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Sammanfattning    

Buller påverkar människor på många olika sätt, både fysiskt och psykiskt. Hörselskador, 

tinnitus, sömnproblem och koncentrationssvårigheter är några av effekterna av 

bullerstörning. Intensivvårdsavdelningen är en arbetsplats som är dokumenterat bullrig.  

Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning utsätts i sitt dagliga arbete för en hög 

bullernivå. Det är en apparattät och tekniskt avancerad miljö. Teknisk apparatur bidrar 

med en stor mängd larm. Det krävs också ständig överblick över en stor mängd 

informationskällor, både via syn och hörselintryck. Forskning visar att vid komplicerade 

arbetsuppgifter har buller en negativ påverkan på människors prestationsförmåga. 

 

Studien är baserad på nio vetenskapliga artiklar. Tre kvalitativa och sex kvantitativa 

artiklar. Analysmodellen är en litteraturöversikt där syftet har varit att över ett givet 

område skapa en överblick över forskningen. I vårt resultat framkom att hur buller 

påverkar oss som individer beror på flera olika faktorer. Vilken personlighet en individ 

har är av stor betydelse, likaså den subjektiva känsligheten för buller. Om vi har 

möjlighet att hantera bullret i vår miljö inverkar det direkt på vår arbetsprestation och på 

tillfredsställelse på arbetsplatsen. I resultatet ser vi också att miljön på IVA, med buller 

och larm, framkallar stress hos de sjuksköterskor som tycker sig ha dålig möjlighet att 

påverka sin arbetsmiljö. I våra artiklar framkom det att en sänkt ljudnivå bör leda till en 

bättre arbetsmiljö med mindre stress och med en minskad risk för att felbedömningar 

ska ske. 
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INLEDNING 

 

Inom många områden i samhället pågår idag forskning om buller. Forskning pågår för 

att finna sätt att förstärka ljud, som till exempel i konsertlokaler och teaterlokaler. Man 

forskar också för att kunna dämpa ljud där det är önskvärt, såsom i trafikmiljöer, 

bibliotek, förskolor och skolor.  

 

I samhället talas mycket om hur människor utsätts för buller både på fritiden och på 

arbetsplatsen. Vi rör oss i en miljö där vi omges av bullerframkallande källor såsom tåg, 

bilar, flygplan, mobiltelefoner m.m. För oss som arbetar som sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning (IVA) är buller en del av vår vardag. På en 

intensivvårdsavdelning utsätts vi för larm från diverse teknisk apparatur såsom 

respiratorer, hjärtövervakning, infusionspumpar m.m. Trots att tekniken går framåt så 

minskar inte ljudnivåerna. De snarare ökar till följd av att ny teknisk apparatur med 

tillhörande larmfunktion tillkommer. Detta gav oss anledning att fundera på hur vi som 

sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen påverkas av buller och vad en bullrig 

arbetsplats innebär för arbetsprestationen?  

 

 

BAKGRUND 

 

I Sverige är buller den miljöstörning som påverkar flest människor (Socialstyrelsens 

Miljöhälsorapport, 2009). Buller har stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet 

även om buller inte uppfattas livshotande som andra miljöfaktorer (Socialstyrelsens 

Miljöhälsorapport, 2009). Människans sätt att reagera på buller är troligtvis inte 

annorlunda idag än förr. Redan i antikens Rom fanns det regler för att vagnar med 

järnhjul inte fick köra på gatorna nattetid för att inte invånarna skulle bli störda (World 

Health Organisation [WHO], 1999). 

 

Buller utgör ofta en stor belastning i arbetsmiljön. Förutom att buller kan orsaka 

hörselskada kan det också vara störande och tröttande. Begreppet störande buller 

omfattar både fysiologiska och psykologiska effekter av buller (Arbetsmiljöverkets 

författningssamling [AFS], 2005). Fysiologiska effekter kan vara av olika slag t.ex. ökat 

hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och utsöndring av stresshormoner. De psykologiska 

effekterna är främst relaterade till upplevelsen av bullret. Vissa reaktioner som kanske 

inte direkt kopplas ihop med bullerexponering hör hit, såsom trötthet och irritation. En 

annan allvarlig olägenhet är bullrets förmåga att maskera ljud som är önskvärt, som tal 

och annan information. Detta är helt avgörande för den subjektiva reaktionen på buller i 

situationer där det är viktigt att kunna uppfatta tal. Känslighet för buller ökar under 

arbete med mer komplexa uppgifter, speciellt sådana arbetsuppgifter som kräver 

behandling av information i tal eller skrift (AFS, 2005). 
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Vad är ljud och hur mäter man ljud?  

 

Det är först när ljudvågorna transporterats genom hela hörselsystemet, från ytterörat 

genom mellanörat till innerörat, där sedan ljudvågorna omvandlas till signaler i 

hörselnerven, som de sedan når hjärnan. Först när hjärnan tagit emot, sorterat och 

analyserat ljudinformationen ”hör” vi egentligen och har möjlighet att tolka och förstå 

vad ljudet innebär (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Ljud beskrivs i Socialstyrelsens allmänna råd (2005) om buller inomhus, som mycket 

små tryckvariationer i luften. Ljudet breder ut sig i luften som tryckvågor med en 

hastighet av 340 m/s. Det är fysiskt sett ingen skillnad mellan ljud och buller. Hur starkt 

ett ljud uppfattas beror dels på ljudets frekvenssammansättning, dels på ljudtrycket. 

Ljud mäts i Pascal (Pa) eller newton per kvadratmeter (N/m2). Hörselsinnet kan 

uppfatta ljudtryck från 20 mikropascal till 20 Pascal vilket ungefär motsvarar 

smärtgränsen (SOSFS 2005). Av praktiska skäl används en logaritmisk skala för att 

ange ljudtrycket i enheten decibel, dB. 20 mikropascal motsvarar då 0 dB och 20 Pa 

motsvaras av 120 dB (SOSFS 2005). Decibelskalan är logaritmisk. Detta innebär att en 

ökning av ljudnivån med tre decibel motsvarar en fördubbling av ljudintensiteten. Ett 

normalt samtal har en ljudnivå på ungefär 65 dB, en person som skriker har en nivå på 

80 dB. Skrikandets intensitet är 30 gånger så hög, trots att skillnaden bara är 15 dB 

(Europiska arbetsmiljöverket: 56, 2005).  

 

Ett ljuds frekvens mäts i enheten Hertz (Hz). Normalt ligger hörbara ljud inom 

frekvensområdet 20- 20 000 Hz men med ökande ålder blir individens hörselspann 

mindre. Högfrekvent ljud är ljud i frekvens 2 000-20 000 Hz. Det som orsakar 

hörselskador är framför allt medelhöga och högfrekventa ljud (SOSFS 2005). 

Världshälsoorganisationen (WHO) har för att skydda flertalet människor från att bli 

allvarligt störda av buller rekommenderat att den genomsnittliga ljudnivån utomhus för 

kontinuerlig buller inte överskrider 55 dB. Riktlinjerna för rekommenderade ljudnivåer 

på sjukhus innebär att ljudnivån inte bör överstiga 35 dB nattetid och 40 dB under 

dagen (WHO 1999). 

 

Ljudets karaktär har precis som ljudnivån stor betydelse för hur ett ljud upplevs och 

vilka effekter det kan ge (Socialstyrelsen, 2008). Ljudets variation kan beskrivas som 

kontinuerligt, intermittent eller som ett impulsljud. Karaktären kan redovisas med 

exempelvis antalet ljudhändelser, rytmiska förändringar i ljudet och varaktigheten hos 

enskilda ljudhändelser.   

 

 Kontinuerligt ljud är ljud med små variationer, som ljudet från en fläkt. 

 Intermittentent ljud varierar hela tiden, regelbundet eller oregelbundet, som en 

maskin som startar och stoppar eller stannar. 

 Impulsljud är plötsliga ljud. De har en kort stigtid i ljudnivå och en kort 

varaktighet. Skottljud, hammarslag och virveltrumslag är exempel på 

impulsljud. 

