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SAMMANFATTNING
I ett kontrollrum bedrivs arbete av övervakande karaktär, ett arbete som kräver vakenhet,
snabba beslut och åtgärder vid eventuella felmeddelanden. I utrymmen där ljud från processen
dämpats såsom kontrollrum, styr- och förarhytter är ljudmiljön ofta dominerad av låga
frekvenser. Då tidigare experimentella studier har visat att lågfrekvent buller kan ha en
negativ påverkan på uppmärksamhet vid denna typ av arbete [Bengtsson et al 2004] var det av
intresse att studera dessa effekter i fält.

Den här rapporten beskriver en studie med syfte att studera hur en ombyggnation av ett
kontrollrum påverkade den fysiska ljudmiljön samt personalens upplevelse av ljudmiljön samt
arbetsmiljön i stort. Undersökningen företogs på en pappersindustri, i ett kontrollrum, i
pappsalens kontrollrum, på Södra Cell, Värö.
Den första delen av undersökningen gjordes i det då befintliga kontrollrummet i november
2002. Den andra undersökningen gjordes i juni 2003 och den tredje i december 2004. Då hade
personalen arbetat sex respektive 18 månader i det nya kontrollrummet.

Tjugoåtta personer deltog i undersökningen genom att besvara ett arbetsmiljöformulär.
Samtliga personer var män, deras medelålder var 46 år och de hade i snitt arbetat på Väröbruk
i 19 år. Ungefär 40% hade någon hörselnedsättning eller hörselskada. I princip samtliga i
personalen (96-100%) använder alltid eller nästan alltid hörselskydd.

Det befintliga kontrollrummet var litet och trångt och dörren ut till processen släppte igenom
mycket ljud. Det nya kontrollrummet är stort och luftigt med dagsljus som kommer in genom
stora fönster. Både dörren ut till processen och väggarna dämpar väl ljudet som kommer från
processen.

Ljudnivåmätningar gjorda under kort tid (minuter) speglar bakgrundsnivåer i kontrollrummet
utan tal medan långtidsmätningar (veckor) redovisar bakgrundsnivåer samt ljud från normala
aktiviteter i kontrollrummet. Korttidsmätningar visar att den A-vägda ekvivalenta
ljudtrycksnivån var 15 dB lägre och den C- vägda ekvivalenta ljudnivån 9 dB lägre i det nya
kontrollrummet. Detta är en betydande minskning och motsvarar en subjektiv upplevelse
motsvarande två till fyra gånger lägre styrka på ljudet.
Långtidsmätningar visar att den A-vägda ekvivalenta ljudtrycksnivån var 10 dB lägre och den
C-vägda ekvivalenta ljudtrycksnivån 9 dB lägre i det nya kontrollrummet. Skillnaden mellan
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långtidsmätningarna och korttidsmätningarnas A-vägda ljudtrycksnivå består i att
långtidsmätningarna inkluderar ljud från normal aktivitet i kontrollrummet såsom tal, rörelser
men även ljud från laboratorieverksamheten som ligger i anslutning till det nya
kontrollrummet.

Totalt sett upplever personalen det nya kontrollrummet som betydligt bättre jämfört med det
gamla kontrollrummet. De är inte lika störda av buller från processen längre, men vad gäller
ljud som uppkommer inne i kontrollrummet så tyder data på att personalen nu är störd av
buller från aktiviteter inne i kontrollrummet. Sett över tid tyder studien på att andelen
besvärade av buller minskade från den första delen av undersökningen till den andra. Därefter
sker återigen en ökning av andelen besvärade av buller och motsvarar i storleksordning
samma andel störda som i det befintliga kontrollrummet. Statistiska analyser visar att besvär
av buller är kopplat till en högre grad av störning av ljud från egna datorer, andras apparater,
samtal samt ventilationen i det nya kontrollrummet. Vad som framkommer i frågeformuläret
är att personalen framför allt är störda av aktiviteterna från laboratoriet som ligger i direkt
anslutning till kontrollrummet.
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FÖRKLARING AV BEGREPP

Lp

Ljudtrycksnivå, logaritmiskt mått på ljudets styrka baserat på ljudtrycket i
förhållande till referensvärdet 20µPa. Anges i enheten dB (decibel).

LpA

A-vägd ljudtrycksnivå, vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det hörbara
frekvensområdet mätt med vägningsfilter A (ett filter vid mätning av ljud, som
konstruerats för att i möjligaste mån efterlikna örats förmåga att höra olika
frekvenser). Anges i enheten dB (decibel).

LpC

C-vägd ljudtrycksnivå, vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det hörbara
frekvensområdet mätt med vägningsfilter C (ett filter som tar större hänsyn till
låga frekvenser jämfört med vägningsfilter A). Anges i enheten dB (decibel).

LpAeq

Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå, energiekvivalent medelvärde av en
varierande A-vägd ljudtrycksnivå under en given tidsperiod. Anges i enheten dB
(decibel).

LpAFmax

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå, bestämd med tidsvägningen ”F” (Fast).

LpAFmin

Minimal A-vägd ljudtrycksnivå, bestämd med tidsvägningen ”F” (Fast).

Hz

Hertz (svängningar per sekund).

ISO

International Organisation for Standardisation (Internationell standardisering).

SS

Svensk Standard.
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BAKGRUND

Det är väl känt att höga ljudtrycksnivåer i arbetsmiljön kan leda till hörselskador. Buller eller
icke önskvärda ljud kan dock ge upphov till en rad andra symptom vid nivåer som icke
betraktas som hörselskadliga. Exempel på detta är tinnitus, försämrad talkommunikation,
inlärning, prestation och subjektiva symptom som störning, trötthet och irritation. Buller är
också en stressor bland andra stressorer i arbetsmiljön vilket bör tas i beaktande vid en
helhetsbedömning av bullers effekter på arbetstagare. Kunskap av omfattningen av dessa
symptom i olika arbetsmiljöer samt hur de är relaterade till förekommande ljud och
ljudtrycksnivåer är idag otillräckligt studerad.

Vid avdelningen för miljömedicin, som nu ingår i Arbets- och miljömedicin, vid Göteborgs
universitet pågår ett projekt med huvudsakligt stöd från forskningsrådet för Arbetsliv och
Socialvetenskap [FAS Dnr 2001-2558]. Syftet med projektet är att få en uppfattning om
ljudmiljön i kontrollrum, vård-, kontors- och utbildningsmiljöer. Syftet är vidare att utvärdera
personalens subjektiva reaktioner till ljud och ljudkällor i arbetet. Av speciellt intresse var att
utvärdera och underbygga underlaget till rekommenderade nivåer för lågfrekvent buller i
arbetsmiljön [AFS 2005:16], att utvärdera vilka effekter som uppkommer av lågfrekvent
buller i olika arbetsmiljöer med högre ljudnivåer, över 55 dB LpAeq, samt att arbeta fram ett
relevant bedömningsunderlag för att förbättra rekommendationerna för lågfrekvent buller i
arbetsmiljöer med högre ljudtrycksnivåer.

Lågfrekventa ljud definieras som ljud med dominerande energi inom frekvensområdet 20 till
200 Hz [Persson Waye 1995]. De vanligaste källorna till lågfrekvent ljud i arbetsmiljön är
större ventilations-, uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem, kompressorer
(kylkompressorer och tryckluftsborrar), dieselmotorer (tunga fordon, arbetsmaskiner och lok)
och flygplan (propellerplan, helikoptrar, jetflygplan). Låga frekvenser i ett ljud är svårare att
dämpa jämfört med högre frekvenser på grund av att de låga frekvenserna lättare tränger
igenom väggar, tak och golv och även hörselskydd. Den sämre dämpningen av låga
frekvenser gör att ett dämpat buller i högre grad är dominerat av låga frekvenser. Detta
medför att miljöer som kontrollrum, styr- och förarhytter är riskmiljöer för exponering för
lågfrekvent buller.
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Lågfrekventa ljud kan påverka människan negativt på flera sätt, men risken för hörselskada är
dock vanligen liten. Jämfört med den kunskap som finns om andra typer av ljud så finns det
mindre kunskap om hur lågfrekventa ljud påverkar människan.

