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Sammanfattning 
Titel: Finns det ett samband mellan bullernivå och spänning i m. trapezius?  
Bakgrund: Företaget Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB tillverkar bilglas. I deras 
arbetsmiljöarbete ingår konceptet Smart Workplace. En del av det arbetet behandlar 
belastningsergonomi och bullerexponering.  
Syfte: Syftet med examensarbetet var att se om det fanns en korrelation mellan 
minskat buller och minskad muskelspänning. Målet var att kunna påvisa om 
operatörer i det aktuella fallet ute i produktion fick minskad muskelaktivitet i m. 
trapezius eller inte, när bullernivån minskar. Dessutom undersöktes vilka 
åtgärdsmöjligheter som fanns, kopplat till Smart Workplace, för att minska 
bullerexponeringen. 
Teori: Sambandet mellan bullerexponering och spända muskler är relativt outforskat 
och få forskningsstudier har gjorts. Det finns dock visade samband mellan 
bullerexponering och hormoner, blodtryck samt hjärtfrekvens.  
Metod: Tretton operatörer som arbetade vid linje 5230 mättes med EMG-mätare på 
en nackmuskel på höger sida medan de drog höger hand längs övre kanten på ett 
bilglas. Arbetsplatsen valdes ut i samråd med företaget. Arbetsmomentet var likadant 
som operatörer normalt utförde på arbetsplatsen. Mätning utfördes i sex minuter, 
halva tiden utan hörselkåpor och halva tiden med hörselkåpor. I samband med EMG-
mätningarna utfördes även ljudnivåmätning för att säkerställa att ljudnivån var 
densamma vid alla mätningar. 
Resultat: Resultatet visade att det inte gick att påvisa att minskad ljudtrycksnivå ger 
minskad muskeltonus. Däremot visade resultatet på de lägsta 10 % av RVE-värdena 
att det blev en skillnad om operatörerna hade hörselkåpor eller inte vilket betyder att 
det inte går att utesluta att det kan finnas ett samband mellan minskat buller och 
minskad muskeltonus. Den dagliga bullerexponeringsnivån på linje 5230 var 84,7    
(± 4,2) dB(A). Kåporna dämpade mer än nödvändigt jämfört med den 
bullerexponering som operatörerna utsattes för. 
Diskussion: Felkällor som noterades var författarnas inverkan på operatören vid 
mätningen, svårigheter med EMG-utrustning, felaktig kalibrering, placering av EMG-
elektroderna, underhudsfett och hudmotstånd samt avläsning av diagram. Vidare 
studier bör utforska området ytterligare då inte så många studier finns inom området. 
Intressant fokus hade varit mätning av muskelspänning under längre tid samt med 
högre bullerexponering.  
Slutsats: Denna studie kan inte påvisa att minskad ljudtrycksnivå ger minskad 
muskeltonus. Området kring linje 5230 hade en daglig bullerexponeringsnivå på 84,7 
(± 4,2) dB(A) vilket innebär att åtgärder måste sättas in för att minska bullernivån 
både för att klara lagkraven men också för att nå målen med Smart Workplace. För 
framtida arbetsplatser på SG Sekurit Scandinavia är det avgörande att kraven på 
maximala bullernivåer finns med som ett kriterium vid upphandling. Om man inte 
klarar nivåerna för bullerexponeringen är det viktigt att beräkning enligt HML-
metoden genomförs för att kunna välja rätt hörselskydd som ger korrekt dämpning.  
 
 
 
Sökord: buller, EMG-mätning, m. trapezius, bilglasindustri, korrelation, muskeltonus  
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Abstract 
Title: Is there a correlation between noise level and tension in m. trapezius? 
Background: The company Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB manufactures car 
glass. Their work environment improvement includes a concept called Smart 
Workplace. A part of that work contains ergonomics and noise exposure. 
Aim: The aim of this master thesis was to see if there was a correlation between 
reduced noise level and reduced muscle tension. The goal was to demonstrate if the 
operators in the studied environment in production got reduced muscle tension in m. 
trapezius or not, when the noise level was reduced. It was also investigated which 
possibilities for actions there was, according to Smart Workplace, to reduce noise 
exposure.  
Theory: The correlation between noise exposure and muscle tension is relatively 
unexplored. Few research studies have been done on this topic. However research 
has shown correlation between noise exposure and hormones, blood pressure and 
heart rate. 
Method: Thirteen operators who worked on the line 5230 were measured with EMG-
equipment on a neck muscle on their right side while they moved the right hand over 
the upper side of a car glass. The workstation was chosen in consultation with the 
company and the work situation was the same as the one the operators performed in 
their normal work. The EMG-measurements took place during six minutes, half the 
time without earmuffs and half the time with earmuffs. In connection with the EMG-
measurements the noise level was measured to ensure that the noise level was the 
same. 
Results: The results showed that there is no correlation between reduced noise level 
and decreased muscle tonus. However the result from the lowest 10 percent of the 
RVE-measurements showed a difference if the operators had earmuffs or not, which 
means that a correlation between reduced noise and reduced muscle tonus can`t be 
excluded. The daily noise exposure level at line 5230 was 84,7 (± 4,2) dB(A). The 
attenuation of the earmuffs was too high compared to the noise level the operators 
were exposed to. 
Discussion: Error sources was the writers influence on the operators during the 
measurements, difficulties with the equipment during the EMG-measurement, wrong 
calibration, the location for the EMG-electrodes, fat under the skin and resistance on 
the skin and reading of the diagram. Further studies should be done to investigate 
this topic more since there are few studies in this field. An interesting focus would be 
to measure during a longer period of time or with higher noise levels. 
Conclusion: This study cannot show that reduced noise level gives reduced muscle 
tension. The area around line 5230 had a daily noise exposure level of 84,7 (± 4,2) 
dB(A) which means that action must be taken to reduce the noise level both in order 
to fulfill legal requirements and also to reach the goals for Smart Workplace. For 
future workplaces at SG Sekurit Scandinavia it is crucial that the requirement for 
maximum noise level is a criteria from the start. If the company cannot meet the 
requirements on noise levels it is important that calculations are done according to 
the HML-method to be able to choose the right hearing protectors. 
 
 
 
Keywords: noise, EMG-measurement, m. trapezius, car glass industry, correlation, 
muscle tonus. 
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Nomenklatur  
I rapporten används vissa begrepp som förklaras närmare i nedanstående tabell. 
 

Uttryck Förklaring 

A-vägd ljudtrycksnivå, LpA Vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det 
hörbara frekvensområdet mätt med vägningsfilter 
A enligt standarden SS-EN 61672-1. Anges i 
enheten dB(A). 

Bullerdosimeter Instrument som en person bär med sig och som 
kan registrera ekvivalent ljudtrycksnivå för en 
given tidsperiod. 

CC-avstånd Avstånd mellan elektrodernas centrum i detta fall. 

C-vägd ljudtrycksnivå, LpC Vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det 
hörbara frekvensområdet mätt med vägningsfilter 
C enligt standarden SS-EN 61672-1. Anges i 
enheten dB(C). 

C-vägt toppvärde för 
ljudtrycksnivån 
(impulstoppvärde), LpCpeak 

Högsta registrerade C-vägda ljudtrycksnivå under 
mätperioden vid användning av tidsvägning 
"peak" enligt SS-EN 61672-1. 

Daglig bullerexponeringsnivå 
LEX,8h 

Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå normaliserad till 
en åtta timmars arbetsdag. Omfattar allt buller på 
arbetsplatsen, inklusive impulsbuller. 

Ekvivalent A-vägd 
ljudtrycksnivå LpAeq,T 

Energiekvivalent medelvärde av en varierande A-
vägd ljudtrycksnivå under en given tidsperiod T. 
Anges i enheten dB(A). 

Ekvivalent C-vägd 
ljudtrycksnivå LpCeq,T 

Energiekvivalent medelvärde av en varierande C-
vägd ljudtrycksnivå under en given tidsperiod T. 
Anges i enheten dB(C). 

HK Hörselkåpa. 

Hyperacusis Hörselrelaterade fenomen som kännetecknas av 
en extrem känslighet för vardagsljud. 
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Kognitiva funktioner Hjärnans intellektuella funktioner såsom 
tänkande, uppmärksamhet, minne, inlärning, 
medvetande, språk och beslutsfattande. 

M. erector spinae Muskel intill ryggraden. 

M. trapezius Muskel mellan nacke och axel. 

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå 
LpAFmax 

Högsta registrerade A-vägda ljudtrycksnivå under 
mätperioden vid användning av tidsvägning "F" 
(Fast) enligt standarden SS-EN 61672-1. 

MVC Maximal Voluntary Contraction, den maximala 
viljemässig kontraktion av en muskel. 

RMS Root Mean Square, ett mått på spridningen av 
avvikelserna, till exempel när en jämförelse görs 
mot ett givet värde eller ett mått på medelvärdet. 

RVE Reference Voluntary Electrical Activity, den 
maximala viljemässiga elektriska aktiviteten med 
ett objektivt mätinstrument  

Smart Workplace System för certifiering av arbetsplatser som 
används av SG Sekurit för att uppnå god 
arbetsmiljö 

Tinnitus Ljud som personen själv upplever t.ex. pipande, 
djupa bastoner och/eller brusande utan yttre 
ljudkälla 

Tonus i muskel Spänning i muskel 

TTS Temporär hörselnedsättning 

WCM  World Class Manufacturing. Benämning på Saint-
Gobain-koncernens system för förbättringsarbete. 
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1 Bakgrund 
1.1 Företaget Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB 
Saint-Gobain (SG) Sekurit Scandinavia AB i Eslöv, Skåne tillhör den internationella 
koncernen Saint-Gobain Sekurit som tillverkar och förädlar härdat och laminerat glas 
till bilindustrin. Totalt inom SG Sekurit arbetar 13 500 anställda på 37 
produktionsanläggningar i 19 länder i världen. På fabriken i Eslöv arbetar ca 250 
personer. Produktionen som bedrivs dygnet runt är uppdelad i tre avdelningar; 
härdavdelningen, lamellavdelningen och kompletteringen. Figur 1 visar en layout av 
fabriken med de tre avdelningarna markerade. 
 

 
Figur 1. Layout över fabriken i Eslöv 
 
Inom SG Sekurit Scandinavia AB finns en lång tradition att arbeta med Miljö, Hälsa 
och Säkerhet. Fokus har tidigare legat på säkerhet där företaget bland annat arbetat 
med maskinsäkerhet, trucksäkerhet, riskbedömningar och Beteende Baserad 
Säkerhet (BBS) (Boghard 2015). Inom arbetsmiljö finns bland annat genomförda 
projekt kopplat till kemikalier, ergonomi och buller, där det bland annat har 
genomförts bullermätningar och enskilda ergonomiutredningar. Senaste 
bullermätningen på skärlinjerna i härdavdelningen visade att den dagliga 
bullerexponeringsnivån LEX, 8h låg över det undre insatsvärdet på 80 dB(A) och att 
impulstoppvärdet, LpCpeak på 135 dB(C) överskrids i vissa fall (Bergenfeldt 2017) 
(AFS 2005:16). Tidigare bullermätningar i fabriken har även visat att det finns 
områden där det övre insatsvärdet på 85 dB(A) överskrids.  
 