 

Jämförs två ljud med olika karaktär men med samma ljudtrycksnivå är hörseln 

känsligare för en kontinuerlig, konstant ljudexponering än för ett buller som varierar i 



 3 

styrka upp och ner. Ljudets akustiska egenskaper är alltså det som påverkar oss, inte 

typen av ljud (Socialstyrelsen, 2008).   

 

 

Vad är buller  

 

I Nationalencyklopedin definieras buller som miljöförstörande, ofta oönskat ljud som är 

störande och i vissa fall skadligt för hörseln. ”Vid bedömning av buller som miljöfaktor 

bör man utgå ifrån att människan (liksom andrabiologiska varelser) är anpassad till en i 

stort sett bullerfri miljö” (NE 1990 sid.431). 

 

Buller är således mer än bara oönskat ljud. Buller har beskrivits som ljud som  ger en 

oönskad fysiologisk eller psykologisk effekt på en människa eller grupp  

(US Environmental Protection Agency, 1974). Tiden på dygnet påverkar hur vi 

uppfattar buller. Något som bullrar på dagen märker vi kanske inte, medan det väcker 

oss nattetid eller håller oss vakna. 

 

Exponering för höga ljudnivåer kan leda till en permanent eller tillfällig skada. Ljudets 

karaktär, tiden för exponering och ljudstyrka bidrar till risken för hörselskada. Den 

individuella känsligheten varierar, detta innebär att särskilt känsliga personer redan vid 

ljudnivåer omkring 75-80 dBA kan riskera att få en hörselskada (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Ventilationsanläggningar och fläktar ger upphov till lågfrekvent buller och buller med 

hörbara toner som av många uppfattas som särskilt störande (Socialstyrelsens 

miljöhälsorapport, 2009). Musik från grannens ljudanläggning hörs extra tydligt nattetid 

och ljudet som kanske uppfattas som störande är lågfrekvent buller med tonala 

komponenter, dvs. hörbara toner och dessutom ett intermittent ljud med en dunkande 

basrytm som tenderar att förvärra störningen. Musiken kan bidra till att insomning och 

nattsömn störs. Konstant lågfrekvent ljud har en uttröttande effekt och kan bidra till en 

sänkt ambitionsnivå (Socialstyrelsen, 2009). Lågfrekvent buller, ljud med tonala 

komponenter och musik upplevs som särskilt störande och för dessa gäller strängare 

riktvärden än för andra ljud skriver Socialstyrelsen (2009) i en ny miljöhälsorapport. 

Socialstyrelsens riktvärde för musik och ljud med tonala komponenter är 25 dB 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

 

Fysiologiska effekter av buller 

 

Buller kan påverka människors fysiologiska funktioner både tillfällig och permanent 

(Socialstyrelsen, 2008). Ett plötsligt ljud kan ge upphov till bl.a. höjd puls och tillfälligt 

förhöjt blodtryck. En mer långvarig exponering som vid vägtrafikbuller kan ge en 

kronisk påverkan som kan ge upphov till hypertoni och hjärtinfarkt. En särskilt utsatt 

grupp kan alltså vara personer som bor vid större trafikleder och som exponeras för 

buller dygnet om (Socialstyrelsen, 2008).  
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Buller kan ge upphov till en stressreaktion. Faser i stressreaktionen omfattar: 

 

 -en alarmreaktion 

 -motstånd som involverar utövande av självkontroll och tillvänjning 

 -utmattning och sjukdomskänsla om självkontroll och tillvänjning saknas(Topf, 

2000).  

 

Möjligheten att effektivt kunna hantera situationen minskar troligtvis stressen (Topf, 

2000). I en studie av såg Lusk, Gillespie, Hagerty och  Ziemba (2004) vid mätning av 

blodtryck hos personer som exponerades för hög musik, att både det diastoliska och 

systoliska blodtrycket steg vid för hög musik och att blodtrycket fortfarande var förhöjt 

en timme efter att musiken avslutats (Lusk et al., 2004). 

 

Hörselnedsättning 
 

En fysiologisk effekt av buller är hörselnedsättning, vilket innebär att hårcellerna i 

innerörats snäcka skadas, tillfälligt eller permanent. Hörselnedsättning är den vanligaste 

arbetsskadan i världen (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2005).  I Europa står den för en 

tredjedel av alla arbetsrelaterade sjukdomar (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2005). 

Hörselnedsättning ger stora sociala konsekvenser eftersom den hörselskadade får en 

försämrad förmåga att uppfatta tal, vilket blir extra påtagligt i en bullrig miljö 

(Socialstyrelsen, 2008). Även en måttlig hörselnedsättning kan vara besvärande och 

medföra svårigheter att uppfatta samtal. Detta blir särskilt tydligt där det samtidigt 

förekommer bakgrundsbuller (AFS, 2005). Om en person utsätts under en kort tid för 

kraftigt buller kan detta orsaka en tillfällig hörselnedsättning, men med hörselvila kan 

hörseln återhämta sig (AFS, 2005). Buller kan även orsaka tinnitus och hyperacusis. 

Tinnitus innebär att man upplever ett ringande, susande eller dånande ljud. Tinnitus kan 

vara första tecknet på att en hörselskada uppstått (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2005). 

Hyperacusis, ljudöverkänslighet, är när starka ljud upplevs som outhärdligt plågsamma 

och starka. Detta förekommer ofta i samband med andra hörselskador (Socialstyrelsen, 

2008).   

 

 

Psykologiska effekter av buller 

 

Det finns idag tydliga bevis på att buller har en negativ psykologisk effekt på 

arbetsprestationen (Socialstyrelsen, 2008). Vilka effekter som uppkommer avgörs av 

ljudets egenskaper, situationen i vilken personen exponeras, vilken typ av arbetsuppgift 

man ska utföra samt varje persons individuella känslighet. Bullrets negativa påverkan 

förtydligas när det är komplexa uppgifter som ska utföras, då kraven är höga på 

koncentrationsförmågan, taluppfattbarheten och minnet (Socialstyrelsen, 2008). 

Hörselsinnet är ett viktigt varningssystem som alltid är öppet för intryck, även när vi 

sover (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Även vid arbetsuppgifter som kräver att man ska bevaka flera informationskällor på en 

gång påverkar buller arbetsprestationen negativt eller bidrar till att den blir ansträngd 
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(Socialstyrelsen, 2008). Buller har även en negativ effekt på inlärning genom att 

distrahera, maskera viktig information, höja stressnivån och/eller leda till trötthet. 

Buller får också allt större effekt ju längre tid som exponeringen sker. Bullers negativa 

effekter kan tillfälligt kan man kompenseras, men i förlängningen ses  hos utsatta 

personer trötthet, sämre arbetsresultat och nedsatt koncentrationsförmåga. 

När exponeringen upphört kan personerna också drabbas av eftereffekter t.ex. trötthet 

(Socialstyrelsen, 2008). Buller beskrivs av Tjunelis, Fitzsullivan och  Henderson (2005) 

som en av riskfaktorerna för utbrändhet hos vårdpersonal och de skriver att ”noise 

pollution” ökar risken för att fel begås av personal och att patienter kommer till skada. 

 

En psykosocial effekt av buller är störning, vilket kan definieras som en individs 

negativa upplevelse av en  ljudkälla i omgivningen, och som personen tror eller vet kan 

påverka hälsotillståndet (Socialstyrelsen, 2008).  Till stor del beror störningseffekten på 

ljudets icke-akustiska egenskaper t.ex. informationsinnehåll, om det går att undvika 

eller inte, om ljudet är förutsägbart eller kontrollerbart och på personens egen attityd till 

ljudet och den pågående aktiviteten (Socialstyrelsen, 2008). Ljudets fysikaliska 

egenskaper är också bidragande till störningen. Individens attityd, känslighet, 

hälsotillstånd och tidigare erfarenhet av buller samt när bullret förekommer, är faktorer 

som påverkar störningsreaktionen. Den negativa effekten av buller kan förstärkas om 

flera av de tidigare nämnda belastningsfaktorerna förkommer samtidigt. Aggressiva 

reaktioner kan i vissa situationer utlösas när en person upplever att hon/han inte kan 

kontrollera eller påverka bullret (Socialstyrelsen, 2008). 

