid litteratursökning är det av stor vikt att ta hänsyn till att resultatet kan påverkas av 

variation i den sociala miljön, beroende på ekonomi, kultur och det sociala sammanhanget. 
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Det kan göra att det blir svårt att överföra resultat till svenska förhållanden, då det finns 

skillnader mellan länder. Vid granskning av studier bör det framgå om personerna som 

deltagit erhållit rätt information och gett sitt samtycke. En etisk kommitté ska ha godkänt och 

granskat studien samt kontrollerat hur finansieringen gjorts. Samröre med kommersiella och 

andra särintressen bör antecknas (SBU, 2014). Författarna ska ha ett objektivt synsätt och 

bortse från egna värderingar. Studier ska inte exkluderas pga motsägelsefullt resultat (Polit & 

Beck, 2012). 

 

5. Resultat 

Litteraturstudiens resultat byggde på tio vetenskapliga, kvantitativa studier. En studie kom 

från Australien, två från Italien, en studie från Kanada, en från USA, en studie från Brasilien, 

två från Tyskland, en studie från Danmark samt en från Taiwan. Sju kategorier identifierades 

ur studierna; hypertoni, ekg-förändringar, hjärtfrekvens, blodfetter, hjärtinfarkt, 

kranskärlssjukdom och avlida i kardiovaskulära sjukdomar.  

 

Tabell 1 Översikt av kategorier 

Artikel Hyper-

toni 

EKG-

förändringar 

Hjärt-

frekvens 

Blodfetter Hjärt-

infarkt 

Kranskärls-

sjukdom 

Avlida i 

kardio-

vaskulär 

sjukdom 

Capozzella 

et al. 2014 

+ +      

Chang et al. 

2013 

+       

de Souza et 

al. 2015 

+       

Gan et al. 

2010 

+   - + +  

Girard et al. 

2014 

      + 

Gopinath et 

al. 2011 

     + + 

Kersten & 

Backé 2015 

    +   
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Sancini et al. 

2012 

+ + + +    

Suadicani et 

al. 2012 

-   +  -  

Willich et al. 

2005 

    +   

+: påverkan av buller 

-: ingen påverkan av buller 

tomma rutor: kategorin inte uppmätt i studien 

 

5.1 Hypertoni 

Fem av de tio inkluderade studierna visade på samband mellan exponering för 

arbetsplatsbuller och påverkan på blodtrycket (Capozzella et al., 2014; Chang et al., 2013; de 

Souza et al., 2015; Gan et al., 2010; Sancini et al., 2012). En studie kunde inte påvisa 

samband (Suadicani, Hein & Gyntelberg, 2012). 

 

Capozzella et al. (2014) undersökte om arbetare inom sanitetsindustrin, i Italien, riskerar att få 

kardiovaskulära sjukdomar och om kronisk exponering för buller ökar riskerna. Manliga 

arbetare ingick i fall- och kontrollgrupp. Kontrollgruppen var inte utsatta för höga ljudnivåer. 

Alla fyllde i medicinska frågeformulär och genomgick medicinska undersökningar där 

blodtryck kontrollerades samt bullernivåer uppmättes. Mätningarna påvisade, med statistisk 

signifikans, att de som var exponerade för buller uppmätte både högre systoliskt och 

diastoliskt blodtryck än de som inte var exponerade.  

 

Resultatet från den Taiwanesiska studien av Chang et al. (2013) visade att långvarig 

exponering för bullernivåer lika med eller över 85 dB kan öka både systoliskt och diastoliskt 

blodtryck. I studien medverkade män inom flygplanstillverkningsindustrin. Data från tidigare 

studier användes tillsammans med nya mätningar av blodtryck samt mätning av 

arbetsplatsbuller. Resultatet, som var signifikant, visade även ett dos/effekt samband mellan 

bullernivåerna och högt blodtryck, ju högre dB ju större risk för högt blodtryck.  

 

I den Brasilianska studien av de Souza, Périssé och Moura (2015) undersöktes arbetare från 

olje- och gasraffinaderier. Datainsamlingen byggde på frågeformulär från 2007 samt 
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blodtrycksmätning och bullermätning. Resultatet påvisade samband mellan högt blodtryck 

och bullerexponering, vid bullernivåer över 85 dB men även vid bullernivåer mellan 75-85 

dB. Bullernivåer som inte anses ge hörselskador kan påverka det kardiovaskulära systemet. 

 

Gan, Davies och Demers (2010) fann i sin studie en signifikant ökad risk att drabbas av 

förhöjt diastoliskt blodtryck vid bullerexponering. Däremot såg de ingen förändring på det 

systoliska blodtrycket. Riskerna var störst hos män under 50 år som var rökare. Studien 

genomfördes i USA och deltagarna hade tidigare medverkat i the National Health and 

Nutrition Examination Survey 1999-2004. Datainsamlingen skedde utifrån frågeformulär, 

medicinsk undersökning och blodtrycksmätning.  

 

Sancini et al. (2012) ville i sin studie undersöka om arbetsmiljörisker i tryckeribranschen kan 

associeras med kardiovaskulära effekter. Deltagarna som arbetade inom tryckeribranschen i 

Italien genomgick kliniska undersökningar där bla blodtryck uppmättes och bullermätning 

genomfördes på arbetsplatsen. Författarna fann i sin studie att mätningarna tyder på att buller 

påverkar det kardiovaskulära systemet. Resultatet visade ett signifikant samband mellan buller 

och hypertoni, då det diastoliska blodtrycket ökar men inte det systoliska.  

 

Den undersökning som Suadicani et al. (2012) genomförde i Danmark visade inte på någon 

klar koppling mellan arbetsmiljöbuller och dödsfall i ischemisk hjärt- kärlsjukdom. I 

mätningarna framkom att de som var oexponerade för arbetsmiljöbuller hade högre blodtryck 

än de som var exponerade. Personerna hade tidigare deltagit i The Copenhagen Male Study 

som startade 1970. Deltagarna genomgick intervjuer samt kontrollerade blodtrycket.  

 

5.2 EKG-förändringar 

Två av de tio inkluderade studierna visade på samband mellan exponering för 

arbetsplatsbuller och EKG-förändringar (Capozzella et al., 2014 och Sancini et al., 2012). 

 

Capozzella et al. (2014) undersökte om arbetare inom sanitetsindustrin riskerade få 

kardiovaskulära sjukdomar och om kronisk exponering för buller ökade riskerna. Manliga 

arbetare ingick i fall- och kontrollgrupp, kontrollgruppen var inte utsatta för höga ljudnivåer. 

Alla fyllde i medicinska frågeformulär och genomgick medicinska undersökningar där EKG 

kontrollerades samt bullernivåer uppmättes. Mätningarna visade att de som var exponerade 
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för buller hade förändringar på EKG jämfört med de som var oexponerade för buller. 

Sancini et al. (2012) undersökte om arbetsmiljöriskerna inom tryckeribranschen kunde 

associeras med kardiovaskulära effekter. Deltagarna, sammanlagt 88 män, varav hälften var 

exponerade för buller, genomgick kliniska undersökningar där bla EKG och blodtryck mättes. 

Resultatet visade statistisk signifikans, de män som var exponerade för buller hade oftare 

förändringar på EKG jämfört med de oexponerade.  

 

5.3 Hjärtfrekvens 

Den Italienska studien genomförd av Sancini et al. (2012) fick fram en signifikans i resultatet, 

hjärtfrekvensen hos de män som var exponerade för buller var i genomsnitt högre än hos de 

som inte var utsatta för buller.  

 

5.4 Blodfetter 

Två av de tio inkluderade studierna visade samband mellan exponering av arbetsplatsbuller 

samt påverkan på blodfetter (Sancini, 2012; Suadicani, 2012). En studie hittade inget samband 

(Gan et al., 2010). 

 

Sancini et al. (2012) undersökte om arbetsmiljöriskerna inom tryckeribranschen kunde 

associeras med kardiovaskulära effekter. Vid de kliniska undersökningarna togs blodprover 

för att analysera triglycerider och HDL. Analyserna visade att den exponerade gruppen hade 

högre triglyceridvärde än den oexponerade, däremot hade de lägre HDLvärde än den 

oexponerade gruppen. Personer med triglyceridvärden över referensvärdet var fler bland 

exponerade än oexponerade. För HDL var det fler personer som var exponerade som låg 

under referensvärdet än oexponerade. Resultatet gällande triglyceridvärdena var statistiskt 

signifikant.  

 

I den danska studien från 2012 av Suadicani et al. kontrollerades blodfetter som en del i 

undersökningen. Resultaten, som var signifikanta, visade att de män som exponerats för buller 

i fem eller fler år hade högre mätvärden än de som varit oexponerade för buller.  

 

I studien som Gan et al. (2010) genomförde i USA påvisades ingen ökning av blodfetterna. 

Deltagarna i studien har tidigare medverkat i the National Health and Nutrition Examination 
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Survey 1999-2004. Datainsamlingen skedde utifrån frågeformulär, medicinsk undersökning 

och blodprovstagning där blodfetter kontrollerades.  

 

5.5 Hjärtinfarkt 

Tre av de tio inkluderade studierna visade samband mellan exponering för arbetsplatsbuller 

och risk att drabbas av hjärtinfarkt (Gan, 2010; Kersten & Backé, 2015; Willich, 2005).  