Ergonomiutredningar som genomförts av företagshälsovården på manuella moment 
som förekommer på företaget har visat att arbetet är repetitivt och med höga 
belastningar på nacke, skuldra och axlar (Kastberg 2015). Företaget har i sin 
tillverkning en del manuella moment som medför risker för hög belastning. 
  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/pLi9
https://paperpile.com/c/wgeYbR/feUg+pkh7
https://paperpile.com/c/wgeYbR/feUg+pkh7
https://paperpile.com/c/wgeYbR/E3j6
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1.2 Smart Workplace 
Koncernen, SG Sekurit, har ställt krav på att alla arbetsplatser ska certifieras enligt 
ett system som heter Smart Workplace (Shoeibi 2018). Det innebär att arbetsgivaren 
ska skapa en arbetsplats som är så bra som möjlig inom miljö, hälsa och säkerhet. 
SG Sekurit arbetar redan med ständiga förbättringar under benämningen “World 
Class Manufacturing” (WCM) där man genomför projekt inom olika områden såsom 
kvalitetskontroll, industriell effektivitet samt hälsa och säkerhet. Planen är att “Smart 
Workplace“ ska integreras i WCM-arbetet för att på så sätt utveckla metoder som 
förbättrar arbetsmiljön för de anställda.  
 
Vid förfrågan om att utföra examensarbete hos SG Sekurit Scandinavia önskade 
företaget hjälp att undersöka arbetsmiljön kopplat till belastningsergonomi och buller 
så att den bättre uppfyller kraven i förhållande till Smart Workplace. Inom Smart 
Workplace finns det riktlinjer för flera olika områden som berör miljö, hälsa och 
säkerhet. I detta projekt kom de delar som gäller för belastningsergonomi och buller 
att beaktas.  

  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/A8kR
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2 Syfte, frågeställning och avgränsning 
Företaget SG Sekurit Scandinavia efterfrågade en undersökning av arbetsmiljön 
kopplat till buller och belastningsergonomi. Eftersom buller och fysisk belastning 
förekommer samtidigt på vissa produktionslinjer på företaget väcktes frågan kring hur 
de samverkar med varandra. Detta ledde fram till syftet och frågeställningen för 
denna rapport.   

2.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att se om det fanns en korrelation mellan minskat 
buller och minskad muskelspänning. Målet var att kunna påvisa om medarbetare i 
det aktuella fallet ute i produktion fick minskad muskelaktivitet i m. trapezius eller inte 
när bullernivån minskade.  

2.2 Frågeställning 
• Minskar tonus i m. trapezius vid minskad ljudtrycksnivå? 
• Hur ser den dagliga bullerexponeringen ut på arbetsstationen? 
• Vilka åtgärdsmöjligheter finns, för SG Sekurit Scandinavia AB, kopplat till 

Smart Workplace för att minska bullerexponeringen? 

2.3 Avgränsning 
Kartläggning av buller och dess påverkan avgränsades till att enbart mäta tonus i m. 
trapezius under ett arbetsmoment. Företaget valde vilken arbetsplats som studien 
skulle genomföras på och medarbetarna valdes utifrån att de arbetar på den 
arbetsplatsen. Målsättningen var att mäta på alla de tolv medarbetare som arbetade 
på arbetsplatsen och utifrån dessa resultat föreslå förbättringar.  
 
Förhoppningen fanns att företaget SG Sekurit Scandinavia AB skulle kunna dra 
lärdomar från resultaten och därmed underlätta arbetet med att utforma en 
arbetsplats utifrån Smart Workplace. Däremot ingick inte i projektet att ta fram ett 
fullständigt åtgärdsförslag kopplat till Smart Workplace. 
  
På grund av begränsad tid koncentrerades studien till att enbart mäta korrelationen 
mellan bullerexponering och tonus i en muskel. Korrelation mellan buller och 
exempelvis hormoner, blodtryck samt hjärtfrekvens ingick inte i utvärderingen.  
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3 Teori 
3.1 Arbetsorsakade besvär och riskfaktorer 
Inom flera yrkesgrupper finns det arbetsplatser som innehåller manuella 
arbetsmoment i en miljö som upplevs som bullerbelastande och därför är det 
intressant att utreda hur olika bullerexponeringar påverkar personer som arbetar med 
manuella moment. Exempel på detta är byggindustrin, processindustrin och 
förskoleverksamhet. Litteratursökningen i detta projekt gjordes i olika databaser med 
olika kombinationer av lämpliga sökord. Vilka databaser och vilka sökord redovisas 
under metod. Få studier hittades som pekade på ett samband mellan 
bullerexponering och högre tonus i muskulatur. Dock fanns en pakistansk studie om 
trafikpoliser som var utsatta för höga ljudnivåer mellan 85-106 dB(A). I den 
pakistanska studien har inte mätning skett för att mäta ökad muskelspänning men 
det fanns med i ett frågebatteri med subjektiv skattning. 64 % skattade att de fick 
spända muskler vid bullerexponering av vägtrafikbuller (Tabraiz et al. 2015).  
 
I en rapport från Arbetsmiljöverket från 2016 redovisades vilka faktorer som 
resulterade i arbetsorsakade besvär under åren mellan 2000 till 2016, se Figur 2 
(Rapport 2016). Enligt rapporten har besvär från buller minskat något under de åren. 
Olika former av fysisk belastning orsakade mer besvär än buller.  
 

 
Figur 2. Arbetsorsakade besvär. (Rapport 2016) 
 
Figur 3, nedan, visar fördelningen av fysiska riskfaktorer i arbetslivet (exempelvis 
buller, vibrationer och tunga lyft) under specifika årtal inom EU. Repetitiva hand- eller 
armrörelser är en stor riskfaktor, i förhållande till övriga fysiska riskfaktorer, och den 
tenderar att öka (Eurofound 2012). Belastningsergonomiska risker finns vid olika 
sorters arbeten där maskinoperatörer är ett utsatt yrke (Eurofound 2012). 
 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/jYSp
https://paperpile.com/c/wgeYbR/0178
https://paperpile.com/c/wgeYbR/0178
https://paperpile.com/c/wgeYbR/VOLb
https://paperpile.com/c/wgeYbR/VOLb
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Figur 3. Exponering riskfaktorer på EU-nivå (Eurofound 2012). 

3.2 Aktuella föreskrifter  
Vid arbete med buller och belastningsergonomi är bland annat följande föreskrifter 
tillämpliga: 
 

• Buller (AFS 2005:16) 
• Belastningsergonomi (AFS 2012:2) 
• Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) 

3.3 Belastningsergonomi 
Ergonomi är ett vitt begrepp och det finns olika definitioner. International Ergonomics 
Association (IEA) definition:  
 
“Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the 
understanding of interactions among humans and other elements of a system, and 
the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to 
optimize human well-being and overall system performance.“ (IEA 2000, p.22). 
 
 I AFS 2012:2 Belastningsergonomi, 1 § står: 
 
 ”att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska utformas så att risker för hälsofarliga och 
onödigt tröttande belastningar förebyggs” (AFS 2012:2, p.5). 
 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/VOLb
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pkh7
https://paperpile.com/c/wgeYbR/X1QK
https://paperpile.com/c/wgeYbR/RnSC
https://paperpile.com/c/wgeYbR/jwsH/?locator=22
https://paperpile.com/c/wgeYbR/X1QK/?locator=5
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Höga fysiska belastningar kan resultera i belastningsskador vilket är en av de 
vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade sjukskrivningar (AFS 2012:2). Enligt 
Arbetsmiljöverkets statistik för Arbetsskador 2014 är belastningsfaktorer den 
vanligaste orsaken till arbetssjukdomar för män (Klevestedt 2015). Andelen av 
sysselsatta i Sverige som anser sig ha ett ”omväxlande” arbete är strax över 50 
procent. Ett varierat arbete kan minska risken för belastningsskador (Mathiassen & 
Lewis 2016). En studie från EU från 2016 visade att 20 miljoner arbetstagare 
upplevde arbetsrelaterade hälsoproblem årligen. Av dessa var två tredjedelar från 
rörelseorganen (Parent-Thirion 2016). 
 
De parametrar som spelar roll inom belastningsergonomi är: 

• duration (hur länge) 
• frekvens (hur ofta) 
• intensitet (hur mycket) 
• hur lika (Winkel & Mathiassen 1994)  
• tid för återhämtning (Mathiassen & Lewis 2016) 

 

 
 
Figur 4. Händelsekedja. (Marras 2000) 
 
Ett sätt att förklara hur stora fysiska belastningar påverkar människan, är med 
händelsekedjan som visas i Figur 4. En viktig faktor är duration, det vill säga under 
hur lång tid rörelseorganen utsätts för tung belastning. I Figur 4 står Time för 
duration. Först uppkommer en känsla av obehag vid felaktig belastningsergonomi för 
att sedan ge uttryck i smärta och så småningom sjukdom. Tidsfaktorn är alltså av 
stor betydelse när det gäller hur fysiska belastningar påverkar människan. God 
belastningsergonomi är en viktig faktor för ett hållbart arbetsliv (Marras 2000). 
 
Dock ska tilläggas att precis som att överbelastning kan vara skadligt är för lite 
belastning inte heller bra för kroppen. Kroppen är gjord för rörelse och belastning. 
Risker finns därför även vid för lite belastning (Van der Ploeg et al. 2012). 
  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/X1QK
https://paperpile.com/c/wgeYbR/WMzk
https://paperpile.com/c/wgeYbR/e2oH
https://paperpile.com/c/wgeYbR/e2oH
https://paperpile.com/c/wgeYbR/0F2W
https://paperpile.com/c/wgeYbR/53mr
https://paperpile.com/c/wgeYbR/e2oH
https://paperpile.com/c/wgeYbR/21MC
https://paperpile.com/c/wgeYbR/21MC
https://paperpile.com/c/wgeYbR/ocPL
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3.4 Buller 
Buller beskrivs som oönskat ljud (Johansson et al. 2002). Det finns två olika typer av 
buller, hörselskadligt och störande. Enligt bullerföreskrifterna omfattas både 
hörselskadligt och störande buller och föreskrifterna gäller för de verksamheter där 
någon kan utsättas för buller i arbetet (AFS 2005:16).  

3.4.1 Hörselskadligt buller 
Känsligheten för buller är individuell och det finns stora skillnader mellan hur olika 
individer påverkas av buller vilket medför att känsliga personer kan riskera 
hörselskada vid långvarig bullerexponering för nivåer kring 75–80 dB(A) (RAP 
2013:2). Föreskrifterna AFS 2005:16 Buller 3§ har följande insats- och gränsvärden 
avseende risk för hörselskada, se Tabell 1. 
 
Tabell 1 Insats- och gränsvärden enligt AFS 2005:16.  
 
  Undre 

insatsvärden 
Övre 
insatsvärden 

Gränsvärden 

Daglig bullerexponeringsnivå 
LEX, 8h, dB(A) 

80 85 85 

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå 
LpAFmax , dB(A) 

-  115 115 

Impulstoppvärde LpCpeak , 
dB(C) 

135 135 135 

 
Enligt föreskrifterna ska följande hänsyn tas till eventuell användning av hörselskydd: 
 
 “Vid tillämpning av insatsvärden skall hänsyn inte tas till eventuell användning av 
hörselskydd” och ”vid tillämpning av gränsvärdena skall, i de fall arbetstagarna bär 
hörselskydd, hänsyn tas till dämpningen hos dessa när bullerexponeringen bestäms.” 
(AFS 2005:16, p.7)  
 
Enligt AFS 2005:16 Buller, 4§ ska ”arbeten planeras, bedrivas och följas upp så att 
bullerexponeringen minskas genom att bullret elimineras vid källan eller sänks till 
lägsta möjliga nivå” (AFS 2005:16, p.7) 
 
Enligt Rapport 2013:2 “Hörsel och hörselskador i arbetslivet”, från Arbetsmiljöverket 
finns det forskning som visar att möss som utsatts för höga ljudnivåer (100 dB under 
två timmar) först fick en temporär hörselnedsättning (TTS) som försvann efter en viss 
tid. Dock fanns det permanenta skador kvar mellan de inre hårcellerna och nerverna 
som var svåra att upptäcka med de vanliga mätmetoderna. Konsekvensen av 
sådana skador på människan kan antas försvåra möjligheten att uppfatta tal i 
störande bakgrundsljud och orsaka tinnitus, hyperacusis och andra negativa 
konsekvenser. Dessutom påvisar rapporten ett antal studier på människor som visar 
att dagliga bullerexponeringsnivåer runt 85 dB(A) ger en ökad risk för 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/2Tfs
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pkh7
https://paperpile.com/c/wgeYbR/KZNO
https://paperpile.com/c/wgeYbR/KZNO
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pkh7/?locator=7
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pkh7/?locator=7
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hörselnedsättning. Rekommendationen i rapporten är att enligt försiktighetsprincipen 
sänka gränsvärdet för den dagliga bullerexponeringsnivån från 85 till 80 dB(A) (RAP 
2013:2). Detta innebär också att man redan vid 80 dB(A) bör överväga att följa de 
regler som finns för det övre insatsvärdet på 85 dB(A) (AFS 2005:16). 
 