 

 

Buller på intensivvårdsavdelningen 

 

På en intensivvårdsavdelning är ljudnivån ofta hög. Forskning visar att på 

intensivvårdsavdelningar orsakas en hög ljudnivå av en rad faktorer såsom 

övervakningslarm, larm från respiratorer och annan utrustning samt signaler från 

telefoner och sökare. I en studie beskriver Christensen (2007) att ljudnivåerna på den 

studerade intensivvårdsavdelningen inte någon gång under dygnets 24 timmar understeg 

50 dB, vilket är 25 % över vad WHO (2002) rekommenderar som lägsta nivå för 

sjukhusmiljö. 

 

En annan orsak till den höga ljudnivån på intensivvårdsavdelningar är det höga antalet 

falsklarm. Imhoff och  Kuhls (2006) skriver att detta kan påverka såväl vårdkvalitet som 

säkerhet i vården. Imhoff och Kuhls (2006) beskriver falska larm utifrån tre olika 

kategorier: tekniska, kliniska larm och larm till följd av inblandning av personal. Med 

tekniska larm menas till exempel när patienters kalla fingrar utlöser pulsoxymetrilarm, 

asystolilarm som orsakas av låga amplituder. Med kliniska larm menas att larmgränsen 

är ställd enligt ett visst värde men patientens status överensstämmer inte med 

larminställningen. Med larm till följd av inblandning av personal menar Imhoff och 

Kuhls (2006) sådana larm som utlöses till exempel då patienten vänds eller sugs ren i 

luftvägarna.  
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PROBLEMFORMULERING 

 

Forskning visar att buller har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god 

livskvalitet. Effekter till följd av bullerstörning är till exempel sömnstörningar, 

koncentrationssvårigheter och stress. Buller i kombination med komplicerade 

arbetsuppgifter gör arbetet svårare och medför en större risk för att fel begås. 

 

Sjuksköterskors arbete på IVA består av möten med människor i olika livssituationer 

kombinerat med komplexa arbetsuppgifter, information, beslut, ordinationer, ljud- och 

synintryck. Ljudnivån på IVA är dokumenterat hög, likaså tempot.  

Forskning visar att buller påverkar människor negativt, både fysiskt och psykiskt. Man 

kan se att arbetsprestationen sjunker i bullriga arbetsmiljöer och att risken ökar för att 

fel begås.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet är att belysa hur buller påverkar individers arbetsprestation för att därigenom få 

en ökad förståelse för hur sjuksköterskor inom intensivvården påverkas av buller på sin 

arbetsplats. 

 

 

METOD  

 

Vi har valt att göra en litteraturöversikt enligt Evans modell. Modellen innebär en 

litteraturöversikt som baseras på vetenskapliga artiklar. Litteraturöversikt är ett sätt att 

ge struktur till och skapa en översikt över redan genomförda och publicerade 

forskningsresultat inom ett ämnesområde. Den kan också skapa en utgångspunkt för 

fortsatt forskning (Friberg, 2006). 

 

 

Datainsamling 

 

I denna litteraturöversikt används såväl kvalitativa och kvantitativa artiklar. Syftet med 

kvalitativa artiklar är att tolka och berätta fenomen, upplevelser och erfarenheter 

(Forsberg, 2003).  De kvalitativa studierna ger en fördjupad kunskap om människans 

livsvärld och ger en viss förståelse och insikt i människans sociala verklighet. 

Kvantitativa artiklar presenterar ofta resultatet i tabeller, figurer och diagram. 

Författarna försöker vara objektiva och undvika förutfattade meningar. 

I de kvantitativa studierna försöker man att klassificera, se samband, förutsäga och 

förklara (Forsberg, 2003). Enligt Friberg (2006) kan både kvantitativa och kvalitativa 
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artiklar användas i en litteraturöversikt.  Ämnets tvärvetenskapliga karaktär föranledde 

oss att söka såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar (Friberg, 2006).  

 

Artiklarna som söktes skulle vara peer-reviewed, på engelska eller svenska och svara 

mot vårt syfte. Vi begränsade oss till att söka artiklar som var publicerade efter 1995.  

Artiklar som handlar om rena bullermätningar på IVA och som undersöker patienters 

exponering för buller och där man registrerar ljudnivåer vid patienten med patientens 

hälsa i fokus, samt artiklar om patienters upplevelse av buller valdes bort eftersom de 

inte svarade mot vårt syfte. Inom andra arbetsmiljöer än IVA finns forskning om hur 

buller påverkar arbetsprestationen. Denna beslöt vi oss för att inkludera då vi ansåg att 

hur individer påverkas av buller är detsamma oavsett arbetsplats. 

 

Vi sökte våra artiklar i olika databaser. De databaser vi använt har varit CINAHL, 

Medline, PubMed. De nyckelord vi använde i våra sökningar var nurse*, noise*, ICU*, 

stress*, pollution*, environment*, alarm*, annoyance*. Dessa har använts i olika 

kombinationer med varandra (Friberg, 2006).  

 

Ett par artiklar beställdes eftersom de inte gick att få fram via databaserna och några 

fick vi tips om via en av artikelförfattarna som vi skrev till för att be om hjälp i vår 

datainsamling. Författarnamn som vi sökt på via Internet har också gett artiklar. Några 

artiklar som inte används i resultatet har vi behållit och använt i bakgrund och 

diskussion. 

 

Vi fick från början på en del sökningar upp mot femtiotusen träffar, dessa kunde med 

hjälp av ovanstående kombinationer kraftigt reduceras till runt 20 artiklar som då var 

både kvalitativa och kvantitativa. En del av de kvantitiva bestod av idel tabeller och 

diagram. Några artiklar visade sig vid närmare granskning inte heller svara mot vårt 

syfte. Vi har använt oss av tre kvalitativa och sex kvantitativa artiklar. 

  

 

Dataanalys 

 

Med hjälp av Evans analysbeskrivning (2002) analyserades våra kvalitativa artiklar. 

Analysen sker enligt Evans i fyra steg och kan beskrivas i en rörelse mellan helhet och 

delar. Evans första steg innebär att samla in och välja ut de artiklar som lämpar sig för 

arbetet. Steg två innebär att identifiera meningsbärande enheter i de olika artiklarna. I 

steg tre sätts de olika resultaten i relation till varandra genom att olikheter och likheter 

jämförs. Steg fyra innebär att de likartade resultaten sätts samman för att beskriva 

fenomenet. 

 

I steg ett sökte och valde vi artiklar. Efter detta påbörjades analysen av valda artiklar   

genom att de lästes igenom flertalet gånger för att finna meningsbärande enheter. Dessa 

meningsbärande enheter ströks under med olika färger och vi använde oss även av post-

it lappar, enligt steg två.  Arbetet gick vidare enligt steg tre genom att  vi jämförde de 

meningsbärande enheterna. I steg fyra var målet att bilda teman som förde arbetet 

framåt. Här beskrev vi slutligen det fenomen som framträtt ur arbetet. 
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Dataanalysen av de kvantitativa artiklarna skedde även den i olika steg. De inkluderade 

artiklarna lästes igenom flertalet gånger, jämfördes med inklusionskriterierna och 

granskades för att se om de svarade mot syftet. 

När vi analyserade de utvalda artiklarna letade vi efter likheter och olikheter i de 

kvalitativa och kvantitiva studiernas resultat delar. De likheter och olikheter vi fann som 

svarade mot vårt syfte kom att utgöra våra teman. Under arbetets gång fick flera av 

dessa teman ändra rubrik, men allt eftersom framkom de slutliga temana. 

 

 

RESULTAT 

 

I analysen framkom två teman ”Att vara känslig för buller” och ”Att hantera buller”. 

 

Att vara känslig för buller 

 

Att hantera buller 

 

- prestationsförmåga och produktivitet 

- att kunna påverka buller och larm i sin arbetsmiljö 

- tillfredsställelse på jobbet 

 

 

Att vara känslig för buller 

 

I ett tema framkom att självskattad ljudkänslighet är en viktig faktor som påverkar hur 

mycket vi störs av buller. 

 

Ljudkänslighet upplevs subjektivt och påverkas av många yttre faktorer. I studie av 

Leather, Beale och Sullivan (2003) utsattes 128 deltagare för samma bullernivå. Studien 

visade att variationen var stor i bedömningen av upplevelsen av bullret. Deltagarna 

svarade i en enkät, alltifrån ”inte alls bullrigt” till ”extremt bullrigt”. Det var alltså stor 

individuell variation i bedömningen av samma bullernivå. 