 

Jämfört med personer som aldrig exponerats för buller på arbetsplatsen visade studien en 

signifikant risk, som var två till tre gånger så hög, att drabbas av hjärtinfarkt, för de som var 

bullerexponerade, fann Gan et al. (2010). Riskerna var störst hos män under 50 år som är 

rökare.  

 

Kersten och Backé (2015), undersökte om buller och hjärtinfarkt hade samband utifrån olika 

yrken och specifika yrkeskrav. Undersökningen genomfördes i Tyskland, både män och 

kvinnor deltog i studien. Deltagarna var diagnostiserade med akut hjärtinfarkt eller hade 

överlevt ett hjärtstillestånd. De som var utsatta för buller matchades mot icke exponerade. 

Resultatet påvisade ett signifikant samband mellan exponering av höga ljudnivåer, över 95dB 

och riskfaktorer för hjärtinfarkt. Även vid bullernivåer mellan 62-84 dB fanns en högre risk 

för hjärtinfarkt vid yrken som har höga krav och stort ansvar.  

 

Willich et al. (2005) genomförde också en studie i Tyskland med deltagare som legat på 

sjukhus med konstaterad hjärtinfarkt och varit exponerade för både miljö- och 

arbetsplatsbuller. Deltagarna matchades utifrån kön, sjukhus och ålder. Intervjuer 

genomfördes och information från patientjournaler hämtades. Bullernivåer uppskattades 

utifrån bullerkartor över Berlin. Det fanns lätt till måttligt ökad risk för hjärtinfarkt vid 

kronisk exponering för buller och skillnader mellan män och kvinnor fanns. Signifikans fanns 

för att arbetsplatsbuller ökade riskerna för hjärtinfarkt hos män. Kvinnor var känsligare för 

riskerna från miljöbullerstörning än män.  

 

5.6 Kranskärlssjukdom 

Två av de tio inkluderade studierna visade ett samband mellan exponering för 

arbetsplatsbuller och risk att drabbas av kranskärlssjukdom (Gan, 2010; Gopinath, 

Thiagalingam, Teber & Mitchell, 2011).  
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I studien från 2010 fann Gan et al. att det förelåg signifikans för att personer som blivit 

exponerade för buller på arbetsplatsen hade tre gånger högre risk att drabbas av angina och 

dubbelt så hög risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar, jämfört med de som inte 

exponerats för buller. Riskerna var störst hos män under 50 år som är rökare.  

 

Gopinath et al. (2011) genomförde en studie i Australien för att undersöka sambandet mellan 

arbetsplatsbuller och kardiovaskulära sjukdomar. Både män och kvinnor deltog i studien. 

Deltagarna hade tidigare varit med i Blue Mountains Eye Study. Information inhämtades 

utifrån frågeformulär och register. Studien påvisade att det fanns signifikant samband mellan 

arbetsplatsbuller och kardiovaskulära sjukdomar.  

 

5.7 Avlida i kardiovaskulär sjukdom 

Två av de tio inkluderade studierna visade samband mellan exponering för arbetsplatsbuller 

och risken att avlida i kardiovaskulär sjukdom (Girard et al., 2014; Gopinath, 2011). 

Suadicani et al. (2012) såg samband mellan arbetmiljöbuller och dödsfall i ischemisk hjärt- 

och kärlsjukdom.  

 

I den kanadensiska studien av Girard et al. (2014) undersöktes om det fanns något samband 

mellan att avlida i kardiovaskulära sjukdomar och långvarig exponering av arbetsplatsbuller 

samt sambandet mellan att avlida i kardiovaskulära sjukdomar och bullerorsakad 

hörselnedsättning efter pensionering. Studien genomfördes med manliga deltagare inom 

industrin som var exponerade för buller. Deltagarna skulle fylla 65 år inom +/- 25 år. 

Kontrollgruppen matchades 1:3, en deltagare och tre kontroller. Resultatet visade att det fanns 

samband mellan långvarig bullerexponering och risk att avlida i kardiovaskulär sjukdom. 

Risken kvarstod även då exponering inte längre fanns, även om risken minskade. Vid medel 

och svår bullerorsakad hörselnedsättning ökade risken att avlida i kardiovaskulär sjukdom. 

 

I studien av Gopinath et al. (2011) undersöktes sambandet mellan arbetsplatsbuller och 

kardiovaskulära sjukdomar. Resultatet påvisade att risken att avlida i kardiovaskulära 

sjukdomar ökar, även om exponeringen för buller varit kortare än 1-5 år, jämfört med de som 

var oexponerade för arbetsplatsbuller. 
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I studien av Suadicani et al. (2012) sågs inget samband mellan arbetsmiljöbuller och dödsfall i 

ischemisk hjärtkärlsjukdom. Undersökningen genomfördes i Danmark som en 16-årig 

uppföljande registerstudie. Deltagarna var män som varit exponerade och oexponerade för 

buller. Resultatet fann en koppling mellan hörselnedsättning och arbetsmiljöbuller men inte 

mellan dödsfall i ischemisk hjärt- och kärlsjukdom och arbetsmiljöbuller.  

 

5.8 Resultatsammanfattning 

Resultatet av studierna var inte entydigt. De flesta studierna visade att exponering för 

arbetsplatsbuller påverkade kroppen på något sätt och därmed ökade riskerna för hjärt- 

kärlsjukdom. Kategorier som identifierades i granskningen undersöktes inte i alla studierna. 

Den vanligaste påverkan som framkom i fem av de tio studierna var att blodtrycket ökade. Tre 

av studierna visade att risken att drabbas av hjärtinfarkt ökar vid exponering av 

arbetsmiljöbuller.  

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att beskriva vilken påverkan buller i 

arbetsmiljön har på hjärt- kärlsjukdom. För att uppnå syftet gjordes systematiska sökningar i 

databaserna CINAHL Plus with Full Text och Medline som har fokus på omvårdnad. 

Sökorden som valdes ut var work environment, noise, occupational noise och cardiovascular 

diseases. Från början användes även coronary disease och ischemic heart disease men 

eftersom de gav träffar på enbart hjärtsjukdom valdes de bort. Cardiovascular diseases gav 

bredare träffar och inkluderade både hjärta och kärl. Sökorden kombinerades på olika sätt (se 

bilaga 1 ”Sökmatris” ) och vid sökning i CINAHL användes CINAHL headings och i 

MedLine användes MeSH-termer. Några ord var inte ämnesord i databaserna utan fick sökas 

som fritext, i CINAHL var det occupational noise och i MedLine var det work environment. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, utgivna mellan år 2005 – 2016 och i CINAHL 

användes ”peer-reviewed” för att stärka tillförlitligheten. De vetenskapliga artiklarna är 

primärkällor för att få så objektiv information som möjligt, vilket är viktigt för resultatet. 

(Polit & Beck, 2012 ). För att bearbeta materialet har Polit och Beck (2012) flödesschema i 

nio steg använts, vilket gav en tydlig bild av alla steg som ska ingå i en litteraturöversikt och 

var ett bra stöd under processen.  
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Vid genomläsning av artiklarna fick flera studier exkluderas tidigt då de inte motsvarade 

syftet. Artiklarna handlade om effekterna av miljöbuller, inriktning för litteraturstudien var 

arbetsmiljöbuller. För få mera säkra träffar kunde environmental noise ha exkluderats vid 

sökningarna.  

 

Båda författarna har läst igenom alla artiklar var för sig och använt de granskningsmallar som 

Örebro Universitet tillhandahållit (Örebro universitet, 2015a, 2015b). Flera personer som 

analyserar artiklarna ger högre trovärdighet till studien (Polit & Beck, 2012). Eftersom alla 

studierna var icke-experimentella kohort eller fall-kontroll studier uteslöts de frågor i 

granskningsmallarna som inte gick att hitta svar på. En gemensam bedömning gjordes och 

studier som fått minst medelhög värdering inkluderades. Fem artiklar valdes bort på grund av 

låg värdering.  

 

Vissa studier hade svagheter som inget eller dåligt etisk resonemang, otydliga inklusions- och 

exklusionskriterier, fler arbetsmiljörisker mättes, begränsningar diskuterades inte, klinisk 

nytta framgick inte och förslag till fortsatt forskning fanns inte med. Efter diskussion har 

författarna trots detta inkluderat studier med svagheter då de ansågs svara mot syftet och vara 

värdefulla för resultatet. En av inklusionskriterierna var att studierna skulle vara godkända av 

etisk kommitté. Det visade sig vara svårt att uppnå till hundra procent då flera studier var 

retrospektiva registerstudier eller uppföljningsstudier där det inte framgick. Studier 

inkluderades ändå då de vid granskningen fick medel eller hög värdering och ansågs svara 

mot studiens syfte. 

 

Alla tio studierr som inkluderades är kvantitativa. I hälften av studierna var deltagarna både 

män och kvinnor och i hälften var det bara manliga deltagare, vilket kan vara en svaghet ur ett 

genusperspektiv. En orsak till att det är färre kvinnor som deltagit kan vara att flera av 

studierna är genomförda vid industrier där det främst arbetar män. Studierna är genomförda i 

åtta länder, Australien, Italien, Kanada, USA, Brasilien, Tyskland, Danmnark och Taiwan, 

vilket kan ses som en styrka. Olika kulturella och geografiska perspektiv tillförs studien. 

