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– EN OVÄLKOMMEN KOLLEGA
BULLER. VAD ÄR DET EGENTLIGEN? ENLIGT ORDBOKEN
DEFINIERAS BULLER SOM: ”OÖNSKAT LJUD”. LÅNGVARIG
EXPONERING TILL BULLER KAN I FÖRSTA HAND ORSAKA
HÖRSEL- OCH RÖSTPROBLEM, MEN OCKSÅ LEDA TILL
ANDRA SKADOR SÅSOM FÖRHÖJT BLODTRYCK, MINSKAD
SLAGVOLYM, ÖKAD MUSKELSPÄNNING, STRESS OCH
UTSÖNDRING AV STRESSHORMONER.
BULLER ÄR INTE din

vän, förstår man. På
en arbetsplats ska man enligt Arbetsmiljöverket bära hörselskydd om ljudnivån
är 85 dB eller högre under arbetsdagen.
Är ljudnivån däremot aningen lägre,
alltså 80 dB, ska man ha tillgång till hörselskydd på jobbet. Som arbetsgivare ska
man alltså se till att sina medarbetare kan
skydda sin hörsel.
Hur sköter vi oss då ute på bullriga
arbetsplatser? Något så enkelt som hörselskydd är lätt att hoppa över. Det slarvas med användningen. Och det räcker
med att lyfta på kåpan några gånger för
att kraftigt minska skyddseffekten. Men
man kan göra mer än att enbart skydda
hörseln? Visst, det går att bulleranpassa
arbetsutrymmena och använda verktyg
som är tystare, men för en hantverkare
som ofta byter arbetsplats har man inte
lika många parametrar att spela med. Då
gäller det framförallt att man har ett hörselskydd man trivs med, och använder.
Dessutom behövs en ökad kunskap om
bullerproblematiken.

VAD FINNS DET FÖR ÅTGÄRDER?

Det finns en hel del man kan göra för
att sänka bullernivån på arbetsplatsen.
I många fall går det att hitta alternativa
arbetsmetoder. Och som vi var inne på:
tystare verktyg, eller nya sätt att ta sig
an olika arbetsuppgifter. För att få mer
information om bullerproblematiken
hantverkare står inför hälsade vi på hos
en av företaget Eartechs hörselkliniker.
Eartech är specialister på hörselproblem
och levererar skydd samt hörapparater
till de flesta yrkesgrupperna
– Alla vet att man kan få skadad hörsel
om man utsätter sig för buller, säger
Mats Mood, Produktchef, Eartech hörselkliniker. Men att därifrån göra något
åt det och ta tag i saken brukar vara
ett långt steg. Man kan säga så här: ett
bra hörselskydd är ett hörselskydd som
används. Jag tror att ett av problemen
är att många har en bild av vad ett hörselskydd är. Det är ett par gula proppar,
eller ett par kåpor. De funkar bra, men
kanske inte lika bra när du ska jobba
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hela dagen. Någon ringer och vill ha en
offert samtidigt som en kollega vill dig
någoting. Då hamnar kåporna på huvudet istället.

”IDAG FINNS EN
UPPSJÖ AV HÖRSELSKYDD.”
Enklare skydd är förstås bättre än
inget skydd alls, men de kan lätt bli
obekväma och börja göra ont i hörselgångarna, och kåpor kan bli svettiga
runt öronen. Det Klas menar på, är att ett
enkelt skydd är bättre än inget alls. Men
kan man hitta ett skydd som är bekvämt
samtidigt som det är praktiskt, och inte
utgör ”ett extra moment” varje gång

FAKTA
VID KRAFTIGT
BULLER KAN EN
TILLFÄLLIG HÖRSELNEDSÄTTNING
UPPSTÅ,
som brukar gå över efter en tids hörselvila. Utsätter man hörseln under en
längre tid kan hårcellerna i innerörat ta
skada med en permanent hörselnedsättning som följd. Ju starkare buller
desto kortare tid krävs för att skada
hörseln. Utsätts man för buller med en
A-vägd ljudtrycksnivå överstigande 85
dB är risken för hörselskador övervägande. En annan faktor är något som
kallas ototoxiska ämnen – kemiska ämnen som vid inandning eller hudexponering kan påverka funktionen i innerörat och signalöverföringen till hjärnan.
Om det genomsnittliga bullret under
arbetsdagen är 80 dB eller mer, eller om
impulsstoppvärdet är 135 dB eller högre,
är arbetsgivaren skyldig att:

➔ Informera och utbilda arbetstagarna
➔ Erbjuda tillgång till hörselskydd
➔ Erbjuda hörselundersökning om
riskbedömning och mätningar visar
att det finns risk för hörselskada

TEMA BULLER

 ågon ringer eller om man ska prata
n
med en kollega, är detta såklart optimalt.
Att det slarvas med hörselskydd beror
ofta på en slags ”ska bara”-mentalitet.
Kan man få upp tiden som hörselskydd
faktiskt bärs kan man även öka skyddsnivån. Det man eftersträvar är att hitta
ett skydd där man inte behöver lyfta på
kåpan eller ta ur en propp när man ska
svara i telefon eller prata med någon.
Idag finns en uppsjö av hörselskydd
som erbjuder just detta, och dessutom
med funktioner som medhörning och
Bluetooth. Är man inget fan av stora
kåpor går det att få tag på ”in-ear”-skydd
med samma funktioner. Eartech har
ett flertal modeller av ”in-ear”-typ där
man kapar ljudbilden utan att förvränga
den. Du kan lväxla mellan att lyssna på

FAKTA
BÄRTIDEN ÄR
VIKTIG NÄR DET
GÄLLER
att ta hand om hörseln. Vid en procents bortfall av bärtiden minskas
skyddet med hela 50 procent. I praktiken innebär det ett halverat skydd
om man lyfter kåpan i fem minuter
under en arbetsdag. Vid tio procents
bortfall av bärtiden ger hörselskyddet nästan inget skydd längre.

Anders Nilsson, Tekniker, Eartech hörselkliniker. På datorskärmen syns 3D-modeller efter ett par inscannade prototyper.
Sara Berget, Leg. Audionom, Eartech hörselkliniker.

 usik, svara i telefon och prata med kolm
legor utan att någon gång behöva blotta
det oskyddade örat.
Eartech är framförallt specialister
på att ta fram gjutna hörselskydd. Det
första steget är att göra en avgjutning
av hörselgången, en process som inte
tar mer än några minuter. Gjutformen
scannas sedan in i en dator där en 3D-

”DET GER ETT EFFEKTIVARE OCH BEKVÄMARE SKYDD.”
modell byggs upp. Modellen står sedan
som mall för dina skräddarsydda hörselskydd. Resultatet är ett unikt skydd som
passar dina hörselgångar perfekt. Skräddarsydda hörselskydd är inte bara effektivare än serietillverkade alternativ. De
är också mer bekväma, vilket innebär en
en längre bärtid och därmed ett bättre
skydd mot buller.

Avgjutningen tar inte många minuter. Först tas en titt i hörselgången. Därefter förs en tråd med en
liten skumgummikudde på ändan in i hörselgången. Silikon injiceras som härdar på ett par minuter.

FYRA STEG MOT EN BÄTTRE MILJÖ

Arbetsmiljöverket talar om fyra steg
när det gäller att förebygga buller.
Eftersom buller kan vara ett stort problem om det nonchaleras, gäller det att
bullerfrågorna blir en naturlig del av
verksamheten. Först då går det att på
ett effektivt sätt kartlägga problemområden och jobba mot en behagligare
arbetssituation.

Så här ser avgjutningsutrustningen ut. Silikonet som används härdar snabbt och ger en perfekt mall.
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Arbetsmiljöverkets fyra stegen är:
undersökning, riskbedömning, åtgärder
och kontroll. I korta drag handlar punkterna om att se över riskerna som kan
uppstå, göra en bedömning av sannolikheterna för olika typer av riskområden, åtgärda identifierade riskområden
och sedan följa upp arbetet.
Alldeles för många förstår inte de
allvarliga konsekvenser som långvarig
exponering för buller kan medföra.
Förutom trötthet och irritation kan
buller innebära ökad hjärtfrekvens,
förhöjt blodtryck, utsöndring av stresshormoner, minskad blodcirkulation och
störd nattsömn.

FAKTA
HÖRSELKONTROLL
Utsätts man för buller som är lika
med eller överstiger något av de övre
insatsvärdena ska man erbjudas hörselundersökning. Arbetsgivaren ska ordna
undersökning i den mån det behövs.
Samma sak gäller om man utsätts för
buller som är lika med eller överstiger
något av de undre insatsvärdena – om
riskbedömningen som arbetsgivaren är
skyldig att göra visar att risk för hörselskada finns.