De rekommendationer som finns för bedömning av buller i arbetsmiljön har varit otillräckliga
för att skydda arbetstagare mot störning för lågfrekvent buller. På uppdrag av
Arbetarskyddsstyrelsen gjordes för några år sedan en redovisning av kunskapsläget vad gäller
förekomst och effekter av lågfrekvent buller i arbetsmiljön [Landström et al. 1999, kap 7,
Persson Waye]. I redovisningen framkom att för arbetsmiljöer med krav på koncentration och
uppmärksamhet kan exponering för lågfrekvent buller leda till utbredd störning och försämrad
arbetsprestation. Redovisningen resulterade i förslag till rekommenderade ljudtrycksnivåer i
tersband inom frekvensområdet 25 till 200 Hz för arbetsmiljöer med stora krav på
koncentration. Dessa värden finns nu i Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS
2005:16].

För arbetsplatser med ljudnivåer över ca 55 dB LpAeq saknas det idag vetenskapligt underlag
för att ange motsvarande rekommendationer. Det är osäkert vilka dos-responssamband som
finns, samt vilka effekter som framträder vid högre nivåer och det är därför angeläget att
studier påbörjas på arbetsplatser där sådan exponering förekommer.

Den här rapporten beskriver en delstudie inom vårt projekt. I delstudien studerades ljudmiljön
i ett kontrollrum på pappersindustrin Södra Cell, Värö, före och efter ombyggnation.
Intressant med Södra Cell är att de har ett långsiktigt arbetsmiljöarbete samt att ett av deras
kontrollrum planerade att rivas och att de personerna som arbetade där skulle förflyttas till ett
nybyggt kontrollrum. Studien kunde därför utformas som en interventionsstudie (ett före-efter
försök) med syfte att studera om ljudmiljön och arbetsmiljön för de här personerna
förändrades i och med flytten till ett nytt kontrollrum. I ett kontrollrum bedrivs arbete av
övervakande karaktär, ett arbete som kräver vakenhet och snabba beslut och åtgärder vid
eventuella felmeddelanden.

Syftet med interventionsstudien var att studera om ljudmiljön, och den subjektiva upplevelsen
av den, förändrades i det nya kontrollrummet jämfört med det gamla.
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Forskningsprojektet har finansierats av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap
(FAS Dnr 2001-2558). Agneta Agge har tillsammans med Johanna Bengtsson Ryberg
ansvarat för kontakter med företaget, enkätbehandling samt inmatning och behandling av
data. Martin Björkman har tillsammans med Agneta Agge ansvarat för ljudnivåmätningarna.
Kerstin Persson Waye har varit projektledare och tillsammans med Agneta Agge, Johanna
Bengtsson Ryberg och Martin Björkman färdigställt rapporten.
METODIK
Översikt av den experimentella designen

Undersökningsplats var ett kontrollrum, pappsalens kontrollrum, på Södra Cell, Värö. Den
första delen av undersökningen gjordes i det då befintliga kontrollrummet (BK) i november
2002 (fas I). Flytten till i det nybyggda kontrollrummet (NK) startade den 13 december 2002.
Den andra undersökningen gjordes i juni 2003 (fas II) när personalen hade arbetat i ungefär
sex månader i NK. Eftersom den första undersökningen utfördes vintertid gjordes ytterligare
en undersökning i december 2004 (fas III) för att öka jämförbarheten mellan
undersökningstillfällena. Då hade personalen arbetat i NK i ungefär 1,5 år. Ett annat syfte
med upprepade undersökningar var att studera effekter av interventionen över tid.

I BK arbetade 28 personer, uppdelade på sex skift (skift A-F). I NK arbetar 43 personer enligt
samma skiftsystem. I NK har det tillkommit några nya arbetstagare: utlastningspersonal,
torkmaskinförare och labpersonal. Till skillnad från BK arbetar också laborativ personal i det
nya kontrollrummet. I fas II och III deltog endast de personer som tidigare varit med i fas I i
projektet.

Pappsalens kontrollrum, dvs. det befintliga kontrollrummet, revs helt efter fas I. De
processtekniker som tillhörde pappsalens kontrollrum arbetade även i det kontrollrum som
övervakar torkmaskinen. Torkmaskinens kontrollrum används vid start och stopp av
torkmaskinen och där sker dessutom övervakning av maskinen under normal drift, med tillsyn
och rengöring. Normalt arbetar en person med övervakningen och tre personer vid start av
maskinen. Mestadels sköts översynen nu från NK, medan start och stopp av maskinen,
beroende på stopp- och startfrekvensen, sköts från torkmaskinens kontrollrum.
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I november 2002 besvarade samtliga personer som arbetade i BK ett omfattande
arbetsmiljöformulär. Fem av dessa personer (skift A) besvarade dessutom ett kort varjedagformulär under 19 dagar, vilket motsvarar en skiftperiod. I juni 2003 fyllde samma personer
återigen i ett arbetsmiljöformulär och ett varjedag-formulär. Tyvärr visade det sig att
variationerna mellan skiftpassen var större än väntat och dessa variationer var av stor
betydelse för svaren i varjedag-formuläret. En meningsfull analys var därför inte möjlig att
göra med de fåtal personer som ingick. I denna rapport redovisas därför endast resultaten från
arbetsmiljöformuläret.

Ljudmiljöerna i BK och NK uppmättes genom långtidsmätningar (021107-021128, 030604030612, 041209-041221) samt genom ett flertal korttidsmätningar.
Studieområde/urvalspopulation

Södra Cell, Värö, tillverkar blekt sulfatmassa av barrved. Pappersmassan används för att
tillverka bland annat skriv-, tryck- och tidningspapper. Varje år produceras ca 350 000 ton
pappersmassa.

Södra Cell, Värö, har 382 personer (62 kvinnor och 320 män) anställda, av vilka ca 200
personer arbetar med processen. De olika processerna övervakas med hjälp av sex manöveroch kontrollrum: flisfabriken, kausticeringen, pannhuset, massafabriken, torkmaskinen och
pappsalen. Fem av dessa är bemannade. Den här undersökningen omfattar pappsalens
kontrollrum, BK, som var beläget på en slags ställning, med en trappa upp till
kontrollrummet, i nära anslutning till processen i pappsalen. I BK var ljuden från processen
tydligt hörbara, även med dörren stängd.

Pappsalens nya kontrollrum, NK, är beläget lite längre ifrån, men på samma nivå, som
pappsalens maskiner. Kontrollrummet har stora fönster ut mot processen, och rummet är både
större och ljusare än BK. Det kemiska laboratoriet har flyttat till samma byggnad och ligger i
direkt anslutning till kontrollrummet, utan någon skiljevägg emellan. Det finns ett stort kök i
NK. Det fungerar både som möteslokal och uppehållsrum för kontrollrumsarbetare för
pappsalen och torkmaskinen, labpersonal och utlastningspersonal. NK användes under fas II
och III.
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I kontrollrummen arbetar man enligt ett rullande skiftschema som består av sex olika skift
(skift A-F). Skiftschemat finns beskrivet i tabell 1.

Kl
1422

Kl
1422

Ledig

Kl Kl Kl
14- 14- 1422 22 22

Ledig

Ledig

Kl Kl Kl Kl Kl
06- 22- 22- 22- 2218 06 06 06 06

Ledig

Kl Kl
06- 0614 18

Ledig

Tabell 1. Skiftschema, fördelningen av arbetspass och lediga dagar under ett normalt skift.
Kl
0614

Kl
0614

Kl Kl Kl Kl
06- 06- 22- 1814 14 06 06

Varje skift består av ca 30 personer. Schemat är uppbyggt så att varje skift arbetar 7 pass, är
lediga 3 pass, arbetar 5 pass, är lediga 2 pass och till sist arbetar 7 pass. Totalt arbetar varje
person 19 pass under 24 dagar och har sedan ledigt 18 pass. Personalen roterade mellan olika
arbetsuppgifter under sina 19 arbetspass. Arbetsuppgifter kunde skifta mellan pappsalen,
torkmaskinen, emballeringen och att köra truck.