Höga bullernivåer ökar risken för hörselskador såsom hörselnedsättning, tinnitus, 
ljudöverkänslighet och ljudförvrängning. Dessutom finns det risk att buller maskerar 
tal och varningssignaler och det kan även resultera i trötthet och stress (RAP 
2013:2). 

3.4.2 Störande buller 
Risk finns för att andelen exponerade (i procent) för omgivningsbuller ökar i 
framtiden. Detta på grund av urbanisering, förtätning, ökade transporter och höjda 
riktvärden (Organization & Others 2011). 
 
Nuvarande bullerföreskrifter (AFS 2005:16) behandlar, när det gäller bullerstörning, i 
huvudsak hur bullret påverkar arbetskomfort och arbetsutförande, främst via 
påverkan på taluppfattbarhet, kommunikation och koncentration. Då fler och fler 
forskningsrapporter pekar på en koppling mellan bullerexponering och hälsa, sägs i 
“kunskapssammanställningen: störande buller i arbetslivet” att det finns skäl att i ett 
framtida regelverk även fästa uppmärksamhet på den ohälsa som direkt eller indirekt 
kan kopplas till bullerstörning (Hygge et al. 2013). 
 
Påverkan på kognitiva funktioner vid långvarig bullerexponering finns påvisad hos 
barn. I en longitudinell studie av ca 350 elever i tio års ålder mättes bland annat 
kognition och motivation. Bredvid den aktuella skolan där studien genomfördes fanns 
en flygplats som stängdes. Mätningarna ägde rum en gång innan flygplatsen lades 
ner och två gånger efter. En förbättring av elevernas långtidsminne kunde 
konstateras efter det att flygplatsen stängts (Hygge 2003) (Hygge et al. 2002). 

3.4.3 Bullers påverkan på människor 
Människor påverkas av ljud på många olika sätt. Buller kan förutom påverkan på 
hörseln även påverka människors fysiologiska funktioner, både tillfälligt och 
permanent (Socialstyrelsen 2008). Cirka 31 procent av männen och 18 procent av 
kvinnorna exponeras för höga ljudnivåer i sin yrkesmiljö i Sverige. Definitionen på 
höga ljudnivåer i den aktuella undersökningen innebär att man utsätts för buller som 
är så högt att man inte kan samtala i normal samtalston på arbetsplatsen minst en 
fjärdedel av sin arbetstid. För kvinnorna är det en stadig ökning sedan 1990-talet 
medan det för männen har legat konstant runt 30 % de senaste åren. Dock med en 
ökning från 2013 till 2015 (Klevestedt 2016).  
 
I broschyren ADI 2015 från Arbetsmiljöverket sägs följande om påverkan av buller: 
 
“Bullriga miljöer skadar inte bara hörseln utan är tröttande, stressande och påverkar 
prestationsförmågan. Buller kan också påverka hjärtfrekvens och blodtryck. Dessa 
faktorer och utsöndring av stresshormon gör att man spänner musklerna omedvetet.”  
(ADI 2015, p.13)  
 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/KZNO
https://paperpile.com/c/wgeYbR/KZNO
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pkh7
https://paperpile.com/c/wgeYbR/KZNO
https://paperpile.com/c/wgeYbR/KZNO
https://paperpile.com/c/wgeYbR/ejTR
https://paperpile.com/c/wgeYbR/a0TW
https://paperpile.com/c/wgeYbR/xvLu
https://paperpile.com/c/wgeYbR/aKGG
https://paperpile.com/c/wgeYbR/IYHI
https://paperpile.com/c/wgeYbR/EkET
https://paperpile.com/c/wgeYbR/KZK7/?locator=13
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Ett plötsligt ljud kan ge upphov till höjd hjärtfrekvens och tillfälligt förhöjt blodtryck 
medan långvarigt buller kan ge en permanent, kronisk påverkan i form av hypertoni 
(högt blodtryck) eller ökad risk för hjärtinfarkt (Socialstyrelsen 2008). Forskning pekar 
på att långvarig exponering av flyg- och trafikbuller ökar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar (Barregård 2004). Två svenska studier visar att mer än tio års 
exponering av vägtrafikbuller utanför bostaden kan ge ökad risk för hypertoni (Leon 
Bluhm et al. 2007) (Öhrström et al. 2005). Även annat buller så som flygbuller kan ge 
ökad risk för hypertoni. Riskökningen kan troligtvis förklaras med en ökad 
stressreaktion under lång tid (Rosenlund et al. 2001). 

  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/IYHI
https://paperpile.com/c/wgeYbR/x3Se
https://paperpile.com/c/wgeYbR/ED3y
https://paperpile.com/c/wgeYbR/ED3y
https://paperpile.com/c/wgeYbR/JYPZ
https://paperpile.com/c/wgeYbR/LMs2


17 
 

4 Metod 
4.1 Litteratursökning 
Litteratursökning gjordes i databaserna Pub med och Scopus men även i KTHs 
bibliotek PRIMO och Google Scholars. Sökord som användes var “EMG, trapezius” 
och “work-related musculoskeletal disorder (WMSD), “noise” och ”noise and muscle 
tension”, “non auditory effects of noise”.  
 
Genomgång av aktuell lagstiftning kopplat till buller och belastningsergonomi 
och inläsning av kraven från SG Sekurit Smart Workplace för buller och ergonomi 
gjordes. Sökning gjordes hos Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket för att 
hitta koppling mellan buller och hälsopåverkan.  

4.2 Förankring 
För att kontinuerligt förankra projektarbetet med företaget bestämdes 
avstämningsmöten mellan författarna och handledaren på företaget. Dessutom 
arbetade en av författarna på företaget och var på plats en gång i veckan, vilket 
underlättade planering och avstämning. Projektplanen, planerad arbetsgång och 
förväntade resultat förmedlades och stämdes av med handledaren på företaget. Två 
chefer på linjen och personal som skulle delta i mätningarna (kallas i fortsättningen 
för operatörer) fick information om projektets syfte och mål samt hur mätningarna 
skulle gå till innan mätningarna startade. Operatörerna gav sitt muntliga samtycke 
och fick information om att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst.  
 
4.3 Val av arbetsplats för Smart Workplace 
 
Koncernen SG Sekurit har i ett internt dokument tagit fram ett antal kriterier kopplade 
till belastningsergonomi och buller som de olika fabrikerna skulle certifieras mot 
(Sekurit 2017). Utifrån de kriterierna genomförde EHS Manager tillsammans med 
produktionscheferna på SG Sekurit en självutvärdering för att se vilken status de 
olika produktionslinjerna på företaget hade, se Figur 5. Nedan listas kriterierna från 
Figur 5 översatta till svenska. 
 

• Utrustning och verktyg ska vara väl anpassade till uppgiften, förvaras korrekt 
och vara lättillgängliga. 

• Manuellt arbete ska begränsas till uppgifter där det inte finns någon annan 
praktisk lösning. 

• Anställda ska vara utbildade i regler för säker manuell hantering och reglerna 
ska respekteras och följas. 

• Mekaniska hjälpmedel ska användas när de tillhandahålls. 
• Organisation och design av arbetsstationer ska möjliggöra säker manuell 

hantering.  
• Det ska finnas möjlighet att variera sin arbetsställning mellan sittande och 

stående arbete, när det är möjligt. 
• Personalen ska ha kontroll över sin arbetsplats och ha möjlighet att ta 

regelbundna raster.  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/KlQD
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• Belysning ska inte orsaka reflektioner, bländning eller mörka områden och ska 
överensstämma med företagens överenskomna gränser. 

• Bullernivån på arbetsplatsen ska generera en bullerexponering, LEX, 8h < 
80 dB(A). 

• Arbetsprocesserna ska undvika LpCPeak >135 dB(C). 
 
Utifrån dessa kriterier fokuserade denna studie på de två sista (markerade med fet 
stil) som handlar om buller. Övriga kriterier fanns med som underlag för att förhålla 
sig till företagets mål med Smart Workplace. 
 

 
 
Figur 5. Självutvärdering som gjorts inom Smart Workplace.(Sekurit 2017). 
 
För varje kriterium gjorde en bedömning om den aktuella produktionslinjen var grön 
(betydde: ok), gul (betydde: startat, över 50 % genomfört) eller röd (betydde: ej ok), 
se Figur 5. Vid utvärderingen togs hänsyn till aktuell data gällande buller och 
belastningsergonomi som fanns tillgänglig på företaget. Det bestod av genomförda 
riskbedömningar, bullermätningar och ergonomutredningar (Ekbäck 2015) 
(Bergenfeldt 2017) (Kastberg 2015). Denna självutvärdering skulle företaget använda 
för att kunna identifiera vilka åtgärder som behövde göras och för att planera 
genomförandet av åtgärderna. Resultatet, se raden “Area compability with Smart 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/KlQD
https://paperpile.com/c/wgeYbR/Hqvw
https://paperpile.com/c/wgeYbR/feUg
https://paperpile.com/c/wgeYbR/E3j6
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Workplace criteria”, blev en procentsats för varje produktionslinje. Ju högre 
procentsats desto mer var kriterierna för Smart Workplace implementerade.  
 
Inom WCM-arbetet fanns två utvalda produktionslinjer, 5212 och 5230, där 
förbättringsarbetet redan hade fokuserats. Dessa kallades modellområden (se 
“model area” i Figur 6, markerade med grön färg). Dessutom fanns identifierat vilka 
produktionslinjer som skulle utvecklas i nästa steg i WCM-arbetet. Dessa linjer 
kallades expansionsområden (se “expansion area” i Figur 6, markerade med gul 
färg). På 5230 produceras flera produkter som levereras direkt till kund vilket innebär 
att de är kritiska för företaget utifrån kvalitetsaspekter. För att öka fokus på denna 
linje och samordna arbetet mellan WCM och Smart Workplace valde företaget linje 
5230 som pilotområde även för Smart Workplace. 

4.4 Val av arbetsmoment 
När arbetsstation 5230 var vald som pilotområde för Smart Workplace skulle 
arbetsmoment för studien väljas. För att göra detta genomfördes en rundtur för att 
säkerställa att den valda arbetsstationen innehöll buller >80 dB(A) och 
belastningsergonomi, som var en förutsättning för projektet. Institutet för säkerhet 
och hälsa i USA har tagit fram appen “NIOSH SLM” i Iphone 5. Appen har 
kontrollerats mot en ljudnivåmätare och visade samma värden. Ljudtrycksnivån 
kontrollerades i produktionen med hjälp av Niosh app. Om ljudtrycksnivån låg runt 80 
dB(A) blev arbetsmomentet möjligt för studien. Även belastningsergonomiska 
faktorer togs i beaktande. Arbetsmomentet skulle vara repetitivt, utföras i stående 
och utföras inom ett litet område. Detta behövdes, dels för att möjliggöra mätning 
med EMG och dels för att kunna representera ett vanligt arbetsmoment i fabriken. 
Olika arbetsmoment filmades för att få en uppfattning om hur belastningsergonomi 
och buller samverkade i miljön. Även fotografering och filmning genomfördes för att 
på ett enkelt sätt kunna föra en diskussion med handledarna på företaget och på 
KTH. 
 
