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Sammanfattning 
Bakgrund: En yrkesgrupp som exponeras för buller är arbetstagare på återvinningscentraler. 

Forskning visar att buller kan ge hörselskador och påverka arbetsprestationen. Forskning visar 

också att ototoxiska ämnen eller vibrationer i samverkan med buller kan förstärka en 

hörselskadande effekt. Det finns få studier som har undersökt arbetsmiljön på 

återvinningscentraler. 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka arbetstagarnas exponering för buller på en 

av Uppsala Vatten och Avfall AB:s återvinningscentraler. Syftet var även att undersöka 

arbetstagarnas upplevelse av bullret. Slutligen har syftet varit att undersöka om ototoxiska 

ämnen och vibrationer i samverkan med buller kan utgöra riskfaktorer som kan innebära ökad 

risk för hörselskador. 

 

Metod: För att undersöka arbetstagarnas exponering för buller genomfördes bullermätningar 

under två representativa dagar. En kvalitativ intervju genomfördes för att undersöka 

arbetstagarnas upplevelser av buller och påverkan på arbetsprestationen. Två observationer 

genomfördes med syfte att undersöka faktorer som kan påverka risken för exponering av 

ototoxiska ämnen och vibrationer.  

 

Resultat: Resultatet från bullermätningarna visar att den dagliga bullerexponeringsnivån är 

79,7 dB(A). Den högsta maximala ljudtrycksnivån är 113,9 dB(A) och det högsta 

impulstoppvärdet är 136,6 dB. Resultatet visar att arbetstagarna upplever störande ljud främst 

vid slängning av avfall i tomma containrar och vid hantering av burar för elavfall. Resultatet 

visar även att risken för att exponeras för ototoxiska ämnen, nära de hygieniska gränsvärdena, 

bedöms som låg. Risken för att exponeras för vibrationer, över insats- och gränsvärden, 

bedöms som låg.    

 

Slutsats: Slutsatsen är att den uppmätta dagliga bullerexponeringsnivån och den maximala 

ljudtrycksnivån understiger Arbetsmiljöverkets insats- och gränsvärden. Det högsta uppmätta 

impulstoppvärdet överstiger Arbetsmiljöverkets insatsvärden. Ett flertal förslag till åtgärder 

har tagits fram utifrån resultaten för att sänka ljudnivåerna. Bullerdämpning av containrar 

(främst fraktionerna metall, trä och resårmöbler) och uppsättning av bullerabsorbenter i 

kallhuset för elavfall rekommenderas. Slutsatsen är också att risken för att exponeras för 

ototoxiska ämnen och vibrationer i samverkan med buller bedöms som låg. För att minska 

risken för exponering för ototoxiska ämnen rekommenderas att erforderlig skyddsutrustning 

används vid hantering av farligt avfall. Det rekommenderas att ej slå sönder elavfall för att 

minska risken för exponering av bly och kvicksilver.   



 
 

Abstract 
Background: An occupational group exposed to noise are workers at recycling centres. 

Research has shown that exposure to noise can lead to hearing loss and affect work 

performance. Research has also shown that ototoxic substances or vibration in combination 

with noise can enhance the hearing loss effect. There are few studies that have examined the 

work environment at recycling centres. 

 

Aim: The aim with this study was to examine the workers exposure to noise at one of Uppsala 

Vatten och Avfall AB:s recycling centres. The aim was also to examine the workers 

subjective responses to noise. Finally, the aim was to examine if ototoxic substances and 

vibration in combination with noise can constitute risk factors that may increase the risk of 

hearing loss. 

 

Method: To examine the workers exposure to noise, noise measurements were carried out 

during two representative days. A qualitative interview were carried out to investigate the 

workers subjective responses to noise and effects on work performance. Two observations 

were carried out with the purpose to examine factors that can affect the risk from ototoxic 

substance-  and vibration exposure. 

 

Results: The results from the noise measurements shows that the daily noise exposure level is 

79,7 dB(A). The highest maximum sound pressure level is 113,9 dB(A) and the highest peak 

sound pressure level is 136,6 dB. The results show that the workers experience annoying 

noise levels primarily when disposing waste in empty containers and when handling cages for 

electric waste. The results also show that the risk of ototoxic substance exposure, near 

occupational exposure limit, is considered to be low. The risk of vibration exposure, over 

action- and limit values, is considered to be low. 

 

Conclusion: The conclusion is that the measured daily noise exposure level and the maximum 

sound pressure level are below the Swedish Work Environment Authority´s action- and limit 

values. The highest measured peak sound pressure level exceeds the Swedish Work 

Environment Authority´s action value. A number of suggested actions has been compiled 

based on the result, to decrease noise exposure. Noise reduction in containers (in particular 

the fractions metal, wood and furniture with composite materials) as well as installation of 

noise absorbers in the cold store for electric waste is recommended. The conclusion is also 

that the risk of exposure to ototoxic substances and vibration in combination with noise is 

considered to be low. To reduce the risk of ototoxic substance exposure it´s recommended 

that the required protective equipment is used when handling hazardous waste. It´s 

recommended not to break electric waste to reduce the risk of lead and mercury exposure.         
  



 
 

Ordförklaringslista 
A-vägd ljudtrycksnivå – Mätt med A-vägt filter som tar bort låga frekvenser och efterliknar 

människans känslighet för ljud. 

 

C-vägd ljudtrycksnivå – Mätt med C-vägt filter som tar med låga frekvenser inom det hörbara 

frekvensområdet. 

 

Förbehandlingsanläggning – Anläggning som tar emot exempelvis elektriskt och elektroniskt 

avfall. På förbehandlingsanläggningar genomförs manuell demontering av avfall som innebär 

att produkter plockas isär och metaller avlägsnas. En del förbehandlingsanläggningar utför 

även krossning och malning av avfall, som innebär att avfallet storleksreduceras. Avfallet kan 

därefter återvinnas eller deponeras. 

 

Habituering  - En inlärningsprocess som innebär att människan slutar reagera på sådant som 

inte är viktigt.  

 

LEX,8h – Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå normaliserad till en åttatimmars arbetsdag. 

 

L’EX,8h - Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå normaliserad till en åttatimmars arbetsdag 

inklusive mätosäkerhet. 

 

LpAeq – Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå över en viss tidsenhet. 

 

LpAFMax – Maximal A-vägd ljudtrycksnivå mätt med tidsvägning Fast. 

 

LpCpeak – Impulstoppvärde C-vägd ljudtrycksnivå mätt med stigtid mindre än 50 

mikrosekunder.  

 

Ototoxiska ämnen - Kemiska ämnen som vid inandning eller hudexponering kan skada 

innerörats eller hörselnervens funktion och därigenom orsaka akut eller kronisk 

hörselnedsättning och/eller balansstörning. 
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1. Bakgrund 
Buller är idag ett stort arbetsmiljöproblem där exponering sker inom många olika branscher. 

Buller kan ge hörselskadande effekter såsom hörselnedsättning och tinnitus. 

Arbetsprestationen kan även påverkas av buller, då buller kan vara tröttande och stressande 

samt maskera tal (Bohgard et al. 2015, ss. 221-231). Långvarig exponering för buller kan leda 

till förhöjt blodtryck och sömnsvårigheter (Johansson 2002, ss. 55-57) Forskning har 

dessutom visat att exponering för ototoxiska ämnen eller vibrationer i samverkan med buller 

kan förstärka den hörselskadande effekten (Arlinger 2013).  

 

En yrkesgrupp som är exponerade för buller i sitt arbete är arbetstagare på 

återvinningscentraler. Återvinningscentraler är bemannade anläggningar som har till uppgift 

att hantera privatpersoners grovavfall (exempelvis trä, möbler och metall), farligt avfall 

(kemikalier) och elektriskt- och elektroniskt avfall (elavfall) (Engkvist och Eklund 2008). 

Buller på återvinningscentraler kan uppkomma vid packning av avfall och containerbyten. 

Fler exempel på bullerkällor är slängning av avfall i containrar samt buller från lastbilar och 

bilar (Engkvist 2009a). Arbetsuppgifterna på en återvinningscentral kan även bestå i att köra 

arbetsfordon såsom exempelvis hjullastare, traktorer och grävmaskiner (Sundin 2009). Vid 

användning av dessa arbetsfordon finns det risk för exponering av vibrationer.   

1.1 Avfallshantering 

I Sverige och resten av Europa tillämpas avfallshierarkin som beskriver hur avfall ska 

hanteras (se Bilaga 1). Det första steget i hierarkin är att förebygga uppkomst av avfall. Det 

andra steget är återanvändning där avfallet kan ersätta nytt material. Det tredje steget är 

materialåtervinning eller biologisk återvinning. Exempel på detta är återvinning av metaller 

från elavfall. Det fjärde steget är energiutvinning, som innebär att avfall förbränns vilket kan 

ge både fjärrvärme och el. Det sista steget, deponering, används när avfall inte kan hanteras i 

något av de föregående stegen (Avfall Sverige 2017a). Det är kommunerna som ansvarar för 

insamlandet av hushållsavfall. Detta kan ske med hjälp av tömning av avfall vid hushållet, 

insamling på återvinningsstationer (förpackningar/tidningar) eller insamling på 

återvinningscentraler (Engkvist och Eklund 2008).  

 

Avfallshantering skiljer sig åt i Sverige jämfört med resten av Europa. Endast cirka 0,7 

procent av hushållsavfallet i Sverige deponerades under 2017. Detta kan jämföras med andra 

länder inom Europeiska Unionen (EU) där andelen av det deponerade hushållsavfallet 

uppgick till 28 procent under samma år (Avfall Sverige 2017a). Utvecklingen av bemannade 

återvinningscentraler har en betydande inverkan i att Sverige har så låg andel deponerat avfall 

(Engkvist 2009b).  

1.2 Återvinningscentralens roll 

I dagsläget finns det cirka 600 återvinningscentraler i Sverige (Avfall Sverige 2017a). Dessa 

återvinningscentraler kan vara kommunalt ägda, där de drivs i egen regi eller på entreprenad. 

Återvinningscentralernas uppgift är att vara en service för kommuninvånarna som därmed har 

möjlighet att lämna hushållsavfall. Vissa återvinningscentraler tar dessutom emot avfall från 

företagare mot en kostnad. Återvinningscentralernas uppgift är även att ta emot farligt avfall, 
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vilket minimerar spridningen av giftiga ämnen i naturen. För en del fraktioner gäller 

producentansvar som innebär att det är producenterna som ska stå för kostnaderna kopplade 

till avfallshanteringen. Exempel på produkter som omfattas av producentansvar är elavfall, 

tidningar och förpackningar. Detta innebär att ansvaret för avfallshanteringen för de olika 

fraktionerna på en återvinningscentral är delat mellan producenterna och kommunen. 

Återvinningscentralerna fyller därmed en viktig funktion i att samla in produkter som 

omfattas av producentansvar till material- och energibolag, vilket leder till ett minskat behov 

att utvinna naturresurser (Engkvist och Eklund 2008).  

 

Producenterna av elavfall ansvarar för att se till att det finns insamlingssystem. I Sverige finns 

två aktörer som ansvarar för att samla in elavfall, El-Kretsen AB och Elektronikåtervinning i 

Sverige. Det elavfall som samlas in på återvinningscentraler skickas via transportbolag till 

förbehandlingsanläggningar (Julander et al. 2012).   

1.3 Uppsala Vatten och Avfall AB 

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalägt bolag som ansvarar för hantering och 

återvinning av hushållsavfall, förse kommuninvånarna med rent dricksvatten, producera 

biogas samt hantera avlopp. Verksamheten driver åtta återvinningscentraler i egen regi. 

Verksamheter som driver återvinningscentraler omfattas av ett arbetsmiljöansvar enligt 

arbetsmiljölagstiftningen. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare ansvariga för att arbete kan 

utföras utan risk för ohälsa och olycksfall (SFS 1977:1160). Verksamheten har påbörjat ett 

program som innebär att samtliga arbetstagare har möjlighet att genomgå hälsokontroller. 

Arbetstagare som utsätts för buller ska även erbjudas hörselundersökning, däribland 

arbetstagare som arbetar på återvinningscentralerna. Som en del i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet har Uppsala Vatten och Avfall AB efterfrågat en undersökning av 

arbetstagarnas bullerexponering på deras återvinningscentraler, då detta tidigare inte har 

utförts.  

 

En av verksamhetens återvinningscentraler är Librobäck, som är en av de större 

återvinningscentralerna i Uppsala. Återvinningscentralen har öppet dagligen, där både 

privatpersoner och småföretagare kan lämna sitt avfall. Under år 2016 genomfördes en 

ombyggnation av hela återvinningscentralen. Bild 1 visar en översiktlig layout för den 

aktuella centralen. De fraktioner som sorteras som grovavfall är brännbart, trä, gips, wellpapp, 

metall, trädgårdsavfall, däck, resårmöbler och sten/betong. Grovavfallet sorteras i containrar, 

som är på en ramp utan tak. Insamling för elavfall, farligt avfall och återanvändbara produkter 

är under tak. Behållare för insamling av förpackningar i kartong och metall samt insamling för 

tidningar och glas finns även på området.  
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Bild 1 visar layout över Librobäcks återvinningscentral (bild tagen från Uppsala Vatten och Avfall AB 

2016). 

1.4 Motivering till studien 

Som tidigare nämnts förekommer exponering för buller, farligt avfall och vibrationer på 

återvinningscentraler. Enligt Engkvist (2009b) finns få internationella studier som har 

undersökt arbetsmiljön inom avfallsbranschen. På grund av att övriga länders avfallshantering 

skiljer sig åt jämfört med Sverige finns det brist på kunskap som går att överföra till det 

svenska hanteringssystemet för avfall (Engkvist 2009b). Ett svenskt forskningsprogram har 

publicerat ett flertal studier kring arbetsmiljön på återvinningscentraler i Sverige (Engkvist 

2008a). Dock har inga tidigare studier undersökt bullerexponering samt risk för samverkande 

effekter mellan buller och ototoxiska ämnen/vibrationer.  

 

Statistik över avfallsmängder visar att de senaste åren har mängden grovavfall och farligt 

avfall som slängs på återvinningscentraler ökat (Avfall Sverige 2017a). Eftersom 

avfallsbranschen är en expansiv bransch, samt att det finns få studier som har studerat buller, 

ototoxiska ämnen och vibrationer är det viktigt att arbetstagare på återvinningscentraler har en 

god arbetsmiljö utan risk för ohälsa i sitt arbete. Detta är viktigt då studier har visat att buller 

kan ge upphov till hörselskador och kan påverka arbetsprestationen. Det är även viktigt att 

undersöka för att komma med förslag på förbättringsåtgärder i syfte att minska riskerna för 

hörselskador bland arbetstagarna.  

2. Syfte 
Syftet med examensarbetet var att undersöka bullerexponering för arbetstagare på 

en  återvinningscentral och att undersöka arbetstagarnas upplevelse av buller. Syftet var även 

att bedöma om ototoxiska ämnen eller vibrationer i samverkan med buller kan utgöra 

riskfaktorer som kan innebära ökad risk för hörselskador. I examensarbetet ingår att ge förslag 

på förbättringar utifrån resultaten. 