 

I en forskningsöversikt av Belojevic, Jakovljevic och  Slepcevic (2003) visades 

forskning som belyser att ljudkänslighet är ett komplext problem då det inte 

nödvändigtvis behöver vara så att en person som klagar mycket på ljud verkligen är 

ljudkänslig. Här spelar individens förmåga att framföra kritik roll, och det är i sin tur en 

egenskap som är beroende av andra faktorer i personligheten säger Belojevic et al. 

(2003). Vidare beskrivs ett samband mellan subjektiv ljudkänslighet och 

prestationsförmåga, där den egna uppfattningen om hur ljudkänslig en individ är 

faktiskt kan ge ett direkt resultat på prestationsförmågan. 

 

Som Belojevic et al. (2003) beskriver finns en koppling mellan subjektiv ljudkänslighet 

och vår personlighet och han menar att vår personlighet och hur vi är predisponerade att 

reagera på stressfaktorer i vår omgivning troligtvis är svår att förändra (Belojevic et al., 

2003). Topf (2000) tar upp problemet med att mäta vad ljudkänslighet egentligen är, 
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och att det visar sig vara starkt knutet till den subjektiva uppfattningen om individens 

egen ljudkänslighet. Belojevic et al. (2003) skriver att det finns en felaktig uppfattning 

om att människor med tiden vänjer sig vid ett oönskat ljud och efter en tid blir mindre 

irriterade. Mycket talar för att sanningen är den motsatta (Belojevic et al., 2003). 

Detsamma skriver Kjellberg, Landström, Tesarz, Söderberg och Åkerlund (1996) i en 

kvantitativ studie om hur olika faktorer bidrar till upplevd bullerstörning som man 

genomfört på tre olika sorters arbetsplatser. Det finns ingenting i undersökningen som 

talar för att man vänjer sig vid buller genom att vistas långvarigt i det, däremot visar det 

sig att antalet veckoarbetstimmar påverkar graden av störning. De som uppgav sig vara 

mer eller mycket mer känsliga för buller än andra, uppgav också i högre grad att buller 

bidrog till både irritation och distraktion (Kjellberg et al., 1996). 

 

I en studie av Persson Waye, Bengtsson, Kjellberg och Benton (2001) fick deltagarna 

själva uppge hur de uppfattade sig själva som lågkänsliga respektive högkänsliga för 

ljud i allmänhet och/eller lågfrekvent ljud i synnerhet. De deltagande fick på en skala 

från 0 till 100 uppge hur irriterade de blev av ljudet. De fick utföra olika slags uppgifter 

i en ljudmiljö med lågfrekvent ljud och i en referensmiljö utan lågfrekvent ljud, båda 

med en ljudnivå på 40 (dB). Som resultat av den ena uppgiften, vilken bestod i 

korrektur-läsning framkom att testpersonerna, som genom ett förberedande material 

visat sig vara högkänsliga för såväl referens bullret som det lågfrekventa bullret, 

presterade sämre vid lågfrekvent ljud, och hann med färre ord. De uppgav även större 

grad av irritation och nedsatt arbetskapacitet vid arbete i lågfrekvent buller. Författarna 

anser att resultatet av studien stöder deras hypotes, att lågfrekvent ljud på de nivåer man 

kan förvänta sig i en kontorsmiljö, kan inverka menligt på prestation, den subjektiva 

upplevelsen av irritation och kan leda till nedsatt arbetsförmåga (Persson Waye et al., 

2001). 

 

Ljudkänslighet påverkas av arbetssituationen. Morrison, Haas, Shaffner, Garrett och 

Fackler (2003) hänvisar i sin artikel till flertalet tidigare studier, gjorda utanför 

sjukhusmiljö. Dessa studier visar på att buller leder till sämre koncentration, nedsatt 

förmåga att utföra arbetsuppgifter, och en ökad oro hos deltagarna i studierna. 

Sjuksköterskornas arbetssituation är också en bidragande orsak som påverkar 

ljudkänsligheten. Morrison et al. (2003) kunde i sin studie om att mäta och beskriva 

buller på sjukhus se att sjuksköterskor, som arbetade med att vårda svårt sjuka barn med 

hög ”dödlighetsrisk”, uppvisade något högre ljudkänslighet. I samma studie kunde man 

påvisa att arbetserfarenhet ledde till en högre toleransnivå gentemot buller och att 

stressökningen således blev mindre då den mer erfarna sjuksköterskan utsattes för 

buller. Detta påvisades genom mätning av hjärtfrekvens, där de oerfarna 

sjuksköterskorna vid stresstimulus uppvisade en större ökning i hjärtfrekvens än de mer 

erfarna. 

 

I sin artikel skriver Topf (2000) att i ett flertal undersökningar gjorda på postoperativa 

patienter, intensivvårdssjuksköterskor och även i laboratorieförsök så har man sett att en 

generell ljudkänslighet hos individen markant ökade risken för påverkan av stress, utlöst 

av ljud på sjukhus. Topf (2000) omnämner också en studie som gjorts på 100 

intensivvårdssjuksköterskor där man undersökte deras mentala hälsa. Här kunde tydliga 

paralleller dras mellan subjektiv ljudutlöst stress och känslomässig utmattning som är 

ett förstadium till utbrändhet. 



 10 

Individuella skillnader, vid ljudexponering, blir tydliga i samband med 

informationsbehandling. Lägger man till olika stressfaktorer så blir den individuella 

skillnaden alltmer framträdande. Vissa personer påverkas inte av stress, medan andra 

påverkas i olika grad. Belojevic et al. (2003) lyfter i sin forskningsöversikt fram den 

forskning som gjorts på individuella skillnader i personlighet och stresshantering. Man 

koncentrerar sig på två huvudgrupper som generellt sett kan beskrivas som varandras 

totala motsatser; den extroverta personligheten kontra den introverta/neurotiske 

personligheten. Den extroverte personen verkar vara betydligt mer tålig för omgivande 

stressfaktorer, som till exempel oönskat ljud, detta i motsats till den introverte personen 

som har visat sig ha en betydligt lägre stresströskel och undviker situationer där han kan 

tänkas utsättas för stressfaktorer. Som ett exempel på detta nämns en undersökning där 

man observerade hur de olika personligheterna tenderade att välja olika ställen att arbeta 

på i ett bibliotek. De introverta drog sig till de tystare områdena av lokalen, medan de 

extroverta gärna valde ställen med mer aktivitet.  

 

Topf (2000) tar i sin artikel också upp hur ljud påverkar oss olika. Hon beskriver att 

individer med hög subjektiv ljudkänslighet uppvisar ett lägre intresse för sitt arbete. 

Hon anser också att kulturella skillnader, var i livet man befinner sig, vilket kön man 

har samt ålder är viktiga variabler för hur man hanterar all stress i sin omgivning. Som 

exempel anges att kvinnor tenderar att vara mer ljudkänsliga än män, yngre verkar tåla 

högre ljudnivåer bättre än äldre och att andra viktiga händelser i livet för den enskilde 

kan påverka hur man tolererar ljud.  

 

Även Kjellberg et al (1996) beskriver i sin kvantitativa forskning att kvinnor i något 

högre grad än männen uppger att de störs av buller men till skillnad från Topf anser han 

att det är de yngre som uppvisar en något större känslighet för buller än de som är äldre 

(Kjellberg et al., 1996). 

 

 

Att hantera buller 

 

I ett andra tema framkom att förutsättningarna för att hantera buller påverkar hur vi störs 

av buller. Detta framkom i både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

 

Prestationsförmåga och produktivitet 

Prestationsförmågan sänks av ljudorsakad stress. Ljudorsakad stress skriver Belojevic et 

al. (2003), innebär att individen är oförmögen att ignorera, utestänga eller på annat sätt 

hantera det oönskade ljudet, eller att kan göra det men då på bekostnad av något annat, 

till exempel prestationsförmåga.  I en artikel om buller och psykosocial stress och dess 

påverkan på arbetsplatsen skriver Leather et al. (2003) för det första att oförutsägbart 

buller sänker prestationsförmågan mer än förutsägbart buller och för det andra att de 

negativa effekterna av buller ökar med svårighetsgraden av uppgiften man utför. 