Varje person som anställs genomgår en hälsokontroll och en screening av hörseln. Dessa
kontroller görs därefter regelbundet av företagshälsovården.

I fas I besvarade 23 av 28 personer (82%) arbetsmiljöformuläret. I fas II besvarade 24 av 28
personer (86%) och i fas III 24 av 26 personer (92%) arbetsmiljöformuläret. Av de 23
personer som besvarade arbetsmiljöformuläret i fas I, arbetade 20 personer (87%) heltid och
två personer deltid. I fas II arbetade 88% och i fas III 96% heltid. På frågan ”hur ofta befinner
Du Dig ute i processen under ett arbetspass” svarade 62% (13) i fas I, 42% (10) i fas II och
46% (11) i fas III att de normalt arbetade mer än 3 timmar ute i processen.

Samtliga personer i studiepopulationen var män. Männens medelålder var, vid tidpunkten för
fas I, 46 år (range=28-63 år) och de hade i snitt arbetat på Väröbruk i 19 år (range=1 månad30,2 år). Tjänstetitlarna var processoperatör, processtekniker/laborant, drifttekniker och
processtekniker.
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Kl
1806

Undersökningsperiod

Figur 1 beskriver studiens upplägg över tid.
FAS I
November 2002

2002
Jan

Dec

Juni

OMBYGGNAD
FAS II
Juni 2003

2003
Jan

Dec

Juni

FAS III
December 2004

2004
Jan

Juni

Dec

Figur 1. Schematisk illustration av studien över tid.

Den första undersökningen i BK gjordes under perioden 2002-11-08 – 2002-12-01 (fas I). De
två följande undersökningarna gjordes i NK under perioden 2003-06-06 – 2003-06-29 (fas II)
och 2004-12-09 – 2004-12-21 (fas III). Personalen hade då hunnit arbeta i sina nya lokaler i
ca 6 månader respektive 1,5 år. Alla moment i vår undersökning gjordes på samma sätt som i
fas I, förutom att varjedag-formulären inte delades ut i fas III.
Information till deltagarna

Personalen i pappsalens kontrollrum informerades skriftlig om undersökningen.
Informationsbrevet beskrev att projektet var en del i ett forskningsprogram om arbetsmiljö
och hälsa med syftet att kartlägga arbetsmiljön på ett antal arbetsplatser, med en speciell
inriktning mot ljudmiljön. Personalen informerades också om att det är frivilligt att delta i
projektet.
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Varje skift har ett skyddsombud. Skyddsombuden tog hand om att dela ut och samla in
frågeformulären. Varje arbetstagare fick ett kuvert, som gick att försluta, att lägga det ifyllda
formuläret i innan det överlämnades till skyddsombudet. Förutom den skriftliga
informationen, som varje person fick tillsammans med frågeformulären, så hängdes
informationsblad upp i kontrollrummet.
Driftstopp

Under fas I uppstod det 3st driftstopp på torkmaskinen: 10 november (pass 3), 22 november
(pass 12) och 27 november (pass 15). Inga längre driftstopp rapporterades under fas II. Under
fas III förekom ett avdelningsstopp, 13 december kl. 07-17. Generellt sett förekommer det
fabriksstopp, på ungefär 5-14 dagar, någon gång under en 18-månaders period, medan
avdelningsstopp förekommer någon gång per månad och driftsstopp kan förekomma ännu mer
frekvent.
Frågeformulär

Samtliga personer i kontrollrummet ombads fylla i ett arbetsmiljöformulär vid de tre olika
faserna. Formuläret innehöll 29-31 frågor (29 frågor i fas I (2002) och 31st frågor i fas II och
III (2003 och 2004)), varav de flesta var flervalsfrågor. På flera ställen gavs utrymme för egna
kommentarer. Formuläret hade en kort inledande del med frågor om kön, ålder och datum när
formuläret fylldes i. I den inledande delen ställdes även frågor om anställningstid, tjänstetitel,
heltids- eller deltidsarbete, hur många timmer per dygn man arbetar och om man arbetar i
skift eller ej, huvudsakliga arbetsuppgifter samt hur ofta personen arbetar ute i processen
under ett arbetspass.

Formuläret fortsatte med sex frågor om stress och kontroll i arbetet: ”kräver ditt arbete att du
är mycket noggrann”, ”kräver ditt arbete att du arbetar fort”, ”har du frihet att bestämma hur
ditt arbete ska utföras”, ”hur ofta har du mer att göra än vad du hinner med på en normal
arbetsdag”, ”hur ofta upplever du stress i arbetet” och ”upplever du att stress i arbetet
påverkar dig negativt”. Frågorna hade fyra svarsalternativ: ”aldrig/sällan”, ”ibland”, ”ofta”
och ”alltid/nästan alltid”. Därefter ombads arbetstagarna besvara hur väl tio olika
beskrivningar av arbetsplatsen överensstämde med deras uppfattning av sin arbetsplats. De
adjektiv som skulle graderades på en 10cm linjär skala var: ”trivsam – otrivsam”, ”trygg –
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otrygg”, ”lugn – stökig”, ”rent – smutsigt”, ”frisk luft – dålig luft”, ”tyst – bullrig”, ”goda
möjligheter till kontakt med arbetskamrater – dåliga möjligheter till kontakt med
arbetskamrater”, ”bra arbetstider – dåliga arbetstider”, ”bra arbetsledning – dålig
arbetsledning” och till sist, ”stort inflytande – inget inflytande”. Därefter fick arbetstagarna
ange om olika miljöfaktorer, såsom ”buller”, ”vibrationer”, ”värme”, ”kyla/drag” och ”annat”,
förekom på arbetsplatsen, och i så fall i vilken grad de besvärades av dessa faktorer. Graden
av besvär angavs på en fyragradig skala från alternativet ”besväras inte alls” till ”besväras
mycket”.

I nästa fråga räknades olika ljud upp som kan förekomma på en arbetsplats: ”ljud från
samtal”, ”ljud från radioapparater”, ”ventilationsljud”, ”ljud från egna datorer”, ”ljud från
andras apparater/datorer”, ”ljud från processen” och ”annat”. Arbetstagarna svarade på om
ljuden förekom eller inte och om de förekom ombads de besvara i vilken grad ljuden
upplevdes som störande. Svaren angavs på en 10cm skala, där 0 var lika med ”störs inte alls”
och 10 var lika med ”störs oerhört mycket”. Därefter ställdes frågan ”hur påverkar buller (dvs.
oönskat ljud) din förmåga att genomföra dina arbetsuppgifter”. Fem svarsalternativ angavs:
”påverkar inte alls”, ”gör arbetet något svårare”, ”gör arbetet svårare”, ”gör arbetet mycket
svårare” eller ”vet inte”. De fick också frågan om de trodde att det fanns tekniska möjligheter
att sänka ljudnivån på det buller som de utsattes för med svarsalternativen: ”inga eller mycket
små möjligheter”, ”små möjligheter”, ”ganska stora möjligheter”, ”stora möjligheter” eller
”vet inte”. Nästa fråga bestod av fyra olika påståenden om hur arbetet i kontrollrummet
vanligen är: ”en normal arbetsdag tänker jag inte så mycket på bullret”, ”när arbetet är extra
krävande upplever jag att bullret stör min koncentration”, ”bullret är särskilt störande mot
arbetspassets slut” och ”bullret omkring mig är ett litet problem jämfört med andra
arbetsmiljörelaterade problem”. Påståendena besvarades med fyra alternativ: ”stämmer helt”,
”stämmer delvis”, ”stämmer inte” eller ”stämmer inte alls”.