2.1 Frågeställningar 

För att uppnå syftet har fyra frågeställningar tagits fram och dessa är: 
 Vilka ljud upplever arbetstagarna som störande? 
 Upplever arbetstagarna att bullerexponeringen påverkar arbets-prestationen? 
 Vilka ljudtrycksnivåer exponeras arbetstagarna för? 
 Finns det en risk att arbetstagarna exponeras för ototoxiska ämnen och vibrationer? 
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2.2 Avgränsningar 

Arbetet har begränsats till att studera en av Uppsala Vatten och Avfall AB:s 

återvinningscentraler, Librobäcks återvinningscentral.  

 

De ämnen som anges som ototoxiska i Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärdeslista (AFS 

2018:1) är bly, koldisulfid, kolmonoxid, kvicksilver, styren och toluen. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2017a) finns det misstänkta kemiska ämnen, där det inte har kunnat 

fastställas dess ototoxiska effekt. Dessa ämnen är etylbensen, jetbränsle, n-Hexan, p-Xylen, 

trikloretylen och vätecyanid. På grund av begränsning av tid har en avgränsning gjorts till att 

genomföra en enklare riskbedömning och att endast riskbedöma de ämnen som är reglerade i 

Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärdeslista.  

3. Teori och regelverk 

3.1 Lagstiftning 

3.1.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsgivare ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet. SAM ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och utgår 

både från fysiska, psykiska och sociala faktorer. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka 

arbetsmiljön, utföra riskbedömningar och åtgärder samt genomföra uppföljning av 

verksamheten (AFS 2001:1).  

3.1.2 Lagstiftning om buller 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om buller (AFS 2005:16) återfinns insats- och gränsvärden för 

bullerexponering, se Tabell 1. 

 
Tabell 1  visar insats- och gränsvärden för bullerexponering.  

  
Undre 

insatsvärde 
Övre 

insatsvärde Gränsvärde 

Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h 80 85 85 

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå 
LpAFmax 

  115 115 

Impulstoppvärde LpCpeak 135  135 135 

 

Insatsvärdena gäller utan hänsyn till hörselskydd. Om ljudtrycksnivån är lika med eller 

överstiger det undre insatsvärdet ska arbetstagarna få information och utbildning om riskerna 

med höga ljud samt få tillgång till hörselskydd. Arbetstagarna ska även erbjudas 

hörselundersökningar om riskbedömningen har kommit fram till att det finns risk för 

hörselskada. Om ljudtrycksnivån är lika med eller överstiger det övre insatsvärdet ska 

arbetstagarna använda hörselskydd och erbjudas hörselundersökning. Arbetsgivaren ska vidta 

åtgärder för att sänka ljudnivåerna och de åtgärder som inte vidtas omedelbart ska föras in i en 

skriftlig handlingsplan. I planen ska det framgå när åtgärderna ska vidtas och vem som 

ansvarar för att åtgärderna genomförs. Arbetsgivaren ska även sätta upp varningsskyltar med 
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texten ”Risk för hörselskada. Använd hörselskydd”. Gränsvärdet tar, i motsats med 

insatsvärdena, hänsyn till dämpningen av eventuella hörselskydd. Gränsvärdet får inte 

överskridas, men om detta ändå sker ska åtgärder omedelbart vidtas för att minska 

ljudnivåerna (AFS 2005:16).  

 

Enligt Arbetsmiljöverket ska buller så långt som möjligt sänkas till lägsta möjliga nivå. 

Åtgärder som minskar exponering för buller bör genomföras efter en åtgärdshierarki. Det 

första steget, och det mest effektivaste, är att åtgärda bullret vid källan. Detta innebär antingen 

att eliminera bullret genom att byta maskiner, arbetsmetod eller att genomföra 

bullerbegränsande åtgärder vid källan. Om det inte går att åtgärda bullret vid källan bör 

inkapsling av bullriga maskiner eller avskärmning utföras för att reducera bullerexponeringen. 

Det sista steget, om inget av föregående steg är möjliga, är att arbetstagare ska använda 

personlig skyddsutrustning i form av hörselskydd. Fördelen med att begränsa bullret vid 

källan är att det kan ge bättre komfort och talkommunikation samt att det minskar risken för 

hörselskada om hörselskydden inte ger ett fullgott skydd. Hörselskydden bör väljas ut 

beroende på ljudtrycksnivån och ljudets frekvensinnehåll. Arbetstagare ska även få möjlighet 

att medverka vid val av hörselskydd. För arbetstagare som exponeras för höga ljud är det 

viktigt att hörselskydden sitter på oavbrutet för att få en fullgod effekt. Enligt 

Arbetsmiljöverket kan korta avbrott innebära att skyddsverkan minskar (AFS 2005:16).  

 

Som tidigare nämnts ska arbetstagare erbjudas hörselundersökning om ljudtrycksnivån är lika 

med eller överstiger insatsvärdena. Syftet med hörselundersökningar är att i ett tidigt stadium 

upptäcka om arbetstagare har begynnande hörselskada och att kontrollera om en eventuell 

hörselskada inte förvärras (AFS 2005:16).  

3.2 Ljud 

Ljud kan beskrivas som mekaniska svängningar som breder ut sig i gas, vätska eller fasta 

material. I luft fortplantas ljud genom att luftpartiklar studsar mot varandra, vilket leder till att 

det skapas tryckvariationer. Tryckvariationerna, som kan beskrivas som vågrörelser, uppfattas 

som ljud när de når örat (Kjellberg 1990). Två egenskaper hos ljud är ljudtryck och frekvens. 

Människan kan uppfatta ljudtryck från 20 µPascal (Pa) till 20 Pa. Eftersom människan kan 

uppfatta ljudtryck med så stort intervall används en logaritmisk ljudtrycksnivåskala för att 

beskriva ljudets styrka, som benämns deciBel (dB). Den lägsta ljudtrycksnivån vi kan 

förnimma vid olika frekvenser kallas hörtröskeln. Decibelskalan utgår från vår hörtröskel, där 

20 µPa är 0 dB och smärttröskeln 20 Pa är 120 dB. Exempel på vanliga ljudkällor och dess 

ungefärliga ljudnivåer återfinns i Bild 2. Om ljudtrycksnivån skulle minska med 8-10 dB 

upplevs detta som en halvering i hörselintryck. Det hörbara området ligger på frekvenserna 

mellan 20-20 000 Hertz. Låga frekvenser ger bastoner, medan höga frekvenser ger diskanta 

ljud (Johansson 2002, ss. 13-28).  

 

Det vanligaste sättet att bedöma hörseln är genom audiometri, där personen får lyssna på rena 

frekvenser i intervallet 125-8000 Hertz. Vid undersökningen noteras den lägsta 

ljudtrycksnivån personen kan höra på vardera öra och resultatet jämförs med en 

standardisering för normalt hörande personer (Johansson 2002, s. 202). 
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Bild 2 visar A-vägda ljudtrycksnivåer från olika ljudkällor från 1 meters avstånd (bild tagen från 

Arbetsmiljöverket 2015a).   

 

Hur ljud breder ut sig utomhus och inomhus skiljer sig åt. Vid ljudalstring utomhus avtar 

ljudtrycksnivån 6 dB för varje avståndsfördubbling och ljudet dör omedelbart efter en 

ljudkälla har stängs av. Ljudets utbredning inomhus är mer komplicerat då ljudet reflekterar 

på ytor som kan innebära att ljudet förstärks. Ljudet stannar kvar en stund i rummet efter 

ljudkällan har stängts av. Rummets ljudabsorption har då betydelse för hur stor dämpningen 

av ljudet blir. En metod för att beräkna rummets absorption är genom att beräkna rummets 

efterklangstid. Efterklangstid är  hur lång tid det tar innan ljudtrycksnivån sjunkit med 60 dB 

efter att ljudkällan stängts av (Johansson 2002, ss. 83-87). Om ett rum har låg ljudabsorption 

innebär det lång efterklangstid, som försvårar möjligheten till att uppfatta tal 

(Arbetsmiljöverket 2017b).   

3.3 Hörselorganet 

Ytterörat fångar in ljudvågor som leds in via hörselgången till trumhinnan, se Bild 3. När 

ljudvågorna träffar trumhinnan börjar den att vibrera och vibrationerna överförs till 

hörselbenet (hammaren, städet och stigbygeln) och sedan till det ovala fönstret. Från det ovala 

fönstret överförs sedan ljudvågorna till snäckan som är uppdelad i tre kanaler. I den mittersta 

kanalen, scala media, finns hårceller. När dessa hårceller retas skickas elektriska impulser, via 

hörselnerven och de centrala hörselbanorna, till hjärnan. Det är först när signalerna bearbetas i 

hjärnan som vi kan uppfatta ljudet (Arlinger 2013).  

 

 



7 
 

 
 
Bild 3 visar örats fysiologiska uppbyggnad (bild tagen från Johansson 2002). 

3.4 Effekter av bullerexponering 

3.4.1 Hörselskador 

Exponering för höga ljud kan ge skador på hörselorganet, som exempelvis kan yttra sig som 

en hörselnedsättning, tinnitus, överkänslighet för starka ljud eller förvrängning av 

hörupplevelsen. En hörselnedsättning kan komma successivt och den kan vara svår att 

upptäcka, då man gradvis vänjer sig vid en försämring av hörseln. Vid hörselnedsättningar är 

åldern den vanligaste orsaken till nedsättningen, då hårcellerna i snäckan kontinuerligt dör ju 

äldre vi blir. Men framförallt har människan individuella skillnader i hörselorganet, 

exempelvis anatomiska skillnader, som gör att man är olika känslig för höga ljud. På grund av 

dessa skillnader är det svårt att avgöra om en viss exponering innebär större eller mindre risk 

för utveckling av en hörselskada hos en specifik individ (Arlinger 2013).  

 

Hörselskador kan både vara av temporär eller permanent karaktär. Temporära skador 

uppkommer när hörseln blivit utsatt för kraftigt kortvarigt buller. Hörseln återgår oftast till sin 

normala hörselfunktion efter en tids hörselvila. Dock kan en permanent hörselskada uppstå 

vid enstaka eller kortvarig exponering för höga impulsljud (Arbetsmiljöverket 2016). 

Förklaringen ligger i att det finns en muskel i stigbygeln som drar ihop sig vid höga ljud. 

Detta leder till att ljudöverföringen till snäckan och hörselnerven minskar. På grund av att 

muskeln har en fördröjning (tiotals millisekunder) hinner den inte att dra ihop sig vid enstaka 

impulsljud och en permanent hörselskada kan uppstå som följd (Arlinger 2013). Även om 

temporära skador är övergående ska exempelvis susningar eller ringningar efter exponering 

ses som en varningssignal att hörseln har blivit exponerat för buller mer än vad den klarar av 

(Arbetsmiljöverket 2016). 

 

Vid långvarig bullerexponering kan hårcellerna i snäckan skadas, vilket leder till en 

permanent hörselnedsättning (Johansson 2002). Långvarig exponering för ljudnivåer över 85 

dB(A) medför risk för hörselskada. Eftersom det finns individuella skillnader i känslighet kan 
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hörselskador även uppkomma vid långvarig exponering där ekvivalenta ljudnivåer ligger 

mellan 75-80 dB(A) (AFS 2005:16).  

3.4.2 Psykiska och fysiologiska effekter 

Buller kan skapa subjektiva störningsreaktioner såsom irritation och obehagskänslor. Hur 

störda vi blir av buller beror på en rad olika faktorer. Till exempel kan allmäntillståndet vara 

en faktor, då människor kan uppleva att buller är mer störande om man är trött eller på dåligt 

humör. Buller som varierar, i frekvens och ljudstyrka, upplevs mer störande än kontinuerligt 

buller med samma energiinnehåll. Buller som kommer överraskande upplevs speciellt 

störande då det fångar vår uppmärksamhet och bidrar till distraktion. Distraktionen kan leda 

till att viktig information missas eller att man glömmer bort de tankar man hade för tillfället 

då det plötsliga ljudet inträffade. Bullerkällor som vi kan kontrollera och som vi skapar själva 

genom våra arbetsredskap, upplevs som mindre störande än buller som vi inte kan kontrollera. 

Forskning har även visat att stressreaktionerna är svagare om vi vet att bullret ska uppstå och 

om vi kan kontrollera bullret. Buller som vi upplever är omöjligt att undvika upplevs som 

mindre störande än buller som vi vet kan minskas med hjälp av olika insatser (Kjellberg 

1990). 

 

Vid exponering för buller kan man behöva anstränga sig mer för att ansträningsnivån ska 

bibehållas (Kjellberg 1990). Forskning har sett att antalet felreaktioner ökar om 

ansträngningen är över den optimala ansträningsnivån för uppgiften. Detta gäller speciellt 

arbetsuppgifter som är komplexa, där man behöver ta in information från flera källor 

samtidigt och där det ställs krav på minnet (Kjellberg 1990). Enkla arbetsuppgifter påverkas 

inte i lika stor grad av försämring av arbetsprestation. Dock kan eftereffekterna av buller, 

såsom trötthet och minskad motivation, uppstå även om man arbetar med komplexa uppgifter 

eller enklare uppgifter. Eftereffekterna blir mer påtagliga om bullret är oförutsägbart och om 

personen inte kan kontrollera bullret (Bohgard et al. 2015, s. 233). 

 

Buller kan, i de arbetsuppgifter där det krävs att vi uppfattar vad andra säger eller där vi 

behöver uppfatta varningssignaler, bidra till maskering. Maskeringen leder till en försämring 

av att kunna föra  samtal och utbyta information. Maskeringen blir som störst när 

bakgrundsbullret ligger inom samma frekvensintervall som talet (Kjellberg 1990). Om de 

omgivande ljudnivåerna ligger kring 70 dB(A) kan samtal med hög röst på en meters avstånd 

knappt föras (AFS 2005:16). Hur stor maskeringseffekten blir påverkas av flera faktorer. Om 

meningarna är sammanhängande är de lättare att uppfatta än information som är ofullständig. 

Det blir svårare att uppfatta tal om informationen är på ett främmande språk och om man inte 

kan se en talande personens läppar. Maskering av tal kan även leda till olyckor på grund av att 

det blir svårare att uppfatta varningsrop (Kjellberg 1990).  

 

Förändringar i ljudnivåer kan ge upphov till fysiologiska reaktioner, så kallade 

orienteringsreaktioner. Orienteringsreaktioner ska bidra till att människan kan ta in ytterligare 

information om vad som har hänt vid förändringen och reagera på den. Med tiden kan 

orienteringsreaktionen försvagas om man utsätts för förändringar som inte upplevs ge någon 

viktig information eller att det inte är något som vi behöver reagera på. Denna 

inlärningsprocess kallas habituering. Hur snabbt habituering sker påverkas av ljudnivån, då 

högre ljudnivå leder till en längre habitueringstid. Habituering sker snabbare om man utsätts 
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för förändringen ofta. En annan fysiologisk reaktion är försvarsreaktionen, som inträffar när 

bullret är mycket starkt. I denna reaktion sker ingen habituering eller så sker detta långsamt. 

Om man blir exponerad för plötsligt starkt buller kan detta leda till att kroppen spritter till. 