På arbetsstation 5230 skedde en bearbetning av bilglasrutor. Det var enbart sidorutor 
som bearbetades på den arbetsstationen. Detta skedde genom att kanterna på 
sidorutorna slipades i två robotstationer där rutorna hölls mot ett roterande slipband 
och därefter tvättades rutorna i en tvättmaskin, se layout på arbetsstation 5230, Figur 
6.  
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Figur 6. Layout på arbetsstation 5230 
 
Sidorutorna transporterades därefter på banor till avsyningsplatser där operatörerna 
kontrollerade sidorutan genom att känna på ovansidan med handen för att upptäcka 
ojämnheter. Dessutom kontrollerades att rutan inte hade defekter som t.ex. repor. 
Kontrollmomentet krävde noggrannhet och uppmärksamhet av operatören eftersom 
denna station var slutstation för vissa av produkterna som sedan skickades direkt till 
kund. Vissa produkter packades på ställ manuellt medan vissa transporterades 
vidare för limning av skenor och därefter ytterligare manuell kontroll. Det fanns flera 
manuella arbetsmoment inom detta arbetsområde som lämpade sig för mätningarna i 
projektet samt att utrustningen (robotar, tvättmaskiner, fläktar mm) skapade en 
bullernivå som var lämplig för projektet, det vill säga runt 80 dB(A). 
 
Arbetsmomentet som valdes bestod i att operatören drog med handen över 
ovansidan på en sidoruta, se Figur 7 och 8. Detta moment motsvarade ett 
kontrollmoment som operatören normalt utförde dagligen. Sidorutans placering gick 
att ändra i höjd efter operatörens önskemål. Sidorutan var 98 cm lång längs den övre 
kanten. Likadan glasruta användes under alla mätningar. Operatören drog med 
handen cirka 50 gånger fram och tillbaka under en minut. Det innebar 25 gånger 
fram och 25 gånger tillbaka. För att operatörerna skulle hålla samma takt vid 
mätningen användes en metronom. EMG-mätningarna loggades i 
mjukvaruprogrammet Tension (Ergit 2004) på en bärbar dator. 
 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/xNfF
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Figur 7          Figur 8 
Operatören drog handen fram och tillbaka över sidorutans övre kant, se rött streck. 
Mobiltelefon med metronom hölls vid operatörens öra. EMG-mätningen loggades på 
laptop.  

4.5 Val av medverkande i studien 
Alla operatörer som arbetade vid den aktuella arbetsstationen deltog i mätningen. 
Det var nio män och fyra kvinnor i åldern 25-53 år (medelvärde 39,4 år). Det var fyra 
arbetslag som arbetade på linjen, tre operatörer i varje lag. Det var totalt 12 personer 
på linjen och en extrapersonal vilket resulterade i totalt 13 operatörer som ingick i 
studien. De tre operatörer som ingick i samma arbetslag mättes efter varandra. Totalt 
tog det ca 30 minuter att mäta en operatör. Totalt blev det tre olika mättillfällen med 
tre till fem operatörer vid varje mättillfälle.  

4.6 EMG-mätning 
EMG står för elektromyografi och används för att registrera elektrisk muskelaktivitet 
som mäts i enheten µV (mikrovolt). En muskel består av många muskelfibrer. 
Muskelfibrerna ligger i motoriska enheter där det finns nervfibertrådar (nervcell och 
axon). En nervcell och tillhörande muskelceller utgör en motorisk enhet. Nervcellen 
består av bland annat motorneuron som grenar ut sig i respektive muskelfiber, 
någonstans mitt på fibern, ungefär på samma ställe som en motorisk enhet. Detta 
benämns innervationzon. Då en nervimpuls når muskelcellerna förändras 
muskelcellens membran och genomsläpplighet för joner av olika slag. Det flöde av 
joner som uppstår genererar elektriska spänningsförändringar av storleksordningen 
100 mV som förflyttas längs muskelcellernas membran i bägge riktningar från 
innervationspunkten. Dessa benämns aktionspotentialer. Aktionspotentialerna som 
uppstår vid muskelkontraktioner kan detekteras med EMG (Toomingas et al. 2008) 
(Boghard et al 2015). 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/KhQ9
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pLi9
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EMG-signalen som avleds med yt-elektroder är av storleksordningen 10-100 µV och 
förstärks för att lättare kunna analyseras. Denna signal kallas rå-EMG. 
Amplitudomvandlingen görs från rå-EMG till RMS-signalnivåer (Root Mean Square). 
RMS-signalen är proportionell mot muskelaktivitet och kraftutveckling. Ingen 
möjlighet fanns att visualisera rå-EMG på ett oscilloskop för kvalitetskontroll. Syftet 
med EMG-analyser inom ergonomi är främst att avgöra hur mycket en muskel 
arbetar under ett arbetsmoment (Boghard et al 2015). 
 
EMG-utrustningen som användes heter EMG Biofeedback II från Ergit HB. EMG 
mätning är validitets- och reliabilitetstestat och är en erkänd mätmetod inom 
forskningsområdet (Bandpei et al. 2014). Mätning med EMG utrustning av just m. 
trapezius har gjorts i många studier. Många mätningar har gjorts i arbetslivet under 
dynamiska rörelser, vilket även denna studie gjorde. (Sarilho de Mendonça et al. 
2017) (Subramaniam et al. 2018) (Baadjou et al. 2017) (Jones et al. 2017) (Rissen et 
al. 2010).  
 
Mätning med EMG kan ske antingen intramuskulärt eller på huden över en ytligt 
liggande muskel. I denna studie användes mätning på hud genom bipolära 
ytelektroder, vilket innebar att en elektrod var negativ och en elektrod var positiv. 
Engångselektroderna (silver/silverchloride Ag/AgCl från 3M) placerades på m. 
trapezius med ett cc-avstånd (avståndet mellan elektrodernas centrum) på ca 20 mm 
(Boghard 2015). Placeringen gjordes mitt på muskelbuken och med elektroderna 
placerade i muskelfiberriktningen, mitt emellan halsen och axeln nära framkanten på 
muskeln, på den övre delen bilateralt (på båda sidor) enligt Figur 9. Enbart m. 
trapezius var avsedd att mäta så för att undvika “cross talk” (mätning av närliggande 
muskler) placerades elektroderna nära varandra för att få ett mer specifikt 
upptagningsområde. Figur 10 visar var m.trapezius sitter på kroppen.  
 

                     
 
Figur 9. Placering av elektroder         Figur 10. Musculus  trapezius (Netter 2008)  
 
En jordelektrod placerades på nedre vänstra sidan av m. erector spinae, längre ner 
på ryggen. Jordelektroden kan placeras i stort sett var som helst på kroppen där den 
inte är i vägen och får gott fäste. Innan placering av elektroderna rengjordes huden 
med alkoholgel för att säkerställa att elektroderna skulle fästa ordentligt på ren hud 
och för att få en god kvalitet i mätningen. Vid behov rakades huden. Efter att huden 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/pLi9
https://paperpile.com/c/wgeYbR/BFGg
https://paperpile.com/c/wgeYbR/cNCX
https://paperpile.com/c/wgeYbR/cNCX
https://paperpile.com/c/wgeYbR/SegY
https://paperpile.com/c/wgeYbR/Csgv
https://paperpile.com/c/wgeYbR/umM2
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pLi9
https://paperpile.com/c/wgeYbR/dUae
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hade förberetts placerades självhäftande övervakningselektroder för att registrera 
muskelaktiviteten.  
 
För att säkerställa att mätningen skulle fungera provmättes muskelaktiviteten under 
1,5 h på en operatör vid arbetsstationen. Insamling av data gjordes med hjälp av 
programvaran “Tension” (Ergit 2004). Under mätningen loggades värden för 
muskelaktiviteten var 10:e sekund. Inför varje mätning kalibrerades instrumentet 
gentemot en referenskontraktion. Först registrerades en vilonivå då muskeln var så 
avslappnad som möjligt. Sedan genomfördes en referenskontraktion då operatören 
fick utföra en maxkontraktion (MVC) mot en yttre kraft. Maxkontraktionen bestod i att 
operatören fick dra axeln cranialt (uppåt) mot ett motstånd i form av att en annan 
person satte ett tryck över axeln (acromion) med båda sina händer. Detta 
genomfördes innan varje mätning för att uppmäta signalnivåer till 
referenskontraktionerna. De under försöket uppmätta signalnivåerna presenteras i 
procent av referenskontraktionerna för varje operatör. Genom detta sätt kan 
jämförelser göras mellan olika operatörers värden (Boghard 2015). 

4.6.1 Genomförande av EMG-mätning 
Innan mätning fick operatören information från sin chef om att mätningen skulle äga 
rum. Information gavs att deltagande var frivilligt. Det gick också ut information via 
mail och skärmsläckare på tv-monitorer om att projektet pågick på företaget under 
våren 2018. Varje mätning genomfördes i två minuter, varav en minut utan 
hörselkåpor och en minut med hörselkåpor. Först genomfördes EMG-mätning under 
en minut utan hörselkåpor. Sedan fick operatören ta på hörselkåpor och så 
registrerades en mätning till med hjälp av EMG under en minut. Mellan varje mätning 
fick operatörerna ca 20 sek paus när de tog av respektive på hörselkåpor. 
Operatörerna fick utföra totalt sex mätningar, tre mätningar utan hörselkåpor och tre 
mätningar med hörselkåpor.  Mätningarna genomfördes vid tre olika tillfällen, på tre 
till fem olika operatörer vid varje tillfälle. Anledningen var att det är fyra olika skiftlag 
som arbetar på den aktuella arbetsplatsen och de arbetar rullande fyrskift. EMG-
mätningarna genomfördes i mars 2018 på eftermiddagar mellan kl. 13.30 och 16.30.  
 
Det var viktigt att operatörerna utförde exakt samma rörelse under mätningen och 
därför fick de instruktioner hur de skulle utföra momentet och i vilken takt. De fick 
även instruktion om att ha vänster arm hängande längst sidan och att titta rakt fram 
under alla mätningarna. Innan mätningen började ombads operatören att ställa in 
arbetshöjden i behaglig höjd. I och med att operatörerna dagligen utför detta moment 
har de redan ställt in en höjd som kändes bra och som de brukade använda. För att 
säkerställa att alla operatörer höll samma takt användes en metronom. Metronomen 
ställdes in på 50 bpm (beats “slag” per minut). Operatörerna fick testa att utföra 
momentet under ca 30 sekunder i takt med metronom innan själva mätningen 
startade. Endast en operatör mättes åt gången.  
 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/xNfF
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pLi9
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Figur 11. Exempel från EMG-mätningen som visar hur RMS-signalen (µV) varierar 
med tiden. Den svarta horisontella linjen anger medelvärdet under mätningen. 
 
Figur 11 visar hur RMS-signalerna från EMG-mätningen varierar över tiden. I början 
av mätningen gjordes en kalibrering där operatören först fick slappna av i armen och 
lägsta belastning registreras genom att trycka på knappen justera. Det är de låga 
värdena i början av mätningen. Därefter fick operatören belasta armen maximalt och 
maxvärdet registrerades genom att återigen trycka på knappen justera. Det visas 
genom det höga värdet i början av mätningen. Kalibreringen görs för att kunna 
relatera de senare uppmätta signalnivåerna till dessa referenskontraktioner. Därefter 
startade mätningen. Den svarta linjen som löper horisontellt genom hela mätningen 
visar medelvärde för hela mätningen inklusive kalibreringen. Kalibreringen utfördes 
inom mättiden vilket inte var korrekt. Hade kalibreringen utförts på rätt sätt hade den 
första delen inte varit med i diagrammet. 
 