Känslighet för buller angavs genom att ange något av följande alternativ: ”inte alls känslig för
buller”, ”inte särskilt känslig för buller”, ”ganska känslig för buller” eller ”mycket känslig för
buller”. Det ställdes också en fråga om huruvida arbetstagarna använde hörselskydd eller inte
vid arbete ute i processen. Svarsalternativen var ”ja”, ”nej” eller ”arbetar inte ute i processen”.
På frågan ”hur ofta använder du hörselskydd (proppar eller kåpor) vid arbete ute i processen”,
kunde de välja att svara ”aldrig/nästan aldrig”, ”ibland”, ”nästan alltid” eller ”alltid”.
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I den andra delen av arbetsmiljöformuläret ställdes frågor om hälsa. Arbetstagarna ombads
ange om de under eller efter arbetet upplevde några av följande symptom och i så fall hur
ofta: ”huvudvärk”, ”tryckkänsla över huvudet”, ”tryckkänsla över trumhinnan”,
”koncentrationssvårigheter/svårt att tänka”, ”trötthet”, ”irritation/ilska”, ”osällskaplig/vill bli
lämnad ifred”, ”ögonirritation”, ”värk i nacke/skuldra” eller ”annat”. De svarsalternativ som
fanns var ”aldrig/sällan”, ”1-3ggr/månad”, ”1-3ggr/vecka” eller ”varje skift/nästan varje
skift”.

Formuläret innehöll också frågor om sömn. Arbetstagarna ombads beskriva sin sömn med
alternativen ”mycket bra”, ”bra”, ”varken bra eller dålig”, ”dålig” eller ”mycket dålig”.
Därefter ställdes frågan ”brukar du ha svårt att somna efter dagar/nätter som du arbetat”, och i
så fall hur ofta inträffade detta. Där fanns svarsalternativen ”aldrig/sällan”, ”ibland (13ggr/månad)”, ”ofta (1-3ggr/arbetsvecka)” eller ”alltid/nästan alltid”. Frågan ”när du vaknar
på morgonen/eftermiddagen, hur brukar du känna dig efter de dagar/nätter som du arbetat”
besvarades genom att sätta ett kryss på en 10cm skala med fem förankringslinjer
motsvarande: ”mycket utvilad”, ”ganska utvilad”, ”varken utvilad eller trött”, ”ganska trött”
och ”mycket trött”. Även frågan ”hur brukar du känna dig under arbetsveckan när du kommer
hem” besvarades genom att sätta ett kryss på ett motsvarande sätt som i föregående fråga.

De sista frågorna i formuläret handlade om arbetstagarnas hörselstatus. Frågan ”har du under
de senaste 5 åren undersökt din hörsel” besvarades med ”ja” eller ”nej”. Arbetstagarna fick
också svara på när det gjordes senast (vilket år). Nästa fråga var ”har du någon
hörselnedsättning/hörselskada”, med svarsalternativen ”ja”, ”nej” eller ”vet inte”. Om frågan
besvarades med ”ja” kunde man ange orsaken om man ville det/visste det. Frågan ”har du
besvär att uppfatta tal i en miljö där flera talar samtidigt” besvarades med ”nej” eller ”ja”.

Slutligen ställdes frågor om rökvanor. Frågan ”har du rökt mer än 100 cigaretter, 50 cigarrer
eller 500g tobak under hela ditt liv”, besvarades med alternativen ”nej”, ”ja, men jag röker
endast vid festliga tillfällen”, ”ja, jag har tidigare rökt, men har slutat” eller ”ja, jag röker
regelbundet”. Om de svarade att de hade slutat röka så fanns det en följdfråga om vilket år de
slutat. Om de istället svarade att de rökte de regelbundet fanns det en följdfråga om ”hur
många cigaretter per dag” de rökte, med svarsalternativen ”1-10st”, ”11-20st”, ”21-30st” eller
”>31st/dag”. De kunde också uppge hur många gram piptobak per dag de använde.
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I fas II och III ställdes också frågor om hur arbetsmiljön förändrats efter flytten till det nya
kontrollrummet. Frågan ställdes om arbetsmiljön hade blivit bättre eller sämre med avseende
på följande miljöfaktorer: ”buller”, ”vibrationer”, ”värme”, ”kyla/drag”, ”belysning” och
”arbetsställningar”. Svarsalternativen var: ”blivit mycket förbättrat”, ”blivit ganska mycket
förbättrat”, ”blivit något förbättrat”, ”ingen förändring”, ”blivit något försämrat”, ”blivit
ganska mycket försämrat” eller ”blivit mycket försämrat”. Nästa fråga, ”är det något i det nya
kontrollrummet som du är missnöjd med jämfört med hur det var i det förra kontrollrummet”,
besvaras med ”nej” eller ”ja”. Frågan ”finns det något speciellt som du tycker borde
förbättras” fick besvaras med egna ord. Den frågan var bara med i fas III.
Ljudmätning

Som mätutrustning användes Bruel&Kjaers (B&K) ljudnivåmätare och ljudanalysator, typ
B&K 2260, med tillhörande ½ tums mätmikrofon. Instrumentet kalibrerades med akustisk
kalibrator, typ B&K 4231. Inspelningar med Digital Audio Tape (DAT) gjordes på en
bandspelare, Sony TCD-D7, kopplad till analysatorn, för att göra det möjligt att senare göra
mer avancerade akustiska ljudanalyser.

Målsättningen var att utvärdera kontrollrumsmiljön och vilka förändringar flytten till NK
innebar ur exponeringssynpunkt. Därför gjordes mätningarna i ett flertal olika punkter i
kontrollrummet, och inte som personburna mätningar.

Vid det första besöket på Södra Cell, Värö, (2002-06-24) gjordes ett antal orienterande
ljudnivåmätningar i olika kontrollrum. Mätningarna utfördes under 2-3 minuter. Irrelevanta
ljud såsom radio, samtal mm undveks i möjligaste mån. Mätningarna utvärderades som
ekvivalenta (2min) ljudtrycksnivåer i tredjedelsoktavband. En digitalkamera användes för att
dokumentera kontrollrummen och de olika mätpositionerna.

Figur 2 och 3 visar hur det såg ut i BK och NK under långtidsmätningarna.
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Figur 2. Foto av BK. På bilden är mikrofonen som användes under långtidsmätningen i fas I
markerad med pil.

Figur 3. Foto av NK. På bilden är placeringen av mikrofonens som användes under
långtidsmätningen i fas II och III markerad med pil.

Långtidsmätning
Ljudnivåmätningarna sparades som loggade mätningar under ett flera dygn i fas I, II och III.
En loggad mätning innebär att mätinstrumentet automatiskt lagrar mätvärdena LpAeq, LpCeq,
LpCpeak samt max- och minvärden varje hel timme under mätperioden. LpAeq redovisas
18

som frekvensspektra i tredjedels oktavband. Mikrofonen placerades hängande i taklampan i
fas I och hängande i en takbalk i fas II och III, se figur 2 och 3. Personalen informerades om
att inga inspelningar av tal eller liknande gjordes. Inga speciella restriktioner beträffande
radiomusik eller annan ljudalstrande aktivitet gavs.

I BK, i fas I, gjordes en långtidsmätning på 21 dagar (021107-021128). Vid den uppföljande
studien i NK gjordes långtidsmätningar med samma teknik, i fas II under 8 dagar (030604030612) och i fas III under 12 dagar (041209-041221).