Fysiologiska reaktioner förekommer även vid långvarig bullerexponering. Exempel på 

reaktioner är minskad slagvolym i hjärt- och kärlsystemet, minskad blodcirkulation i fingrar, 

ökad muskelspänning och utsöndring av stresshormon (Kjellberg 1990).  

3.5 Tidigare studier 

Linköping universitet har mellan åren 2002-2007 genomfört ett forskningsprogram vid namn 

“Framtidens återvinningscentral” (Engkvist 2008a). Forskningsprogrammet innehöll flera 

studier med olika teman, varav en av studierna undersökte arbetstagarnas fysiska och 

psykosociala arbetsmiljö.  Enkäter skickades ut till arbetstagare på 42 olika 

återvinningscentraler  i Sverige och intervjuer genomfördes med arbetsledare. Enkäterna tog 

bland annat upp frågor som rörde både upplevelser av buller och hantering av kemiska ämnen 

(Engkvist 2009a).  

 

Vid frågor som rörde buller rapporterade 15 procent att det har hänt att bullret har varit så 

starkt att man har varit tvungen att skrika till varandra på en meters avstånd. Hörselskydd 

användes av 32 procent av de svarande, dock uppgav arbetstagarna att hörselskydden 

försvårar kommunikationen med besökarna. De som rapporterade att de upplevde sig störda 

av buller arbetade på återvinningscentraler som hade tak, vilket reflekterade ljudet över 

rampområdet (Engkvist 2009a). Studierna kom fram till ett antal åtgärdsförslag gällande 

minskning av buller. Rangering av containrar kan utföras när det är få eller inga besökare 

(Engkvist et al. 2008). Avskärmande väggar på återvinningscentraler kan minska 

ljudtrycksnivåerna, dock tycks detta endast ge en begränsad effekt. För ljud som sprids 

utanför området blir effekten större (Eklund 2009).  

 

Bullerdämpning av containrar har i ett examensarbete av Linköpings universitet setts ge effekt 

på ljudtrycksnivåer (Eklund och Gross 2004). I examensarbetet utfördes 

ljudtrycknivåmätningar vid inkastning av metallföremål i en tom container, en tom container 

med en 15 mm tjock slitgummiduk och en container som var i det närmaste full med 

metallavfall utan en slitgummiduk. Ljudtrycksnivåmätningar mättes vid ett flertal gånger vid 

inkastning av antingen en gjutjärnsstekpanna eller en plåtskiva i de olika containrarna. 

Resultatet visade att ljudtrycksnivån minskade med 10 dB vid inkastning av 

gjutjärnsstekpannan i en container med slitgummi jämfört med en container utan dämpning. 

Ljudtrycksnivån minskade med 3 dB vid inkastning av plåtskivan i en bullerdämpande 

container jämfört med en tom. Resultatet visade att inkastning av tyngre material ger en högre 

bullerdämpning. Resultatet visade även att ljudtrycksnivån upplevdes mer dov och mindre 

störande vid slängning av avfall i en container med slitgummiduk (Eklund och Gross 2004).  

 

Stockholm Vatten och Avfall AB genomför ett flertal projekt gällande olika typer av 

bullerdämpande material i containrar. Ett av dessa projekt är dämpning av buller med hjälp av 

plastbeläggningar på insidan av containrar. En ljudmätning har utförts där vitvaror slängdes i 

en obehandlad container och i två containrar beklädda med två olika typer av plastbeläggning. 



10 
 

Resultatet visade att containrarna med de två plastbeläggningarna dämpade bullret med 5-6 

dB jämfört med den obehandlade containern.
1
 

 

Engkvist (2009a) undersökte även vilka kemikalier som återvinningscentralerna hanterade. 

Olyckor, i form av frätskador, som orsakats av kemikalier rapporterades av 14 procent 

(Engkvist 2009a). En femtedel av de som rapporterat in olyckor uppgav att man använder 

skyddsutrustning (Engkvist 2008b). 

3.6 Ototoxiska ämnen 

Vid en riskbedömning ska hänsyn tas till om arbetstagaren exponeras för ototoxiska ämnen 

samtidigt med, eller i anslutning till, bullerexponeringen (AFS 2005:16). Orsaken till att 

hörselskador kan uppkomma på grund av ototoxiska ämnen är att ämnena kan medverka till 

att snäckans hårceller dör. Vid exponering för vissa metaller kan, beroende på ämne, både 

snäckans hårceller och de centrala hörselbanorna påverkas (Johnson och Morata 2010).  

 

Enligt AFS 2018:1 kan ototoxiska ämnen orsaka hörselskada om exponeringen för det 

kemiska ämnet är nära det hygieniska gränsvärdet samtidigt som bullerexponering ligger nära 

insatsvärdet 80 dB(A). Hygieniska gränsvärden är värden som över en viss lufthalt inte får 

förekomma på en arbetsplats. Det finns två typer av hygieniska gränsvärden: nivågränsvärde 

och korttidsgränsvärde. Nivågränsvärde är det gränsvärde som gäller för exponering under en 

åtta timmars arbetsdag. Detta gränsvärde är bindande och får inte överskridas. 

Korttidsgränsvärde är det gränsvärde som normalt gäller för exponering under 15 minuter 

(AFS 2018:1). De ototoxiska ämnen som omfattas av hygieniska gränsvärden listas i Tabell 2 

tillsammans med ämnets nivågränsvärde och korttidsgränsvärde. 

 

Enligt AFS 2005:16 kan det vara lämpligt att använda hörselskydd även om det ototoxiska 

ämnet inte överstiger det hygieniska gränsvärdet eller om ljudtrycksnivåerna ligger mellan 75-

80 dB(A). Ämnen som kan orsaka hörselskada har beteckningen B i den hygieniska 

gränsvärdeslistan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Lotta Claesson, teknisk utredare Stockholm Vatten och Avfall AB. E-post den 1 mars 2018. 
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Tabell 2 visar nivågränsvärden (NGV) och korttidsgränsvärden (KGV) för ototoxiska ämnen. Med 

inhalerbart damm menas det damm som man andas in genom näsa och mun. Med respirabelt damm 

menas det damm som man andas ner till alveolerna i lungorna (AFS 2018:1). Ppm står för parts per 

million.  

Ämne 
NGV  

(ppm) 
NGV  

(mg/m3) 
KGV 

(ppm) 
KGV  

(mg/m3) 

Bly Inhalerbart damm   0,1     

Bly Respirabelt damm   0,05     

Koldisulfid 5 16 8 25 

Kolmonoxid 20 23 100 117 

Kvicksilver organiska 
föreningar   

0,01 
    

Kvicksilver oorganiska 
föreningar   

0,02 
    

Styren 10 43 20 86 

Toluen 50 192 100 384 

 

 

Om man i en riskbedömning bedömt att åtgärder behöver vidtas för att minimera kemiska 

risker bör prioritering av åtgärder utgå från en åtgärdshierarki (AFS 2011:19). Åtgärder som 

ska prioriteras är enligt följande ordning: 

1. Substitution av kemiska ämnen mot ämnen som är mindre farligt för hälsan och miljön.  

”2. Utföra arbetet eller processen i ett slutet system, använda fjärrstyrning eller andra 

tekniska åtgärder som medför att arbetstagarna inte utsätts för risken.  

3. Använda processventilation eller andra tekniska skyddsåtgärder i anslutning till den 

kemiska riskkällan för att minska risken för arbetstagarna.  

4. Förlägga arbetet till en särskild tid eller plats där endast personal som behövs för detta 

arbete är närvarande.  

5. Använda personlig skyddsutrustning när åtgärder enligt ovan inte är tillräckliga eller går 

att använda.”(AFS 2011:19 § 16). 

 

Julander et al. (2012) har sammanställt forskning över exponering för metaller i samband med 

hantering av elavfall inom återvinningsbranschen. Studier har genomförts på arbetstagare på 

förbehandlingsanläggningar, dock har inga studier gällande exponering för metaller på 

återvinningscentraler kunnat hittas i samband med sammanställningen (Julander et al. 2012).  

 

Nedan presenteras  den forskning för de ototoxiska ämnen som är reglerade i 

gränsvärdeslistan. 

3.6.1 Bly 

Bly är en metall som vid hög exponering kan ge akuta effekter som påverkan på 

nervsystemet, hämning av blodbildning, njurskador och kraftiga magsmärtor. Påverkan kan 

även ske på hjärt- och kärlsystemet samt det endokrina systemet. Den huvudsakliga 

upptagningsvägen för bly är via inandning, men det kan även tas upp via mag- och 

tarmkanalen genom intag av kontaminerade livsmedel eller via snus och cigaretter. Produkter 

som innehåller bly är bland annat tjocka TV- och datorskärmar (CRT-glas), kretskort, 
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batterier samt höljen och kablar. Tidigare tillsattes bly i motorbensin, men detta är idag 

förbjudet (Julander et al. 2012).  

 

Bly kan frisättas från elavfall vid krossning och malning som utförs på 

förbehandlingsanläggningar (Julander et al. 2014). En studie har genomförts där metaller i 

inhalerbart damm och biomarkörer i blod/urin samlades in från 55 stycken arbetstagare på tre 

förbehandlingsanläggningar i Sverige. En kontrollgrupp användes som bestod av 10 stycken 

kontorsarbetare. Resultatet visade att medianhalten i blodet (3,2 µg/dl) för arbetstagarna på 

förbehandlingsanläggningarna var högre än kontrollgruppen (1,5 µg/dl). De arbetstagare som 

hade högst blykoncentration i blodet var de arbetstagare som arbetade med att demontera 

elavfall. Resultatet visade även att blyhalterna i inhalerbart damm bland arbetstagarna på 

förbehandlingsanläggningarna (7 µg/m
3
) var signifikant högre än kontrollgruppen (0,49 

µg/m
3
) (Julander et.al 2014).  

 

Hwang et al. (2009) undersökte 412 stålarbetare där hörtrösklar och blykoncentrationen i 

blodet kontrollerades samt hur mycket buller arbetstagarna exponerades för. Resultatet visade 

att de arbetstagare med hög blyhalt i blodet (> 7 µg/dl) hade signifikant sämre hörtrösklar än 

de med låg blyhalt i blodet (<4 µg/dl) och de med medelhalter av bly i blodet (4-7 µg/dl). 

Samtliga exponerades för ljudnivåer på 85 dB eller mer. I en studie studerades 

samverkanseffekten mellan bly och bullerdär resultatet visade att det inte förelåg någon 

interaktion mellan dessa faktorer (Wu et al. 2010 se Johnson och Morata 2010).  

3.6.2 Kvicksilver 

Kvicksilver är en metall som i oorganisk form tas upp i kroppen främst via inandning, men 

även till viss del via huden samt mag- och tarmkanalen. Hälsoeffekter av kvicksilver är skador 

på njurar och påverkan på nervsystemet med känselstörningar och handskakningar. 

Kvicksilver i organisk form, omvandlas i naturen till metylkvicksilver. Metylkvicksilver får 

människor i sig främst via maten (Karolinska Institutet 2017).    

 

Kvicksilver finns i tunna lysrör i LCD skärmar (exempelvis mobiltelefoner, laptops och TV-

apparater), kretskort, batterier samt i lysrör och lågenergilampor (Julander et al. 2012). Sedan 

2009 är det förbud mot att släppa ut kvicksilver och kvicksilverhaltiga produkter på den 

svenska marknaden (Kemikalieinspektionen 2018a). I EU-direktivet RoHS (Restriction of the 

use of certain Hazardous Substances in electrial and electronic equipment), regleras vilka 

ämnen som inte får förekomma vid tillverkning av elektrisk utrustning. En produkt som är 

undantagna från direktivet är lyskällor (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU). 

Kvicksilver i en lågenergilampa finns som små kvicksilverdroppar eller som fast amalgam. 

När lågenergilampan värms upp övergår kvicksilverdropparna eller amalgamet till 

kvicksilverånga (Energimyndigheten 2015).  
 

Kemikalieinspektionen (2018b) har gett ut rekommendationer över hur lampor och 

termometrar som innehåller kvicksilver bör hanteras om de går sönder. Om en kall lampa går 

sönder bör dammsugning undvikas för att minimera spridningen av kvicksilvret. Istället bör 

resterna tas upp med hjälp av ett papper och området bör torkas med en fuktig trasa. 

Materialet som har varit i kontakt med resterna samt lågenergilampan/termometern bör läggas 

i en tätförslutande behållare (Kemikalieinspektionen 2018b).   
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I en kunskapssammanställning har Castellanos och Fuente (2016) sammanställt studier som 

visar att kvicksilver är ototoxiskt och kan orsaka hörselnedsättning. Dock hittades inga studier 

på samverkanseffekter mellan exponering för kvicksilver och buller (Castellanos och Fuente 

2016).  

 

Julander et al. (2014) utförde även luftprovsmätningar för kvicksilver på de studerade 

förbehandlingsanläggningarna. Resultatet visade skillnader i lufthalter beroende på 

arbetsuppgift. Tre arbetsuppgifter identifierades som arbetstagarna delades upp i: demontering 

(manuell demontering av avfall), inomhusarbete (sortering av avfall, städning) och 

utomhusarbete (transport av avfall med hjälp av truck). För de som arbetade med demontering 

och inomhusarbete var de uppmätta lufthalterna i form av inhalerbart damm 0,012 µg/m
3
 och 

för de som arbetade utomhus var lufthalterna 0,00011 µg/m
3
.  

3.6.3 Koldisulfid 

Koldisulfid är en färglös vätska som används främst vid tillverkning av viskos. Andra 

områden är tillverkning och vulkanisering av gummi (Johnson och Morata 2010). 

Yrkesmässig exponering för koldisulfid är i svenskt arbetsliv ovanligt (Järvholm och 

Reuterwall 2012).  

 

Chang et al. 2003 undersökte samverkanseffekt mellan koldisulfid och buller bland 

arbetstagare i en viskosfabrik. Resultatet visade att de arbetstagare som exponerades för mer 

än 14 ppm och med ljudnivåer kring 80-91 dB hade sämre hörtrösklar jämfört med 

kontrollgruppen. 

3.6.4 Styren 

Styren är en färglös vätska som har en stickande lukt. Upptag i kroppen sker främst genom 

inandning (Montelius 2010). Styren används bland annat för att tillverka plaster, hartser, 

gummi och färger. Den största yrkesmässiga exponeringen sker vid tillverkning av 

glasfiberarmerad plast såsom båtar, badkar och duschkabiner (Montelius 2010; Johnson och 

Morata 2010). Lufthalterna i en vanlig arbetsmiljö ligger vanligtvis under NGV 10 ppm, men 

i industrier som tillverkar plaster förekommer högre halter.  

 

I en sammanställning över forskning gällande yrkesmässig exponering för styren och buller 

hittade Pleban et al. (2017) fem studier. Fyra av dessa studier visar interaktion mellan 

exponering för styren och buller. En studie visade ingen signifikant interaktion mellan dessa 

faktorer, dock var antalet personer som var med i studien få till antal (Pleban et al. 2017).  