Genom att normera EMG-signalernas amplitud till den maximala viljemässiga 
elektriska aktiviteten, RVE (reference voluntary electrical activity) kan man beräkna 
hur stor belastning ett visst arbetsmoment medför. Belastningen ges då som en 
andel av detta RVE-värde. Då kontraktionsnivåerna normeras till RVE-värden kan 
man jämföra de olika individernas EMG-värden med varandra (Hallén & Rose 2006).  
 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/1cHk
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Figur 12. Exempel på RVE-fördelningsdiagram. Den markerade rutan längst ner 
användes i resultatet.  
 
Figur 12 visar ett exempel på RVE-fördelningsdiagram. X-axeln anger andel av 
studerad tid i procent och y-axeln anger belastningsnivå relaterad till RVE-nivå där 
värdet 100 motsvarar 100 % av referenskontraktionen (Boghard 2015). Stapeln som 
är inringad med röd markering i Figur 12 visar de lägsta 10 % och dessa användes i 
resultatet.  
 
När mätningarna var klara ställdes två frågor till operatören: “Under denna mätning 
föredrog du att arbeta med eller utan hörselkåpor? Varför?” Detta för att få en 
subjektiv bedömning hur operatören upplevde att arbeta med respektive utan 
hörselkåpor. 

4.7 Bullermätning 
I syfte att kartlägga ljudtrycksnivåer och bullerexponering på arbetsplatsen som 
undersöktes genomfördes två olika typer av mätningar, dels mätning med 
bullerdosimeter och dels mätning med handhållen ljudnivåmätare.  

4.7.1 Bullerdosimetermätning 
Mätningen av ljudtrycksnivå med bullerdosimeter genomfördes vid tre olika tillfällen. 
Vid varje tillfälle fick en operatör som arbetar på arbetsplatsen bära en 
bullerdosimeter av märket Svantek 104 (Svantek n.d.) under ca 6-7 timmar. Dessa 
mätningar var representativa för den bullerexponering som operatören utsattes för 
under en 8 timmars arbetsdag. Dosimetern placerades på operatörens vänstra axel 
ca 10 centimeter från halsen strax under örat, se Figur 13 (Riktlinjer 2016).  
 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/pLi9
https://paperpile.com/c/wgeYbR/w2oi
https://paperpile.com/c/wgeYbR/Jbop
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Figur 13. Dosimeter placerad på operatörens axel 
 
Under mätningen fick operatören i uppgift att notera tidpunkter för speciella 
händelser då man upplevde att ljudnivån blev högre eller lägre än normalt. Värdena 
från mätningen laddades ner i programmet Supervisor (Svantek 2018) och en kurva 
över variationen på ljudtrycksnivån kunde läsas ut, Figur 14. Dessutom utlästes den 
maximala A-vägda ljudtrycksnivån (LpAFmax) och impulstoppvärdet (LpCpeak).  Den 
dagliga bullerexponeringsnivån (LEX, 8h) beräknades enligt excelark i standarden SS-
EN ISO 9612 (Swedish Standards Institute 2016) för att ta hänsyn till 
mätosäkerheten i mätningarna. Dessa värden jämfördes med de insatsvärden och 
gränsvärden som finns för bullerexponering (AFS 2005:16).  
 

 
 
Figur 14 Kurva över ljudtrycksnivån från bullerdosimetermätning.  

4.7.2 Mätning med handhållen ljudnivåmätare 
Mätningen av ljudtrycksnivån genomfördes i samband med varje EMG-mätning för 
att säkerställa att alla operatörerna utsattes för ungefär samma ljudtrycksnivå. 
Mätaren hölls på samma plats som operatörerna vistades på under EMG-mätningen 
och på den höjd som representerar örats nivå för operatörerna. För att mäta 
bullernivåerna vid EMG-mätningarna valdes ljudnivåmätare av märket Brüel & Kjaer, 
typ 2238. Detta instrument mäter både A-vägd och C-vägd ljudtrycksnivå vilket krävs 
för att kunna beräkna nivåerna under hörselskydden (Svantek n.d.). Eftersom 
operatörerna vistas på samma plats och mätningen pågick under kort tid var det 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/IpAp
https://paperpile.com/c/wgeYbR/FuNX
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pkh7
https://paperpile.com/c/wgeYbR/w2oi
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lämpligt att välja stationär mätning med ljudnivåmätare istället för mätning med 
bullerdosimeter (Riktlinjer 2016) (SS-EN ISO 9612:2009). Bullermätaren var 
fabrikskalibrerad. Vid varje mätning genomfördes även en kontroll av kalibreringen 
med kalibrator Brüel & Kjaer, typ 4231. För att beräkna mätosäkerhet på 
mätningarna användes excelark  i standarden SS-EN ISO 9612 (Swedish Standards 
Institute 2016). 
 
Avskiljningen mellan högre och lägre bullernivå gjordes med hörselkåpor. Valet av 
hörselskydd stod mellan hörselproppar och hörselkåpor. Nackdelen med 
hörselproppar var att dämpningen mot buller är starkt kopplat till hur de appliceras i 
hörselgången vilket hade kunnat påverka resultatet. Användningen av hörselkåpor 
riskerade att öka belastningen på nacken och därmed även tonus i m. trapezius. 
Dämpning med hörselkåpor valdes ändå att användas då dämpningen mot buller var 
avgörande i denna studie. 
 
Hörselskydden som användes var 3M Peltor X4A hörselkåpor med hjässbygel vilka 
väger 423 gram, se Figur 15 (3M n.d.). Dessa hörselkåpor har följande HML-värden 
som betyder vilka dämpningsvärden hörselkåporna har vid olika frekvenser, H (höga 
frekvenser) = 36 dB, M (mellan frekvenser) = 30 dB och L (låga frekvenser) = 22 dB. 
  

 
 
Figur 15 Hörselkåpor 3M Peltor X4A (3M n.d.) 
 
För att beräkna bullerexponering under hörselskydden användes HML metoden (ADI 
344 n.d.) (Johansson et al. 2002). Vid ljudnivåmätningen mättes C-vägd och A-vägd 
ljudtrycksnivå och skillnaden räknades ut. Detta värde användes sedan i HML-
diagrammet, se Figur 16, där man läser ut vilken dämpning som hörselskydden ger.  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/Jbop
https://paperpile.com/c/wgeYbR/8VeF
https://paperpile.com/c/wgeYbR/FuNX
https://paperpile.com/c/wgeYbR/FuNX
https://paperpile.com/c/wgeYbR/z7Wa
https://paperpile.com/c/wgeYbR/z7Wa
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pQNH
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pQNH
https://paperpile.com/c/wgeYbR/2Tfs
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  Figur 16. HML-diagram (ADI 344 n.d.)  

4.8 Statistisk analys 
För att bedöma om de utförda EMG-mätningarna uppfyller statistisk signifikans 
genomfördes statistisk analys med hjälp av “paired samples sign test” även kallad 
sign test med mjukvaran SPSS (IBM n.d.). För att ytterligare analysera EMG-
mätningarna genomfördes även Wilcoxon Rank Sum Test i Excel på både RMS- och 
RVE-värdena (Wilcoxon Rank Sum Test). 
 
Först kontrollerades om RMS-mätningarna och RVE-mätningarna var 
normalfördelade genom att använda Shapiro Wilks test och Kolmogorov-Smirnov 
test, se bilaga 5 och 6, med hjälp av datorprogrammet SPSS (Montgomery & Runger 
2010).  När resultatet från Shapiro Wilks test visade att datan inte var normalfördelad 
eller symmetrisk användes Sign-test och Wilcoxon Rank Sum Test för att utvärdera 
statistisk signifikans. Sign-testet tillämpades för att avgöra huruvida det fanns ett 
samband mellan de två dataserierna (med HK och utan HK) för både RMS-värdena 
och RVE-värdena. Eftersom datan varken var normalfördelad eller symmetrisk kunde 
inte parat t-test användas (Montgomery & Runger 2010).  

  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/pQNH
https://paperpile.com/c/wgeYbR/X7Y8
https://paperpile.com/c/wgeYbR/TJ3F
https://paperpile.com/c/wgeYbR/TJ3F
https://paperpile.com/c/wgeYbR/TJ3F


29 
 

5 Resultat och analys 
Nedan redovisas sammanställning av resultaten från EMG-mätningarna, 
bullerdosimetermätningarna och mätningarna med handhållen ljudnivåmätare. 

5.1 EMG-mätning 
Resultaten redovisas i RMS-värden och RVE-värden.  

5.1.1 RMS-värden 
Tabell 2 visar en sammanställning av RMS-värdet från EMG-mätningarna på de 13 
operatörerna. Värdena är medelvärden av de tre mätningar som är genomförda på 
varje operatör, med respektive utan hörselkåpor. De fullständiga mätresultaten finns i 
bilaga 1. Vid analys av RMS värdena vid EMG-mätning räknades både medelvärde 
på varje person och på varje mätning. Resultaten visade att trenden blev den 
samma. 
 
Tabell 2 Sammanställning av RMS-värden från EMG-mätningarna.  
 
Mätning Kön 

(K/M) 
Ålder 
(År) 

RMS-medelvärde 
(µV) med 
hörselkåpor 

RMS-medelvärde 
(µV) utan 
hörselkåpor 

Differens 
(%) 

Trend 

1 M 27 27,3 25,8 - 5,8 
 

2 M 53 22,7 22,3 -1,5 
 

3 M 49 24,0 25,0 4,0 
 

4 M 56 26,7 26,0 -2,6 
 

5 M 36 27,7 28,7 3,5 
 

6 M 40 49,0 45,3 -8,1 
 

7 M 32 26,3 28,3 7,1 
 

8 M 39 24,0 29,0 17,2 
 

9 K 25 26,3 27,3 3,7 
 

10 K 47 24,7 26,0 5,1 
 

11 K 25 56,7 46,0 -23,2 
 

12 M 34 58,3 57,0 -2,3 
 

13 K 49 21,0 17,0 -23,5 
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Tabellen med RMS-värdena visar att sju personer fick mer spänning i m. trapezius 
när de bar hörselkåpor och sex personer spände sig mindre med hörselkåpor. 

5.1.2 RVE-värden 
Tabell 3 visar RVE-resultatet från EMG-mätningarna. Värdet i procent motsvarar de 
lägsta 10 % som belastades vilket visas i Figur 12. Värdena är beräknade 
medelvärden av de tre mätningar som är gjorda på varje operatör, med respektive 
utan hörselkåpor. De fullständiga mätresultaten finns i bilaga 2. Vid analys av RVE-
värdena vid EMG mätning räknades både medelvärde på varje person och på varje 
mätning. Skillnaden blev tydligare på medelvärdet på varje person jämfört med varje 
mätning. 
 