Ingen av studierna kom från Sverige, vilket medför svårigheter att jämföra resultatet med 

svenska förhållanden. 
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Datainsamlingsmetoderna är väl beskrivna och i studier där uppföljande mätningar gjorts har 

proceduren kunnat upprepas och på så sätt få bra överensstämmelse. Tillförlitligheten vad 

gäller slumpmässiga fel har diskuterats och redovisats i studiernas resultatdel. För att se om 

det föreligger någon statistiskt signifikant skillnad mellan fall -och kontrollgrupperna har 

olika statistiska test utförts. Svårigheter att bedöma tillförlitligheten i de granskade studiernas 

resultatredovisning fanns då de analyserats med metoder som författarna inte är helt insatta i. 

Artiklarna har varit publicerade i välkända medicinska tidskrifter och granskade av experter 

(peer-reviewed) vilket bidrar till att öka tillförlitligheten. Författarnas har varit sakliga, haft ett 

objektivt förhållningssätt och undvikit förutfattade meningar.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Målsättningen med litteraturstudien var att undersöka vilken påverkan arbetsplatsbuller har på 

hjärt -och kärlsjukdom. Buller är ett vanligt förekommande arbetsmiljöproblem och kan bidra 

till ohälsa. Långvarig och kraftig bullerexponering kan leda till hörselskador och 

stressreaktioner (AFS, 2005:16) samt påverka det kardiovaskulära systemet.  

 

Underlaget var tio studier, vilket kan vara i minsta laget för att resultatet ska anses ha 

tillräckligt stort bevisvärde. Ytterligare forskning krävs, men det finns tillräckligt med data för 

att kunna utläsa tendenser och sätta in preventiva åtgärder tidigt. Risk för ohälsa som följd av 

påverkan från buller ökar vid återkommande och /eller långvarig exponering (Landström, 

2010) vilket kan medföra att effekterna sker med fördröjning. Arbetsmiljöarbetet behöver 

ligga i framkant för att kunna förebygga riskerna på ett tidigt stadium, ibland redan innan det 

finns entydiga forskningsresultat. Inom industrin är exponering för höga ljudnivåer och 

impulsljud svåra att undvika, största vikt är därför att arbetarna skyddar sig för att minska 

riskerna.  

 

En omständighet som försvårar värderingar av studiers resultat är att det finns många 

riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom t.ex. rökning, stress, övervikt och skiftarbete som 

förekommer samtidigt med bullerexponeringen. I studierna som ingår i litteraturstudiens 

resultat beskriver författarna hur de gjort justeringar och använt speciella statistiska program 

för att minska riskerna att mellanliggande variabler påverkar resultatet. Tillförlitligheten i 

studiernas resultat ökar därmed. Virkkunen, Härmä, Kauppinen och Tenkanen (2006) 

beskriver att tre arbetsmiljöfaror; arbetsplatsbuller, stress och skiftarbete oftast ingår i en 

industriarbetares arbetsmiljö. Att drabbas av hjärt- kärlsjukdom ökar om arbetaren utsätts för 
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alla tre farorna. Riskerna är så pass stora att personer med andra riskfaktorer för hjärt- 

kärlsjukdom bör erbjudas dagskift (a.a). Det kan ses som en svårighet då skiftarbete tenderar 

att öka och återfinns inom många arbetsområden, inte bara industrin. Öppettiderna i affärer 

och serviceinrättningar sträcker sig snart över hela dygnet vilket innebär att fler människor 

tvingas att arbeta skift. I företagssköterskans hälsofrämjande arbete ingår att påverka 

människor förhållningssätt till olika livsstilsfaktorer t.ex. rökning, stress, matvanor och fysisk 

aktivitet för att minska risken för ohälsa. Riskfaktorerna för hjärt- kärlsjukdom angrips därför 

från olika håll. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att exponering för buller kan vara en bidragande orsak till 

hjärt- kärlsjukdom. Yuen (2014) fann att det är viktigt att se över ljudnivåerna på 

arbetsplatserna då buller är en stor arbetsmiljöfara som kan leda till högt blodtryck, minskad 

effektivitet och ökad stress. Buller, både från arbetsmiljön och från vår omgivning påverkar 

människan fysiskt och psykiskt. Buller påverkar det endokrina systemet och bidrar till ökat 

blodtryck och ökad hjärtfrekvens (Münzel, 2014). En önskan är att arbetsgivarna tar ökat 

ansvar för arbetsmiljön och bullerriskerna på arbetsplatserna. Det finns olika bullerdämpande 

åtgärder förutom personlig utrustning i form av hörselskydd.  

 

De flesta undersökningarna i litteraturstudien var genomförda inom industrin och där arbetar 

övergripande flest män. I fem av de tio studierna ingick kvinnliga deltagare (de Souza, 2015; 

Gan, 2010; Gopinath, 2011; Kersten & Backé, 2015; Willich, 2005). Tre av studierna 

särskiljer inte på kvinnor och män i resultatdiskussionen (de Souza, 2015; Gan, 2010; 

Gopinath, 2011). Kvinnliga deltagare som diagnosticerats med hjärtinfarkt arbetade oftast 

som lärare med en bullernivå mellan 62 dB och 84 dB. Högre risk för bullerorsakad 

hjärtinfarkt finns för kvinnor som arbetar i yrken med låg lön, låg social status och mindre 

fysiska krav ex städerskor och kökspersonal (Kersten & Backé, 2015). Det behövs mer 

forskning hur buller påverkar kvinnor på de arbetsplatser där de är överrepresenterade tex i 

skolan och omsorgen. Förskolan och restaurangbranschen är arbetsmiljöer där höga ljudnivåer 

är ett stort problemområde. Dagens restaurangmiljöer med öppen modern design, musik, 

trägolv och avsaknad av textilier ger höga ljudnivåer, ibland över 90 dB (Rusnock & 

McCauley Bush, 2012). Bullriga ljudnivåer i förskolan har påvisat effekter som ökad stress, 

problem med minnet och rösten samt sömnproblem hos både personal och barn (Gerhardsson 

& Nilsson, 2013). Det är en viktig anledning till att forska mer på området, hur buller 

påverkar oss fysiskt. Kommer vi i framtiden att se fler barn i skolor och förskolor som 
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använder hörselkåpor för att kunna koncentrera sig?  

 

I en studie i föreliggande uppsats har forskarna undersökt om den sammanlagda 

bullerbelastningen ifrån både omgivningsbuller och arbetsplatsbuller ökar risken för 

hjärtinfarkt. Resultatet visar att det finns en liten ökad risk för kvinnor att drabbas av 

hjärtinfarkt på grund av störning från dagligt omgivningsbuller, vilket inte var statistiskt 

signifikant. När det gäller arbetsplatsbuller sågs inget samband hos kvinnor. Kvinnor var mer 

känsliga för störningar från omgivningsbuller jämfört med män. Det kunde bero på att 

kvinnorna tillbringade mer tid i hemmet pga deras yrkesval. Orsaken kan också vara att det 

finns könsspecifika reaktioner och patofysiologiska svar på bullerexponering, vilket borde 

undersökas vidare (Willich et al., 2005). Det är inte bara höga ljudnivåer utan även ljudnivåer 

under 75 dB som ökar riskerna för hjärtinfarkt. I kombination med olika stressfaktorer blir 

riskerna ännu högre, vilket kan göra att flera i befolkningen påverkas och risken för 

hjärtinfarkt ökar (Selander et al., 2013). Könsskillnader vad gäller effekter av buller har 

påvisats. Exakt hur skillnaden ser ut är inte klarlagd än. Resultaten är motsägelsefulla och kan 

bero på slumpmässiga variationer eller ofullständig kontroll av de kvinnliga hormonerna 

(Babisch, 2011). Det är viktigt att allmänheten upplyses om riskerna med höga ljudnivåer.  

 

Högt blodtryck är den fysiska påverkan som oftast har framkommit i studiernas resultat. I sex 

av studierna undersöktes sambandet mellan högt blodtryck och arbetsplatsbuller (Capozzella, 

2014; Chang, 2013; de Souza, 2015; Gan, 2010; Sancini, 2012; Suadicani, 2012). Fem av 

studierna talade för en ökning av blodtrycket (Capozzella, 2014; Chang, 2013; de Souza, 

2015; Gan, 2010; Sancini, 2012). I en studie av Chang, Lai, Hsieh, Lai och Liu (2009) 

framkom att blodtrycket ökar under en 24h-mätning då bullernivåerna i omgivningen höjs. 

Liknande resultat presenteras av van Kempen et al. (2002) där författarna beskriver att 

blodtrycket ökar till följd av exponering för arbetsplatsbuller.  

 

Ett viktigt fynd var att även vid lägre bullernivåer, mellan 75 dB och 85 dB, sågs en påverkan 

på blodtrycket jämfört med referensgruppen, som var utsatt för bullernivåer under eller lika 

med 75 dB. Fyndet talar för att bullernivåer som anses icke-hörselskadliga ändå kan vara 

skadliga och påverka människors hjärta och kärl (de Souza et al., 2015). Det fanns även ett 

dos-respons samband mellan bullernivå och högt blodtryck , ju högre bullernivå desto större 

var risken för högt blodtryck (Chang et al., 2013). Studien av Davies, Teschke, Kennedy, 

Hodgson och Demers (2008) hittade ett positivt dos-respons samband mellan buller och 
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kardiovaskulär sjukdom. I SBU:s systematiska litteraturöversikt, Arbetsmiljöns betydelse för 

hjärt-kärlsjukdom, var slutsatsen att det inte gick att avgöra om det fanns något samband 

mellan buller och högt blodtryck. Resultatet baseras till övervägande del på självrapporterade 

arbetsmiljöfaktorer samt objektiv mätning av hjärt-kärlsjukdom (SBU, 2015). Högt blodtryck 

är vanligt i Sverige, ungefär en tredjedel av alla vuxna har fått diagnosen. (Hjärt- och 

lungfonden, 2016). Ofta behövs behandling med läkemedel för att sänka blodtrycket. 