Interaktionen av oförutsägbart buller och hög svårighetsgrad av uppgiften man utför, 

resulterar i ökade fel i beräkningar, övervakningsuppgifter, långsammare inlärning av 

nytt material och svårigheter att minnas och memorera.  
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Arbetsuppgifter kan vara av varierande svårighetsgrad, mentalt och fysiskt. Belojevic et 

al. (2003) beskriver att ljud/oönskat ljud påverkar vår prestationsförmåga.  

Belojevic et al. (2003) hänvisar i sin forskningsöversikt till ett flertal undersökningar 

som gjorts på arbetsplatser med syfte att se hur ljud påverkar produktiviteten hos 

arbetstagarna. I en undersökning gjord så tidigt som 1935, beskrivs att vävare med 

hörselskydd konstaterades tillverka bättre textilier både kvalitetsmässigt och 

kvantitetsmässigt, än deras arbetskamrater utan hörselskydd. I de olika undersökningar 

som Belojevic et al. (2003) hänvisar till, tyder resultaten på att enbart fysisk aktivitet 

som inte är beroende av en djupare tankeprocess, inte påverkas eller kan öka av ljud i 

omgivningen. Prestationsförmågan kan då öka. Aktiviteter som kräver en mer 

omfattande tankeprocess påverkas däremot troligen i en negativ riktning, det vill säga, 

prestationsförmågan minskar. I sämsta fall kan det uppstå konkreta fel. Den mentala 

prestationsförmågan skriver Belojevic et al. (2003) vidare, inkluderar bland annat 

lärande, minne, intelligens och reaktionssnabbhet, medan iakttagelseförmåga och 

rörelseförmåga framförallt berör muskelaktivitet och sinnena (Belojevic et al., 2003). 

 

Hur lågfrekvent ljud påverkar prestationsförmågan beskrivs i en kvantitativ studie av 

Persson Waye et al. (2001). Studien visade att de uppgifter som krävde koncentration 

var svårare att utföra när man arbetade i lågfrekvent buller jämfört med att göra samma 

sak i mellanfrekvent buller. Datarelaterade ljud, ventilation, värme- och 

luftkonditionerings system avger lågfrekvent buller i en frekvensvidd mellan 20-200 

Hz. Lågfrekvent ljud har andra effekter än vanligt ljud och kan bidra till nedsatt 

arbetsprestation. Symtom såsom huvudvärk, irritation och trötthet har rapporterats av 

försökspersonerna. De som var mer ljudkänsliga hade kraftigare symptom. Många 

yrken har höga krav på inlärning, flexibilitet, uppmärksamhet och produktivitet. 

Datoriserade arbetsplatser kräver koncentration och snabba beslut. Övervakning av 

elektroniska instrumentpaneler kräver också konstant uppmärksamhet och emellanåt 

mycket snabba insatser eller åtgärder.   

 

Att kunna påverka buller och larm i sin arbetsmiljö 

Ett annat subtema visar att möjligheten att kunna påverka sin ljudmiljö är viktig.  

Vilken möjlighet man har eller tror att man har, att själv påverka bullret är av stor 

betydelse. I en kvantitativ studie visade Kjellberg et al. (1996) att faktorer som inte går 

att påverka såsom andras samtal eller telefonsignaler var det som framstod som det mest 

distraherande. Man såg även att yngre kvinnor hade högre tendens att störas, liksom de 

som inte har någon kontroll över bullret och de som uppgav arbetsbelastningen som 

alltför hög eller alltför låg. De som tror sig ha goda möjligheter att påverka ljudnivåerna 

uppger betydligt större irritation och distraheras mycket mer än de som inte tror sig ha 

någon möjlighet att påverka. Av detta kan man dra slutsatsen, skriver författarna, att det 

är viktigt att informera de anställda om åtgärder man vidtagit för att minska buller, samt 

att meddela om det visar sig svårt att ytterligare förbättra situationen . 

I en studie som beskriver buller inom intensivvården som nyligen utfördes på en 

avdelning på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, av Ryherd, Persson Waye och 

Ljungkvist (2008), svarade 91 % av de tillfrågade sjuksköterskorna att de upplevde att 

buller påverkade deras vardag på arbetet på ett negativt sätt. Av de tillfrågade 

sjuksköterskorna tyckte 43 % att många larm påverkade arbetsförmågan. Knappt hälften 

av sjuksköterskorna, 49 % uppgav att de justerat larmgränser någon gång med avsikten 
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att slippa höra larmen.  På frågan om de trodde att ljudlarm skulle kunna ersättas av 

visuella larm svarade 62 % av de tillfrågade att de var positiva till detta.  55 % av 

sjuksköterskorna i studien uppgav att de inte tror att chefen skulle vara villig att byta 

larmmiljö. Av sjuksköterskorna svarade 70 % att de inte skulle gå till chefen för att 

diskutera frågan, däremot uppger nästan hälften, 49 % procent av sjuksköterskorna att 

de ofta diskuterar saken med kollegerna.  

 

Meredith och Edworthy (1995) beskriver i sin studie om det höga antalet larm på 

intensivvårdsavdelningen problemet med höga ljudnivåer på sjukhus med fokus på 

medicinsk teknisk apparatur och utveckling av denna. De beskriver problemet att olika 

tillverkare ofta koncentrerar sig på att apparaten skall larma högt ”better safe than 

sorry” verkar vara tillverkarnas mantra. De olika tillverkarna verkar inte heller ha någon 

kommunikation mellan sig, vilket leder till att samma apparat, framställd av olika 

tillverkare har helt olika larmljud. Det kan också bli så att en underordnat viktig apparat 

låter högre än den utrustning som är livsviktig för patienten, vilket i förlängningen leder 

till stress hos personalen. Författarna skriver vidare att det kan vara svårt att urskilja de 

olika larmen då de drunknar i varandra. Många tillverkare har larmljud på sin utrustning 

som är alltför hög, påstridig och gäll. Personal kan bli så irriterad på ljudet att de helt 

enkelt kopplar bort larmfunktionen. Det kan i sin tur leda till potentiellt farliga 

situationer då en personal tror att en larmfunktion är aktiverad, när kollegan av irritation 

har kopplat bort den. Meredith och Edworthy (1995) nämner en undersökning där 460 

av totalt 789 tillfrågade anestesisköterskor uppgav att de någon gång kopplat bort en 

larmfunktion. Antalet olika larm på en intensivvårdsavdelning är för stort, detta skall 

ses mot bakgrund av att vi bara har förmåga att lära oss och att känna igen 8-10 olika 

ljud, detta i en ostressad situation. Antalet olika larm på en intensivvårdsavdelning 

överstiger det med god marginal. Till exempel omnämns en undersökning där personal 

fått identifiera inspelade larm från sin arbetsplats och att ca 40 % av ljuden 

identifierades korrekt.  

 

Topf (2000) skriver att i framtiden bör hänsyn tas till individers egen förmåga att kunna 

påverka utformningen av larmfunktioner på medicinsk teknisk apparatur. Hon menar att 

man på sjukhus, som ett led i detta, bör försöka utveckla tysta larmfunktioner. Hon ger i 

sin artikel exempel på hur larmfrekvensen på en intensivvårdsavdelning kan se ut. I en 

undersökning registrerades under en viss tidsperiod 33 larm, varav 10 var av den 

digniteten att de krävde sjuksköterskans omedelbara uppmärksamhet. Resterande 

krävde inte omedelbar uppmärksamhet vilket gör att man måste fundera på 

utformningen av larmfunktionen. Som Meredith och Edworthy (1995) skriver är det 

väsentligt att även tillverkare av medicinsk teknisk utrustning tar sitt ansvar i framtiden, 

och att de som planerar för vår arbetsmiljö medvetandegörs om de problem som oönskat 

ljud på arbetsplatsen inte måste utgöra, men faktiskt kan orsaka.  