3.6.5 Toluen 

Toluen är en färglös vätska som har en obehaglig aromatisk lukt. Toluen tas upp i kroppen 

främst via inandning, men kan även tas upp via hudkontakt. Toluen används som 

lösningsmedel i exempelvis tjära, lacker och färger. Yrkesmässig exponering sker främst 

inom den kemiska industrin och färgindustrin, men även målare kan bli exponerade för 

toluen. En rimlig heldagsexponering, för de som arbetar med tryckfärg och lim innehållandes 

toluen, ligger kring 75 mg/m
3 

(Montelius 2002).  
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Studier visar att exponering för toluen ger ökad risk för hörselnedsättning (Johnson och 

Morata 2010). Chang et al. (2006) genomförde en studie som jämförde hörtrösklar mellan 

arbetstagare som både var exponerade för toluen och buller, arbetstagare som enbart var 

exponerade för buller och en kontrollgrupp bestående av kontorsarbetare. Resultatet visade att 

de arbetstagare som exponerades för både toluen och buller hade sämre hörtrösklar än de som 

enbart exponerades för buller. 

3.6.6 Kolmonoxid 
Kolmonoxid är en färglös, luktfri och smaklös gas som finns i tobaksrök och bildas vid 

förbränning av fossila bränslen. Kolmonoxid tas upp i kroppen via inandning och kan hämma 

blodets syreupptagningsförmåga vilket kan leda till inre kvävning. Den största källan till 

kolmonoxid i omgivningsluft kommer från trafik. Arbetstagare som utsätts för bilavgaser har 

en ökad risk att exponeras (Montelius 2017). I Sverige finns en miljökvalitetsnorm (MKN) för 

kolmonoxid i omgivningsluft där MKN-värdet är 10 mg/m
3 

på en medelvärdesperiod under 8 

timmar (Naturvårdsverket 2017a). Halterna i tätorterna har minskat sedan införandet av 

bilkatalysatorer och årsmedelvärdeshalterna i tätorterna ligger på cirka 0,2-0,4 mg/m
3
. Dessa 

halter är så låga att de inte bedöms bidra till hälsoeffekter (Naturvårdsverket 2017a).  

 

En studie undersökte samverkanseffekten mellan exponering för buller och kolmonoxid. 

Resultatet visade att arbetstagare med exponering för både kolmonoxid och buller hade 

signifikant sämre hörtrösklar vid höga frekvenser, än arbetstagare som enbart blev exponerade 

för buller vid liknande ljudtrycksnivåer (Lacerda et al. 2005, se Johnson och Morata 2010). 

3.7 Vibrationer 

Enligt AFS 2005:16 ska hänsyn vid en riskbedömning tas till om samverkan mellan buller och 

vibrationer kan ge negativa effekter för arbetstagarna. Liknande som för ototoxiska ämnen, 

kan det vara lämpligt att använda hörselskydd vid exponering för vibrationer och buller, om 

ljudtrycksnivåerna ligger mellan 75-80 dB(A) (AFS 2005:16).  

 

Exponering för vibrationer delas in i hand- och armvibrationer och helkroppsvibrationer. 

Exponering för hand- och armvibrationer (HAV) sker vanligtvis med verktyg eller maskiner 

som hålls eller stöds av handen, exempelvis mutterdragare, slipmaskiner, rattar samt reglage. 

Helkroppsvibrationer kan man exponeras för där någon sitter, står eller ligger på ett 

vibrerande underlag som exempelvis skogsmaskiner, bussar och tåg (Hellberg 2005, s.10).  

 
Tabell 3 visar insats- och gränsvärden för vibrationer (AFS 2005:16).  

  Insatsvärde Gränsvärde 
Hand- och 
armvibrationer 

2.5 m/s2 5.0 m/s2 

Helkroppsvibrationer 0.5 m/s2 1.1 m/s2 

 

I en avhandling från Umeå universitet studerades om risken för hörselnedsättning ökade vid 

exponering för HAV i kombination med buller (Pettersson 2013). Avhandlingen bestod av 

fyra studier. I en av studierna undersöktes 22 deltagares hörtrösklar före och efter en 20 

minuters exponering för enbart buller, buller i kombination med HAV och enbart HAV. 

Resultatet visade att det inte var någon skillnad i hörselpåverkan vid exponering för buller och 



15 
 

HAV jämfört med exponering för enbart buller. I den andra studien följdes 189 

verkstadsarbete där det genomfördes regelbundna uppföljningar av hörseln med hjälp av 

audiogram under cirka 20 års tid. Insamling av information om daglig exponering för 

vibrationer utfördes via enkäter. Resultatet visade att långvarig exponering för buller och 

HAV kan ge ökad risk för hörselnedsättning (Pettersson 2013).  

4. Metod 
I examensarbetets inledande skede genomfördes en litteratursökning av tidigare forskning 

inom området. Sökningar utfördes i Google Scholar, PubMed och Web of Science. 

Information från Arbetsmiljöverket, såsom föreskrifter och kunskapssammanställningar, har 

även inhämtats.  

4.1 Val av metod 

Vilken metod som används i undersökningar bör utgå från studiens syfte och frågeställningar 

(Ahrne och Svensson 2015, s. 18). För att besvara frågeställningen vilka ljudtrycksnivåer 

arbetstagarna exponeras för har bullermätningar utförts.  

 

Intervjuer kan genomföras antingen med kvalitativa, kvantitativa metoder eller en 

kombination av dessa. Enligt Bryman (2011, s. 371) bygger en kvantitativ intervju på siffror 

medan en kvalitativ intervju bygger mer på ord. Med en kvalitativ metod kan man bland annat 

studera människors upplevelser, tankar eller känslor (Ahrne och Svensson 2015, s. 10). 

Eftersom syftet med examensarbetet var att få kunskap i arbetstagarnas upplevelser och 

påverkan av bullret valdes en kvalitativ intervjumetod. En kvalitativ metod har använts för att 

besvara frågeställning fyra i form av observationer. Metoderna som användes redovisas mer 

djupgående under nedanstående rubriker.  

 

Utifrån resultatet har även förbättringsförslag tagits fram. Förbättringsförslagen har tagits 

fram utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter, främst AFS 2005:16 och AFS 2018:1. Även 

Kemikalieinspektionens rekommendationer gällande hantering av kvicksilverhaltiga 

produkter har använts. Förslagen har även tagits fram utifrån tidigare forskning, främst 

gällande bullerreducerande åtgärder.  

4.1.1 Intervju 

Enligt Bryman (2011, s. 190) är det svårt att avgöra hur många personer som behöver 

intervjuas i en studie. Ahrne och Svensson (2015, s. 42) menar att ”redan om man intervjuar 

sex till åtta personer ur en särskild grupp ökar säkerheten att man fått ett material som är 

relativt oberoende av enskilda personers personliga uppfattningar av en arbetsplats”. 

Samtliga arbetstagare (sex stycken) som arbetar på anläggningen intervjuades för att ta del av 

deras upplevelse om buller. Arbetsledare valdes bort då hen hade svarat på frågor vid det 

inledande studiebesöket.  

 

En semistrukturerad intervju valdes som intervjumetod och en intervjuguide upprättades (se 

Bilaga 2). Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att frågor kan ändras och 

kompletteras under arbetets gång (Ahrne och Svensson, s. 38). Med en semistrukturerad 

intervju kan även följdfrågor ställas (Bryman 2011, s. 415).  
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I samband med det inledande studiebesöket på återvinningscentralen fördes diskussion med 

arbetsledaren hur intervjuerna skulle utföras. Vid detta tillfälle nämndes att intervjuerna 

uppskattades att ta cirka 30 minuter. Därefter bokade arbetsledaren in samtliga arbetstagare 

efter ett intervjuschema. En provintervju kan enligt Lantz (2007, s. 60) genomföras för att 

granska studiens upplägg. En provintervju genomfördes på den studerade arbetsplatsen och 

varade cirka 45 minuter. Vid intervjuns början informerades arbetstagaren om att syftet med 

intervjun var att få synpunkter på om ställda intervjufrågor var relevanta till syftet. Svaren 

från provintervjun inkluderades i examensarbetet. De resterande intervjuerna utfördes på 

arbetsplatsen i februari 2018 och varade mellan cirka 15-30 minuter. Enligt Bryman (2011, s. 

421) bör intervjuer hållas i en miljö utan risk för att någon utomstående ska kunna höra vad 

som sägs. Samtliga intervjuer (provintervju och de resterande intervjuerna) hölls i ett avskilt 

mötesrum på arbetsplatsen. Under intervjuerna användes diktafonen på en mobiltelefon för att 

kunna spela in intervjun och således underlätta dataanalysen. Anteckningar togs under 

intervjun. Eftersom arbetstagarna även arbetar på andra återvinningscentraler informerades i 

början av intervjuerna att svaren på frågorna enbart skulle utgå från förhållandena på 

Librobäcks återvinningscentral. Efter intervjun ställdes frågan om tillåtelse till att mäta buller 

på samtliga arbetstagare, varav samtliga gav sitt godkännande till detta.   

 

Samtliga sex intervjuer transkriberades till dokument på datorn. Enligt Brinkmann och Kvale 

(2015) bör forskaren innan transkribering ta ställning till hur detaljerad intervjuuttalandena 

ska återges i analysen. Parametrar som man bör fundera över är om pauser, betoningar eller 

emotionella uttryck som suckar och skratt ska transkriberas (Brinkmann och Kvale, s. 221). 

Analysen kan vara meningsfokuserad (vad som har sagts) eller språkfokuserad (hur det har 

sagts) (Brinkmann och Kvale 2015, ss. 237-238). Eftersom syftet med frågeställningen har 

varit att analysera vad som sagts togs pauser, betoningar och emotionella uttryck inte med i 

transkriberingen. Efter transkriberingen var klar skrevs dokumenten ut och intervjusvaren 

kodades efter nyckelord i de utskrivna dokumenten. Med hjälp av nyckelorden hittades 

likheter/skillnader som sedan delades in i kategorier utifrån examensarbetets frågeställningar.  

4.1.2 Bullermätning 

Som underlag för mätningen har riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller 

från Företagshälsans riktlinjegrupp använts. Dessa riktlinjer bygger på standarden SS-EN ISO 

9612:2009. Enligt Johansson et al. (2016) är det första steget i mätprocessen att samla in 

information om verksamheten från exempelvis arbetsgivare, arbetsledare, arbetstagare och 

skyddsombud. Ett studiebesök utfördes i februari 2018 på arbetsplatsen. Under besöket fick 

arbetsledaren på återvinningscentralen svara på ett antal frågor. Frågor som ställdes utgick 

från Johansson et al. (2016) och var bland annat hur en representativ dag ser ut sett till 

arbetsuppgifter och besökare, huvudsakliga bullerkällor, förekomst av impulsljud samt vilka 

arbetsuppgifter som bedöms medföra högst bullerexponering. En del av intervjufrågorna till 

arbetstagarna syftade till att undersöka vilka bullerkällor som upplevdes som mest störande. 

Resultatet från intervjuerna med arbetstagarna har beaktats som underlag inför 

bullermätningen. Arbetsuppgifterna består främst av att kommunicera med besökare om vart 

avfall ska slängas. Arbetsuppgifterna består även av att sortera farligt avfall och möjliggöra 

för sortering av elavfall. Arbetstagarna sorterar även en del avfall som har slängts på fel plats. 

Att genomföra städning och att hålla rent på området är också en del av arbetsuppgifterna. De 
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olika arbetsuppgifterna kan variera i längd och typiska arbetsmönster utifrån arbetsuppgifter 

finns därför inte.  

 

Det finns två typer av mätinstrument att mäta buller med, ljudtrycksnivåmätare och 

bullerdosimeter. Mätning med ljudtrycksnivåmätare rekommenderas att användas om 

arbetstagaren står på ett ställe eller rör sig inom en begränsad yta. Mätning med 

bullerdosimeter rekommenderas vid tillfällen då arbetstagarna utför många olika typer av 

arbetsuppgifter eller förflyttar sig under dagen (Johansson et al. 2016). Eftersom arbetstagarna 

på återvinningscentralen har många olika arbetsuppgifter som varierar och att de har ett rörligt 

arbete valdes bullerdosimeter som mätinstrument, av märke Svantek modell 104. 

Bullerdosimetern som användes hade en loggande funktion, vilket Johansson et al. (2016) 

rekommenderar. Med hjälp av loggningen kan utredaren bedöma hur mycket olika 

bullerkällor bidrar till den totala bullerexponeringen och irrelevanta händelser kan tas bort 

(Johansson et al. 2016). Ljudtrycksnivåmätningar har vanligtvis noggrannhetsklass 1 och 

bullerdosimetrar har noggrannhetsklass 2. Detta innebär att bullerdosimetrar har en lägre 

noggrannhet än instrument i klass 1. Enstaka stickprovsmätningar utfördes med en 

ljudtrycksnivåmätare, av märke Brüel & Kjær modell 2221. Indikerande LpCpeak utfördes 

några meter från containrar innehållandes fraktionerna metall och trä. Indikerande LpAeq 

mätningar utfördes på rampen.   

 

Vid intervjuerna uppgav arbetstagarna att ljudnivån är korrelerad med antal besökare på 

återvinningscentralen. Arbetstagarna uppgav att besökarantalet är högst under årstiderna vår 

och höst. Under en vecka är besökarantalet högst på helger, speciellt på söndagar. Två 

representativa dagar valdes ut för mätningen, 2018-04-14 och 2018-04-15. Valet baseras på 

värsta tänkbara dagar avseende bullerexponering under en vecka (lördag och söndag). Valet 

baseras även på en representativ vecka avseende årstiden, då besökarantalet är som högst 

under våren. De mätstorheter som uppmättes vid respektive mättillfälle var LpAeq, LpAFmax 

och LpCpeak. Vid varje mättillfälle mättes en arbetstagare och det var två olika arbetstagare 

som mättes under de två mätdagarna. Om det förekommer impulsljud är det fördelaktigt om 

mätningen pågår under en längre tidsperiod (Johansson et al. 2016). Heldagsmätningar 

utfördes därför för att lättare få med impulsljud och kortvariga höga ljudtrycksnivåer. 

Observation av mätningen utfördes under hela mättillfället för att upptäcka om det förekom 

slag på mikrofonen, skrik eller något annat som kunde ha påverkat mätningen. Anteckningar 

fördes över klockslag och vilka aktiviteter som orsakade höga ljudnivåer. Detta för att efter 

mätningen kunna jämföra med loggarna och därmed kunna härleda arbetsmoment som kunde 

innebära höga impulsljud. Utredaren var tyst under hela mätningen. Innan mätningarna 

började informerades arbetstagarna om att arbeta som vanligt under dagen och att de kunde 

avbryta mätningen när som helst. 

 

Kalibrering utfördes av bullerdosimetern utomhus precis innan mätningarna. Kalibratorn var 

av märket Svantek modell 35A. Bullerdosimeter placerades cirka 4 centimeter över axeln och 

cirka 1 decimeter från hörselgångens mynning, se Bild 4. Instrumentet startades när den var 

på plats och stoppades innan den togs bort för att undvika slag som kunde påverka mätningen. 

Vindskydd användes på mikrofonen under hela mätningen. Under mätningarna använde ingen 

av de två arbetstagarna hörselskydd.  
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Bild 4 visar placering av bullerdosimeter på en arbetstagare. 