Läkemedel är en stor kostnad för samhället. Författarna till föreliggande uppsats har 

yrkeserfarenhet av att biverkningar av hypertoniläkemedel är vanliga och kan leda till lidande 

för individen. Vad sker med blodtrycket då arbetstagarna inte längre arbetar kvar i bullrig 

miljö? Kan blodtrycket bli lägre genom att bullernivåerna sänks eller exponering upphör? Är 

det möjligt att hypertonidiagnosen kan avskrivas och medicineringen därmed avslutas?  

 

När det gäller exponering för arbetsplatsbuller och påverkan på EKG (Capozzella, 2014; 

Sancini, 2012) och hjärtfrekvens (Sancini et al., 2012) sågs positivt samband. Med hänsyn till 

att båda studierna har ett lågt deltagarantal kan det vara svårt att dra några slutsatser av 

studiernas resultat. Matchning gjorts mellan fall- och kontrollgrupp och mätningar är utförda 

under studien vilket är en styrka. Kategorin hjärtfrekvens kunde uteslutits ur 

resultatsredovisningen då endast en studie undersökte sambandet mellan arbetsplatsbuller och 

hjärtfrekvens. 

 

Tre studier har genomfört mätningar av blodfetter (Gan, 2010; Sancini, 2012; Suadicani, 

2012) varav den ena inte visade på någon skillnad mellan exponerade och oexponerade (Gan 

et al., 2010). Resultatet från de två andra visade på förhöjda blodfettsvärden. Bevisvärdet av 

undersökningarna av blodfetter kan inte anses vara så högt, då endast tre studier har undersökt 

hur blodfetterna påverkas av buller. 

 

I studierna som undersökt risken att få hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom samt risken att avlida i 

kardiovaskulär sjukdom visar fem (Gan, 2010; Girard, 2014; Gopinath, 2011; Kersten & 

Backé, 2015; Willich, 2005) av de sex studierna på ett samband mellan riskerna och långvarig 

exponering för buller (Suadicani et al., 2012). Den sammanlagda effekten av olika 

bullerkällor och /eller arbetsbelastning, ökar risken betydligt för hjärtinfarkt. Riskerna berör 

stor del av befolkningen och borde därför vara en viktig del i det förebyggande arbetet 

gällande hjärtinfarkt (Selander et al., 2013). En av de fem studierna som funnit ökad risk 

(Willich et al., 2005), har undersökt deltagarnas sammanlagda bullerbelastning medan de fyra 
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återstående studierna har fokuserat på arbetsplatsbuller. Ett av resultaten visade att risken för 

att avlida i kardiovaskulär sjukdom kvarstår trots att exponeringen upphört (Girard, et al., 

2014). Studierna har haft stort deltagarantal och har löpt under lång tid, vilket styrker 

resultatet. Sambandet mellan buller i arbetsmiljön och hjärtsjukdom styrks i SBU:s 

litteraturöversikt. Det är samma relativa ökning i risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom för 

kvinnor och män med likartad exponering för arbetsplatsbuller (SBU, 2015). 

 

Att genomföra studier i hur arbetsmiljöbuller påverkar människan är svårt. Många faktorer 

inverkar på resultatet, t.ex deltagarnas tidigare erfarenheter och upplevelser. Människan 

påverkas hela tiden av buller från omgivningen. Att veta vilket, arbetsplatsbuller eller 

omgivningsbuller, som ger upphov till skadliga effekter på kroppen är därför svårt vid 

exponering för båda. Samhällsbuller är ett allvarligt hälsoproblem. Den miljöstörning i 

Sverige som berör flest människor är trafikbuller. Nästan tre miljoner exponeras för 

trafikbuller som överstiger gällande riktvärden (utomhusriktvärdet 55 dB). Troligen ökar 

bullerproblemen i framtiden och då främst från vägtrafik (Socialstyrelsen, 2009). Då 

omgivningsbuller som t.ex vägtrafik och flyg är svårt att skydda sig från, för allmänheten, är 

det viktigt att planering av t.ex. nya vägar och flygplatser sker på ett genomtänkt sätt, inte 

placeras för nära bostadsområden eller vice versa. Vid nybyggnation av bostäder bör material 

användas som är ljudisolerande och bullerdämpande. Ett hjälpmedel som kan användas i 

vardagen för att mäta buller, är Arbetsmiljöverkets bullerapplikation, (www.av.se), som 

kostnadssfritt kan laddas ner till smartphones.  

 

Flera av studierna som ingår i resultatet är genomförda under lång tid, sk retrospektiva 

studier. Datainsamlingen har skett genom register och tidigare genomförda studier. Vissa 

artiklar har inte uppfyllt alla kriterier för att få högt värde vad gäller vetenskaplig kvalitet. De 

har ändå inkluderats, trots lågt deltagarantal, eftersom de har väl beskrivna 

datainsamlingsmetoder, beskriver den kliniska nyttan och behovet av fortsatt forskning. 

Babisch (2011) skriver i sin artikel om kardiovaskulära effekter av buller att även om 

resultaten från vissa studier inte alltid är statistiskt signifikanta, på grund av lågt deltagarantal, 

kan studierna ändå bidra med sina resultat i meta-analyser. 

 

En svaghet hos några av studierna är att deltagarna har fått självskatta arbetsplatsbuller genom 

att i frågeformulär få svara på frågan ”Har du vid nuvarande eller tidigare arbetsplats ofta 
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(flera gånger/vecka eller mer) varit exponerad för bullernivåer som gjort det nödvändigt för 

dig att höja din röst?”. När det gäller olika sjukdomstillstånd som t.ex hypertoni och 

hjärtinfarkt har självrapportering använts. Vid tolkning av svaren måste hänsyn tas till att det 

både kan finnas över- och underrapportering. Studier där författarna genomfört mätning av 

bullernivåer, blodtryck och blodfetter och där diagnoser satta av läkare hämtats från journaler 

måste anses mer tillförlitliga. I de studierna har även deltagarnas samtycke kunnat hämtas och 

ett etiskt resonemang kunna föras. 

 

Det finns svårigheter att undersöka om bullerpåverkan på hjärta och kärl orsakas av 

arbetsplatsbuller och /eller omgivningsbuller. Människan lever i en mer eller mindre bullrig 

miljö. Vissa omges av störande buller hela dygnet medan andra kan få välbehövlig bullervila i 

hemmet efter arbetsdagen. När det gäller andra riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom används 

olika statistiska test för att minska påverkan på resultatet. Omgivningsbuller är svårare att 

göra justeringar för. Det kan vara svårt att skydda sig mot buller i hemmet eller i trafiken. 

Däremot finns det lagar och förordningar som reglerar arbetsmiljön (Arbetsmiljölagen, 

1977:1160). Därför bör resultaten i studien kunna leda till att ”försiktighetsprincipen” träder i 

kraft. Vilket skulle betyda att även om inte resultaten är entydiga så borde det bli en ändring 

vad gäller kraven när hörselskydd ska användas och kontroller av hjärta och kärl utföras med 

vissa intervaller. Propositionen ”En ny folkhälsopolitik” (2007/08:110) antogs 2008 av 

riksdagen. Där har de elva folkhälsomålen från 2003 omformulerats vilket bland annat 

motiverades av en betoning på hälsofrämjande i det preventiva folkhälsoarbetet. Fjärde 

målområdet handlar om hälsa i arbetslivet. För att minska den arbetsrelaterade ohälsan behövs 

ett fungerande arbetsliv med bra arbetsvillkor. Arbetsgivaren som vill utveckla en 

hälsofrämjande inriktning på arbetsplatsen kan ha stor hjälp av företagshälsovården och 

personalavdelningen vid satsningar på personalens hälsa och välbefinnande (Scriven, 2013).  

 

En arbetsmiljö som är trygg och säker borde vara en mänsklig rättighet. Att slippa att uppleva 

problem från hjärtat orsakat av arbetsplatsbuller på ålderns höst, efter ett yrkesverksamt liv, 

borde vara en mänsklig rättighet. Att ha en arbetsgivare som är ansvarstagande, förutseende 

och lyssnar på den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet är en mänsklig rättighet. 

 

Då Ottawamanifestet kom ut 1986 lyftes vikten fram att skapa stödjande miljöer och ge 

individer utbildning och information om livskunskap och hälsa (Scriven, 2013). Det är viktigt 

att de som ska arbeta för att främja hälsa hos befolkningen ges möjlighet att hålla sig 
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uppdaterade om den senaste forskningen. 