 

Topf (2000) belyser också vikten av att ge individer olika hjälpmedel för att hantera 

olika stressfaktorer, som till exempel oönskat ljud. Personlig kontroll kan utövas på 

olika sätt. Den kan vara beteendemässig, alltså att man vidtar olika åtgärder för att 

reducera stressfaktorn. Den kan vara beslutsmässig, dvs. att vi uppfattar att vi har olika 

val för att reducera stressfaktorn, eller kognitiv hantering genom att vi får den 

information vi behöver om stressfaktorn eller att vi kan lära oss att tänka på annat, till 

exempel genom meditation. Det är skillnad på önskad kontroll respektive upplevd 
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kontroll. Här är önskad kontroll liktydig med graden av uppfattat hot/stimuli och en 

vilja att reducera dessa oönskade stimuli. Upplevd kontroll definieras som en individs 

märkbara kontrollförmåga som svar på oönskat stimuli. I olika undersökningar kan man 

enligt Topf (2000) se att om individer har en hög nivå av önskad kontroll men en låg 

upplevd kontroll så blir förmågan att hantera stress sämre.  

 

Tillfredställelse på arbetet 

Tillfredställelse på arbetet tycks påverkas mer av bullernivåerna än av 

arbetsbelastningen. Leather et al. (2003) visar i en kvantitativ studie på att det finns en 

signifikant samband mellan arbetspåfrestning och buller för arbetstillfredsställelsen. 

Arbetstillfredsställelsen förblev relativt konstant under låg bullerpåverkan oavsett om 

arbetspåfrestningen var låg eller hög. Däremot såg man att vid hög bullernivå sjönk 

arbetstillfredsställelsen då arbetspåfrestningen samtidigt var hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Hur tillfredsställelsen på arbetsplatsen påverkas av arbetspåfrestning och 

buller. (Leather et al, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Leather et al. (2003) studerade i vilken grad buller bidrog till att försökspersonerna 

upplevde sjukdomskänsla utlöst av buller. De fick på SID skalan uppge sjukdomskänsla 

i samband med bullerpåverkan och samtidig låg/hög arbetspåfrestning. Fergusons SID 

skala, Symptoms of Infectious Disease är en subjektiv skala där man som ett mått på 

upplevelse av hälsa och välmående mäter frekvensen av 17 vanliga infektions symtom 

såsom huvudvärk, ledvärk, frusenhet, feberkänsla och nedsatt aptit Vid låga bullernivåer 

var SID relativt konstant oavsett låg eller hög arbetspåfrestning. Men vid höga 
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bullernivåer finner man en signifikant ökning av SID när arbetspåfrestningen ökar från 

låg till hög 

 

 
 

Figur 2. Hur sjukdomskänsla påverkas av arbetspåfrestning och buller. ( Leather et al, 

2003). 

 

Många sjuksköterskor uppger försämrad sömn efter en intensiv dag med många larm.  

Ryherd et al. (2008) redovisar i sin kvantitativa studie resultatet av en 

enkätundersökning att 38 % av sjuksköterskorna uppger att de sover sämre efter en 

intensiv dag med mycket larm. Irritation, trötthet och koncentrationssvårigheter relaterat 

till buller var också något som många uppgav. 

 

Blomkvist, Eriksen, Theorell, Ulrich och Rasmanis (2005) har i sin kvantitativa studie 

om akustiska förhållandens inverkan på arbetsmiljön påvisat att genom att förbättra 

rumsakustiken kan man uppnå en förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Lägre bullernivåer 

leder till en ökad tillfredsställelse hos personalen, som under tiden för studien med olika 

sorters takplattor, reflekterande/ ljudabsorberande kände sig mindre spända och 

upplevde att irritationen minskade under tiden med ljudabsorberande takplattor. 

 

Morrison, Haas, Shaffner, Garret och Fackler (2003) visar på ett samband mellan högre 

ljudnivå, ökad stress och ökad irritation. Man fann att varje ökning av 10 dB gav en 

ökning av 27 poäng i stressbedömningen (på en 100 poäng skala) och en ökning med 30 

poäng i irritationsbedömningen (även där på en 100 poäng skala). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

När vi inledde vår litteratursökning hade vi för avsikt att söka efter kvalitativa studier 

där sjuksköterskornas upplevelse av buller stod i fokus. Då vi fann ett begränsat antal 

kvalitativa artiklar inom detta område bestämde vi oss efter kontakt med en av 

artikelförfattarna för att vidga sökningen till att omfatta även kvantitativ forskning och 

inte enbart med inriktning mot sjuksköterskor utan att även granska på människors 

upplevelse av buller i andra miljöer. Vi beslutade oss för att välja litteraturöversikt som 

modell för vårt arbete för att kunna granska och jämföra resultat av såväl kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Arbetet med att söka och samla artiklar har varit mycket 

tidsödande, men samtidigt intressant.  

 

Vi upplevde svårigheter att hitta artiklar som riktigt svarade på vårt syfte  och antar att 

det beror på att forskning hittills allra mest fokuserat på patienters exponering för buller 

med tanke på deras hälsa.  Många artiklar som belyser intensivvården är fokuserade på 

ljudmätning och med patientfokus och med förslag på förbättringsåtgärder med tanke på 

akustisk miljö på arbetsplatsen. Ljudforskning är tvärvetenskaplig och vi har hittat 

artiklar inom såväl vårdvetenskap som psykologiska och tekniska forum. I samhället i 

stort pågår en intensiv forskning med inriktning på hälsoeffekter av buller. 

 

Vi menar att man kan dra slutsatser utifrån forskning med ljudmiljö i fokus som utförts 

på andra typer av arbetsplatser än intensivvårdsavdelningar. Denna forskning visar 

resultat som är tillräckligt allmängiltiga för att kunna appliceras på vilken arbetsplats 

som helst, en kontorsmiljö med fläktar och dataskärmar, ett flygledartorn med många 

sorters information att väga in, en sjuksköterskeexpedition på intensivvårdsavdelningen 

med många skärmar att bevaka och larmljud att ta ställning till. Oavsett arbetsplats  

påverkas individen negativt av buller. 

 

Vi har i analysen använt oss av sex kvantitativa vetenskapliga artiklar och tre kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har lästs upprepade gånger av oss alla tre. Efter att 

vi hittat likheter och skillnader i artiklarna, började arbetet med att formulera teman. Till 

samtliga teman har vi använt både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Under arbetets 

gång har våra subteman förändrats innan de slutligen fastställdes. Ur dessa subteman 

framträdde teman. Eftersom vi har varit tre författare med olika erfarenheter, har vi haft 

olika infallsvinklar. Detta har lett till diskussioner där vi slutligen enats, och kommit 

fram till ett gemensamt arbete. 

 

Resultatdiskussion 

 

Med utgångspunkt från vårt resultat kan vi konstatera att buller påverkar människor på 

många olika sätt både fysiskt och psykiskt. Det finns all anledning att försöka komma 

till rätta med bullernivåerna på alla platser där människor arbetar och vistas. Det finns 

forskning som klart visar på att buller påverkar människors arbetskapacitet negativt vid 
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komplicerade uppgifter. Intensivvårdsavdelningen är en dokumenterad bullrig 

arbetsplats där det ställs höga krav på sjuksköterskorna att snabbt kunna fatta riktiga 

beslut och slutsatser om åtgärder utifrån information som kan vara både verbal och 

visuell. Vi har på vår arbetsplats på intensivvårdsavdelningen ofta diskussioner om 

bullerstörning och dess effekter. Vårt syfte med arbetet var att lära oss mer om vilka 

effekter buller har på människor för att bättre förstå vad det kan innebära för 

konsekvenser för oss i vårt arbete som sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen. 

 

Hughes och Jones (2001) skriver i sin artikel om påverkan av ovidkommande ljud, att 

oavsett intensitet, stör ovidkommande ljud arbetsförmågan betydligt. Särskilt om det 

handlar om kognitiva uppgifter. Det är också så, att den skadliga effekten inte avtar när 

ljudet fortgår. För uppgifter som har med korttidsminne att göra, får ljudet, om det är ett 

ljud som varierar akustiskt, makt att avbryta den pågående uppgiften. Vi kan inte blunda 

med öronen eller lyssna bort på samma sätt som vi kan blunda med våra ögon eller titta 

bort. Buller har potentiellt negativa konsekvenser för hälsan, både direkt på så vis att det 

påverkar anställdas välbefinnande, stress och irritation och indirekt genom att det utgör 

ett hot för arbetsprestationen på arbetsplatser som handlar om hälso- sjukvård och 

säkerhet. I de två tabeller som redovisas i resultatdelen framkommer, en tydlig koppling 

mellan bullernivåer på arbetet satt i relation till arbetstillfredsställelse och 

sjukdomskänsla hos arbetstagarna. Det står alltså klart att buller har en mycket stor 

påverkan på arbetstagaren när denne blir utsätt för hög arbetsbelastning (Leather et al., 

2002). 