EXPONERINGSTIDER FÖR OLIKA
BULLERVÄRDEN
Denna tabell visar hur länge man får
vistas i olika ljudnivåer innan hörselskador kan uppstå. Tabellen bygger på
riktvärden som skolmyndigheten har
tagit fram men fungerar likväl inom industrin. Källa: www.gigant.se
➔ 80 dB

24 h

➔ 85 dB

8h

➔ 90 dB

2 h 31 m 11 sek

➔ 95 dB

47 m 37 sek

➔ 100 dB

15 m

➔ 105 dB

4 m 44 sek

➔ 110 dB

1 m 29 sek

➔ 115 dB

28 sek

➔ 120 dB

9 sek
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De goda nyheterna är utvecklingen
verkar gå åt rätt håll. Den nya generationens hantverkare har visat sig vara
bättre på att skydda öronen än sina föregångare, vilket Eartech tror kan krediteras ökad kunskap och bättre information på dagens skolor och utbildningar.
– Det går åt rätt håll, men det finns
naturligtvis fortfarande mycket man
kan göra, fortsätter Klas Johansson. Om
du kör förbi en byggarbetsplats eller
ett vägbygge idag så är det fortfarande
många som inte bär hörselskydd. Målet
är som tidigare nämnt att hitta ett hörselskydd som man faktiskt använder,
ett skydd som inte är krångligt och bär

med sig en massa extra moment för
användaren.
– Det finns en större medvetenhet
idag, tillägger Mats Mood. Men även
om de flesta vet att höga ljudnivåer ger
bullerskador så måste du göra något åt
det också. Den äldre generationen tar
oftast tag i saken för när de märker att
de redan har en hörselnedsättning.
Det bästa skyddet är alltid det förebyggande skyddet. Men även om du
redan har fått en skada är det aldrig
försent att börja skydda sin hörsel.
Hörseln kan bli bättre, men den kan definitivt bli sämre. Så se över hur du kan
skydda dina öron redan idag. ✖

KOMMENTARER FRÅN

KLAS JOHANSSON
OCH MATS MOOD
EARTECH HÖRSELKLINIKER
Klas Johansson, Marknad, Eartech hörselkliniker.

HUR SER MARKNADEN UT?

K: Det börjar komma mer nischade
hörselskydd. Hantverkare är en utsatt
yrkesgrupp. Du kan du behöva hörselskydd som skyddar mot buller, men
också förstärker ljud så att du hör vad
människor säger. Om du redan har en
hörselskada och sätter på ett par kåpor
som bara dämpar, så hör du inte särskilt
mycket alls. Resultatet att du inte använder skyddet. Det blir väldigt opraktiskt.
Där har vi en produkt som heter Sound
Scope Pro-Tect Industri som gjuts efter
dina öron för bästa passform och förstärker ljud, men samtidigt också dämpar mot buller.
HUR KAN MAN FÖRHINDRA SLARV?

M: Genom komfort, bekvämlighet och
funktion. Ett skydd ska inte vara besvärligt att använda. Det ska heller inte vara
besvärligt att höra. Fördelen med våra

”VAR OBSERVANT
PÅ TVÅ SAKER: IMPULSLJUD OCH VAR
VAKSAM PÅ LÅNGTIDSEXPONERING.”
passiva hörselskydd med olika filter
och våra aktiva hörselskydd är att de
är sköna att bära. Du sätter på dem på
morgonen och bär dem sedan hela dagen. De är så pass komfortabla, och ger
en så pass naturlig ljudbild, att många

berättar att de kommit hem på kvällen
och glömt av att skydden fortfarande
sitter kvar.
K: Jämför med glasögon. Hade jag haft
ett par som skavde skulle jag knappt
använda dem. Men nu så tar jag på
mig dem och använder dem den vakna
tiden. Precis så tycker jag det ska vara
med hörselskydd. För vissa funkar till
exempel gula proppar. För andra ett par
enkla kåpor. Så länge de funkar och du
är bekväm med dem kommer du också
att använda dem.

Mads Mood, Produktchef, Eartech hörselkliniker.

VAD ÄR DET MINSTA MAN KAN
GÖRA?