Korttidsmätning
Under korttidsmätningarna gjordes 2-minuters inspelningar på DAT-band i tre olika
positioner i rummet i fas I och III, se figur 4 och 5. Inga korttidsmätningar finns från fas II,
pga. tekniskt fel.
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Figur 4. Skiss över BK (fas I) med de olika mätpunkterna angivna (1-4). Punkt 1, 2 och 3
användes för korttidsmätningarna. Punkt 4 användes för långtidsmätningen, med mikrofonen
upphängd i taklampan. Mättes i enheten m. (Ej skalenlig figur).
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I figur 4 finns de fyra olika punkterna för korttidsmätningarna i fas I markerade. Punkt 4
användes också för långtidsmätningen i fas I, med mikrofonen upphängd i taklampan.
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Figur 5. Skiss över NK (fas II och III) med de olika mätpunkterna angivna (1-3). Punkt 1, 2
och 3 användes för korttidsmätningarna. I punkt 1 är mikrofonen upptejpad på en takbalk.
Samma mätpunkt användes för långtidsmätningarna i fas II och III. Mättes i enheten m. (Ej
skalenlig figur).
I figur 5 finns de tre olika punkterna för korttidsmätningarna i fas II och III markerade. Punkt
1 användes också för långtidsmätningarna, med mikrofonen upphängd i takbalken.

Under korttidsmätningarna förekom inga andra ljud förutom ljuden från den normala driften.
Alla i rummet ombands vara tysta och det förekom ingen aktivitet i labbet. En logaritmisk
medelvärdesbildning gjordes utifrån mätningarna i de tre olika mätpunkterna.
Ljudtrycksnivåerna redovisas som frekvensspektra i tredjedelsoktavband för respektive fas (I,
II och III), som ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå (LpAeq), ekvivalent C-vägd ljudtrycksnivå
(LpCeq), samt den dBA-nivå som överskrids 95% av mättiden (L95) och den dBA-nivå som
överskrids 5% av tiden (L5) redovisas för respektive fas.
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BEHANDLING AV DATA

Statistiska analyser utfördes med statistikprogrammet SPSS 13.0. För att värdera om
personalens upplevelser av arbetsmiljön i det befintliga och det nya kontrollrummet var
statistiskt signifikant skilda användes icke-parametriska tester. Binära data testades med
Cochrans Q och övriga data med Friedmans test. Vid test av samband har Spearmans
rangkorellation använts. P-värden mindre än 0,05 har använts som gräns för statistisk
signifikans.
RESULTAT
Arbetsmiljö

Svaren på frågan ”hur ditt arbete vanligen är” redovisas i tabell 2. De fyra svarsalternativen
har summerats i två kategorier; ”aldrig/sällan + ”ibland” respektive ”ofta” + ”alltid/nästan
alltid”. I tabellen anges svaren i antal och procent (%).
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Tabell 2. Svar på frågan ”hur ditt arbete vanligen är”. Svaren i tabellen är redovisade i antal
och procent (%) för alla tre faserna.
FAS I
n=23
Aldrig +
sällan/ibland

FAS II
n=23-24*

Ofta +
alltid/
Nästan
alltid

Aldrig +
sällan/ibland

FAS III
n=24

Ofta +
alltid/
nästan alltid

Aldrig +
sällan/ibland

Ofta +
alltid/
Nästan
alltid

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Kräver ditt
arbete att du är
mycket
noggrann?

8

35

15

65

8

33

16

67

5

21

19

79

Kräver ditt
arbete att du
arbetar fort?

13

56

10

44

16

67

8

33

15

62

9

38

Har du frihet
att bestämma
hur ditt arbete
ska utföras

14

61

9

39

15

65

8

35

11

46

13

54

Hur ofta har du
mer att göra än
vad du hinner
med på en
normal
arbetsdag?

22

96

1

4

22

96

1

4

24

100

0

0

Hur ofta
upplever du
stress i arbetet?

20

87

3

13

19

83

4

17

21

88

3

12

Upplever du att
stress i arbetet
påverkar dig
negativt?

21

91

2

9

19

83

4

17

19

79

5
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* Antal personer som besvarade frågorna varierade mellan 23 och 24.

Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan de tre faserna vad gällde svaren på frågorna
om hur arbetet vanligen är. Det fanns en svag tendens till att friheten att bestämma hur arbetet
skall utföras hade ökat något i fas III (Cochran’s Q=4,7, p=0,097) samt att man i fas III något
högre omfattning upplevde att stress i arbetet hade en negativ påverkan (Cochran’s Q=4,7,
p=0.097). Dessa variabler var dock inte signifikant korrelerade (fas I, rs=0,14, p=0,516; fas II,
rs=0,16, p=0,462; fas III, rs=0,16, p=0,470).
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Svaren på frågan ”ett antal faktorer som beskriver hur en arbetsplats kan vara” redovisas i
figur 6. I figuren är skalorna vända så att ett positivt svar ger ett högre värde medan ett
negativt svar ger ett lägre värde. Svaren anges som medianvärden.

Otrivsam

Trivsam

Otrygg

Trygg
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Stort inflytande

Dålig
arbetsledning

Bra arbetsledning

Dåliga möjligheter
till kontakt med
arbetskamrater

Goda möjligheter
till kontakt med
arbetskamrater

FAS I

FAS II

FAS III

Figur 6. Arbetstagarnas beskrivning av arbetsplatsen. Figuren visar medianvärdena i de tre
olika faserna.
I figur 6 kan man se att i princip alla beskrivningar av arbetsplatsen ligger på den positiva
delen av skalan, och att ett flertal faktorer bedöms på ett likartat sätt i de tre olika faserna.
Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan de olika faserna. Den största variationen mellan
faserna ses på variabeln ”bullrig”. I fas II skattas arbetsplatsen som mindre bullrig jämfört
med tidigare i fas I. Men i fas III skattas arbetsplatsen återigen som mera bullrig. Dessutom
upplevs arbetsplatsen i både fas II och III som mer ”stökig” jämfört med fas I. Även
skattningarna av faktorn ”arbetsledning” har rört sig närmare ”dålig” än ”bra” i fas III, jämfört
med fas I och II.
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Svaren på frågan ”ange vilka av dessa miljöfaktorer som förekommer på din arbetsplats och
om du besväras av dessa faktorer” redovisas i figur 7. I figuren redovisas andelen som svarat
att de ”besväras ganska mycket” eller ”besväras mycket”.
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Figur 7. Svar på frågan ”ange vilka av dessa miljöfaktorer som förekommer på din
arbetsplats och om du besväras av dessa faktorer”. I figuren redovisas andelen som svarat att
de ”besväras ganska mycket” eller ”besväras mycket” i de tre olika faserna.
Figur 7 visar att ”buller” är den faktor som besvärar flest personer i undersökningen. Andelen
besvärade av buller är något lägre i fas II jämfört med fas I. Därefter sker en ökning av
andelen besvärade igen, till att i princip vara lika många besvärade i fas III som i fas I. Detta
kan tolkas som att en förbättras av ljudmiljön skedde från fas I till fas II, varefter det åter sker
en försämring i fas III, skillnaderna är dock inte statistiskt säkerställda. Samma tendens till
förändring kan man se för faktorn ”kyla/drag” och faktorn ”vibrationer”. För faktorn ”värme”
kunde en signifikant ökning (p=0.05, Cochran’s Q=6,0) av andelen besvärade i fas III jämfört
med fas I påvisas. Som ”annat” angav arbetstagarna att de besvärades av oljedimma, damm,
labbet, radio, olja på golvet, ånga, fuktig luft, datorer och telefoner.