Tabell 3 Sammanställning av RVE-värden från EMG-mätningarna 
 

Mätning Kön 
(K/M) 

Ålder 
(År) 

Tid (<10%RVE) 
(%) med 

hörselkåpor 

Tid (<10%RVE) 
(%) utan 

hörselkåpor 

Differens 
(%) 

Trend 

1 M 27 41,7 45,3 8,1 
 

2 M 53 25,7 17,3 -48,1 
 

3 M 49 15,7 13,7 -14,6 
 

4 M 56 13,3 12,7 -5,3 
 

5 M 36 28,0 24,0 -16,7 
 

6 M 40 19,7 19,7 0,0 
 

7 M 32 40,7 37,7 -8,0 
 

8 M 39 18,0 14,7 -22,7 
 

9 K 25 41,3 36,0 -14,8 
 

10 K 47 49,3 43,3 -13,8 
 

11 K 25 8,3 13,7 39,0 
 

12 M 34 4,0 3,7 -9,1 
 

13 K 49 44,7 51,7 13,5 
 

 
Resultatet visar att i nio av de tretton mätningarna blir tiden som RVE <10% längre 
med hörselkåpor än utan hörselkåpor vilket innebär att operatörernas muskler är mer 
avslappnade då de använder hörselskydd. I ett av fallen blev resultatet oförändrat. 
Detta tyder på att fler personer var avslappnade i m.trapezius när de bar hörselkåpor. 
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5.2 Bullermätning 

5.2.1 Bullerdosimetermätning 
Tabell 4 visar en sammanställning av de tre bullerdosimetermätningarna. 
 
Tabell 4 Resultat från bullerdosimetermätning under 6 timmar 
 

Datum LpAeq 
dB(A) 

LpAFMax 
dB(A) 

LpCeq 
dB(C) 

LpCpeak 
dB(C) 

LpCeq -  LpAeq 
dB 

LEX,8h (beräknat) 
dB(A) 

2018-03-29 84,7 112,5 88,9 124,6 4,2 84,7 

2018-04-05 83,5 117,6 87,2 126,0 3,7 83,5 

2018-04-06 85,7 118,5 88,9 129,5 3,2 85,7 

Medelvärde 84,7 
 

88,3 
 

3,7 84,7 

Maxvärde 
 

118,5 
 

129,5 
  

 

Efter beräkning enligt excelark 9612 blir medelvärdet för LEX,8h = 84,7 dB(A) med en 
mätosäkerhet på 4,2 dB(A), se bilaga 3 (Swedish Standards Institute 2016).  Detta 
innebär att med 90 % sannolikhet kommer den dagliga bullerexponeringen vara 84,7 
± 4,2 dB(A), d.v.s. mellan 80,5 och 88,9 dB(A) (AFS 2005:16). Därmed överskrids det 
övre insatsvärdet på 85 dB(A) och om hörselskydd inte används även motsvarande 
gränsvärde (AFS 2005:16). Dessutom visar det att följande mål som är definierat i 
Smart Workplace inte är uppfyllt.  
 

• Bullernivån på arbetsplatsen ska generera en bullerexponering, LEX, 8h <80 
dB(A) (Sekurit 2017). 

 
Maxvärdet för LpAFMax blir enligt mätningarna 118,5 dB(A) vilket överskrider det övre 
insatsvärdet 115 dB(A) och om hörselskydd inte används även motsvarande 
gränsvärde (AFS 2005:16). Maxvärdet på impulstoppvärdet, LpCpeak blir enligt 
mätningarna 129,5 dB(C) vilket är lägre än gränsvärdet på 135 dB(C). 
 
Eftersom resultaten visar att både de övre insatsvärdena, och om hörselskydd inte 
används, även gränsvärdena överskrids krävs ytterligare åtgärder för att minska 
bullernivån på arbetsplatsen, se diskussion. 
  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/FuNX
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pkh7
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pkh7
https://paperpile.com/c/wgeYbR/KlQD
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5.2.2 Mätning med handhållen ljudnivåmätare 
Tabell 5 visar en sammanställning av mätningarna med den handhållna 
ljudnivåmätaren. 
 
Tabell 5 Resultat från mätning under 30 sek med handhållen ljudnivåmätare.  
 

Mätning LpAeq 
dB(A) 

LpAFMax 
dB(A) 

LpCeq 
dB(C) 

LpCpeak 
dB(C) 

LpCeq -  LpAeq 
dB 

1 77,7 84,4 87,6 103,6 9,9 

2 76,9 86,6 87,0 101,1 10,1 

3 76,7 83,1 87,1 100,6 10,4 

4 76,3 78,5 87,6 100,7 11,3 

5 77,0 81,0 87,4 102,1 10,4 

6 76,1 85 87,4 102,1 9,3 

7 77,2 81,9 86,8 101,1 9,6 

8 77,8 82,7 87,9 101,2 10,1 

9 76,6 81,3 87,4 100,6 10,8 

10 77,6 81,0 87,4 100,8 9,8 

11 76,3 84,9 87,8 102,4 11,5 

12 77,1 80,9 87,7 101,5 10,6 

13 77,4 82,3 86,9 101,0 9,5 

Medelvärde 77,0 
 

87,4 
 

10,4 

Maxvärde 
 

86,6 
 

103,6 
 

 

Efter beräkning av medelvärde och mätosäkerhet enligt excelark 9612 fås ett 
medelvärde för den ekvivalenta A-vägda ljudtrycksnivån, LpAeq = 77 dB(A) med en 
mätosäkerhet på 2,0 dB(A), se bilaga 4 (Swedish Standards Institute 2016). Samma 
beräkning för den C-vägda ljudtrycksnivån blir, LpCeq = 87,4 dB (C) med en 
mätosäkerhet på 2,0 dB(C) se bilaga 5 (Swedish Standards Institute 2016). I Tabell 5 
redovisas också den beräknade skillnaden mellan C-vägd och A-vägd ljudtrycksnivå 
som behövs för att kunna beräkna hörselkåpornas dämpning. 
  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/FuNX
https://paperpile.com/c/wgeYbR/FuNX
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5.3 Beräkning av hörselkåpornas dämpning 

5.3.1 Bullerdosimetermätning 
För att beräkna hörselkåpornas dämpning vid dosimetermätningarna används HML-
metoden (ADI 344 n.d.) (Johansson et al. 2002). Värdena för dämpningen H, M och 
L lades in i diagrammet och bands samman med en linje, se Figur 17. Vid 
dosimetermätningarna blev det genomsnittliga värdet LpCeq - LpAeq = 3,7 dB. Detta 
värde användes i diagrammet på X-axel, se grön markering i Figur 17 för att få fram 
värdet på dämpningen som lästes ut i diagrammet på Y-axeln. Dämpningen för 
hörselkåporna vid denna mätning blev 28 dB, se grön markering på Y-axeln i Figur 
17. Det innebar att bullerexponeringen för personalen vid användande av de aktuella 
hörselkåporna förväntades bli 84,7 - 28 = 56,6 dB(A) i medeltal med en mätosäkerhet 
på 4,2 dB(A).  
 

 
Figur 17. Beräkning av dämpningen hos hörselkåporna enligt HML-metoden 
(Johansson et al. 2002). 

5.3.2 Mätning med handhållen ljudnivåmätare 
Samma beräkning av hörselkåpornas dämpning genomfördes vid den manuella 
ljudnivåmätningen med HML-metoden (ADI 344 n.d.) (Johansson et al. 2002). Vid de 
manuella ljudnivåmätningarna blev det genomsnittliga värdet på LpCeq - LpAeq = 10,4 
dB. Detta värde användes i diagrammet på X-axel, se gul markering i Figur 17 för att 
få fram värdet på dämpningen som lästes ut i diagrammet på Y-axeln. Dämpningen 
för hörselkåporna vid denna mätning blev 21 dB, se gul markering på Y-axeln i Figur 
17. Det innebär att bullerexponeringen för personalen vid användande av de aktuella 
hörselkåporna förväntades bli 77,0 - 21 = 56,0 dB(A) i medeltal med en mätosäkerhet 
på 2,0 dB(A).  
 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/pQNH
https://paperpile.com/c/wgeYbR/2Tfs
https://paperpile.com/c/wgeYbR/2Tfs
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pQNH
https://paperpile.com/c/wgeYbR/2Tfs
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Skillnaden mellan de två beräkningarna på hörselkåpornas dämpning, dels med 
bullerdosimeter och dels med handhållen ljudnivåmätare blir 56,6 - 56,0 = 0,6 dB. 
Denna skillnad är liten i förhållande till mätosäkerheten vid mätningarna vilket stärker 
resultatet. 
 
För att undvika överdämpning och därmed svårigheter att uppfatta tal och andra 
signaler kan det vara lämpligt att välja skydd som ger en bullerexponering under 
hörselskyddet på 75 – 80 dB(A) (Johansson et al. 2002). Hörselkåporna 3M Peltor 
X4A som används på arbetsplatsen ger en dämpning som resulterar i en 
bullerexponering på ca 56 dB(A) vilket innebär att de dämpar mer än vad som är 
nödvändigt för den bullerexponering som finns på arbetsplatsen. För att undvika 
detta bör man använda andra hörselskydd med lägre dämpning som kan vara lättare 
och bekvämare att använda.  

5.4 Fråga om hörselskydd 
När testpersonerna fick frågan om de föredrog att arbeta med eller utan hörselkåpor 
svarade två personer att de föredrog att arbeta utan hörselkåpor, nio personer att de 
föredrog att arbeta med hörselkåpor och för två personer spelade det ingen roll. 
Resultatet visas i Figur 18 och Tabell 6 nedan. Anledningen till att personerna inte 
föredrog att arbeta med hörselkåpor var att de var varma och att hörselkåporna var 
obekväma, varma och svettiga. 
   

 
 
Figur 18. Fördelning av svar på frågan ” Under denna mätning föredrog du att arbeta 
med eller utan hörselkåpor? 
 
  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/2Tfs
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Tabell 6 Sammanfattning över svar från intervjufråga.  
 

Mätning Med eller utan 
hörselkåpor 

Anledning om personen föredrog med eller utan 
hörselkåpor 

1 utan de är varma 

2 med stänger ute allt ljud 

3 spelar ingen roll - 

4 med tvättmaskinen bullrar 

5 med det blir tystare 

6 med det blir mindre ljud 

7 utan känns obekvämt, varm och svettigt 

8 med buller stressar en, tröttar en 

9 med susar om maskinerna 

10 med koncentrerar mig mer 

11 spelar ingen roll tystare med men varmare 

12 med koncentrerar mig bättre 

13 med skönare men man hör inte andra ljud som när 
slipbanden går av, bättre med proppar 

 

5.5 Statistisk analys  

5.5.1 RMS-värden 
När RMS-värdena testades enligt Sharpiro Wilks test och Kolmogorov-Smirnov test 
visade det att värdena inte var normalfördelade, se Bilaga 6.  
 
Paired samples sign-test visade ett värde på p = 1,00, se Bilaga 6. När RMS-värdena 
testades enligt Wilcoxon Rank Sum Test i Excel, blev värdet på p = 0,89, se Bilaga 8. 
Båda resultaten visar på att det inte föreligger någon statistisk signifikant skillnad om 
personen hade HK eller inte hade HK på sig när det gäller RMS-värdena. 

5.5.2 RVE-värden 
När RVE-värdena testades enligt Shapiro Wilks och Kolmogonov-Smirnov visade det 
att värdena med HK var normalfördelade men att värdena utan HK inte var 
normalfördelad, se bilaga 7. Därför valdes att göra ett Sign test enligt SPSS även i 
detta fall. Sign-testet visade att för RVE-värdena blev signifikansnivån p = 0,324.  
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När RVE -värdena testades enligt Wilcoxon Rank Sum Test i Excel blev värdet på 
p=0,253 vilket visas i Bilaga 9. Om p < 0,05 är resultatet statistiskt signifikant. 
 
Det fanns en skillnad mellan p-värdet när det gäller RMS-värdena och RVE-värdena. 
RMS-värdet är ett medelvärde på hela belastningen. Däremot RVE-värdet beskriver 
enbart en parameter, d.v.s. hur mycket av aktiveringen som är under 10 % av totala 
spänningen i muskeln.  
 