 

Direkt efter avslutad mätning kalibrerades bullerdosimetern. Data från mätningen fördes 

sedan in i Svanteks dataprogram Supervisor. I dataprogrammet kunde sedan mätdata 

analyseras och exponeringen under lunchrasten tas bort. Mätosäkerhet ska enligt AFS 

2005:16 bedömas för de uppmätta värdena. Mätosäkerheten kan enligt Johansson et al. (2016) 

bero på en rad olika faktorer såsom instrumentets osäkerhet eller på grund av kalibrering. Det 

kan även bero på osäkerheter på grund av variationer i arbetet. I SS-EN ISO 9612:2009 finns 

en beräkningsmodell för mätosäkerhet (Svensk standard 2009). Dessa beräkningar utgår från 

tre mätningar och eftersom enbart två mätningar genomfördes kunde beräkningen i standarden 

inte genomföras. Enligt Johansson (2002, s. 67) kan mätosäkerheten antas uppgå till ± 3 dB 

för instrument av klass 2. Eftersom arbetstiden översteg åtta timmar justerades detta med 

hjälp av Arbetsmiljöverkets kalkylator för bullerexponering (Arbetsmiljöverket 2015b). Enligt 

standarden SS-EN ISO 9612:2009 ska avrundning av uppmätta värden göras till en decimal 

(Svensk standard 2009). Johansson et al. (2016) rekommenderar att de mätinstrument och 

kalibratorer som används har genomgått en periodisk kalibrering inom två år från mätdatumet. 

Både bullerdosimetern och ljudkalibratorn har genomgått en periodisk kalibrering inom två år 

från de datum mätningarna utfördes. Kalibrering av ljudtrycksnivåmätaren genomfördes både 

före och efter mätningarna, dock inte i nära anslutning till mätningarna.  

4.1.3 Observation 

I samband med översyn av de två bullermätningarna utfördes observationer på plats. 

Arbetstagare som observerades var de som var utrustade med bullerdosimeter och 

observationen pågick lika länge som bullermätningarna. Beroende på syfte med observationen 

kan denna utföras osystematisk eller systematisk. Med osystematiska observationer är det inte 

förutbestämt vad observatören ska eftersöka utan allt är av intresse. Med systematiska 

observationer vet man i förväg vad som är intressant att notera (Osvalder et al. 2015, s. 484). 

Syftet med observationen var att få information om hur kemikalier och elavfall hanterades på 

återvinningscentralen samt om arbetstagarna exponerades för vibrationer. Observationen hade 

således en systematisk ansats. En mall med parametrar över vad som skulle observeras 

upprättades innan besöket (se Bilaga 3). Enligt Bryman (2011, s. 388) kan en observatör välja 



19 
 

grad av deltagande med gruppen som ska studeras. Eftersom observationen genomfördes 

samtidigt som bullermätningen var utredaren tyst under observationen. Anteckningar fördes 

under observationen och efter varje avslutad observation fördes mer detaljerade anteckningar. 

Anteckningarna skrevs sedan över till ett dokument på datorn. Likheter och skillnader 

försökte hittas genom att jämföra anteckningarna från de båda observationsdagarna. Eftersom 

syftet med observationen var att få underlag till riskbedömningen kategoriserades 

anteckningarna utifrån de ototoxiska ämnen som skulle riskbedömas. Detta utfördes på 

liknande sätt för riskbedömning av vibrationer. Detta genomfördes med stöd av teori och 

tidigare studier över vilka faktorer som kan påverka exponering av ototoxiska ämnen och 

vibrationer. Beräkning av hur länge arbetstagarna arbetade i farligt-avfallrummet 

genomfördes.  

4.2 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska krav inom samhällsvetenskaplig 

forskning, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Inför samtliga intervjuer och vid observationerna informerades arbetstagarna 

om de fyra forskningsetiska principerna.  Informationskravet hanterades genom att samtliga 

arbetstagare informerades om studiens syfte. Arbetstagarna fick information om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst fick avbryta deltagandet. Arbetstagarna 

tillfrågades om samtycke till intervjun och observationen. Innan intervjuerna frågades om 

samtycke att spela in samtalet med diktafon. Efter intervjun tillfrågades även om samtycke till 

att citat fick användas i rapporten. Kravet på konfidentialitet har hanterats genom att 

arbetstagarnas namn är anonyma i rapporten. Gällande nyttjandekravet informerades 

arbetstagarna att det insamlade materialet inte ska användas till något annat syfte än denna 

studie.  

4.3 Forskningskriterier 

Vid bedömning av en studies kvalitet är validitet och reliabilitet viktiga begrepp att diskutera. 

Validitet avser om man mäter det man har för avsikt att mäta och reliabilitet avser 

undersökningens tillförlitlighet (Bryman 2011, ss. 351-353). En faktor som påverkar 

validiteten är att mätinstrumenten kalibrerades innan mätning. Att bullermätningen följdes 

under hela mättillfället skapar också validitet då man kunde upptäcka om något kunde 

påverka mätningen. Enligt AFS 2005:16 ska den som utför bullermätningar vara förtrogen 

med mätinstrumentet samt ha kunskaper om mätstandarder, utförandet och de eventuella 

felkällor som kan påverka mätningen. Mätprocessen har följt Johansson et al. (2016) riktlinjer 

som bygger på standarden SS-EN ISO 9612:2009.  

 

Inom kvalitativa metoder är det lämpligt att diskutera undersökningens trovärdighet och 

generaliserbarhet (Ahrne och Svensson 2015, s. 15). Trovärdighet kan skapas genom att 

metodprocessen tydligt redovisas för att läsaren ska kunna granska vilka val som författaren 

har gjort. Processen, metodvalen och svagheter har därför beskrivits så noggrant som möjligt. 

Ahrne och Svensson (2015, ss. 25-26) tar även upp att triangulering kan bidra till högre 

trovärdighet. Triangulering innebär att två eller fler metoder används för att komma fram till 

en mer sann beskrivning av ett fenomen än om enbart en metod hade använts. Både intervjuer 

och observationer har använts som metoder i rapporten, dessa har dock syftat till att besvara 

olika frågeställningar. Eftersom syftet med examensarbetet var att undersöka upplevelser och 



20 
 

inte handlingar har triangulering inte använts. Enligt Lantz (2007, s. 60) kan provintervjuer 

utföras för att öka trovärdigheten. Provintervjuerna bör genomföras på samma kategori av 

person som kommer att intervjuas i ett senare skede (Lantz 2007, s. 60). Provintervjun i 

studien genomfördes under samma dag som en del av de andra intervjuerna, vilket kunde 

påverka att tiden var begränsad för att utveckla frågorna i intervjuguiden. Om undersökningen 

skulle genomföras på nytt skulle provintervjun ske på en annan dag än de resterande 

intervjuerna för att få mer tid till eftertanke. Kodningen av det transkriberade materialet 

genomfördes enbart av författaren, vilket riskerade att kodningen blev subjektiv. 

 

Med generaliserbarhet i kvalitativa metoder menas om resultatet går att generalisera till en 

större population (Ahrne och Svensson 2015, s. 26). Syftet med examensarbetet har inte varit 

att generalisera resultatet till andra återvinningscentraler.  

5. Resultat och analys 

5.1 Intervjuer 

Intervjuerna gav olika svar på störningsnivå och hur bullret påverkar arbetsprestationen. 

Några arbetstagare uppgav att man har blivit van att det låter och blir således inte lika störda. 

De ljud som arbetstagarna upplever som mest störande presenteras under nedanstående 

rubriker.  

5.1.1 Containrar 
Höga ljud uppkommer främst vid slängning av avfall i tomma containrar, när avfall landar 

mot plåten. De fraktioner där det upplevs att de högsta ljudnivåerna uppkommer är metall, trä 

och resårmöbler. Arbetstagarna uppger att ljudnivån dämpas när det har kommit lite avfall i 

botten av containrarna eller när det ligger ett lager med snö i containrarna. Ett annat moment 

som är störande är vid öppning och stängning av containrarnas lock. Den person som ansvarar 

för öppning/stängning av lock genomför detta genom att veva en vajer som sitter på utsidan 

av containern. Vid momentet kan det uppstå ett gnisslande ljud från veven som upplevs som 

störande. Arbetstagarna uppgav även att locken kan ramla ner vid vevning, vilket kan skapa 

ett högt och störande ljud. Störande ljud kan även inträffa om besökare slänger avfall i 

containern precis när locket är uppvevat. I sådana situationer uppgav arbetstagarna att det kan 

låta rejält eftersom man står positionerad intill containern. Liknande situationer kan även 

inträffa vid öppning/stängning av en container, där höga ljudnivåer från avfall som slängs i en 

container bredvid kan uppstå.  

 

Det är löpande underhåll på containrarna en gång per år där kontroller av de rörliga delarna 

sker. Under observationen kunde det konstateras att datumet för den årliga kontrollen hade 

gått ut på ett flertal containrar. 

5.1.2 Elektronikburar 

Ett moment där arbetstagare uppger att det förekommer störande ljudnivåer är vid hantering 

av elektronikburar i metall (hädanefter elburar) för insamling av elavfall. Insamlingen av 

elavfall sker i ett kallhus med öppna dörrar. Elburarna levereras staplade på varandra i travar 

och en pallyft används för att hantera dessa. Det som upplevs som mest störande är vid 

uppfällning av burens fyra väggar, då detta kan skapa ett gnisslande ljud. Ett annat moment 
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som upplevs som störande är vid förflyttning av elburarna med hjälp av pallyften. Vid detta 

moment är det vanligt att elburarna fastnar i pallyften och försvårar att ställa i ordning 

elburarna. Detta på grund av att golvet är ojämnt och burarna vill då inte glida av från 

pallyften. Tidigare hade man ett annat system med en annan typ av burar som upplevdes som 

mindre störande på grund av att burarna var i bättre skick. Vid observationen kunde det 

konstateras att kallhuset har asfalterat golv och ingen bullerdämpning. 

5.1.3 Andra störande arbetsmoment 

Andra störande arbetsmoment som togs upp vid intervjuerna var störande ljudnivåer vid 

rangering av containrar. Vid rangeringen uppstår ett gnisslande ljud när hjulen under 

containern rullar på asfalten i samband med att de antingen lastas upp eller ner från lastbilen.  

5.1.4 Bullrets påverkan på arbetsprestation 

På frågan gällande om bullret påverkar arbetsprestationen uppger arbetstagarna att de blir 

stressade när det är mycket att göra, men att det inte beror på att ljudnivåerna är för höga. 

Merparten av arbetstagarna uppger att bullret inte bidrar till maskering av tal. Dock upplever 

en arbetstagare att det är vid två moment som bullret bidrar till maskering. Det ena momentet 

är när man flyttar elburar i kallhuset och det andra är när någon slänger avfall i en tom 

container.  

 

Några arbetstagare tog upp att det är vid slängning i tomma containrar som impulsljuden kan 

leda till att man får ont i öronen.  

 

”... ett stort ikast i en tom container kan vara förskräckligt högt, så det kan räcka för flera 

dagar...” 

 

De höga ljudnivåerna, speciellt när man inte är beredd på att det ska låta, skapar även 

irritation hos några av arbetstagarna. En av arbetstagarna förklarar:  

 

”...man reagerar ju om det smäller bakom en när man inte är med på det.” 

 

5.1.5 Hörselskydd 

Hörselskydd kan arbetstagarna få tillgång till om man ber om det. Dessa hörselskydd är 

hörselkåpor av märke Peltor. Hörselproppar finns att tillgå av engångsmodell. En arbetstagare 

uppgav att hörselskydd används frekvent vid stängning/öppning av containrar och vid arbete 

med elburar. De andra arbetstagarna upplever att det är besvärligt att bära med sig 

hörselkåporna eller hörselpropparna. Detta på grund av att hörselpropparna lätt tappas bort. 

Ett problem med hörselpropparna är även momentet när de ska på och av då man behöver 

rulla dem och de behöver tid att svälla i örat. Arbetstagarna upplever också att det blir svårare 

att kommunicera med besökarna vid användning av hörselskydd.  

5.2 Bullermätning 

Arbetsdagarna pågick under nio och en halv timme. Under första mätdagen genomfördes 

mätningen under cirka nio timmar. Mätningen från första mätdagen hade betydande 

osäkerhetskällor så med anledning av detta valdes mätstorheten LpAeq att kasseras och inte 

ha med som resultat. För resultat se Tabell 3. Under första mätdagen (2018-04-14) var 
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väderförhållandena svag vind och temperaturer mellan 7-18 grader celcius. Under andra 

mätdagen (2018-04-15) var väderförhållandena svag vind och temperaturer mellan 5-15 

grader celcius. På grund av regn var mätningen tvungen att avbrytas i förtid. För resultat se 

Tabell 4. Under mätningen utfördes normala arbetsuppgifter.  

 
Tabell 3 visar uppmätta mätresultat från den första mätdagen (2018-04-14).  

  
  

Mätosäkerhet 
(dB) 

Inklusive 
mätosäkerhet 

Mätningen startade 08.55     

Mätningen stängdes 
av 

18.03     

Mättid 
8 h 28 
min* 

    

LpAeq -     

LpAFmax 110 3 113 

LPCpeak 126,5 3 129,5 

    * 40 minuters lunchrast borttagen från den totala mättiden 
 

  
Tabell 4 visar uppmätta mätresultat från den andra mätdagen (2018-04-15).  

  
  

Mätosäkerhet 
(dB) 

Inklusive 
mätosäkerhet 

Mätningen startade 08.57     

Mätningen stängdes 
av 

14.26     

Mättid 
5 h 28 
min* 

    

LpAeq 76,6     

LpEX,8h  76,7 3 79,7 

LpAFmax 110,9 3 113,9 

LPCpeak 133,6 3 136,6 

    * På grund av regn avbröts mätningen i förtid 
 

 
 

Resultatet från stickprovsmätningarna med ljudtrycksnivåmätaren visar att A-vägda 

ekvivalenta ljudtrycksnivåer på rampen låg mellan 60-70 dB under perioder med flest 

besökare. Det högsta LpCpeak låg på 125 dB. Det högsta värdet uppmättes intill en tom 

container av fraktion trä när avfall slängdes i den.  

 

För det högsta uppmätta impulstoppvärdet under första och andra mätdagen kan det utifrån 

anteckningarna som fördes i samband med mätningarna inte konstateras vilket arbetsmoment 

som har genomförts vid dessa höga ljudnivåer. Dock kan man konstatera, när man jämför 

loggarna med anteckningarna, att höga impulsljud uppstår vid slängning av avfall i containrar 

för trä, metall och resårmöbler, slängning av metallförpackningar i FTI-behållare samt vid 

arbete med elburar. 
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5.3 Riskbedömning av samverkansfaktorer 

En enklare riskbedömning har genomförts för att bedöma bullerexponering i samverkan med 

ototoxiska ämnen eller vibrationer. Riskbedömningen för ototoxiska ämnen är begränsad till 

att bedöma om det finns risk att exponeras för ämnet och om det finns risk att det hygieniska 

gränsvärdet överskrids. Riskbedömningen för vibrationer i samverkan med buller har utgått 

från Arbetsmiljöverkets insats- och gränsvärden  för vibrationer (AFS 2005:15).    