Svaren på frågorna ”ange vilka ljud som förekommer på din arbetsplats och om du störs av
dessa” redovisas i figur 8. I figuren redovisas de som svarat ”ja” på frågorna.
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Figur 8. Svar på frågan ”ange vilka ljud som förekommer på din arbetsplats och om du störs
av dessa”. Figuren visar antalet personer som i de olika faserna svarat att ljuden
förekommer.
Figur 8 visar att antalet ja-svar hade ökat i fas III jämfört med fas I för alla ljudkällor utom
”andra ljud”, där endast ett fåtal personer besvarat frågan. Exempel på ”andra ljud” som
angavs var: buller från diverse maskiner, pressar, bindmaskiner, allmänt buller, motorer,
valsar, vaccum, höga ljud, saxen, flingen, vibrationer och buller från fläktar, ljud från
laboratoriet, radio, datorer och telefoner. Figuren visar också att fler personer i fas II och III
jämfört med fas I, svarade ja på frågan om ”ljud från andras apparater/datorer” förekommer
på arbetsplatsen (p<0,001, Cochran’s Q=14,8). I fas I svarade 4 personer (22%) ja på frågan,
medan 14 (78%) respektive 15 personer (83%) svarade ja i fas II och III. På andra frågor i
formuläret har arbetstagarna spontant uppgett att mycket av det störande buller som
förekommer från andras apparater/datorer härrör sig från laboratoriets verksamhet.

I fas I uppgav något fler personer än i de två andra faserna att bullret gör arbetet svårare eller
mycket svårare, men ingen signifikant skillnad mellan faserna kunde påvisas. Av de 16
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personer som besvarade frågan svarade 5 personer (31%) i fas I att buller gör arbetet svårare
eller mycket svårare, jämfört med 2 personer (12%) i fas II och 4 personer (25%) i fas III.

Inte heller kunde någon signifikant skillnad påvisas mellan faserna på frågan om
arbetstagarna trodde att det fanns tekniska möjligheter att sänka nivån på det buller som de
utsätts för i sin arbetsmiljö. Av de 18 personer som besvarade frågan uppgav 12 personer
(67%) i fas I och 11 personer (61%) i fas II och III att det fanns ganska stora eller stora
möjligheter att sänka nivån på bullret.

Svaren på de fyra frågorna om ”hur ditt arbete i kontrollrummet vanligen är” redovisas i tabell
3. De fyra svarsalternativen har summerats i två kategorier; ”stämmer helt” + ”stämmer
delvis” och ”stämmer inte” + ”stämmer inte alls”. I tabellen anges svaren i antal och procent
(%).

Tabell 3. Svar på frågan ”hur ditt arbete i kontrollrummet vanligen är”. Svaren i tabellen är
redovisade i antal och procent (%) för alla tre faserna.
FAS I
n=22
Stämmer
helt+delvis

FAS II
n=24

Stämmer
inte+inte
alls

Stämmer
helt+delvis

FAS III
n=24

Stämmer
inte+inte
alls

Stämmer
helt+delvis

Stämmer
inte+inte
alls

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

En normal
arbetsdag tänker
jag inte så mycket
på bullret

9

41

13

59

5

21

19

79

4

17

20

83

När arbetet är extra
krävande upplever
jag att bullret stör
min koncentration

9

41

13

59

11

46

13

54

10

42

14

58

Bullret är särskilt
störande mot
arbetspassets slut

9

41

13

59

12

50

12

50

11

46

13

54

Bullret omkring
mig är ett litet
problem jämfört
med andra
arbetsmiljörelatera
de problem

11

50

11

50

12

50

12

50

9

38

15

62

26

Inga signifikanta skillnader på hur frågorna besvarades i de tre olika faserna kunde ses. På
samtliga frågor svarade i snitt hälften av personerna att bullret hade någon påverkan på dem.
På frågan ”en normal arbetsdag tänker jag inte så mycket på bullret” var andelen som svarade
”stämmer inte” eller ”stämmer inte alls” 59% i fas I, 79% i fas II och 83% i fas III. Ökningen
var inte signifikant (p=0,10) men skulle kunna vara ett resultat av en högre medvetenhet av
buller på arbetsplatsen orsakad av undersökningen som sådan eller av induceringen av de nya
bullerkällorna i det nya kontrollrummet.

Svaren på frågan ”tycker du att din arbetsmiljö har blivit bättre eller sämre om du jämför
följande miljöfaktorer” redovisas i tabell 4. Av de sju svarsalternativen har sex summerats i
två kategorier; ”mycket försämrat” + ”ganska mycket försämrat” + ”något försämrat” och
”något förbättrat” + ”ganska mycket förbättrat” + ”mycket förbättrat”. I tabellen redovisas
antal och procent (%) för svaren i fas II och III.

Tabell 4. Svaren på frågan ”tycker du att din arbetsmiljö har blivit bättre eller sämre om du
jämför följande miljöfaktorer”. Resultaten i tabellen är redovisade i procent (%) för fas II
och III.
Buller
Mkt försämrat+ganska mkt
försämrat+något försämrat

Vibrationer Värme Kyla/drag Belysning

Arbetsställningar

12

0

21

25

4

0

0

0

12

4

0

8

Något förbättrat+ganska
mkt förbättrat+mkt
förbättrat

87

99

66

71

95

92

Mkt försämrat+ganska mkt
försämrat+något försämrat

0

0

0

8

0

4

4

21

25

21

8

21

96

79

75

71

92

75

FAS Ingen förändring
II

FAS Ingen förändring
III
Något förbättrat+ganska
mkt förbättrat+mkt
förbättrat

Tabell 4 visar att flertalet av personalen ansåg att den fysiska arbetsmiljön blev bättre i
samband med flytten till det nya kontrollrummet. I fas II tyckte 87% av personalen att
arbetsmiljön var bättre med avseende på buller, medan 12% tyckte att den var sämre. I fas III
tyckte 96% att arbetsmiljön var bättre med avseende på buller och 0% att den blivit sämre.

27

Ingen signifikant skillnad mellan skattningarna i fas II och III kunde påvisas för någon av
variablerna.

På frågan ”hur tycker du att det är att arbeta i det nya kontrollrummet” svarade 83% att det
var ”ganska bra” eller ”mycket bra”. Den här frågan fanns enbart med i formuläret i fas II.

I fas III användes istället frågan ”är det något i det nya kontrollrummet som du är missnöjd
med jämfört med hur det var i det gamla kontrollrummet”. På den frågan svarade fler än
häften, 56%, ”ja”. De som svarade ja ombads att beskriva vad de var missnöjda med i NK. Då
gavs följande kommentarer och förslag till förbättringar:
Ta bort buller från andras apparater
Svårt att få arbetsro
Laboratorieavdelningen har viss utrustning som kan förbättras
Laboratorieljudet bör åtgärdas
Störande ljud från apparater på laboratoriet
Mycket ljud från laboratorieutrustningen, skamligt i ett nytt tyst manöverrum
Laboratoriet, trångt på morgonmöten, ej plats för att äta frukost
Mycket oljud från laboratoriet, speciellt irriterande på nätterna
Oljud från laboratoriet, lätt åtgärdat med en skiljevägg
Alla ljud från laboratoriet
Alla nya ljud från massakontroll-apparater
Ventilationen
Hälsa

Svaren på frågorna ”vid arbete eller efter arbetet, upplever du något/några av följande
symptom/besvär” redovisas i tabell 5. De fyra svarsalternativen har summerats i två
kategorier; ”aldrig/sällan” + ”1-3ggr/månad” och ”1-3ggr/vecka” + ”varje skift/nästan varje
skift”. Svaren i tabellen är redovisade i antal och procent (%) för de tre faserna. Inga
signifikanta skillnader kunde påvisas mellan faserna för någon av variablerna.
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Tabell 5. Svar på frågan ”vid arbete eller efter arbetet upplever du någon/några av dessa
symptom”. Svaren i tabellen är redovisade i antal och procent (%) för alla tre faserna.
FAS I
n=22
Aldrig/
sällan+
1-3ggr/
mån

FAS II
n=22-23*

1-3ggr/
vecka+varje
skift/nästan
varje skift

Aldrig/
sällan+
1-3ggr/
mån
%

FAS III
n=23

1-3ggr/
vecka+varje
skift/nästan
varje skift
n

%

Aldrig/
sällan+
1-3ggr/
mån
n

1-3ggr/
vecka+varje
skift/nästan
varje skift
n

%

n

%

n

%

n

Huvudvärk

19

86

3

14

21

91

2

9

20

87

3

13

Tryckkänsla över
huvudet

21

96

1

4

22

100

0

0

22

96

1

4

Tryckkänsla över
trumhinnan

21

96

1

4

23

100

0

0

22

96

1

4

Koncentrationssvårigheter/svårt
att tänka

19

86

3

14

21

91

2

9

21

91

2

9

Trötthet

14

64

8

36

14

61

9

39

12

52

11

48

Irritation/ilska

19

86

3

14

23

100

0

0

20

87

3

13

Osällskaplig/vill bli
lämnad ifred

19

86

3

14

22

96

1

4

19

83

4

17

Ögonirritation

21

96

1

4

22

96

1

4

21

91

2

9

Värk i
nacke/skuldra

17

77

5

23

18

78

5

22

17

74

6
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* Antal personer som besvarade frågorna varierade mellan 22 och 23.