 

6.3 Konklusion 

Flera studier beskriver samband mellan buller och hjärt- kärlsjukdom och några studiers 

resultat styrker inte sambandet. Alla studier har varit överens om att buller påverkar 

människan, både fysiskt och psykiskt. Förutom själva bullret är det flera faktorer som 

förstärker den påverkande effekten så som stress och skiftarbete. Buller räknas till en av 

riskfaktorerna för att få hjärt- kärlsjukdom. Hur stor riskfaktorn är beror på bullernivå, 

exponeringstid och individuell känslighet.  

 

7. Klinisk nytta 

Företagshälsovårdspersonal ska göra bedömningar grundade på vetenskap och hålla sig 

informerade om senaste utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. De ska informera anställda 

om arbetsmiljörisker och hur de kan förebyggas. Arbetsgivaren ska stöttas så att arbetsledning 

och arbetstagare kan få utbildning och kunskap om arbetsmiljön och dess risker. (Westerholm, 

Nilstun & Ohlson, 1996) 

 

Företagshälsovården är en utomstående expertresurs som ska stötta i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och att då kunna delge kunden nya forskningsresultat måste ses som en 

styrka. Företagssköterskan arbetar förebyggande och medverkar vid arbetsmiljöutbildningar, 

skyddsronder, arbetsmiljökommittéer och utför hörselkontroller. Resultatet av föreliggande 

litteraturstudie kan användas som information/fakta vid möten med personer som arbetar i 

bullriga miljöer och deras arbetsgivare. Vid hälsosamtal är det viktigt att upplysa om 

hälsofarorna från buller gällande påverkan på hjärta och kärl. Det bör framgå att även lägre 

nivåer av buller kan vara hälsofarliga. Det är inte bara arbetsplatsbuller som är skadligt, utan 

omgivningsbuller och fritidsbuller likaså. Har individen en bullrig arbetsplats, bor nära en 

trafikerad väg och dessutom spelar med i ett rockband ökar risken för skada betydligt. 

Människor behöver få upp ögonen för riskerna så att de själva kan ta ställning till 

förebyggande åtgärder.  

 

En bra klinisk implikation vore att föra resultatet vidare till personer i beslutsställning som 

kan göra förändringar gällande riskbedömning och kontroller för bullerexponerade på 

arbetsplatser. Förändringarna skulle kunna bestå av att blodtrycket kontrolleras vid årliga 
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hörselkontroller samt EKG och blodfetter kontrolleras med vissa intervaller. Sänkning av 

tröskelvärdet till 75 dB för hörselskyddsanvändning skulle också kunna innebära vinster. 

Författarna skulle känna sig nöjda med att ha genomfört litteraturstudien om de bidragit till en 

säkrare arbetsmiljö.  

 

8. Fortsatt forskning 

Hjärt-kärlsjukdom medför stora konsekvenser för både drabbade, närstående och samhället. 

Prevention kan minska lidande och spara resurser för samhället. Därför bör den 

forskningsbaserade kunskap som finns användas vid arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatser. Mer 

forskning behövs för att visa på långtidseffekter av hjärt-kärlsjukdom efter gjorda 

arbetsmiljöinsatser som är vetenskapligt underbyggda (SBU, 2015). 

 

De flesta studierna som genomförts har beskrivit buller inom industrin och där arbetar flest 

män. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken hos både män och kvinnor, skillnaden är att 

kvinnor oftast drabbas senare i livet än männen gör. Många kliniska studier kring hjärt- 

kärlsjukdom genomförs och här är ofta kvinnor underrepresenterade (Hjärt- och lungfonden, 

2013). Med det i åtanke blir det väldigt tydligt hur viktigt det är att fortsätta forska på hur 

buller påverkar människan samt att fler studier behöver inriktas mot kvinnors arbetsmiljö och 

deras hjärtan då här finns ett stort mörkertal. 

 

Sveriges första professor i företagshälsovård arbetar för att företagshälsovården ska använda 

sig av kliniskt baserad forskning för att få fram kvalitetssäkrade evidensbaserade metoder att 

arbeta efter. Kombinationstjänster där företagshälsovårdspersonal kan få fortbildning och 

forskarhandledning gör detta möjligt. När beprövad erfarenhetsbaserad kunskap och 

vetenskapliga arbetsmetoder möts kan ny kunskap sökas och evidens skapas. På så sätt 

säkerställs kvaliteten i företagshälsovårdens verksamhet och på de riktlinjer som utfärdas. 

Garantier kan ges till kunder att tjänster som efterfrågas har effekt som är vetenskapligt 

beprövad (SOU 2011:63).  
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Bilaga 1  
 
Sökmatris 
 
Databas Cinahl plus with full text. 
Begränsningar: english language, publicerade mellan år 2005-2016, peer review. 
 

Datum 
 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 efter 
lästa titlar 

Urval 2 efter 
lästa abstract 

Urval 3 efter 
lästa artiklar 

2016-01-19 kl 
14:55 

S1 noise (Cinahl 
Headings) 

3094    

2016-01-19 kl 
14:56 

S2 work environment 
(Cinahl Headings) 

11 280    

2016-01-19 kl 
14:58 

S3 Cardiovascular 
diseases (Cinahl 
Headings) 

25 464    

2016-01-19 kl 
14:59 

S4 occupational noise 
(keyword) 

122    

2016-01-19 kl 
14:59 

S1 AND S2 111 22 3 2 

2016-01-19 kl 
41 

S1 AND S3 41 27 4 2 

2016-01-19 kl 
15:00 

S1 AND S4 84 9 7 4 

2016-01-19 kl 
15:01 

S2 AND S3 56 6 2 1 

2016-01-19 kl 
15:02 

S2 AND S4 4 2 2 1 

2016-01-19 kl 
15:03 

S3 AND S4 2 2 2 2 

2016-01-20 Kl 
13:00 

S1 AND S2 AND S3 3 2 1 1 

2016-01-20 Kl 
12:43 

S1 AND S2 AND S4 4 2 2 1 

2016-01-20 Kl 
?? 

S2 AND S3 AND S4 0 0 0 0 

2016-01-20 Kl 
13:01 

S1 AND S3 AND S4 2 2 2 2 

2016-01-19 kl 
15.04 

S1 AND S2 AND S3 
AND S4 

0 0 0 0 
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Databas Medline 
Begränsningar: english language, publicerade mellan år 2005-2016. 
 

Datum  Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 efter 
lästa titlar 

Urval 2 efter 
lästa abstract 

Urval 3 efter 
lästa artiklar 

2016-01-19 kl 
15:10 

S13 noise (MeSH) 5106    

2016-01-19 kl 
15:11 

S14 work 
environment 
(keyword) 

3628    

2016-01-19 kl 
15:13 

S15 cardiovascular 
diseases (MeSH) 

55 720    

2016-01-19 kl 
15:15 

S16 noise, 
occupational (MeSH) 

878    

2016-01-19 kl 
15:14 

S13 AND S14 11 2 1 0 

2016-01-19 kl 
15:14 

S13 AND S15 27 10 0 0 

2016-01-19 kl 
15:15 

S13 AND S16 60 8 3 1 

2016-01-19 kl 
15:16 

S14 AND S15 20 5 0 0 

2016-01-19 kl 
15:16 

S14 AND S16 23 2 1 0 

2016-01-19 kl 
15:17 

S15 AND S16 13 9 7 6 

2016-01-19 kl 
15:18 

S13 AND S14 AND 
S15 

0 0 0 0 

2016-01-19 kl 
15:19 

S13 AND S14 AND 
S16 

1 1 1 0 

2016-01-19 kl 
15:19 

S13 AND S15 AND 
S16 

1 0 0 0 

2016-01-19 kl 
15:20 

S14 AND S15 AND 
S16 

1 1 0 0 

2016-01-19 kl 
15:21 

S13 AND S14 AND 
S15 AND S16 

0 0 0 0 
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Bilaga 2 

Inkluderade och exkluderade artiklar efter abstraktläsning och artikel granskning 
 

 
Författare 

(år) 

Efter abstraktläsning Efter artikelgranskning Motiv till 
exkludering 

Inkluderad Exkluderad Inkluderad Exkluderad  
Capozzella et 
al. (2014) X  X   

Chang et al. 
(2013) X  X   

Chang et al. 
(2007)  X   

Svarar inte 
helt mot 
syftet 

Davies et al. 
(2008)  X   Svarar inte 

mot syftet 

Davies et al. 
(2005) X   X 

Exklusions-
kriterier 
saknas, 
otydligt syfte 
och resultat, 
fortsatt 
forskning 
saknas.  

de Souza et 
al. (2015) X  X   

Gan et al. 
(2010) X  X   

Girard et al. 
(2014) X  X   

Gopinath et 
al. (2011) X  X   

Kersten & 
Backe (2015) X  X   

McNamee et 
al. (2006) X   X 

Data ej 
tillförlitlig 
och 15 år 
gammal, 
etiskt 
tillstånd och 
resonemang 
saknas.  

Rizi & 
Hassanzadeh 
(2013) 

X   X 

Syfte saknas, 
oklart antal 
deltagare, 
etiskt 
tillstånd och 
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resonemang 
saknas. 
Oklart 
resultat.  

Sancini et al. 
(2012) X  X   

Suadicani et 
al. (2012) X  X   

Virkkunen et 
al. (2005) X   X 

Vissa 
deltagare 
använde 
läkemedel 
från tidigare 
studie, etiskt 
tillstånd och 
godkännande 
saknas.  