5.3.1 Hantering av ototoxiska ämnen 

Exponering för ototoxiska ämnen kan ske i rummet för förvaring av farligt avfall. Den 

skyddsutrustning arbetstagarna har tillgång till är skyddsglasögon, två typer av 

skyddshandskar och ansiktsskydd (se Bild 5). Om en olycka skulle inträffa finns nöddusch 

och ögondusch. Absol finns tillgängligt för att ta upp eventuellt kemikaliespill. Ett handfat 

med tvål, handdesinfektionsmedel och pappershanddukar finns tillgängligt.  

 

 
 

Bild 5 visar den skyddsutrustning som finns tillgänglig i farligt-avfallrummet. 

 

Rummet för farligt-avfall har ett ventilationssystem, dock genomfördes ingen kontroll av 

systemets funktion. 

 

Det farliga avfall som besökarna lämnar och som sorteras är bland annat vattenbaserade/ 

lösningsbaserade vätskor, syror, baser, sodor, asbest, kvicksilver och bekämpningsmedel. 

Arbetstagarna får varken öppna eller skaka kemikalier. Varken öppning eller skakning av 

kemikalier utfördes under observationen. De kemikalier som inte är märkta har en specifik 

hyllplacering. Hanteringsinstruktioner för kemikalier finns uppsatt där det framgår exempel 

på produkter som ska sorteras, vilken skyddsutrustning som ska användas, var produkten ska 

placeras och hur man hanterar ett eventuellt spill. Den sammanlagda tiden som arbetstagarna 

arbetar i farligt-avfallrummet och som uppmättes under första mätdagen var 40 minuter under 

de nio och ett halv timme som arbetet pågick. 

 

Exponering för ototoxiska ämnen kan även ske i kallhuset där elavfall och 

lysrör/lågenergilampor förvaras. Elavfall lämnas, som tidigare nämnts, i elburar. Vid 
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intervjuerna framkom att det är problem med stölder på återvinningscentralen, av framförallt 

elavfall. Arbetstagarna brukar ibland slå sönder bildskärmar på tv-apparater och datorer för att 

avfallet ska bli mindre attraktivt att stjäla. Att arbetstagare slog sönder elavfall var inget som 

observerades vid de tre besök som har utförts på återvinningscentralen.   

5.3.2 Exponering för bly  

Risken för exponering för bly bedöms ske främst via inandning. På återvinningscentralen 

hanteras produkter som innehåller bly genom tjocka TV-apparater (CRT-gas) och batterier. På 

återvinningscentralerna lämnas elavfall av besökarna i elburar och arbetstagarna har således 

liten kontakt med elavfallet. Att besökarna lägger elavfall i elburar minskar risken för att 

elavfallet går sönder, i jämförelse med om det hade slängs från hög höjd i en container. 

Felsortering av elavfallet kan uppstå, vilket gör att arbetstagarna måste bära elavfallet och 

sortera det till rätt plats.  

 

Eftersom det finns få studier från återvinningscentraler har jämförelse med luftprover gjorts 

med förbehandlingsanläggningar. De luftprover som uppmättes på 

förbehandlingsanläggningarna (Julander et al. 2014) visade en lufthalt på 7 µg/m
3
, vilket 

understiger det hygieniska gränsvärdet för bly (0,1 mg/m
3
, AFS 2018:1). Även om det inte 

sker deformatering och malning av de elektriska produkterna på liknande sätt på en 

återvinningscentral som vid en förbehandlingsanläggning, finns det en risk att arbetstagarna 

exponeras för bly i samband med att man slår sönder skärmar på tv-apparater. Eftersom 

bildskärmar kan innehålla bly i CRT-glaset bör dessa produkter inte slås sönder då det finns 

en risk att arbetstagarna kan exponeras för bly via inandning. Även branschorganisationen 

Avfall Sverige rekommenderar att elavfallet inte ska slås sönder på återvinningscentralerna då 

detta kan försvåra demonteringen (Avfall Sverige 2017b). Risken att exponeras för bly via 

inandning vid hantering av batterier och elavfall som inte slås sönder bedöms som låg.  

5.3.3 Exponering för kvicksilver 

Riskbedömningen har utgått från kvicksilver i oorganisk form. Produkter som innehåller 

kvicksilver hanteras i farligt-avfallrummet (exempelvis termometrar, barometrar och 

kvicksilverbrytare). Dessa produkter förvaras i mindre plastbackar (se exempel på sådana 

plastbackar i Bild 6). Den skyddsutrustning som ska användas i farligt-avfallrummet vid 

hantering av produkter som innehåller kvicksilver är enligt hanteringsinstruktionen 

skyddsglasögon och skyddshandskar. Vid spill ska detta tas upp antingen med hjälp av 

kvicksilversvampar eller vanligt spackel och spackelspade. Detta ska enligt instruktionen 

läggas i en påse och förslutas. Det är framgår dock inte i instruktionen om avfallet ska läggas i 

påsen. Kemikalieinspektionens rekommendationer är att avfallet, som har varit i kontakt med 

spillet, även ska läggas i en tätförslutande påse. Det rekommenderas därför ett förtydligande i 

hanteringsinstruktionen för kvicksilver gällande detta. 
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Bild 6 visar plastbackar där produkter som bland annat innehåller kvicksilver förvaras.  

 

På återvinningscentralen förekommer elavfall som innehåller kvicksilver såsom LCD-skärmar 

och batterier. Lysrör/lågenergilampor kan även innehålla kvicksilver och dessa förvaras i 

större plastbackar.   

 

Arbetstagarna hanterar inte elavfall och lysrör/lågenergilampor, förutom vid felsortering. De 

lysrör/lågenergilampor som lämnas in av besökare förmodas vara kalla när de lämnas in och 

kvicksilvret är således i fast form. Vid observationen kunde det konstateras att vissa 

lysrör/lågenergilampor var trasiga. Risken för exponering av kvicksilver på 

återvinningscentralen är via inandning, då kvicksilverrester kan virvla upp i damm som sedan 

arbetstagarna kan andas in. Om ett lysrör/lågenergilampa som innehåller kvicksilver skulle gå 

sönder vid hantering i plastbackarna hamnar resterna troligtvis i dessa backar. De plastbackar 

som är fulla med lysrör/lågenergilampor har lock, vilket minimerar eventuell exponering till 

luft. Risken för att exponeras för kvicksilver på den studerade återvinningscentralen är då 

kvicksilverresterna hamnar utanför plastbackarna i farligt-avfallrummet och i kallhuset. 

Risken för att exponeras kan även inträffa om LCD-skärmar slås sönder. 

 

För att bedöma risken för exponering har jämförelse gjorts med studien (Julander et al. 2014) 

som undersökt metallförekomst på förbehandlingsanläggningar. De luftprover som uppmättes 

för utomhusarbete var 0,00011 µg/m
3
 och för demonteringsarbete/inomhusarbete var 0,012 

µg/m
3
. De uppmätta värdena understiger det hygieniska gränsvärdet för inhalerbart damm 

(0,1 mg/m
3
) (AFS 2018:1). Dock hanterades inte lysrör/lågenergilampor på 

förbehandlingsanläggningarna i studien. På förbehandlingsanläggningarna demonterades 

LCD-skärmar, som troligen var orsaken till kvicksilverexponeringen (Julander et al. 2014). 

Bedömningen är att hantering av produkter som innehåller kvicksilver, elavfall och 

lysrör/lågenergilampor, sker endast i begränsad omfattning på återvinningscentralen.  

Arbetsplatsen har rutiner för att hantera spill från produkter som innehåller kvicksilver. Vid 

jämförelse med Julander et al. (2014) visar studien att de som arbetade inomhus hade 109 

gånger högre uppmätta lufthalter än de som arbetade utomhus. Eftersom arbetstagarna till 

största delen arbetar utomhus minskar risken att exponeras och det bedöms som låg risk att 

arbetstagarna exponeras för kvicksilver som ligger nära det hygieniska gränsvärdet.  
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Åtgärder för att minimera risken för exponering för kvicksilver är liknande rekommendation 

som för bly, att inte slå sönder bildskärmar som kan innehålla kvicksilver, exempelvis LCD-

skärmar. För att minimera risken för att kvicksilver kan sprida sig i damm bör 

kvicksilverrester avlägsnas när en trasig termometer eller lysrör/lågenergilampa hanteras och 

spill tillsammans med resterna bör förslutas i en tät påse.  

5.3.4 Exponering för styren, toluen och koldisulfid 

I farligt-avfallrummet finns det risk att exponeras för lösningsbaserade produkter som kan 

innehålla styren och toluen. Den skyddsutrustning som ska användas vid hantering av 

lösningsbaserade vätskor är skyddsglasögon och skyddshandskar. Vid spill ska detta tas upp 

med hjälp av absorbent som sedan kan läggas i stora behållare för lösningsbaserade vätskor. 

En stor del av det som sorteras är lösningsbaserade produkter. Vid observationen kunde det 

konstateras att de två arbetstagarna som observerades hanterade kemikalier med hjälp av de 

vanliga arbetshandskarna. Vid ett tillfälle bytte en arbetstagare handskar till de 

skyddshandskar som ska användas enligt hanteringsinstruktionen.  

 

Exponering för styren kan ske via inandning och hudkontakt. Eftersom styren används i 

samband med tillverkning av plaster bedöms det vara osannolikt att arbetstagarna exponeras 

för halter som överstiger det hygieniska gränsvärdet.  

 

Exponering för toluen kan ske via inandning från produkter som lacker och färger. Eftersom 

toluen kan finnas i färg och lack som lämnas in av besökare finns det risk för exponering om 

burkar/förpackningar är trasiga. En del förpackningar som hanterades vid observationen var 

trasiga. Vid jämförelse med den dagliga exponeringsnivån (75 mg/m
3
), för dem som arbetar 

med lim och färg som innehåller toluen, bedöms det inte rimligt att uppnå dessa nivåer då det 

är ett fåtal av de förpackningar som samlas in som är trasiga. Arbetet sker dessutom under en 

kort tidsperiod sett till en hel arbetsdag (cirka 40 minuter). Exponering för toluen via 

inandning bedöms därför vara låg. Exponering för toluen kan även ske via hudkontakt. För att 

minimera risken för exponering bör arbetstagarna använda skyddshandskar som är anpassade 

till lösningsbaserade produkter. Ytterligare en risk som arbetstagarna kan utsättas för vid 

användning av olämplig skyddsutrustning är risken för frätskador. I Eklund (2009) hade 14 

procent av arbetstagarna på återvinningscentralerna rapporterat in frätskador. De ämnen som 

tas upp i detta examensarbete är inte frätande, dock kan det finnas andra kemiska ämnen som 

arbetstagarna hanterar som är frätande. För att minska risken för frätskador är 

rekommendationen att använda den skyddsutrustning som står angiven i 

hanteringsinstruktionerna.  

 

Koldisulfid är ett ämne som är ovanligt i arbetslivet och används främst vid tillverkning av 

viskos. Tillverkning av viskos skulle kunna ske av en småföretagare som vill lämna 

koldisulfidavfall till återvinningscentralen. Småföretagare får dock inte lämna in farligt avfall 

vilket minskar risken för exponering. Det bedöms därför som låg risk att exponeras för 

koldisulfid.     

 

Vid hantering av kemikalier kunde det vid observationen konstateras att burkar/förpackningar 

slängs i behållarna från ett avstånd. För att minimera risken att förpackningarna går sönder 

och potentiellt kan utgöra en risk för exponering av kemiska ämnen rekommenderas att de 
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hanteras med försiktighet och bör således läggas i behållarna för vattenbaserade-

/lösningsbaserade vätskor.  

5.3.5 Exponering för kolmonoxid 
Eftersom arbetet sker utomhus och besökare oftast transporteras till återvinningscentralen via 

bil sker således exponering för bilavgaser som innehåller kolmonoxid. På området är rökning 

förbjuden, vilket informeras via en skylt vid entrén till återvinningscentralen. Vid 

observationen kunde det konstateras att det inte förekom någon rökning på området. För att 

bedöma om risken för att exponeras för kolmonoxid har jämförelse gjorts med 

årsmedelvärdeshalterna i tätorter (0,2-0,4 mg/m
3
). Risken att exponeras för värden som 

överstiger NGV (20 mg/m
3
) för kolmonoxid bedöms som låg.  

5.3.6 Exponering för vibrationer 

Den maskin som ger exponering för hand- och armvibrationer är en elektrisk pallyftare. Den 

elektriska pallyftaren används av en arbetstagare, resterande arbetstagare brukar manuella 

pallyftare. Vid bedömning av exponeringen ska hänsyn tas till vibrationernas styrka och 

exponeringstid (Arbetsmiljöverket 2017c). Den elektriska pallyftaren är av modell Still EXD-

S-20 som enligt bruksanvisning har ett vibrationsvärde på < 2,5 m/s
2
. Vid observationen 

fördes inte noteringar om hur länge pallyftare användes, men en generell uppskattning har 

gjorts till maximalt en timme om dagen. För att bedöma den dagliga 

vibrationsexponeringsnivån har Arbetsmiljöverkets kalkylator använts där beräkningen 

baseras på vibrationsstyrkan och exponeringstid (Arbetsmiljöverket 2015c). Resultatet visar 

en daglig vibrationsexponeringsnivå på 0,9 m/s
2. 

Arbetstagarna ansvarar inte för att rangera 

containrar, vilket innebär att exponering för helkroppsvibrationer ej förekommer.  

 

Bedömningsgrunder som beskriver vilka vibrationsvärden i samverkan med buller som utgör 

en risk har inte kunnats hittats i litteraturen. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om buller (AFS 

2005:16) hänvisar man till Arbetsmiljöverkets föreskrift om vibrationer (AFS 2005:15) för 

gällande regler. Riskbedömningen har därför utgått från Arbetsmiljöverkets regler gällande 

insats- och gränsvärden för vibrationer. Eftersom den dagliga vibrationsexponeringsnivån (0,9 

m/s
2
) understiger insats- och gränsvärde (2,5 m/s

2
 respektive 5,0 m/s

2
) för hand- och 

armvibrationer bedöms risken för hörselskada på grund av samverkande effekter mellan 

vibrationer och buller som låg.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Enligt Kjellberg (1990) tar en bullermätning inte hänsyn till människors attityd och 

upplevelse av bullret. I denna studie valdes två metoder (intervjuer och bullermätning) för att 

bedöma bullerexponeringen. Det finns även andra metoder att bedöma en persons 

störningsupplevelse än genom intervjuer. Faktorer som kan påverka störningsupplevelsen är 

ljudets fysikaliska egenskaper. Faktorer som kan påverka störningsupplevelse är upplevd 

frekvens, tonhöjd, hörstyrka, skarphet, råhet och fluktuationsgrad (Hygge et al 2013). Dessa 

faktorer har inte tagits med i studien.  
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6.1.1 Intervju 

Med anledning av frågeställningen ansågs en kvalitativ metod vara lämplig. Om en kvantitativ 

metod istället hade använts, i form av enkäter, hade följdfrågor inte kunnat ställas och det 

hade således varit svårare att undersöka arbetstagarnas upplevelse av ljudnivåerna. En annan 

metod som hade kunnat genomföras var en kvalitativ intervju med fokusgrupper. Med 

fokusgrupper sker intervju med en grupp personer där intervjun kan få fram olika perspektiv 

kring ett område (Ahrne och Svensson 2015, s. 82). Enligt Bryman (2011, s. 464) är 

fokusgruppers begränsningar att det finns risk att de mer tystlåtna inte kommer till tals. 