Inga signifikanta skillnader mellan faserna kunde påvisas för någon av sömnfrågorna.
Frågorna som beskriver sömn besvarades av 22, 24 respektive 23 arbetstagare i fas I, II
respektive III. På frågan ”hur skulle du vilja beskriva din sömn” svarade fyra personer (18%) i
fas I att de hade ”dålig/mycket dålig sömn”, jämfört med tre personer (12%) i fas II och två
personer (9%) i fas III. I alla faserna svarade elva personer (46-50%) att de hade ”mycket bra”
eller ”bra” sömn.

På den andra frågan om sömn, ”brukar du ha svårt att somna efter dagar/nätter som du har
arbetat”, svarade åtta personer (36%) i fas I att de ”aldrig/sällan” hade svårt att somna efter
dagar/nätter som de arbetat, jämfört med 14 personer (58%) i fas II respektive sju personer
(30%) i fas III. Antalet personer som svarade att de ”ibland (1-3ggr/månad)” hade svårt att
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somna var 12 st (54%) i fas I, sex st (25%) i fas II och elva st (48%) i fas III. På samma fråga
svarade två (9%), fyra (17%) respektive fem (22%) personer att de ”ofta
(1-3ggr/arbetsvecka)” hade svårt att somna.

Medelvärdet för svaren på frågan ”när du vaknar på morgonen/eftermiddagen, hur brukar du
känna dig efter de dagar/nätter som du arbetat”, där 0 motsvarar mycket utvilad och 10
mycket trött, var 4,9 (SD=2,5) i fas I, 4,8 (SD=2,4) i fas II och 5,5 (SD=2,8) i fas III. På
frågan ”hur brukar du känna dig under arbetsveckan när du kommer hem” var medelvärdet
6,3 (SD=1,5) i fas I, 5,8 (SD=1,9) i fas II och 6,2 (SD=1,9) i fas III, där 0 motsvarar mycket
utvilad och 10 mycket trött. Det var inga signifikanta skillnader mellan hur arbetstagarna
kände sig efter de dagar/nätter som de arbetat och hur de brukade känna sig under
arbetsveckan när de kom hem

Svaren på frågorna om arbetstagarnas hörsel redovisas i tabell 6. I tabellen anges svaren i
antal och procent (%) av hur många som svarat ”ja”.

Tabell 6. Svaren på frågorna om arbetstagarnas hörsel. Svaren i tabellen är redovisade i
antal och procent (%) för de som svarat ”ja” i de tre faserna.
FAS I

FAS II

FAS III

n

%

n

%

n

Har Du under de senaste 5 åren
undersökt Din hörsel?

21

96

21

91

23

100

Har Du någon
hörselnedsättning/hörselskada?

9

41

9

39

11

46

Har Du besvär att uppfatta tal i en
miljö där flera talar samtidigt?

7

32

7

30

7

29

22

100

23

96

23

100

Använder Du hörselskydd (proppar
eller kåpor) vid arbete ute i processen?

%

Ungefär 40% av arbetstagarna hade någon hörselnedsättning eller hörselskada, och en
tredjedel av arbetstagarna har besvär att uppfatta tal i en miljö där flera talar samtidigt. De
flesta arbetstagarna hade undersökt sin hörsel de senaste 5 åren och i princip samtliga
personer uppger att de använder hörselskydd vid arbete ute i processen.

Svaret på frågan ”hur ofta använder du hörselskydd (proppar eller kåpor) vid arbete ute i
processen” redovisas i tabell 7. I tabellen anges svaren i antal och procent (%) av hur många
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som svarat ”ibland”, ”nästan alltid” eller ”alltid”. I princip samtliga i personalen (96-100%)
använder alltid eller nästan alltid hörselskydd.

Tabell 7. Svar på frågan ”hur ofta använder du hörselskydd (proppar eller kåpor) vid arbete
ute i processen”. Svaren i tabellen är redovisade i antal och procent (%) för alla tre faserna.
FAS I
n

FAS II

%

n

%

FAS III
n

%

Ibland

0

-

1

4

1

4

Nästan alltid

9

41

5

22

5

21

13

59

17

74

16

67

Alltid

På frågan ”anser du dig vara känslig för buller”, var andelen som angav att de inte var alls
känsliga samt inte särskilt känsliga för buller 72% i fas I, 80% i fas II respektive 87% i fas III.

I fas I svarade 48% nej på frågan ”har du rökt mer än 100 cigaretter, 50 cigarrer eller 500g
tobak under hela ditt liv” och i fas II och III svarade 54% nej på samma fråga. Vid festliga
tillfällen röker 14% i fas I och 8% i fas II och III. I fas I och II har 38% slutat röka och 29% i
fas III. Endast två arbetstagare i fas III uppger att de röker regelbundet.
Ljudexponering

Resultaten från både långtids- och korttidsmätningarna visar på en förbättring av ljudmiljön i
NK i form av sänkt ljudnivå. I tabell 8 redovisas resultaten från långtids- och
korttidsmätningarna i ekvivalenta A- och C-vägda ljudtrycksnivåer (LpAeq och LpCeq).
Bakgrundsnivån redovisas som L95 vilket är det värde som överskrids 95% av tiden.
Maximala nivåer redovisas som L5, vilket är det värde som överskrids 5% av tiden.
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Tabell 8. A- och C-vägda ekvivalenta ljudtrycksnivåer, L95 och L5 för fas I, II och III för
långtids- och korttidsmätningarna.
Långtidsmätning
dB

Korttidsmätning

FAS I

FAS II

FAS III

FAS I

FAS II

FAS III

LpAeq

64

55

54

55

-

40

LpCeq

75

67

66

74

-

65

L95

54

42

41

54

-

39

L5

69

60

60

56

-

41

Tabell 8 visar att mätningarna i fas II och fas III stämmer väl överens. LpAeq, dvs det
energiekvivalenta medelvärdet av ljudnivån, uppmätt vid långtidsmätningarna har minskat
med 10 dB för fas II och III jämfört med fas I och LpCeq har minskat med 8,5 dB. Samma
jämförelse med korttidsmätningaran visar att LpAeq minskade med 15 dB och LpCeq med
9 dB. En minskning på 10dB är en betydande förbättring och upplevs subjektivt som
motsvarande en två till fyra gånger lägre styrka på ljudet.

I figur 8 visas en jämförelse mellan frekvensspektra för ekvivalenta tredjdedels
oktavbandsnivåer i kontrollrummet för långtidsmätningarna och korttidsmätningarna i fas I, II
och III.
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31
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0

1/3 Okt (Hz)
Fas I (2002) långtidsmätning

Fas II (2003) långtidsmätning

Fas III (2004) långtidsmätning

Fas I (2002)korttidsmätning

Fas III (2004) korttidsmätning

SS-ISO 226 [2003]

Figur 8. Ekvivalenta ljudtrycksnivåer i tredjedels oktavband för långtidsmätningar
(heldragna linjer) och korttidsmätningar (streckade linjer) för fas I, II och III. I figuren visas
även hörtröskelnivån (SS-ISO 226 2003).
Av de streckade kurvorna i figur 8 framgår att det nya kontrollrummet förmådde dämpa
processorljudet relativt väl över hela det uppmätta frekvensområdet. Långtidsmätningarna
visar att prat och annan aktivitet framförallt bidrar till ljud över 160 Hz. Det var en mycket
god överrensstämmelse mellan de två långtidsmätningarna i fas II och III, vilket visar att
ljudnivåerna mellan uppföljningsfaserna inte skilde sig åt.