 

I vårt resultat framkom att alla individers arbetsprestation påverkas olika av buller, 

eftersom ljudkänslighet är subjektivt. Flera av artiklarna omnämner också att kvinnor är 

mer ljudkänsliga än män (Kjellberg et al., 1996; Topf, 2000).  Mot bakgrund av att de 

flesta som arbetar inom vården är kvinnor så bör man kanske fundera över om mer 

hänsyn ska tas till utformningen av ljudmiljön, när man planerar en arbetsplats inom 

vården.  Blomkvist et al. (2005) visar med sin forskning att ljudabsorberande takplattor 

ledde till en ökad tillfredsställelse hos personalen, de uppgav minskad irritation och 

stress vid den lägre uppkomna bullernivån. Även Morrison et al. (2003) redovisar i sin 
artikel att en ökning av bullernivån gav en tydlig stressökning. Topf (2000) skriver att vi 

måste ha en modell för att kunna hantera den stress som uppstår av oönskat ljud i 

sjukhusmiljö. Denna modell ska fungera som hjälpmedel både för patient och för 

vårdare. Det finns ett stort stöd för uppfattningen att ljud på sjukhus är att betrakta som 

en stressfaktor. Hon skriver vidare om vikten av att ha kunna påverka för att kunna 

reducera omgivande stressfaktorer. Stress är subjektivt och vi får fysiska symptom om 

vi inte känner att vi kan utöva kontroll och hantera den utlösande stressfaktorn, som kan 

vara oönskat ljud. Kan vi utöva kontroll minskar stressen, om vi däremot inte känner 

kontroll och inte heller kan vänja oss till situationen, så uppstår en känsla av utmattning, 

och om det fortgår, en sjukdomskänsla. Att medvetandegöra människors olikheter och 

arbeta utifrån det, är ett sätt att komma åt problemet med stress orsakat av ljud i 

sjukhusmiljö, enligt Topf, (2002). 

 

Arbetssituationen är något som påverkar sjuksköterskans ljudkänslighet skriver 

Morrison et al. (2003). De beskriver hur sjuksköterskor som arbetade med svårt sjuka 

barn uppvisade högre ljudkänslighet. Detta känner vi igen från vår egen arbetssituation 

på intensivvårdsavdelningen, där vi ofta upplever att flera omgivande stressfaktorer 
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förstärker vår ljudkänslighet. Dessa stressfaktorer kan vara stort antal patienter, svårt 

sjuka patienter, ständiga avbrott i samtal och arbetsuppgifter, många ljud och 

ovidkommande larm. I en sådan arbetssituation är det svårt att sortera och värdera 

information, vilket krävs för att utföra komplexa arbetsuppgifter.  Förmågan att utföra 

komplexa arbetsuppgifter påverkas negativt vid buller enligt Socialstyrelsen (2008). 

 

Meredith och Edworthy (1995) poängterar i sin artikel att problemen med de många 

olika larmen från teknisk apparatur, samt även den allt högre ljudnivån, är ett växande 

problem på våra intensivvårdsavdelningar. I en studie av Cropp, Woods, Raney och 

Bredle (1994) har man låtit 100 sjukvårdspersonal, olika kategorier, lyssna på och 

identifiera inspelade larm från avdelningens apparatur. Endast 50 % av de kritiska 

larmen och så få som 40 % av de mindre allvarliga larmen blev korrekt identifierade. 

Författarna vill dock inte lägga betoningen på personalens bristande kunskaper utan 

snarare på det alltför stora antalet larm. Man refererar till en studie där det beskrivs hur 

man under en tre veckors period på en IVA registrerade 1 455 larm. Bara en åttondel, 

0,5 % av dessa visade på något potentiellt allvarligt problem som behövde omedelbar 

åtgärd. Meredith och Edworthy (1995) skriver också att det kan vara svårt att urskilja de 

olika larmen då de drunknar I varandra. Vårt resultat visar också att tron på den egna 

förmågan att påverka bullernivåerna är viktig. Kjellberg et al. (1996) visar i sin 

forskning att de personer som trodde sig kunna påverka sin bullermiljö också var de 

som uppgav störst frustration över bullret. Topf (2000) fann i sin studie att med en 

upplevd låg kontroll blir förmågan att hantera stress sämre. På en 

intensivvårdsavdelning har personalen begränsade möjligheter att kontrollera 

bullernivåerna. Möjlighet finns att justera larmgränser för varje individ. Detta leder till 

nästa problem skriver Meredith och Edworthy (1995), att man kan bli så irriterad på 

larmljudet att man helt enkelt kopplar bort larmfunktionen. Studien från NIVA på 

Sahlgrenska tyder på samma resultat, sjuksköterskor kopplar bort larm ljud för att få att 

en bättre arbetsmiljö (Ryherd et al., 2008). Denna åtgärd har vid några tillfällen lett till 

anmälningsfall då sjuksköterskor kopplat bort larmfunktioner och patienter blivit 

lidande (Riskronden, 2004).  

 

Något som förvånade oss var att i några av artiklarna framkom det att personalens 

samtal utgjorde en av de större ljudkällorna. Bailey och Timmons (2005) visar med sin 

forskning att personalens samtal är en stor källa till de höga ljudnivåerna. Ljudnivåer 

som var mycket över de rekommenderade uppmättes. Detta fick oss att fundera över hur 

mycket de allmänt höga ljudnivåerna på intensivvårdsavdelningen bidrar till att höja 

samtalstonen hos personalen.  Även Christensen (2007) skriver att personalens samtal, 

som det blivit rapporterat om tidigare, alltjämt verkar vara ett pågående problem. Samtal 

måste dock få lov att förekomma på en intensivvårdavdelning såväl som på andra 

arbetsplatser. Detta är en viktig del i trivseln på arbetsplatsen. Naturligtvis är 

ovidkommande diskussioner, när man är i en patients omedelbara närhet, inte 

acceptabelt. 
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Slutsats 

 

Avsikten med vårt arbete var att lära oss mer om hur buller påverkar oss för att kunna 

förmedla detta till kollegor och ledning. Uppfattningen att man vänjer sig vid buller om 

man vistas i det under en längre tid är enligt flera författare felaktig, motsatsen är 

troligare. Vi menar att bullret som ständigt omger oss på intensivvårdsavdelningen 

påverkar vår arbetsprestation negativt. Tillsammans har vi många års erfarenhet av 

arbete inom intensivvård. Vi upplever att ljudnivån på vår arbetsplats hela tiden ökar i 

takt med att ny apparatur tillkommer. Detta får oss att fundera över med vilka argument 

vi kan fortsätta att ha dessa höga ljudnivåer på våra intensivvårdavdelningar, då det 

finns så mycket belägg för att buller medför hälsorisker för både personal och patienter? 
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BILAGA 1 

 

 Problem/ 

syfte 

Metod och  

Perspektiv 

Resultat 

 
Titel 
Noise, stress, 

and annoyance 

in a pediatric 

intensive care 

unit. 

Förf 
Morrison et al. 

Tidsk 
Critical care 

medicine 

År 
2003 

 

Att mäta och 

beskriva 

sjukhusbuller och 

avgöra om man kan 

påvisa samband 

mellan buller och 

stress i vården. 

 

Kvantitativ metod. 

11 frivilliga 

sjuksköterskor. 

Audiogram 

Holltermonitorering, 

Amylasnivån i 

saliven och HF 

mättes.  

Sjuksköterske- 

Perspektiv 

 

Att buller är en 

bidragande orsak till 

högre HF och takycardi 

hos sjuksköterskor och 

att den också leder till 

stress och irritation. 

Att erfarenhet leder till 

en högre toleransnivå 

gentemot buller. 