Fokusgrupper är dessutom svårare att organisera rent tidsmässigt (Bryman 2011, s. 463). 

Eftersom det inte fanns någon möjlighet att samla ett antal arbetstagare vid ett och samma 

tillfälle på grund av bemanning på arbetsplatsen var intervjuer med fokusgrupper svårt att 

genomföra. 

 

Intervjuer genomfördes med samtliga arbetstagare och därmed förekom inget bortfall. 

Arbetsplatsen har även några timanställda som arbetar då och då. Dessa arbetstagare 

exkluderades från studien då det bedömdes vara svårt att hänföra bullerexponering till 

påverkan på arbetsprestationen. En av arbetstagarna hade arbetat cirka två månader på 

arbetsplatsen när intervjuerna ägde rum, vilket är kort tid för att kunna svara på om 

arbetsprestationen påverkades av bullerexponeringen. På frågan gällande om 

arbetsprestationen påverkades av bullret upplevdes detta som en fråga där arbetstagarna inte 

kunde svara helt uppriktigt. Detta kan bero på att det inte skulle framstå som att man gjorde 

ett dåligt jobb. Om intervjuerna skulle genomförts igen skulle det övervägas att formulera 

frågan annorlunda.  

6.1.2 Bullermätning 

Mätning med bullerdosimeter genomfördes på grund av att arbetstagarna har ett arbete, där 

rörelse sker över området under hela arbetsdagen. Kassering av mätstorhet LpAeq under den 

första mätdagen valdes då osäkerhetskällorna var betydande. Under mätdagen hasade 

bullerdosimetern ner och placeringen blev därför nedanför axelhöjd, på grund av att det var 

svårt att sätta fast den på arbetstagarens kläder. En annan observation under mätdagen var att 

arbetstagaren vred mycket på nacken och var mer högmäld än arbetstagare under andra 

mätdagen, vilket kunde ha lett till att talet hade inverkan på mätningen. Det förekom även en 

del skrik från arbetstagaren under första mätdagen som kan ha påverkat resultatet. Under 

bullermätningen försökte position på bullerdosimetern ändras ett antal gånger, dock utan 

större resultat. Då det egna skriket är en bidragande faktor till bullerexponeringen kan 

diskussion föras om skrik från arbetstagaren som bar bullerdosimetern ska inkluderas i 

resultatet. Den muskel i örat som drar ihop sig vid höga ljud, drar även ihop sig när man själv 

skriker.
2
 Bedömning har därför gjorts att det egna skriket inte bidrar till en ökad 

hörselskaderisk och därmed inte ska inkluderas i resultatet. Innan bullermätningarna 

genomfördes informerades arbetstagarna om att eventuella skrik skulle tas bort i efterhand. I 

standarden för bullermätningar, SS-EN ISO 9612:2009, beskrivs det att information om att 

undvika skrik ska påtalas innan mätningen utförs (Svensk standard 2009). Detta utfördes ej 

och är således en svaghet.  

 

                                                           
2
 Jan-Anders Kipping, lärare Kungliga Tekniska Högskolan. Muntligen den 8 juni 2018. 



29 
 

Tanken var att mäta hela arbetsdagen under andra mätdagen, dock var mätningen tvungen att 

avbrytas i förtid. Resultatet gällande den dagliga bullerexponeringsnivån baseras på en 

mätning och för att få ett tillförlitligare resultat har mätosäkerheten tagits i beaktande. För att 

få ett säkrare resultat skulle fler mätningar ha utförts, detta kunde dock inte göras med 

anledning av att mätningarna utfördes sent i processen och på grund av tidsbrist kunde detta 

inte genomföras.  

 

Enligt Johansson et al. (2016) kan utredaren, vid för stor inverkan på tal, sätta 

bullerdosimetern på sig själv och gå cirka 2 meter bredvid arbetstagaren. Dock var detta svårt 

att genomföra på grund av att arbetstagarna rör sig på ett stort område. Att följa efter en 

arbetstagare  skulle även innebära en säkerhetsrisk för utredaren då körande bilar förekommer 

på området. 

 

Mätstorheterna LpAFMax och LpCpeak som uppmättes under andra mätdagen har använts i 

resultatet då de inte bedömdes ha påverkats av de skrik som förekom. Detta på grund av att 

skrik har en ljudnivå på cirka 80 dB (Europeiska arbetsmiljöbyrån 2005). Vid summering av 

två ljudkällor där den ena ljudkällan är 10 dB högre än den andra, blir den totala ljudnivån 

lika mycket som den starkaste ljudkällan (Socialstyrelsen 2008). Eftersom det uppmätta 

resultatet visar LpAFmax på 113 dB och LpCpeak visar 129,5 dB är dessa värden mer än 10 

dB skillnad än decibelnivåerna för ett skrik, varav talet och skriken inte bedöms påverkat 

mätvärdena. 

 

Vid en heldagsmätning får man inte med vilka bidrag som genererar mest buller, vilket leder 

till att det är svårt att härleda var de höga ljudnivåerna kommer ifrån (Johansson et al. 2016). 

En annan svaghet i mätningen är att frekvensanalys inte kunde utföras på grund av att 

bullerdosimetern inte hade denna funktion. Detta medför att åtgärder avseende vilka 

hörselskydd som är lämpliga att använda utifrån de frekvenser som förekommer på 

arbetsplatsen inte kan presenteras.  

 

Vid bullermätningen genomfördes stickprovsmätningar med en ljudnivåmätare. Resultatet 

visar att det uppmätta impulstoppvärdet från ljudnivåmätaren (125 dB) understiger det högsta 

uppmätta impulstoppvärdet från bullerdosimetern (136,6 dB). Vid stickprovsmätningen 

genomfördes ej mätningen i anslutning till arbetstagaren vilket är en felkälla och det går 

således inte att jämföra loggarna med varandra. Om bullermätningen hade genomförts på nytt 

hade stickprovsmätningar genomförts i anslutning till arbetstagaren och tidpunkt hade 

antecknats för att kunna jämföra med loggen. 

6.1.3 Observation 

I stället för att genomföra observationer för att bedöma risken för exponering av ototoxiska 

ämnen och vibrationer hade mätningar kunnat utföras. Med mätningar hade 

exponeringsvärden kunnat jämföras mot de hygieniska gränsvärdena. Mätningar var dock ej 

möjligt att genomföra på grund av tidsbrist. För att få mer information om hur hantering av 

kemikalier sker hade frågor om detta kunnat ställas vid intervjuerna. Osvalder et al. (2015, s. 

487) menar att det kan vara svårt att få fram människors beteende och handlade via intervjuer 

på grund av att människor inte är medvetna om detta. Intervjuer hade således kunnat få fram 

vad arbetstagarna säger att de gör, men inte hur de praktiskt utför arbetet.  



30 
 

 

En del i riskbedömningen var att undersöka risk för exponering av ototoxiska ämnen i farliga-

avfallrummet. Ventilationen är en betydande faktor för att föra bort luftföroreningar (Bohgard 

och Albin 2015, s. 343). För att ta reda på hur effektiv ventilationen var i farligt-

avfallrummet, och således risken för exponering, hade en kontroll av ventilationen kunnat 

genomföras. En nackdel med observationen var att enbart två arbetstagare observerades, 

vilket kan ha påverkat resultatet. För att få ett mer representativt resultat över hur 

arbetstagarna hanterar elavfall/lysrör, om flaskor öppnas eller skakas och om 

skyddsutrustning används hade det varit en fördel om samtliga arbetstagare observerats.   

 

Graden av deltagande kan också diskuteras. Observatörer kan inta aktiva roller där man bland 

annat kan vara delaktiga i den miljö där personerna som observeras ingår. Observatörer kan 

även ingå en roll som intervjuare (Bryman 2011, s. 389). Observationen genomfördes 

tillsammans med bullermätningen på grund av tidsoptimering. Utredaren blev därför tvungen 

att vara tyst under observationen och kunde således inte ställa frågor.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Störande ljud 

Resultatet visar att arbetstagarna upplever skillnader i hur störda de blir av höga ljudnivåer på 

arbetsplatsen. Enligt Kjellberg (1990) spelar en rad faktorer in som påverkar hur störda vi blir 

av buller. Resultatet visar att det största störningsmomentet var slängning av avfall i tomma 

containrar. Att det är just det momentet som upplevs som mest störande kan ha sin förklaring i 

tidigare forskning, där ljud som varierar över tid är mer störande är ljud som är konstant 

(Kjellberg 1990). Bullret som uppkommer på återvinningscentralen varierar, då det mesta av 

bullret som uppkommer (speciellt slängning av avfall i containrar) går att härleda till hur 

mycket besökare det är på området. En till faktor som kan påverka störningsgraden är att 

bullerkällan inte kan kontrolleras (Kjellberg 1990). I detta fall är ljudet oförutsägbart och 

kommer plötsligt när besökare slänger avfall. Speciellt uppstår detta när arbetstagarna går 

nedanför rampen och det plötsligt kan låta högt då man inte kan se hur mycket avfall som är i 

containrarna.  

 

Resultatet visar även att arbetstagarna reagerar när det låter högt, vilket kan förklaras av 

fysiologiska reaktioner. Försvarsreaktionen kan göra så att kroppen spritter till när man utsätts 

för höga ljud (Kjellberg 1990). Ljud som man känner igen och som inte tillför ny information 

eller något annat som man behöver reagera på habituerar människan till (Kjellberg 1990). Att 

arbetstagarna reagerar på ljudet när avfall slängs i tomma containrar tyder på att bullret inte är 

något som arbetstagarna har habituerat till och att ljudet därmed är för högt för att habituering 

ska ske.  

 

Några arbetstagare upplevde att man har blivit van att det låter på återvinningscentralen och 

att man således inte störs lika mycket av ljuden. En förklaring till att man inte störs lika 

mycket av ljud är att arbetstagarna upplever att bullret är oundvikligt och att det är normalt att 

det låter på en återvinningscentral. Om man dessutom inte vet några åtgärder för att minska på 

bullret kan det upplevas som mindre störande (Kjellberg 1990). I denna studie är det svårt att 

förklara vilken av dessa faktorer som påverkar störningsgraden bland arbetstagarna, då det 
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kan vara olika faktorer för olika arbetstagare. För att ta reda på och analysera djupare vad 

störningsnivån kan bero på skulle det krävas fördjupade intervjuer.  

6.2.2 Påverkan på arbetsprestation 

En del i examensarbetet var att besvara frågeställningen om arbetstagarna upplever att bullret 

påverkar arbetsprestationen. Resultatet visar att arbetstagarna inte upplever att 

arbetsprestationen påverkas, mer än att det kan uppstå irritation vid höga impulsljud. 

Kjellberg (1990) menar att arbetsprestationen inte påverkas i lika stor grad om arbetet består 

av enklare uppgifter då ansträningsnivån inte hamnar över den gräns som är optimal för 

arbetsuppgiften. Att arbetsprestationen inte påverkas till stor del kan bero på att 

arbetsuppgifterna är av enklare karaktär och inte ställer krav på minne eller att ta in 

information från flera källor samtidigt (Kjellberg 1990).  

 

En arbetstagare upplevde problem med maskering av tal vid bland annat förflyttning av 

elburar i kallhuset. Detta kan förklaras genom att arbetet sker under tak och att ljudet 

reflekteras mot tak och väggar. Resultatet från bullermätningen visar, liknande intervjusvaren, 

att det kan förekomma höga ljudnivåer vid hantering av elburar. Eftersom kallhuset inte hade 

någon bullerabsorbering, kan det innebära att lokalen har lång efterklangstid vilket påverkar 

möjligheten till samtal negativt (Arbetsmiljöverket 2017b).  

 

Arbetstagarna har tillgång till hörselskydd, men uppger att användning av hörselskydd 

försvårar kommunikationen med besökarna. Samma resultat visar Eklund (2009) i sin studie. 

Johansson (2002) menar att alltför hög dämpning av hörselskydd kan påverka möjligheten till 

kommunikation. Att det är för hög dämpning på hörselkåporna/hörselpropparna kan vara en 

orsak till att arbetstagarna upplever att kommunikationen försvåras. Det är därför viktigt att 

arbetstagarna har rätt dämpning på hörselskydden där möjligheten till tal inte försvåras för att 

öka chanserna att hörselskydden används. En annan aspekt är att se det i ett större perspektiv, 

där återvinningscentralen har en viktig roll i avfallskedjan och efterlevnad av avfallshierarkin. 

En stor del i arbetet handlar om att kommunicera med besökarna om att slänga avfallet rätt. 

Kommunikationen fyller då en viktig funktion för att avfallet ska tas omhand på rätt sätt, så 

att material kan gå till återvinning och att giftiga ämnen inte riskerar att spridas i naturen.  

6.2.3 Arbetstagarnas bullerexponering 

En del i examensarbetet var att undersöka bullerexponeringen för arbetstagarna. Den dagliga 

bullerexponeringsnivån uppmättes till 79,7 dB(A), den maximala A-vägda ljudtrycksnivån 

uppmättes till 113,9 dB(A) samt 113 dB(A) och slutligen impulstoppvärdet uppmättes till 

136,6 dB samt 129,5 dB. Den dagliga bullerexponeringsnivån understiger det undre 

insatsvärdet (80 dB) (AFS 2006:16). Den maximala A-vägda ljudtrycksnivån understiger även 

det övre insatsvärdet (AFS 2005:16). Däremot överstiger impulstoppvärdet insatsvärdena 

(AFS 2005:16). Enligt AFS 2005:16 är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att sänka 

ljudnivåerna. De åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en handlingsplan. 

Arbetstagarna ska använda hörselskydd och erbjudas hörselundersökning. Varningsskyltar om 

att hörselskydd ska användas ska även sättas upp. Vid bullermätningen genomförde 

arbetstagaren normala arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Vid bullermätningarna 

observerades arbetstagaren under mättillfället. Dock finns det en risk att slag mot mikrofonen 

eller annat kan ha missats och inte uppmärksammats vid observationen.   
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Den dagliga bullerexponeringsnivån (79,7 dB) ligger nära det undre insatsvärdet (80 dB) och 

impulstoppvärdet (136,6 dB) ligger över insatsvärdena (135 dB). Att några arbetstagare 

upplever att man ibland får ont i öronen efter exponering av impulsljud bör enligt 

Arbetsmiljöverket (2016) tas som en varningssignal att arbetstagarna utsätts för höga 

ljudtrycksnivåer. Impulsljud har dessutom en högre skadeverkan då det kan räcka med ett 

enda impulsljud för att få en permanent hörselskada (Arlinger 2013).  Eftersom arbetstagarna 

upplevde att det mest störande ljudet var slängning av avfall i tomma containrar och hantering 

av elburar rekommenderas att åtgärder främst utförs på dessa bullerkällor för att minska 

risken för hörselskador. Förutom att arbetstagarna upplever att dessa bullerkällor är mest 

störande så visar resultatet att höga impulstoppvärden kan uppkomma vid slängning av avfall 

i tomma containrar och vid arbete med elavfall. Att resultatet av både intervjuerna och 

bullermätningen uppvisar detta stärker rekommendationen att dessa bullerkällor bör åtgärdas 

först för att få störst effekt. Att åtgärda dessa bullerkällor kommer också att minska den 

ekvivalenta ljudnivån sett över hela arbetsdagen.  