Långtidsmätningarna finns mer utförligt redovisade i appendix 1 och 2.
Samband mellan besvär och beskrivning av ljudmiljön

I tabell 9 redovisas samband mellan olika frågor om besvär av buller i BK och NK.
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Tabell 9. Samband mellan frågor om besvär av buller.
Besväras av buller

rs BK

Beskrivning av arbetsplatsen: stökig-lugn -0,43 *

rs NK
-0,80 ***

Ljud från processen

0,76 *** E S #

Ljud från egna datorer

ES

0,64**

Ljud från andras apparater/datorer

ES

0,63**

Ljud från samtal

ES

0,58**

Ljud från ventilation

ES

0,57**

* p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001
# ES=ej statistisk säkerställd skillnad
I BK, var besvär av buller signifikant relaterat till störning av ljud från processen. Detta
innebär att en högre grad av besvär av buller var kopplat till en högre grad av störning av ljud
från processen. Däremot fanns inga samband till andra ljudkällor. Besvär av buller var också
relaterat till hur stökig eller lugn arbetstagarna ansåg att arbetsplatsen var. En högre grad av
besvär av buller var kopplat till att man ansåg arbetsplatsen som mer stökig än lugn.

I NK, är besvär av buller relaterat till hur stökig arbetstagarna anser att arbetsplatsen är. En
högre grad av besvär av buller var kopplat till att man ansåg arbetsplatsen som mer stökig än
lugn. Besvär av buller är också signifikant relaterat till hur mycket man störs av egna datorer,
andras apparater, samtal samt ventilationen. Detta innebär att en högre grad av besvär av
buller är kopplat till en högre grad av störning av ljud från dessa ljudkällor.
Besvär av buller var även signifikant relaterat till ålder. Ju högre ålder ju mer störd var man
av buller (rs BK =0,81, p<0,001; resp rs NK rs=0,53, p<0,01).
DISKUSSION
Metodologiska överväganden

Upplevelsen av ljudmiljön studerades i ett kontrollrum före och efter ombyggnad. I fas I
arbetade personalen i ett befintligt kontrollrum. I fas II och III jobbade arbetstagarna i det helt
nybyggda kontrollrummet, och det hade gått 6 respektive 18 månader efter ombyggnaden.

När den här typen av undersökningar måste man vara medveten om att de personer som
undersöks kan bli påverkade av undersökningen i sig, dels eftersom de genom
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undersökningen blir medvetna om sin miljö och eventuella brister i den, och dels för att de har
förväntningar på vad förändringen kan innebära. Dessa typer av felkällor kan i viss mån
hanteras genom att studiedesignen även innehåller en kontrollpopulation som undersöks på
motsvarande sätt utan att exponeringen förändras. Detta var inte möjligt i denna studie.
Genom att mäta personalens exponering och upplevelser vid tre tillfällen varav två var 6
respektive 18 månader efter förändringen fås dock en bättre bild av effekten av den verkliga
förändringen. Faktorer som stärker studiens trovärdighet är att inga skillnader fanns mellan
de tre faserna i arbetstagarnas beskrivning av arbetsplatsförhållanden (Figur 6), med undantag
av buller som var något lägre speciellt i Fas II. Det är också en stor styrka att ljudnivåerna i
fas II och fas III var överensstämmande.
Resultat

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS 2005:16] bör den A-vägda ekvivalenta
ljudnivån i ett kontrollrum inte överstiga 55 dB. Som beskrivning för en sådan arbetsmiljö
står det följande: ”Betydelsefullt att kunna samtala eller stadigvarande krav på precision,
snabbhet eller uppmärksamhet. Endast mindre bullrande utrustning direkt knuten till arbetet.”
Dessa faktorer stämmer enligt vår uppfattning in på kraven i ett kontrollrum.

Enligt långtidsmätningarna var den A-vägda ekvivalenta ljudnivån 64 dB i det gamla
kontrollrummet och 54 dB i det nya kontrollrummet. Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån var
enligt korttidsmätningarna 55 respektive 40 dB. Korttidsmätningarna speglar framförallt
bakgrundsnivå från ventilation och ljud från processen, medan långtidsmätningarna också
innehåller ljud från verksamheten i kontrollrummet. Enligt våra mätningar har ljudnivån i det
nya kontrollrummet sjunkit med mer än 10 dB jämfört med det gamla kontrollrummet.
Subjektivt innebär detta en betydande förändring av ljudnivån.

I ett kontrollrum bedrivs arbete av övervakande karaktär, ett arbete som kräver vakenhet och
snabba beslut och åtgärder vid eventuella felmeddelanden. När det blir ett felmeddelande,
t.ex. ett kortare eller längre driftstopp, så innebär det en ökad stress och ansträngning för
personalen. Det är därför av stor vikt att ljudmiljön vid en sådan arbetsplats dels inte verkar
tröttande och dels att plötsliga ljud inte stör koncentrationen [Landström et al 1999]. Från
experimentella försök är det tidigare visat att lågfrekventa ljud kan sänka vakenheten
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[Landström et al 1983, 1985] och påverka prestationen på övervakande uppgifter [Bengtsson
et al 2004].
Att vi i denna relativt begränsade studie inte kunde se att en sänkning av bakgrundsljudnivån
och de lågfrekventa ljudet ledde till påvisbara effekter på välbefinnande och hälsa skulle
kunna förklaras av att effekten är mindre än förväntad bland personal som har lång erfarenhet
av att arbeta med dessa arbetsuppgifter. Det är också möjligt att introduktionen av de nya
ljudkällorna delvis tog bort en positiv effekt av sänkningen av bakgrundsljudnivån.

Enligt de jämförande frågorna upplevs det nya kontrollrummet som klart bättre än det gamla
kontrollrummet, exempelvis uppgav personalen att de inte var lika störda av buller från
processen längre. Men, svaren i frågeformulären visar också att besvären av vissa typer av
ljud har ökat. Personalen i det nya kontrollrummet uppger spontant att de är störda av
aktiviteter från laboratoriet och av de möten som ibland äger rum i köksdelen. Statistiska
analyser visar också att besvär av buller är kopplat till en högre grad av störning av ljud från
egna datorer, andras apparater, samtal samt ventilationen. En åtgärd för att minska det
störande bullret från verksamheten i det nya kontrollrummet kan vara att skärma av
laboratorieverksamheten.
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APPENDIX 1
0023.S3D

dB
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LpAFmax

80
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LpAeq

60

LpAFmin

50

40

30

01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00 01:00:00
LAeq
LAFM ax
LAFM in
Cursor: 2002-11-08 12:00:00 - 13:00:00 LAeq=61,0 dB LAFM ax=82,2 dB LCpk(M axP)=103,3 dB LAFMin=53,5 dB

01:00:00

APPENDIX 1. Långtidsmätning för FAS I (021102 – 1128), där mätinstrumentet automatiskt lagrar mätvärdena LpAeq samt min- och
maxvärden varje hel timme under mätperioden.

APPENDIX 2
0035.S3D
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Cursor: 2004-12-09 12:00:00 - 13:00:00 LAeq=56,4 dB LAFMax=86,5 dB LCpk(MaxP)=93,8 dB LAFMin=43,3 dB

13:00:00

APPENDIX 2. Långtidsmätning för FAS III (041209 – 1221), där mätinstrumentet automatiskt lagrar mätvärdena LpAeq samt min- och
maxvärden varje hel timme under mätperioden.
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