Resultatet visar att det inte fanns någon statistisk signifikans vilket innebär att ingen 
korrelation fanns mellan att bära hörselkåpor och därmed slappna av mer i m. 
trapezius. Det går inte enligt denna studie att säga att operatören slappnar av mer 
om han/hon får dämpa buller med hörselkåpor och det går inte att säga att 
operatören spänner sig mer vid buller på 77 (± 2) dB(A).  
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6 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Från början av studien var planen att mätningen med EMG-mätning och 
bullerdosimeter skulle ske under två timmar i produktion. Efter en provmätning under 
ca två timmar med EMG-mätaren beslutades att ändra planen eftersom EMG-
utrustningen hängde sig frekvent. Dessutom loggades inte resultaten vilket medförde 
att författarna fick gå efter operatören med inkopplad laptop, se Figur 8. Vid 
provmätningen upptäcktes att detta inte fungerade praktiskt. Dessutom behövde 
arbetsmomentet vara standardiserat vilket det inte kunde vara i två timmar pga. 
produktionstekniska skäl. Då beslutades att mätperioden blev en minut vilket innebar 
att mätningarna kunde standardiseras. Baserat på det beslutet bestämdes att 
mätningen med bullerdosimeter genomfördes separat vid tre tillfällen och under en 
längre tid (6 timmar). För att kontrollera ljudnivån vid EMG-mätningarna gjordes 
istället en manuell mätning med ljudnivåmätare. 
 
Möjlig felkälla vid mätningarna kan vara placering av EMG-elektroderna på 
operatörerna. Placeringen kunde variera och på så vis påverka mätresultatet. Även 
underhudsfett och hudmotstånd kunde påverka mätningen (Boghard et al 2015). 
Avläsning av diagrammen för RMS-värdena och RVE-värdena gjordes manuellt av 
författarna, se Figur 11 och 12. Totalt 156 diagram lästes av. Dessa var svåra att 
tyda och kan därmed vara en felkälla.  
 
Kalibreringen av EMG-utrustningen skulle göras separat innan varje mätning 
startade. Istället gjordes kalibreringen i början av varje mätning och inkluderas 
således i resultatet. Detta innebär att kalibreringsresultatet ingick i det totala 
resultatet vid varje mätning, vilket var en felkälla. Eftersom alla mätningarna 
kalibrerades på samma sätt får alla mätningarna liknande inverkan på alla resultaten 
men det går ändå inte att utesluta att det blivit ett annat resultat med korrekt 
kalibrering. Tiden och kraften vid kalibreringen var inte standardiserad men utfördes 
på liknande sätt i alla fallen. Om möjlighet hade funnits att extrahera vila och 
maxkontraktionerna hade detta gjort resultatet mer tillförlitligt men programvaran gav 
inte utrymmet till detta. En manuell skattning av medelvärdet bedömdes inte som 
tillförlitligt.  
 
En felkälla är att endast en maxkontraktion utfördes innan varje mätning. 
Anledningen var att detta stod i instruktionen. Ett alternativ hade varit att utföra 3 
stycken maxkontraktioner och sedan beräkna medelvärde på dessa. Denna 
beräkning kallas Maximal Voluntary Electrical Activation. För att minska denna 
felkälla utfördes 3 mätningar på varje person och utifrån dessa beräknades ett 
medelvärde. Där ingick kalibreringarna.   
 
En annan möjlig felkälla kan vara författarnas påverkan på operatören som 
mätningen gjordes på. För att minska den felkällan försökte författarna hålla sig i 
bakgrunden och endast flika in när mätinstrumentet slutade fungera. Författarna 
strävade efter att ha samma bemötande mot alla operatörer och ge så lika 
information som möjligt till operatörerna (Lantz 2013).  
 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/pLi9
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Dämpningen av ljudtrycksnivån gjordes med hjälp av hörselkåpor. Trycket från 
hörselkåporna mot huvudet kan påverka spänningen i muskulaturen vilket kan 
påverka EMG-mätningarna. En annan felkälla kan vara om personen känner obehag 
av att bära hörselkåporna och därför spänner musklerna. I ett projektarbete om 
biomekanik utfört vid Linköpings tekniska högskola 1990 är det genomfört en 
beräkning av hur momentet på nacken påverkas om man använder hörselkåpor 
respektive öronproppar. Resultatet från den studien visade att momentet på nacken 
blev genomsnitt 5 % högre om man hade hörselkåpor jämfört med om man hade 
hörselproppar (L Rose M Verlaque 1990). Ett alternativ hade varit att använda en 
hörselkåpa där ett hål var borrat för att kunna reglera ljudtrycksnivån och även 
möjlighet att skärma av ljudet. Då hade personen haft på sig kåporna hela tiden och 
resultatet hade varit mer tillförlitligt. Svårigheten med detta är att säkerställa vilken 
ljudtrycksnivå personen utsätts för. I detta fall fanns dock inte sådana kåpor att tillgå. 
 
Vid bullermätning ska mätosäkerhet beaktas och uträkning gjordes med hjälp av 
standarden Akustik - Bestämning av bullerexponering i arbetsmiljön Teknisk metod 
(ISO 9612:2009) (Swedish Standards Institute 2016). Detta stärker resultatet från 
bullermätningen. Beräkning av kåpornas dämpning genomfördes både för den 
manuella ljudnivåmätningen och för bullerdosimetermätningen vilket också stärker 
resultatet.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 EMG-mätning 
Resultatet från EMG-mätningen utifrån RMS-värdena visade ingen minskad 
muskeltonus när operatörerna utsattes för minskad ljudtrycksnivå (när de använde 
hörselkåpor). Detta innebär att det inte gick att påvisa att minskad ljudtrycksnivån ger 
minskad muskeltonus. Däremot visade resultatet på de lägsta 10 % av RVE-värdena 
att det blev en skillnad om operatörerna hade hörselkåpor eller inte. Detta resultat 
var dock inte statistiskt signifikant. Det går dock inte att utesluta att det kan finnas ett 
samband mellan minskat buller och minskad muskeltonus. 

6.2.2 Bullermätning 
Resultatet från bullermätningarna med dosimeter som är genomförda på 
arbetsplatsen visade att den dagliga bullerexponeringsnivån, LEX,8h översteg det övre 
insatsvärdet på 85 dB(A) och att den maximala ljudtrycksnivån, LAFmax överskred det 
övre insatsvärdet på 115 dB(A) och om hörselskydd inte används överskrids även 
motsvarande gränsvärden. I de fall gränsvärdena överskrids krävs att omedelbara 
åtgärder vidtas (AFS 2005:16). Området där personalen vistas ligger placerad med 
flera bullerkällor runt omkring (tvättmaskin, robotar, transportbanor mm). Detta gör att 
bullersituationen är komplex och därför krävs ytterligare analyser för att utreda vilka 
åtgärder som ger bäst effekt. Fokus ska ligga på att minska bullret vid källan, därefter 
minska spridningen av bullret och i sista hand titta på åtgärder som att skydda 
personalen med hörselskydd. 
 
Dessutom ska följande åtgärder implementeras(AFS 2005:16): 
 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/tB1S
https://paperpile.com/c/wgeYbR/FuNX
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pkh7
https://paperpile.com/c/wgeYbR/pkh7
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• Informera personalen om de risker som föreligger i samband med 
bullerexponering och vad dessa risker kan leda till. Ett förslag är att hålla en 
kombinerad utbildning som belyser både riskerna med buller och hur 
belastning påverkar kroppen (Sekurit 2017). 

• För att informera personalen som vistas i området ska påbudsskylt med 
symbol “Hörselskydd måste användas” sättas upp (AFS 2008:13), se Figur 19. 
Om det är möjligt bör man avgränsa området och begränsa tillträde. 

• Säkerställa att personalen har tillgång till rätt sorts hörselskydd och se till att 
skydden används. Personalen ska ges möjlighet att medverka vid framtagning 
av lämpliga hörselskydd. 

• Personalen ska erbjudas hörselkontroll, både vid nyanställning och därefter 
med återkommande intervall. 

 
Figur 19 Påbudsskylt “Hörselskydd måste användas” (AFS 2008:13) 

6.2.3 Beräkning av hörselkåpornas dämpning 
Hörselkåporna som används på arbetsplatsen dämpar mer än vad som krävs och 
proppar eller andra hörselkåpor som dämpar mindre är att föredra. Om personalen 
använder hörselskydd med för hög dämpning kan det leda till att de känner sig 
instängda och avskärmade (Johansson et al. 2002). En operatör av de 13 som fick 
intervjufrågan om de föredrog med eller utan hörselskydd angav att han/hon föredrog 
med men att det var svårt att höra andra ljud som när slipbanden går av, då 
fungerade proppar bättre. Detta tyder på att konsekvensen av att bära för högt 
dämpade hörselkåpor inte enbart skapar en känsla av instängdhet utan också utgör 
en risk. Detta är viktigt att beakta då det kan bli allvarliga konsekvenser om 
operatörerna inte hör ljud som signalerar att allt inte står rätt till (Jacobsson and 
Thedéen 2003).  
 
En konsekvens av detta kan vara att personalen inte använder sina hörselskydd trots 
rekommendationerna. Då utsätts operatörerna för buller som kan utgöra en risk för 
deras hälsa, vilket i sin tur kan påverka kvalitetsutfallet och produktivitet hos 
företaget. Arbetet på linje 5230 kräver hög koncentration och bullret kan orsaka att 
operatörerna upplever obehag och inte kan prestera lika bra (Jacobsson and 
Thedéen 2003). En åtgärd är att företaget införskaffar hörselskydd med lämplig 
dämpning för den aktuella bullersituationen. Förslag på lämpliga hörselskydd är t.ex. 
individuella proppar som formgjuts efter hörselgången och som kan förses med 
akustiska filter anpassade till bullersituationen. Dock är rekommendationen att alltid 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/KlQD
https://paperpile.com/c/wgeYbR/hiDz
https://paperpile.com/c/wgeYbR/hiDz
https://paperpile.com/c/wgeYbR/2Tfs
https://paperpile.com/c/ISZmw6/Q0cj
https://paperpile.com/c/ISZmw6/Q0cj
https://paperpile.com/c/ISZmw6/Q0cj
https://paperpile.com/c/ISZmw6/Q0cj
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dämpa ljudet direkt från källan om det finns möjlighet, dels för att uppfylla lagkraven 
och dels för att personalen inte ska behöva bära hörselskydd (AFS 2005:16). 

6.2.4 Fråga om hörselskydd 
En faktor som är intressant är att studien både har med objektiv data (mätningar) och 
subjektiv data (operatörernas svar från frågan om de föredrog med eller utan 
hörselkåpor). Den subjektiva datainsamlingen blev ett bra komplement till den 
objektiva datan då det är av intresse att få veta varför operatörerna önskar eller inte 
önskar använda sina hörselkåpor. Objektiva och subjektiva mätmetoder brukar 
komplettera varandra väl (Boghard et al 2015). 
 
Totalt 9 av 13 personer föredrog att använda hörselkåpor bland annat för att det 
skärmade av oljud och ökade förmågan till koncentration. Det är positivt att 
personalen anser att hörselskydd är en fördel och inte en nackdel. Och att det är fler 
som väljer att använda hörselkåpor, än det är som inte väljer att använda dem.  
 
De två personer som inte önskade använda hörselkåpor uppgav att anledningen var 
att hörselkåporna var för varma. Att hörselkåpor är varma kan vara en anledning till 
att personal inte använder hörselskydd (Bugevall Ekdahl and Siesing 2013). 
Lufttemperaturen vid linjen upplevdes av operatörerna som hög och för att öka 
komforten hos medarbetarna vid bärande av hörselkåpor rekommenderas företaget 
att köpa in hörselkåpor som ventileras bättre.  
 