ORDFÖRKLARINGAR

K: Använd hörselskydd! Och var observant på två saker: impulsljud [extrema
kortvariga ljudbelastningar]och långtidsexponeringen. Det gäller även andra
hantverkare som målare till exempel,
som också vistas i en miljö med konstant buller. Och har du redan någon
form av hörselproblem, se till att de inte
förvärras.

➔ INSATSVÄRDE:
Om detta värde uppnås eller överskrids
ställs det krav på insatser.

VAD ÄR ERA BÄSTA TIPS TILL
HANTVERKARE?

K: Hitta ett hörselskydd du trivs med,
och var uppmärksam på att du verkligen
använder det! Varje gång man ser en
hantverkare med kåporna på huvudet
istället för på öronen så är det ett litet
misslyckande. Det är som att åka båt
och ha flytvästen liggandes bredvid.
Därför är det viktigt att hitta den lösning som du trivs med, och verkligen
använder. ✖

➔ GRÄNSVÄRDE:
Värdet som inte får överskridas.
➔ DAGLIG BULLEXPONERINGSNIVÅ:
Det genomsnittliga buller som en arbetstagare utsätts för under en åtta timmars arbetsdag. Detta mäts med ett så
kallat A-filter i ett mätinstrument.
➔ MAXIMAL A-VÄGD
LJUDTRYCKSNIVÅ:
Den högsta nivå som förekommer under
en arbetsdag mätt med A-filter i instrumentet och inställning ”F” (Fast).
➔ IMPULSSTOPPVÄRDET:
Den högsta kortvariga ljudtoppen som
förekommer under en arbetsdag. Detta
mäts med ett så kallat C-filter i instrumentet och inställning ”peak”.

DEN MODERNA HANTVERKAREN
1 2 01 8

36

37

TEMA BULLER

PRODUKTER

EARTECH PRO
PASSIVA FORMGJUTNA HÖRSELSKYDD där dämpfiltret går att byta ut beroende på hur stor

dämpning som behövs. Filter med dämpningsnivå mellan 21–27 dB finns att välja mellan, och
ljudbilden dämpas utan att förvränga talljud. Hörselskydden finns i nio olika kulörer samt
transparent, och kan fås i mjukt eller hårt material. Läs mer på www.eartech.se

PELTOR WS
ALERT XPI
EN OMEDELBAR MODERN klassiker.

Den här modellen är förvisso omskriven tidigare, men tål att nämnas
igen. WS Alert XPI är utrustad med
Bluetooth Multipoint för anslutning av
en eller två telefoner, en bullerdämpande mikrofon och en smart medhörningsfunktion. Streama musik eller
ljudböcker och styr hur mycket av
omgivningsljudet kåporna ska plocka
upp. www.3msverige.se

SOUNDSCOPE PRO-TECT INDUSTRI
ETT AKTIVT SKYDD som gjuts efter dina öron. Skyddet är anpassat för användning i

arbetslivet och kan kopplas trådlöst till mobilen. De aktiva hörselskydden förstärker
låga ljud samtidigt som buller och höga ljud dämpas. Tillsammans med en induktiv
halsslinga kopplas hörselskydden ihop med telefonen eller annan elektronik. För mer
information kontakta www.eartech.se

HÖRSELSKYDD
Eartech hörselkliniker slår ett slag för Soundscope Pro-Tect Industri. Grundprincipen
är att hitta ett skydd som passar just dig. Om det sedan är skumgummiproppar eller
specialgjutna skydd? Ja, det vet du bäst själv. I vårt eget test av hörselkåpor från DMH

#9, 2017 hamnade Peltor WS Alert XPI högst upp.
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HOWARD LIGHT
FIRM FIT
ENGÅNGSPROPPAR ÄR INTE att se ner

på. De återger kanske inte det bästa
ljudet, men du slipper komma hem
med ont i öronen. Och engångsproppar är alltid ett bättre alternativ än att
inte skydda öronen alls. Howard Light
Firm Fit från Honeywell är en skumgummipropp som sitter bekvämt,
vilket vanligtvis också betyder att den
får sitta kvar i örat längre. Propparna
dämpar med 37 dB och är 40 procent
mjukare än motsvarande hörselskydd.
Finns att beställa med eller utan snöre.
www.honeywellsafety.com/nordic