Titel 
Noise, 

psychosocial 

stress and 

their 

interaction in 

the workplace. 

Förf 
Leather et al. 

Tidsk 
Journal of 

environmental 

psycology 

År 
2003 

 

Att undersöka om 

högre bullernivåer 

associerar till lägre 

arbetstillfredsställel-

se, sämre 

engagemang på 

arbetsplatsen och 

sämre välmående. 

Samt om utsattheten 

för buller och 

arbetsstress 

samspelar på så sätt 

att lägre 

bullernivåer 

fungerar som en 

buffer mot negativa 

effekter av 

arbetspåfrestning, 

engagemang på 

arbetsplatsen och 

välmåendet. 

 

Kvantitativ metod. 

Frågeformulär till 

143 

kontorsanställda 

Mellan 21 och 76 år 

44% män och 56% 

kvinnor. 

Kontorsanställdas 

perspektiv 

 

Att när både buller och 

arbets-belastningen är 

som högst, så är 

förmågan att handskas 

med situationen som 

lägst. Samtidigt är den 

negativa 

inverkan på 

arbetstillfredsställels-en 

som högst. 



 22 

 Problem/ 

syfte 

Metod och  

Perspektiv 

Resultat 

 
Titel 
Acoustics and 

psychosocial 

environment 

in intensive 

coronary care. 

Förf 
Blomkvist et 

al. 

Tidsk 
Occupational 

and environ- 

mental 

medicine 

År 
2005 

 

 

Att undersöka 

inverkan av olika 

akustiska 

förhållanden på 

arbetsmiljön och 

personalen på en 

arbetsplats. 

Kvantitativ metod. 

Man ändrade 

akustiken i rummen 

genom att byta 

takplattor, mellan 

ljudreflekterande 

och 

ljudabsorberande. 

36 sjuksköterskor  

som arbetade 

vardagar och 

vardagsnätter, fick 

svara i 

frågeformulär. Även 

akustiska mätningar 

gjordes. 

Sjuksköterske-

perspektiv 

 

Att en lägre bullernivå 

leder till en ökad 

tillfredsställelse hos 

personalen. 

Titel 
The effects of 

nonphysical 

noise 

characteristics, 

ongoing task 

and noise 

sensitivity on 

annoyance and 

distraction due 

to noise at 

work 

Författare 
Kjellberg et al 

Tidskrift 
Journal of 

Environmental 

Psychology 

Årtal 
1996 

Syftet med studien 

är på att utvärdera 

hur olika faktorer 

bidrar till  den 

upplevda 

bullerstörningen på 

arbetsplatsen 

Kvantitativ metod 

Studien är utförd  på 

tre sorters 

arbetsplatser, 

kontor, industri och 

laboratorium. Man 

mätte ljudet på varje 

enskild arbetsplats. 

439 personer fick 

svara på en enkät 

med frågor om 

buller och faktorer 

som upplevs 

påverka 

irritationsgrad. 

 

Studien visar att faktorer 

som man inte själv kan 

påverka t.ex. andra 

personers samtal och 

telefon signaler är de som 

uppfattas som mest 

störande. Yngre störs i 

högre grad än yngre och 

kvinnor störs mer än 

män. De som har alltför 

hög respektive alltför låg 

arbetsbelastning störs 

mer. 
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 Problem/ 

syfte 

Metod och  

Perspektiv 

Resultat 

 
Titel 
Are there too 

many alarms 

in the 

intensive care 

unit? An 

overwiev of 

the problems. 

Författare 
Meredith & 

Edworthy 

Tidskrift 
Core Nursing 

Årtal 
1995 

Artikeln fokuserar 

på antalet larm och 

de olika typer av 

larm som återfinns 

på IVA. Författarna 

frågar sig och 

försöker ge svar på 

problemet med hur 

höga ljudnivåer ska 

lösas i framtiden. 

Kvalitativ metod. 

Personal och patient 

perspektiv. 

Författarna har läst 

och samlat 

information i annan 

literatur. 

Att det behövs mer 

forskning på området och 

att tillverkare av teknisk 

apparatur och ansvariga 

inom vården måste arbeta 

mer aktivt med denna 

fråga. 

Titel 
Noise and 

Mental 

Performance: 

Personality 

Attributes and 

Noise 

Sensitivity 

Författare 
Belojevic, 

Jakovljevic & 

Slepcevic 

Tidskrift 
Noise & 

Health 

Årtal 
2003 

Att försöka 

klarlägga hur en 

individs 

personlighet spelar 

roll ifråga om hur 

ljudkänslig man är 

och hur individen 

kan hantera 

störande ljud. 

Kvalitativ metod där 

författarna har 

granskat annan 

litteratur i ämnet 

och under en period 

av tolv år granskat 

olika personligheter 

utifrån studier som 

gjorts, egna och 

andras. 

Författarna kommer fram 

till att personligheten har 

en stor inverkan på hur 

en individ kan hantera 

omgivande stressfaktorer 

som till exempel störande 

ljud. 
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 Problem/ 

syfte 

Metod och  

Perspektiv 

Resultat 

 
Titel 
Hospital noise 

pollution: an 

environmental 

stress model 

to guide 

research and 

clinical 

interventions. 

Författare 
Topf 

Tidskrift 
Core Nursing 

Årtal 
2000 

Att konstruera och 

framlägga en 

modell för hur 

individer bättre ska 

kunna hantera 

omgivande 

stressfaktorer som 

till exempel 

störande ljud. 

En kvalitativ metod 

där författaren med 

hjälp av annan 

litteratur och 

undersökningar 

framlägger förslag 

på olika sätt att 

hantera stress. 

Personal och 

patientperspektiv. 

Att det är nödvändigt att i 

vården kunna identifiera 

de stressfaktorer som 

finns, och om man inte 

kan avlägsna dem hitta 

olika metoder för att 

hantera dem. 

Titel 
Characterizing 

Noise and  

perceived 

work 

environment 

in a 

neurological  

intensive care 

unit 

Författare 
Ryherd & 

Persson  

Waye 

Tidskrift 
Acoustical 

Society 

of America 

Årtal 
2007 

Studien vill bidra 

till 

att ge en 

grundligare 

beskrivning av  

buller inom intensiv 

vården och hjälpa 

till med förståelsen 

för hur ljudmiljön 

kan ha 

en nedbrytande 

effekt 

på dem som 

befinner 

sig i den.  

 

 

 

 

Kvantitativ metod. 

Studien utgår ifrån 

ett sjuksköterske 

perspektiv. 

Decibelmätning 

under fem dagar. 

Enkät undersökning 

till 47 personal, 16 

undersköterskor och 

31 sjuksköterskor 

från en neurologisk 

intensivvårdsavdel 

ning i Sverige. 

 

Något högre ljudnivåer 

uppmättes dagtid än 

nattetid. 

91 % av sköterskorna 

svarade att buller 

påverkade dem i deras 

dagliga arbetsmiljö. 

Många uppgav att de 

upplevde att buller 

påverkade dem med 

trötthet, huvudvärk och 

koncentrationssvårigheter 

till följd. 



 25 

 Problem/ 

syfte 

Metod och  

Perspektiv 

Resultat 

 
Titel 
Low 

frequency 

noise 

”pollution” 

interferes with 

performance 

Författare 
Persson Waye 

et al. 

Tidskrift 
Noise and 

health 

årtal 
2001 

 

Att studera om 

lågfrekvent buller 

påverkar prestation 

och irritation. 

Kvantitativ metod 

Via annons anmälde 

sig 19 kvinnor och 

13 män till 

undersökningen. De 

fick själva uppge 

om de var känsliga 

för buller i 

allmänhet och 

lågfrekvent buller i 

synnerhet. 

I ett test rum fick de 

utföra fyra 

testuppgifter under 

lågfrekvent buller 

och utan inverkan 

av lågfrekvent 

buller. 

 

Studien tyder på att 

lågfrekvent buller i 

nivåer som normalt 

förekommer i 

kontorslokaler och 

kontrollrum, kan påverka 

prestationen vid mer 

krävande verbala 

uppgifter. 

Personerna som uppgav 

sig vara mest känsliga för 

lågfrekvent buller 

presterade sämre och 

upplevde också störst 

irritation under testet 

med lågfrekvent buller. 
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