Willich et al. 
(2005) X  X   

Yuen (2014)  X   Review 

Zamanian et 
al. (2013) X   X 

Lågt 
deltagarantal, 
etiskt 
tillstånd och 
resonemang 
saknas, inte 
etiskt korrekt 
utförd. 
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Bilaga 3 

Författare, årtal, 
artikelns namn, tidskrift, 
nummer och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Capozzella, A., 
Samperi, I., De Sio, S., 
Tomei, G., Casale, T., 
Sacco, C., Suppi, A., 
Giubilati, R., Tomei, F., 
Rosati, M. V. 
 
2014 
 
Noise and 
cardiovascular effects in 
workers of the sanitary 
fixtures industry 
 
International Journal of 
Hygiene and 
Environmental Health, 
nr 218 
 
Italien 

Syftet var att 
utvärdera om 
arbetare inom 
sanitetsindustrin 
riskerar att få 
kardiovaskulära 
sjukdomar och om 
kronisk exponering 
för buller ökar 
risken.  

Design: Icke experimentell 
design. Kvantitativ metod med 
fall-kontroll studie.  
 
Deltagare: 139 st, uppdelade i 
75 exponerade och 64 
oexponerade.  
 
Inklusionskriterier:  
Manliga arbetare, anställda vid 
sanitetsindrustrin och utsatta för 
buller ingick i fallgruppen. I 
kontrollgruppen ingick 64 
kontorsanställda som arbetade 
inom annan industrin, inom 
samma geografiska område, 
som inte var utsatta för buller.  
 
Urval: Deltagarna i fall-gruppen 
var icke randomiserat utvalda 
och deltagarna i kontrollgruppen 
var de randomiserat utvalda.  
 
Datainsamlingsmetod: Alla fick 
fylla i ett medicinskt  
frågeformulär. Alla  genomgick 
en medicinsk undersökning där 

Styrkor: Redovisning av 
kunskapsområdet, begräsningar 
finns samt väldefinierat syfte. 
Resultatet redovisat på ett adekvat 
sätt. Inklusions- och 
exklusionskriterierna finns 
beskrivna i studien. Mätningar är 
genomförda. Fall- och 
kontrollgrupperna är matchade 
utifrån ålder, BMI, labprover mm. 
 
Etiskt resonemang finns samt 
godkännande från etisk kommitté. 
Klinisk nytta med studien finns 
skrivet.  
 
Svagheter: Litet antal som deltog 
i studien. Endast män deltog i 
studien. Behov av fortsatt 
forskning framgår inte.  
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

Mätningarna påvisade, med 
statistisk signifikans, att de som 
var exponerade för buller 
uppmätte både högre systoliskt 
och diastoliskt blodtryck än de 
som inte var exponerade, inom 
sanitetsindustrin, än de i 
kontrollgruppen. De hade även 
avvikande EKG jämfört med 
kontrollgruppen. Resultatet av 
studien pekar på att buller orsakar 
kardiovaskulära skador. 
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man kontrollerade blodtryck, 
EKG och BMI. Blodprover togs 
samt audiometri genomfördes. 
Bullermätning genomfördes. 
 
Analysmetod: Statistisk analys 
av data med hjälp av Students t 
test, Chi-square test x2 med 
Yates correction eller Fischer´s 
exact test.  
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Författare, årtal, 
artikelns titel, tidskrift, 
nummer, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Chang, T-Y., Hwang, 
B-F., Liu, C-S., Chen, 
R-Y., Wang, V-S., Bao, 
B-Y., Lai, J-S.  
 
2012 
 
Occupational noise 
exposure and incident 
hypertension in men: A 
prospective cohort study 
 
American Journal of 
Epidemology, nr 8 
 
Taiwan 

Undersöka 
sambandet mellan 
långvarig 
exponering för 
buller och risk för 
hypertoni under en 
10-års period.  
 
 
 

Design: Icke experimentell 
design. Kvantitativ metod. 
Registerstudie och 
kohortstudie.   
 
Deltagare: 578 män.  
 
Inklusionskriterier: Män som 
arbetade inom 
flygplanstillverkningsindustrin 
i Taiwan, utan diagnostiserad 
hypertoni samt ha medverkat i 
studien år 1998.  
 
Urval: Icke randomiserat 
urval.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Blodtryckskontroller, 
blodprovstagning, vikt, längd 
och BMI uppmättes. 
Frågeformulär användes och 
bullermätning genomfördes. 
Info från tidigare studie 1999. 
 
Analysmetod: Shapiro-Wilk 
test, The Kruskal-Wallis test, 
X2 test, the Mann-Whitney 
test och linear mixed-effect 

Styrkor: Redovisning av 
kunskapsområdet, begräsningar i 
studien finns samt väldefinierat 
syfte. Resultatet redovisat på ett 
adekvat sätt. Förslag på fortsatt 
forskning och klinisk nytta 
framgår. Stort deltagarantal. 
Inklusions- och 
exklusionskriterierna framgår i 
studien.  
 
Etiskt godkännande från 
kommitté finns samt skriftligt 
godkännande för deltagarna.  
 
Svagheter: Svårt att överföra till 
svenska förhållanden. Lång tid 
mellan blodtrycksmätningarna. 
Endast män i studien.  
 
Kvalitetsgranskning: Hög 
 
 

Resultatet, som var signifikant, 
visade även ett dos/effekt 
samband mellan bullernivåerna 
och högt blodtryck, ju högre dB 
ju större risk för högt blodtryck.  
Långvarig exponering för 
bullernivåer lika med eller över 
85 dB kan öka det diastoliska 
och systoliska blodtrycket hos 
män.  
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regression model samt Cox 
proportional hazard regression 
och The SAS, version 9.2 
standard package for Windows 
för statistisk analys. 
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Författare, årtal, 
artikelns titel, tidskrift, 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

de Souza, T. C. F., 
Périssé, A. R. S., 
Moura, M.  
 
2015 
 
Noise exposure and 
hypertension: 
investigation of a silent 
relationship 
 
BMC Public Health, nr 
15 
 
Brasilien 

Undersöka om 
hypotesen att 
exponering för olika 
bullernivåer är 
associerade med 
hypertoni.   

Design: Icke experimentell 
design. Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie och 
registerstudie. 
 
Deltagare: 1729 st, 1585 män 
och 144 kvinnor, ingick i 
studien.  
 
Inklusionskriterier: Arbetare 
från olja- och gas raffinaderier. 
Deltagarna ska ha arbetat i 
minst 6 månader och genomfört 
en årlig medicinsk undersökning 
år 2007. 
 
Urval: Icke randomiserat urval. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär från 
hälsoundersökning 2008, 
blodtrycksmätning och 
bullermätning med dosimeter.  
 
Analysmetod: Chi-squared test 
användes. Statistisk analys 
genomfördes med hjälp av SPSS 
– statistical package version 17. 
Logistisk regression analys 

Styrkor: Redovisning av 
kunskapsområdet, begräsningar 
finns samt ett väldefinierat syfte. 
Resultatet redovisat på ett adekvat 
sätt. Förslag på fortsatt forskning 
framgår. Både män och kvinnor 
inkluderades i studien. Stort 
deltagarantal. Mätningar är 
genomförda. Inklusions- och 
exklusionskriterier framgår.  
 
Etiskt resonemang och 
godkännande av etisk kommitté 
finns. Vilken klinisk nytta studien 
kan ha framgår.  
 
Svagheter: Hypertonidiagnos sätts 
efter två blodtrycksmätningar vid 
ett och samma tillfälle.  
 
Data bygger tidigare gjort 
hälsoundersökning där kvalitén 
på uppgifterna varierar.  
 
Kvalitetsgranskning: Hög 

Det finns ett samband mellan 
högt blodtryck och 
bullerexponering, vid bullernivåer 
över 85 dB men även vid 
bullernivåer mellan 75-85 dB. 
Bullernivårer som inte anses ge 
hörselskador kan påverka det 
kardiovaskulära systemet. 
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användes. 
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Författare, årtal, 
artikelns titel, tidskrift, 
nummer och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Gan, Q. W., Davies, H. 
W., Demers, P., A. 
 
2010 
 
Exposure to 
occupational noise and 
cardiovascular disease 
in the United States: the 
National Health and 
Nutrition Examination 
Survey 1999 – 2004. 
 
Occupational & 
Environmental 
Medicine, nr 68 
 
USA 
 
 

Undersöka 
sambandet mellan 
självrapporterad 
exponering för 
arbetsplatsbuller, 
kranskärlssjukdom 
och hypertoni. Även 
sambandet mellan 
bullerexponering 
och kardiovaskulära 
biomarkörer som 
blodfetter och 
inflammations 
markörer.  

Design: Icke experimentell 
design. Kvantitativ metod och 
gruppjämförande studie. 
 
Deltagare: 6307 st deltagare. 
 
Inklusionskriterier: 20-år och 
äldre, anställd då intervjuerna 
genomfördes, exponerade för 
buller. Deltagit i the National 
Health and Nutrition 
Examination Survey 1999-2004. 
 
Urval: Icke randomiserat urval. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär  med 
självskattning, medicinsk 
undersökning, blodprov, 
urinprov och blodtryck. Info 
från studien the National Health 
and Nutrition Examination 
Survey. 
 
Analysmetod: Wald C2 test och 
t test och logistic regression 
analyser samt SAS Survey 
Procedures och the Taylor series 
linearisation. 