En felkälla när det gäller intervjufrågan är på sättet den ställdes. Först fick 
operatörerna en fråga om de föredrog att använda hörselkåpor eller inte. Sedan fick 
de en följdfråga varför. Med denna typ av formulerad fråga får man inte ut exakt vilka 
fördelar och nackdelar operatörerna tycker användning av hörselkåpor innebär. Då 
operatörerna svarar ja på första frågan kommer operatören automatiskt säga vad 
som är bra med användningen av hörselkåpa. Detta innebär att åsikter om negativa 
aspekter med hörselkåpor riskerar att inte tas med. För att få fram operatörens både 
bra och dåliga åsikter angående användandet av hörselkåpor hade frågan behövt 
ställas på ett annat sätt. Å andra sidan är inte detta en intervjustudie och frågan 
ställdes mest som en kompletterande subjektiv metod, mot den objektiva metoden 
med mätningar (Boghard et al 2015). 

6.3 Generell diskussion 
Inför framtida forskning hade vi gärna sett att liknande studie hade genomförts med 
den skillnaden att operatörerna hade utsatts för högre ljudtrycksnivå, exempelvis 100 
dB(A). Eventuellt hade detta gett utslag på spända muskler om ljudtrycksnivån hade 
varit så hög. Å andra sidan är det tveksamt om det är etiskt rätt att utsätta någon för 
så höga ljudtrycksnivåer som kan orsaka hörselskada. Ljudtrycksnivån i denna studie 
låg på 77 (± 2) dB(A).  
 
En annan intressant faktor att utreda djupare är duration av belastningsergonomi 
(Marras 2000). Muskler tröttas ut vid belastning under lång tid och duration är 
avgörande (se kap 3.3).  I denna studie mättes muskelaktivitet i en minut. Planen 
från början var att mäta under två timmar men mätutrustningen möjliggjorde inte 
detta. Önskeläge hade varit att EMG-mätaren loggade vilket hade inneburit att den 
gick att bära på kroppen utan att vara inkopplad till en dator. Då hade mätning kunnat 

https://paperpile.com/c/wgeYbR/pkh7
https://paperpile.com/c/ISZmw6/tBsz
https://paperpile.com/c/wgeYbR/21MC
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utföras under åtta timmar i en bullrig miljö och samma tid i en icke bullrig miljö. Det 
resultatet hade varit intressant att studera. I denna studie blev upplägget att den icke 
bullriga miljön framställdes med hjälp av bärande av hörselkåpor.  
 
Ur ett generellt perspektiv var det en styrka att studien hade utförts i en 
produktionsmiljö i en pågående verksamhet. Detta innebar att resultatet blev nära 
förankrat med verkligheten och därmed intressantare för företaget. Dessutom var 
styrkan i denna studie att operatörerna var på sin hemmaplan och kunde känna sig 
avslappnade inför själva mätningen eftersom övriga miljöfaktorer (kollegor, 
arbetsmoment och sinnesintryck) var kända för dem. Hade studien genomförts i 
labbmiljö hade risken varit att miljön skiljt sig så pass mycket från verklig 
produktionsmiljö att resultatet inte blivit användbart för företaget. En studie i labbmiljö 
hade varit enklare att standardisera men å andra sidan hade den kunnat upplevas 
som stressande och på så sätt påverkat resultatet.   

7 Slutsats 
Resultatet från EMG-mätningen utifrån RMS-värdena tydde på att det inte fanns 
någon minskad muskeltonus när operatörerna utsattes för minskad ljudtrycksnivå 
(när de hade på sig hörselkåpor). Detta innebär att det inte går att påvisa att minskad 
ljudtrycksnivå ger minskad muskeltonus. Däremot visade resultatet på de lägsta 10 
% av RVE-värdena att det blev en skillnad, som dock inte var signifikant, om 
operatörerna hade hörselkåpor eller inte. Detta betyder att det inte går att utesluta att 
det kan finnas ett samband mellan minskat buller och minskad muskeltonus. 
Resultaten från intervjufrågan om hörselkåpor visade att majoriteten av operatörerna 
föredrog att använda hörselkåpor. 
 
Personer som arbetar i området kring linje 5230, (bearbetning och kontroll av 
sidorutor), hade en daglig bullerexponeringsnivå på 84,7 (± 4,2) dB(A). Detta innebär 
att åtgärder måste sättas in för att minska bullernivån både för att klara lagkraven 
men också för att nå målen med Smart Workplace, d.v.s. att den dagliga 
bullerexponeringen LEX, 8h< 80 dB(A) (Sekurit 2017). Bullerkällorna i området måste 
identifieras för att kunna få fram rätt åtgärder (AFS 2005:16). Företaget har redan 
påbörjat en process för att utreda bullerkällorna vidare.  
 
För arbetsplatser på SG Sekurit Scandinavia är det avgörande att kraven på 
maximala bullernivåer, d.v.s. den dagliga bullerexponeringen ska vara lägre än 80 
dB(A), finns med som ett kriterium vid upphandling. Annars finns risken att 
summeringen av olika bullerkällor resulterar i för höga bullerexponeringar, vilket inte 
kan uteslutas ge höga muskelspänningar för operatörerna.  
 
Om man inte klarar nivåerna på bullerexponeringen är det viktigt att beräkning av 
hörselkåpornas dämpning enligt HML-metoden genomförs för att kunna välja rätt 
hörselskydd som ger korrekt dämpning (inte för mycket eller för lite dämpning) 
(Johansson et al. 2002). Valet av hörselskydd ska också involvera operatörerna så 
att de får ett hörselskydd som är behagligt att använda (AFS 2005:16).  

  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/KlQD
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Bilaga 1 Resultat RMS-värden 
Tabell 7 Resultat från EMG-mätningarna på RMS-värdena 
 

 
 
Förklaring till tabell 7. A står för mätning 1 och 2, B för mätning 3 och 4, C för 
mätning 5 och 6. HK står för hörselkåpor. Differens är skillnaden i RMS-värde mellan 
HK och utan HK. 
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Bilaga 2 Resultat RVE värden 
 

Tabell 8 Resultat från EMG-mätningarna på RVE-värdena 
 

 
 
Förklaring till Tabell 8. A står för mätning 1 och 2, B för mätning 3 och 4, C för 
mätning 5 och 6. HK står för hörselkåpor. Differens är skillnaden i RVE-värde mellan 
HK och utan HK. 
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Bilaga 3 Mätosäkerhet för dosimetermätningar 
 

 
 
Figur 20. Utvärdering av mätosäkerhet för bullerdosimetermätningarna (Swedish 
Standards Institute 2016) 
  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/FuNX
https://paperpile.com/c/wgeYbR/FuNX
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Bilaga 4 Mätosäkerhet ljudnivåmätningar, A-
vägd 

 
 

 
 
Figur 21. Utvärdering av mätosäkerhet för A-vägd ljudtrycksnivå vid de manuella 
ljudnivåmätningarna (Swedish Standards Institute 2016). 
  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/FuNX
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Bilaga 5 Mätosäkerhet ljudnivåmätningar, C-
vägd 

 
 

 
 
Figur 22. Utvärdering av mätosäkerhet för C-vägd ljudtrycksnivå vid de manuella 
ljudnivåmätningarna (Swedish Standards Institute 2016). 
  

https://paperpile.com/c/wgeYbR/FuNX
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Bilaga 6 Statistisk signifikans RMS-värden 
 

  UtanHK - MedHK 

Z ,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Sign Test 

 
Figur 23. Resultat av uträkningen av signifikansnivån från datorprogrammet SPSS. 
 

Frequencies 

  N 

UtanHK - MedHK Negative Differencesa 17 

Positive Differencesb 16 

Tiesc 6 

Total 39 

a. UtanHK < MedHK 

b. UtanHK > MedHK 

c. UtanHK = MedHK 

 
Figur 24. Redovisning av frekvenser.  
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Tests of Normality for RMS-värdena 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

UtanHK ,281 39 ,000 ,827 39 ,000 

MedHK ,338 39 ,000 ,711 39 ,000 

 
Figur 25. Beräkning av normalfördelningen.  
 

  

 
Figur 26. Om resultatet hade varit normalfördelat hade prickarna legat på linjen.   
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Bilaga 7 Statistisk signifikans RVE-värden 
 

 
 
Figur 28. Resultat av uträkningen av signifikansnivån från datorprogrammet SPSS. 
 
 

 
 
Figur 29. Redovisning av frekvenser. 
 
 

  



54 
 

Tests of Normality for RVE-värdena 
 

 
Figur 32. Beräkning av normalfördelningen.  
 

 

 
Figur 33. Resultatet för RVEmHK (övre diagrammet) ligger prickarna på linjen medan 
resultatet för RVEuHK (undre diagrammet) ligger prickarna inte på linjen vilket 
betyder att det inte är normalfördelat. 
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Bilaga 8 Wilcoxon Rank Sum Test i Excel - 
RMS-värdena 

 

Figur 34. Beräkning av statistisk signifikans enligt Wilcoxon Rangsummetest på 
RMS-värdena. 
 

EMG mätning (uV)
Med HK (uV) Utan HK (uV) Wilcoxon test Ranks1 Ranks2

1a 30 26 n1= 39 57 35,5
1b 26 25,5 n2= 39 35,5 29
1c 26 26 Sum= 1472 35,5 35,5
2a 20 23 Expectation 1540,5 5 9
2b 24 20 Std. Error 55,507 16 5
2c 24 24 Stat= -1,234084 16 16
3a 24 26 P-value= 0,891414 16 35,5
3b 24 25 16 25
3c 24 24 16 16
4a 27 25 46 25
4b 26 27 35,5 46
4c 27 26 46 35,5
5a 30 29 57 53,5
5b 27 28 46 51,5
5c 26 29 35,5 53,5
6a 47 40 64 61,5
6b 50 48 68,5 66
6c 50 48 68,5 66
7a 30 35 57 60
7b 25 26 25 35,5
7c 24 24 16 16
8a 25 27 25 46
8b 23 30 9 57
8c 24 30 16 57
9a 27 28 46 51,5
9b 26 27 35,5 46
9c 26 27 35,5 46
10a 25 27 25 46
10b 25 25 25 25
10c 24 26 16 35,5
11a 48 40 66 61,5
11b 60 45 75 63
11c 62 53 77,5 71
12a 54 52 72 70
12b 62 61 77,5 76
12c 59 58 74 73
13a 20 20 5 5
13b 20 14 5 1
13c 23 17 9 2
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Bilaga 9 Wilcoxon Rank Sum Test i Excel - 
RVE-värdena 

 

Figur 35. Beräkning av statistisk signifikans enligt Wilcoxon Rangsummetest på RVE-
värdena. 

EMG mätning (RVE)
RVE med HK RVE utan HK Wilcoxon test Ranks1 Ranks2

1a 44 39 n1= 39 65 59
1b 38 49 n2= 39 56,5 71
1c 43 48 Sum= 1577,5 64 69,5
2a 36 15 Expectation 1540,5 53,5 21,5
2b 28 18 Std. Error 55,507 46 28,5
2c 13 19 Stat= 0,666586 17,5 32
3a 12 15 P-value= 0,252518 15,5 21,5
3b 20 15 36 21,5
3c 15 11 21,5 13,5
4a 16 21 24,5 40
4b 6 6 7 7
4c 18 11 28,5 13,5
5a 30 28 49 46
5b 31 21 50 40
5c 23 23 42,5 42,5
6a 19 20 32 36
6b 20 18 36 28,5
6c 20 21 36 40
7a 28 25 46 44
7b 47 38 67,5 56,5
7c 47 50 67,5 73
8a 18 17 28,5 26
8b 20 13 36 17,5
8c 16 14 24,5 19
9a 33 32 52 51
9b 41 40 62 60,5
9c 50 36 73 53,5
10a 45 38 66 56,5
10b 48 42 69,5 63
10c 55 50 76 73
11a 10 19 11,5 32
11b 7 12 9 15,5
11c 8 10 10 11,5
12a 6 4 7 4
12b 2 4 1 4
12c 4 3 4 2
13a 65 66 77 78
13b 29 51 48 75
13c 40 38 60,5 56,5
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