Styrkor: Redovisning av 
kunskapsområdet, begräsningar 
och finns skrivet. Resultatet 
redovisat på ett adekvat sätt. 
Förslag på fortsatt forskning och 
klinisk nytta framgår. Både män 
och kvinnor inkluderades i 
studien. Stort deltagarantal. 
Inklusions- och 
exklusionskriterierna framgår.  
 
Svagheter: Studien bygger på 15 
år gammal data.   
 
Bullerexponeringsbedömningen 
är baserad på självrapportering av 
deltagarna. Diagnosen 
kardiovaskulär sjukdom var 
baserad på deltagarinformation, 
inte satt utav läkare.  
 
Etiskt resonemang och 
godkännande från etisk kommitté 
saknas.  
 
Kvalitetsgranskning: Medel 

Jämfört med personer som aldrig 
exponerats för buller på 
arbetsplatsen fann man att det 
förelåg signifikans för att 
personer som blivit exponerade 
för buller på arbetsplatsen hade 
tre gånger högre risk att drabbas 
av angina och dubbelt så hög risk 
att drabbas av kardiovaskulära 
sjukdomar, jämfört med de som 
inte exponerats för buller. 
Riskerna var störst hos män under 
50 år som är rökare.  
 
 
Det fanns ingen tydlig ökning av 
kardiovaskulära biomarkörer eller 
inflammationsmarkörer efter 
bullerexponering. 
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Författare, årtal, 
artikelns titel, tidskrift, 
nummer och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Girard, S. A., Leroux, 
T., Verreault, R., 
Courteau, M., Picard, 
M., Turcotte, F., Baril, 
J., Richer, O. 
 
2014 
 
Cardiovascular disease 
mortality among retired 
workers chronically 
exposed to intense 
occupational noise 
 
International archives of 
occupational and 
environmental health, nr 
88 
 
Canada 
 

Undersöka om det 
finns något samband 
mellan att avlida i 
kardiovaskulära 
sjukdomar och 
långvarig 
exponering av 
arbetsplatsbuller 
samt sambandet 
mellan att avlida i 
kardiovaskulär 
sjukdomar och 
bullerorsakad 
hörselnedsättning 
efter pensionering.  

Design: Icke experimentell 
design. Kvantitativ metod. Fall- 
kontrollstudie samt 
registerstudie. 
 
Deltagare: 644 st manliga 
arbetare, 161 st i fallgruppen 
och 483 st kontrollgruppen. 
 
Inklusionskriterier:  
Deltagarna arbetar inom 
industrin, exponerade för buller, 
lika med eller över 80 dB i 8 
h/dag på arbetsplatsen. Normal 
hörsel eller hörselnedsättning 
pga buller, ålder mellan 55-64 
år, vid hörseltest. Fylla 65 år 
inom åren 1983-2005.  
 
Urval: Icke randomiserat urval. 
Matchning 1:3. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Hörselkontroller som 
genomförts av the Quebec 
National Institute of Public 
Health (INSPQ) samt register 
över avlidna the provincial 
death registry of the Quebec 

Styrkor: Redovisning av 
kunskapsområdet, begräsningar 
samt ett väldefinierat syfte finns 
redovisat. Resultatet redovisat på 
ett adekvat sätt. Förslag på 
fortsatt forskning framgår. Stort 
deltagarantal.  
 
Fall- och kontrollgrupperna är 
matchade utifrån liknande arbete 
och riskfaktorer. Inklusions- och 
exklusionskriterierna framgår. 
Studiens kliniska nytta och 
fortsatt forskning finns skrivet. 
 
Svagheter: Olika stora 
deltagarantal i fall- och 
kontrollgrupp, 1:3. Etiskt 
resonemang och tillstånd saknas. 
Studien riktades bara på de som 
avlidit i kardiovaskulär sjukdom, 
inte de som överlevde. Endast 
män ingick i studien. 
 
Kvalitetsgranskning: Hög 
 

Resultatet visar att det finns ett 
samband mellan långvarig 
bullerexponering och risk att 
avlida i kardiovaskulär sjukdom 
samt att risken finns kvar även då 
man inte längre exponeras, även 
om den då minskar. Vid medel 
och svår bullerorsakad 
hörselnedsättning ökar risken att 
avlida i kardiovaskulär sjukdom.  
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Institute of Statistics (ISQ) och 
från the Quebec Ministry of 
Health and Social Services 
(MSSS). 
 
Analysmetod: Conditional 
logistic regression models. 
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Författare, årtal, artikelns 
titel, tidskrift, nummer 
och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Gopinath, B., 
Thiagalingam, A., Teber, 
E., Mitchell, P.  
 
2011 
 
Exposure to workplace 
noise and the risk of 
cardiovascular disease 
events and mortality 
among older adults 
 
Preventive Medicine, nr 
53 
 
Australien 
 
 

Syftet med studien 
var att se om det 
finns något 
samband mellan 
arbetsplatsbuller 
och 
kardiovaskulära 
sjukdomar.  

Design: Icke experimentell 
design. Kvantitativ metod och 
kohortstudie. 
 
Deltagare: 2942 st män och 
kvinnor.  
 
Inklusionskriterier: Personer 
som deltagit i Blue Mountains 
Eye Study mellan åren 1992-
1994, 1997-1999 och 2002-
2004, exponerade och 
oexponerade för buller. Ålder 
över 55 år. 
 
Urval: Icke slumpmässigt urval. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning utifrån 
frågeformulär från Blue 
Mountains Eye Study. 
Information från Australian 
National Death Index (NDI).  
 
Analysmetod: SAS statistical 
software där t-tests, x2-tests och 
logistisk regression ingår. 
Multivariabel logistik regression 
analys användes. 

Styrkor: Redovisning av 
kunskapsområdet, begräsningar 
finns beskrivet samt ett 
väldefinierat syfte. Resultatet 
redovisat på ett adekvat sätt. 
Förslag på fortsatt forskning och 
studiens kliniska nytta framgår. 
Både män och kvinnor 
inkluderades i studien. Stort 
deltagarantal.  
 
Svagheter: Inklusions- och 
exklusionskriterierna framgår inte 
tydligt. Etiskt resonemang saknas. 
Datainsamling utgår ifrån 
självskattning.  
 
Kvalitetsgranskning: Medel  

Studien påvisade att det fanns 
signifikant samband mellan 
arbetsplatsbuller och 
kardiovaskulära sjukdomar. 
Risken att avlida i 
kardiovaskulära sjukdomar ökar 
även om exponeringen för buller 
varit kortare än 1-5 år, jämfört 
med om man aldrig varit 
exponerad för arbetsplatsbuller. 
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Författare, årtal, 
artikelns titel, tidskrift, 
nummer och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Kersten, N., Backé, E. 
 
2015 
 
Occupational noise and 
myocardial infarction: 
Considerations on the 
interrelation of noise 
with job demands 
 
Noise & Health. A 
bimonthly Inter-
disciplinary 
International Journal, nr 
75 
 
Tyskland 

Undersöka om 
buller och 
myocardinfarkt har 
ett samband utifrån 
olika yrken och 
specifika yrkeskrav.  

Design: Icke experimentell 
studie. Kvantitiv metod. Fall-
kontroll-studie och 
registerstudie. 
 
Deltagare: Totalt 4113 st, 353 st 
kvinnor i fallgruppen och 706 st 
i kontrollgruppen, 1527 st män i 
fallgruppen och 1527 st män i 
kontrollgruppen. 
 
Inklusionskriterier: Män och 
kvinnor i åldrarna 20-69 år från 
32 olika sjukhus i Berlin. I 
fallgruppen var deltagarna 
diagnostiserade med akut 
myocardinfarkt eller överlevt 
hjärtstillestånd samt exponerade 
för buller. I kontrollgruppen 
ingick patienter från samma 
sjukhus men hade inte någon 
koppling till bullerexponering.  
 
Urval: Icke randomiserat urval. 
Matchning 1:1 för män och 1:2 
för kvinnor. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Datastandardiserade intervjuer 

Styrkor: Redovisning av 
kunskapsområdet samt 
väldefinierat syfte. Resultatet 
redovisat på ett adekvat sätt. 
Förslag på fortsatt forskning och 
klinisk nytta framgår. Både män 
och kvinnor inkluderades i 
studien. Stort deltagarantal. 
Mätningar är genomförda.  
 
Studien är godkänd av en etisk 
kommitté. Fall- och 
kontrollgrupperna matchades 
gällande kön, ålder och sjukhus.  
 
Svagheter: Begränsningar med 
studien framgår inte. Etiskt 
resonemang saknas.  
Resultatet är svårvärderat då det 
var för små yrkesgrupper som 
analyserades. 
Exklusionskriterierna framgår 
inte i studien.  
 
Kvalitetsgranskning: Medel 

Resultatet påvisade ett signifikant 
samband mellan exponering av 
höga ljudnivåer, över 95dB och 
riskfaktorer för hjärtinfarkt. Även 
vid bullernivåer mellan 62-84 dB 
fanns en högre risk för 
hjärtinfarkt vid yrken som har 
höga krav och stort ansvar.  
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där medicinsk-, arbets- och 
social historia framkom. Daglig 
bullerexponering uppskattades 
med hjälpa av maskinmaualer, 
mätningar genomfördes på 146 
arbetsplatser.  
 
Analysmetod: Conditional 
logistic regression analys 
användes. Analyserna gjordes 
STATA, version 12. 
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Författare, årtal, 
artikelns titel, tidskrift, 
nummer och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Sancini, A., Tomei, G., 
Vitarelli, A., Caciari, T., 
Samperi, I., 
Pacchiarotti, A., Scala, 
B., Schifano, M. P., 
Scimitto, L., Fiaschetti, 
M., Cetica, C., Tomei, 
F., Ciarrocca, M. 
 
2012 
 
Cardiovascular Risk in 
Rotogravure Industry 
 
Journal of occupational 
and environmental 
medicine, nr 5 
 
Italien  

Verifiera om 
arbetsmiljörisker i 
tryckeribranschen 
kan associeras med 
kardiovaskulära 
effekter.  

Design: Icke experimentell 
design. Kvantitativ metod, fall-
kontroll studie.  
 
Deltagare: Sammanlagt 88 st 
män, 44 st exponerade för buller 
och 44 st oexponerade för 
buller. 
 
Inklusionskriterier:  
Arbete i tryckeriverksamhet, 
bullrig miljö, skiftarbete och 
utsatta för lösningsmedel ingick 
i den exponerade gruppen. 
Deltagarna i den oexponerade 
gruppen arbetade i 
tryckeriverksamhet men var inte 
skiftarbetare, utsatta för buller 
och lösningsmedel. 
 
Urval: Icke randomiserat urval. 
Matchad fall- och kontrollgrupp. 
 
Datainsamlingsmetod: Alla 
deltagarna genomgick en klinisk 
undersökning, blodtryck, 
hjärtfrekvens, audiometri och 
EKG mättes. Bullermätning på 
arbetsplatsen genomfördes och 

Styrkor: Redovisning av 
kunskapsområdet samt 
väldefinierat ett syfte finns. Test- 
och kontrollgrupperna lika stora 
och matchning är genomförd 
utifrån ålder, erfarenhet, BMI och 
socioekonomisk bakgrund. Etiskt 
resonemang finns. Inklusions- 
och exklusionskriterierna framgår 
i studien. Mätningar är 
genomförda.  
 
Svagheter: Litet deltagarantal i 
grupperna. Svårt att utläsa 
resultatet då flera 
arbetsmiljörisker mäts. Studiens 
begränsningar finns inte 
beskrivna. Endast män deltog. 
Etiskt tillstånd saknas. Fortsatt 
forskning och klinisk nytta med 
studien framgår inte.  
 
Kvalitetsgranskning: Medel 

Hos bullerexponerade 
tryckeriarbetare tyder 
mätningarna på att buller 
påverkar det kardiovaskulära 
systemet. Resultatet visade ett 
signifikant samband mellan buller 
och hypertoni, då det diastoliska 
blodtrycket ökar men inte det 
systoliska.  
 
Resultatet visade statistisk 
signifikans, de män som var 
exponerade för buller hade oftare 
förändringar på EKG jämfört med 
de oexponerade.  
 
Vid de kliniska undersökningarna 
togs blodprover för att analysera 
triglycerider och HDL. Vid 
analyserna såg man att den 
exponerade gruppen hade högre 
triglyceridvärde än den 
oexponerade. Däremot hade de ett 
lägre HDLvärde än den 
oexponerade gruppen. Personer 
med triglyceridvärden över 
referensvärdet var fler bland de 
exponerade än bland de 
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daglig bullerexponering 
räknades ut. 
 
Analysmetod: Statistik analys 
genomfördes med Student t test, 
chi-square test med Yates 
korrection och Fischers exact 
test.  
 

oexponerade. För HDL var det 
fler personer som var exponerade 
som låg under referensvärdet än 
oexponerade.  
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Författare, årtal, 
artikelns titel, tidskrift, 
nummer och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Suadicani, P., Hein, H. 
O., Gyntelberg, F. 
 
2012 
 
Occupational noise 
exposure, social class, 
and risk of ishemic heart 
disease and all-cause 
mortality – a 16-year 
follow up in the 
Copenhagen Male Study 
 
Scandinavian Journal of 
Work, Environment & 
Health, nr 38 
 
Danmark 

Testa hypotesen att 
det finns en 
koppling mellan 
livslång exponering 
för arbetsplatsbuller 
och risk för 
ischemisk hjärt- 
kärlsjukdom och 
dödlighet.  

Design: Icke experimentell 
design. Kvantitativ metod. 
Kohort och register studie.  
 
Deltagare: 2998 st män, 1008 st 
exponerade för buller och 1990 
st oexponerade för buller.  
 
Inklusionskriterier: Tidigare 
deltagit i The Copenhagen Male 
Study. Exponering för buller 
och inte ha någon känd hjärt- 
kärlsjukdom.  
 
Urval: Icke randomiserat urval.  
 
Datainsamlingsmetod: Intervju 
samt frågeformulär, 
blodprovstagning, urinprov, 
vikt, längd, BMI och blodtryck 
mättes. Registerutdrag från 
cancer- och diagnosregister och 
data från Copenhagen Male 
Study. 
 
Analysmetod: Statistisk analys 
inkluderande Kendall´s t, B test, 
linjär variationsanalys, Chi-
square analys och test för 

Styrkor: Redovisning av 
kunskapsområdet, och 
begräsningar finns redovisat. 
Resultatet redovisat på ett adekvat 
sätt. Inklusions- och 
exklusionskriterier framgår.  
 
Svagheter: Etiskt resonemang och 
godkännande saknas. Klinisk 
nytta med studien saknas. Inget 
tydligt syfte framgår i studien. 
Endast män deltar. 
Självrapporterande om utsatt för 
bullerexponering. Fortsatt 
forskning framgår inte.  
 
Kvalitetsgranskning: Medel 
 
 

Det fanns en klar koppling mellan 
hörselnedsättning och exponering 
för arbetsmiljöbuller. Däremot 
såg man inte någon koppling 
mellan arbetsmiljöbuller och 
dödsfall i ischemisk hjärt- 
kärlsjukdom.   
 
Resultatet visade ett signifikant 
samband mellan buller och 
hypertoni, då det diastoliska 
blodtrycket ökar men inte det 
systoliska. Resultaten, som var 
signifikanta, visade att de män 
som exponerats för buller i fem 
eller fler år hade högre mätvärden 
av blodfetter än de som varit 
oexponerade för buller.  
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avvikelseanalys. Relativ risk 
mättes genom Cox´s 
proportional hazards regression 
model.  
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Författare, årtal, 
artikelns titel, tidskrift, 
nummer och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Willich, S. N., 
Wegscheider, K., 
Stallman, M., Keil, T. 
 
2005 
 
Noise burden and the 
risk of myocardial 
infarction 
 
European society of 
cardiology, nr 27 
 
Tyskland 

Undersöka om 
kronisk exponering 
för buller ökar 
risken för myocard 
infarkt. 

Design: Icke experimentell 
design. Kvantitativ metod. Fall- 
kontroll studie.  
 
Deltagare: 4115 st patienter, 
3054 st  män och 1061 st 
kvinnor.  
 
Inklusionskriterier: Män och 
kvinnor som legat på sjukhus i 
Berlin mellan åren 1998-2001, 
alla med konstaterad diagnos av 
akut myocard infarkt samt varit 
exponerade för buller, både 
arbetsplats och miljö. Kontroll-
gruppens deltagare kom från 
trauma- och kirurgenheter från 
samma sjukhus. 
Kontrollgruppen matchades mot 
fallgruppen på kön, sjukhus och 
ålder. Deltagarna i studien 
skulle vara under 70 år, kunna 
kommunicera, bosatt i Berlin 
sedan minst 5 år och bo minst 6 
månader i taget.  
 
Urval: Icke randomiserat urval. 
Matchning 1:1 för män och 1:2 
för kvinnor. 

Styrkor: Redovisning av 
kunskapsområdet och 
begräsningar finns samt ett 
väldefinierat syfte. Resultatet 
redovisat på ett adekvat sätt. 
Förslag på fortsatt forskning 
framgår. Både män och kvinnor 
inkluderades i studien. Stort 
deltagarantal. Studien är godkänd 
av etisk kommitté. Klinisk nytta 
med studien finns angivet. 
Pilotstudie genomförd innan 
studien gjordes. Matchning är 
gjord. Inklusions- och 
exklusionskriterier framgår.  
 
Svagheter: Svårigheter att utröna 
vad som är orsakat av 
arbetsplatsbuller och miljöbuller. 
Etiskt resonemang saknas. Olika 
matchning för män och kvinnor. 
Självskattning avseende 
bullerexponering.  
 
Kvalitetsgranskning: Hög 
 
 

Signifikans fanns för att 
arbetsplatsbuller ökade riskerna 
för hjärtinfarkt hos män. Kvinnor 
var känsligare för riskerna från 
miljöbullerstörning än män.  
Det finns en lätt till måttligt ökad 
risk för myocard infarkt vid 
kronisk exponering för buller. 
Gränsvärdet på 85dB minskar 
riskerna för hörselskador men 
påverkar det kardiovaskulära 
systemet.  
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Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer utförda utav 
medicinska studenter som var 
tränade i intervjuteknik och 
sekretess. Information från 
patienternas journal användes. 
Bullerkartor från Berlin har 
använts för att uppskatta 
bullernivåer. 
 
Analysmetod: Conditional 
logistic regression models. 
LOGXACT 4.0 for Windows. 

 