 

Vid bedömning av lämpliga åtgärder har åtgärdshierarkin tagits i beaktande. Det första steget 

innebär således att åtgärda bullret vid källan. Eftersom impulstoppvärdena översteg 

insatsvärdena och att arbetstagarna upplevde slängning av avfall i tomma containrar som mest 

störande rekommenderas att åtgärder vidtas i form av bullerdämpande material i containrarna. 

Tidigare studier (Eklund och Gross 2004; Lotta Claesson, personlig kommunikation 

Stockholm Vatten och Avfall AB) har visat att med hjälp av bullerdämpande material i 

containrar kan ljudnivån sänkas med 5-10 dB beroende på dämpning. En minskning med 10 

dB skulle innebära en upplevd halvering av ljudnivån (Johansson 2002, s. 28). I Eklund och 

Gross (2004) upplevdes även att ljudet blev mer dovt av bullerdämpningen. Eftersom 

arbetstagarna upplevde irritationsmoment vid slängning av avfall i containrar kan ett dovt ljud 

förhoppningsvis minska störningsgraden och hörselskadeeffekten. De fraktioner som skulle 

kunna bidra till en mindre störningsnivå för arbetstagarna med hjälp av bullerdämpande 

material är trä, metall och resårmöbler. En annan förbättringsåtgärd för att åtgärda bullret vid 

källan är att genomföra en rutin för att kontrollera containrarnas rörliga delar för att minimera 

risken för gnissel vid rangering och vevning.  

 

För att minska störningen från hantering av elburar rekommenderas i första hand att se över 

om elburarna går att bytas ut till burar som inte gnisslar. I andra hand rekommenderas att 

golvet jämnas till och att bullerabsorbenter sätts upp i tak och på väggar för att minska det 

reflekterande ljudet.  

 

Eftersom en del arbetstagare upplever att de får ont i öronen rekommenderas att arbetstagarna 

får tillgång till hörselskydd som är nivåberoende där impulsljud stängs ute, men där 

kommunicering kan ske. Det rekommenderas också att arbetstagarna får medverka vid val av 

hörselskydd, enligt AFS 2005:16. En frekvensanalys över ljudnivåerna på 

återvinningscentralen rekommenderas att utföras för att ta reda på den lämpligaste 

dämpningen. Användning av hörselskydd bör enligt AFS 2005:16 ske som ett sista steg i 

åtgärdsprioriteringen då ett avbrott från hörselskyddanvändningen kan innebära att 

skyddsverkan minskar.  
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6.2.4 Samverkande faktorer 

Ett syfte med examensarbetet var att riskbedöma om ototoxiska ämnen eller vibrationer i 

samverkan med buller kan förstärka en hörselskaderisk. Detta har besvarats genom en enklare 

riskbedömning med tidigare studier som underlag. Riskbedömningen har baserats på om 

risken för att de ototoxiska ämnena överstiger det hygieniska gränsvärdet samtidigt som 

bullerexponering  ligger nära insatsvärdet 80 dB(A) (AFS 2018:1). Resultatet från 

bullermätningen visar att ljudnivåerna ligger nära insatsvärdet, dock bedöms risken för att 

exponeras för ototoxiska ämnen och vibrationer som låg. Därmed bedöms de ototoxiska 

ämnena och vibrationer i samverkan med bullerexponeringen inte öka risken för hörselskada. 

 

I AFS 2005:16 informeras att det kan vara lämpligt att använda hörselskydd även om det det 

ototoxiska ämnet ligger under det hygieniska gränsvärdet och om ljudnivåerna ligger mellan 

75-80 dB(A). I denna studie ligger resultatet från bullermätningen inom detta intervall (79,7 

dB). Att det kan vara lämpligt att använda hörselskydd även om lufthalterna ligger under det 

hygieniska gränsvärdet var svårt att tolka vid riskbedömningen. Vid vilka halter kan det vara 

rimligt att använda hörselskydd och gäller det för samtliga ämnen? Likaså hur 

riskbedömningen för vibrationer i samverkan med buller ska bedömas. I detta arbete har 

riskbedömningen utgått från insats- och gränsvärdena, men det skulle behövas tydligare 

vägledning från Arbetsmiljöverket. Dessa faktorer tyder på att det är ett område med 

kunskapsmässig osäkerhet och där det behövs vidare forskning. I ett större perspektiv är det 

viktigt med mer vägledning som gör det enklare för verksamheter att tolka lagstiftningen. 

Detta för att minimera risken för att arbetstagare exponeras för ototoxiska ämnen och 

vibrationer, som kan förstärka hörselskadeeffekten.   

 

Några av de studier som har hittats i litteratursökningen gällande exponering för ototoxiska 

ämnen och risk för hörselskador är studier där arbetstagare arbetar inomhus (exempelvis 

stålarbetare). Vid jämförelse med arbetstagarnas exponering på återvinningscentralen får man 

ta hänsyn till att koncentrationerna av de olika kemiska ämnena torde vara högre inomhus än 

utomhus.  Bland de studier som har hittats gällande ototoxiska ämnen så kan man konstatera 

att vissa studier har hittat samverkanseffekter mellan det ototoxiska ämnet och buller, medan 

andra studier på samma ämne inte visar någon samverkanseffekt (exempelvis bly). Att studier 

inte ger något entydigt svar visar att det krävs mer forskning. Det är även viktigt att belysa att 

ämnena kan ge hörselskadade effekter utan samverkan med buller. Dock var detta 

examensarbete inriktad på riskbedömning av samverkanseffekter mellan buller och ototoxiska 

ämnen. I denna rapport har de enstaka kemiska ämnenas exponering endast beaktats var för 

sig vid bedömning av risk. Det är även viktigt att belysa att exponering för en rad kemiska 

ämnen kan bidra till en cocktaileffekt, det vill säga där två eller flera ämnen tillsammans kan 

förstärka den hörselskadande effekten (Kemikalieinspektion 2017).  

 

Vid förslag till åtgärder ska i detta fall, liknande som för buller, åtgärdshierarkin enligt AFS 

2011:19 tas i beaktande. Diskussion kan föras om den är tillämpningsbar för samtliga steg. 

Det första steget i åtgärdshierarkin är att byta ut det skadliga ämnet mot något annat (AFS 

2011:19). Återvinningscentralen ansvarar för att samla in farligt avfall från hushåll och de kan 

således inte välja vilka kemikalier som ska lämnas in. Detta steg blir då svårt att genomföra på 

en återvinningscentral som fyller en funktion att ta emot hushållens avfall. Det andra steget är 

att utföra arbetet i ett slutet system så att arbetstagarna inte utsätts för skadliga ämnen (AFS 
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2011:19). Det är oklart om det finns några slutna tekniska system som gör att arbetstagarna 

inte behöver sortera och hantera kemikalierna, detta skulle behövas studeras vidare för att 

minska risken för exponering. Det tredje steget är att tillse att det finns processventilation. 

Ventilation finns i farligt-avfallrummet, dock ej i närheten av kemikalierna som hanteras. 

Punktutsug eller dragskåp skulle kunna vara ett alternativ till vissa kemikalier för att 

minimera spridning av luftföroreningar. Det fjärde steget är att arbetet ska förläggas på en 

särskild plats eller tid där endast den som utför arbetet är närvarande (AFS 2011:19). 

Hantering av farligt avfall är förlagt i ett speciellt rum som innebär att endast den arbetstagare 

som är inne i detta rum riskerar att exponeras för kemikalier. Det sista steget är att använda 

skyddsutrustning (AFS 2011:19). Resultatet av observationen visar att de två arbetstagarna 

som observerades inte använde skyddsutrustning vid hantering av farligt avfall. Antonsson et 

al. (2006) menar att skyddsutrustning kan glömmas bort eller att arbetstagaren anser att risken 

är så liten att skyddsutrustningen inte bedöms behövas. Att åtgärda de två första stegen i 

åtgärdshierarkin menar Antonsson et al. (2006) är mer tillförlitliga då de ger ett bättre skydd. 

Det rekommenderas att arbetsgivaren ser till åtgärdshierarkin vid förbättring av verksamheten 

och om man med hjälp av tekniska åtgärder kan minimera risken för att arbetstagarna 

exponeras för farligt avfall. 

 

Hörselpropparnas lämplighet i arbetet kan även diskuteras. På grund av att de vanliga 

arbetshandskarna används vid hantering av farligt avfall kan det finnas risk för att kemikalier 

går genom handskarna. Risken med hörselproppar som man måste rulla för att de ska kunna 

föras in i örat är att kemikalier kan komma in i hörselgången. Eftersom det finns misstänka 

ototoxiska ämnen och kunskapsmässig osäkerhet kan det finnas en risk att ototoxiska ämnen 

kan komma in i örat, där ämnet kan påverka hörseln.  

 

Det är en förhoppning att examensarbetet kommer att ge mer kunskap om ototoxiska ämnen 

så att kunskapen kan överföras till andra återvinningscentraler på Uppsala Vatten och Avfall 

AB, där hantering eventuellt sker annorlunda än på studerad återvinningscentral. Även andra 

yrkesområden inom verksamheten är det viktigt att se över, så att inte andra yrkesgrupper 

utsätts för dessa samverkande faktorer som kan påverka hörselskadeeffekten.  

7. Slutsats 
Slutsatsen är att den dagliga bullerexponeringsnivån samt den maximala ljudtrycksnivån från 

de uppmätta bullermätningarna inte överstiger Arbetsmiljöverkets insats- och gränsvärden. 

Det högsta uppmätta impulstoppvärdet överstiger Arbetsmiljöverkets insatsvärden. 

Arbetstagarna upplever att ljudet från slängning av avfall i tomma containrar, främst 

fraktioner för trä, metall och resårmöbler, som mest störande. Ett annat moment som upplevs 

störande är vid hantering av elektronikburar. Arbetstagarna upplever inte att bullret påverkar 

arbetsprestationen i stor utsträckning. Slutsatsen är också att risken för att exponeras för 

ototoxiska ämnen och vibrationer, i samverkan med buller, bedöms som låg. Förslag till 

åtgärder har tagits fram utifrån resultatet. För att minska bullret rekommenderas att dämpning 

av containrar (främst fraktionerna metall, trä och resårmöbler) samt uppsättning av 

bullerabsorberande material i kallhuset för elavfall. För att minska risken för exponering för 

ototoxiska ämnen rekommenderas att erforderlig skyddsutrustning används vid hantering av 
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dessa ämnen. Det rekommenderas att ej slå sönder elavfall för att minska risken att exponeras 

för bly och kvicksilver.  

8. Förslag till åtgärder  
Nedan ges en sammanställning av de åtgärder som har tagits fram utifrån resultatet i 

examensarbetet.  

8.1 Åtgärder för att minska bullerexponering 

 Åtgärder för att minska exponering för impulstoppvärden är att containrar förses med 

bullerdämpande material. Det buller som upplevdes som mest störande bland 

arbetstagarna var slängning av avfall i tomma containrar, speciellt fraktioner för 

metall, trä och resårmöbler. Det föreslås därför att se över bullerdämpande material för 

dessa fraktioner.  

 Enligt uppgift från arbetstagarna är golvet i kallhuset för elavfall ojämnt. Det 

rekommenderas att golvet jämnas till samt att bullerabsorbenter sätts upp på väggar 

och tak. Översyn av nya elburar bör även övervägas. 

 Användning av hörselskydd som utesluter impulsljud och där kommunicering kan ske 

rekommenderas. Genomförande av en frekvensanalys rekommenderas för att välja ut 

hörselskydd med den lämpligaste dämpningen.  

 En rutin för att se till att containrarna underhålls kontinuerligt för att undvika gnissel 

vid rangering och vevning bör tas fram.  

8.2 Åtgärder för att minska risken för exponering av ototoxiska 

ämnen 

 Arbetstagarna rekommenderas att använda erforderlig skyddsutrustning enligt 

hanteringsintruktionerna. Detta för att minska risken för exponering för ototoxiska 

ämnen.  

 Det rekommenderas inte att slå sönder tv- och datorskärmar. Detta för att minimera 

eventuell risk för exponering av bly och kvicksilver.  

 Rutin för hantering av spill från produkter som innehåller kvicksilver bör uppdateras 

enligt Kemikalieinspektionens råd hur spill och rester bör tas omhand.  

 Vid hantering av kemikalier i farligt-avfallrummet bör inte förpackningar slängas i 

behållarna för lösningsbaserad/vattenbaserade vätskor då det finns risk att de går 

sönder.  
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9. Förslag till vidare forskning 
I litteratursökningen kunde det konstateras att det finns få studier som har undersökt 

arbetsmiljörisker på återvinningscentraler. Resultatet visar att ljudnivåerna ligger över och i 

närheten av Arbetsmiljöverkets insats- och gränsvärden. Därför hade det varit intressant att 

undersöka bullerexponeringen på återvinningscentraler genom fler mätningar. Arbetstagare 

upplever störande ljudnivåer på återvinningscentralen, främst impulsljud. Vidare forskning 

gällande hur man kan reducera buller återvinningscentraler bör undersökas.  

 

Inga studier gällande vilka kemiska risker som arbetstagarna exponeras för har hittats vid 

litteratursökningen. Detta trots att återvinningscentraler hanterar en mängd olika kemikalier 

och där det dessutom inte alltid framgår vad det är för typ av kemikalier som lämnas in. Ett 

förslag på vidare forskning är därför att undersöka arbetstagarnas exponeringsrisker för olika 

kemiska ämnen.  

 

Det finns ett flertal ämnen som misstänks vara ototoxiska, men som inte är reglerade i den 

hygieniska gränsvärdeslistan. Mer forskning behövs gällande vilka kemiska ämnen som är 

ototoxiska och som kan förstärka en hörselskadande effekt. Detta gäller både ämnen utan 

samverkan med buller, ämnen i samverkan med buller och ämnen i samverkan med andra 

kemiska ämnen.  
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Bilaga 1 
 

 
  
Bild 7 visar avfallshierarkin (bild tagen från Naturvårdsverket 2017b). 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Övergripande frågor 
 Hur länge har du arbetat på återvinningscentralen? 

 Om du skulle beskriva en typisk arbetsdag, hur ser en sådan dag ut? 

 

Upplevelser av ljudnivån 
 Hur upplever du ljudmiljön på arbetsplatsen?  

 Upplever du störande ljudnivåer på arbetsplatsen?  

 Vilka ljud upplever du som mest störande?  

 Vid vilka tillfällen upplever du de störande ljuden? 

 Upplever du skillnader i ljudnivåer beroende på tid på året? 

 Upplever du skillnader i ljudnivåer vid olika dagar eller tider?  

 Vilket/vilka arbetsmoment  upplever du skapar den högsta ljudnivån?  

 Har du någon gång upplevt svårigheter med att uppfatta vad kollegor och besökare 

säger på grund av för höga ljudnivåer? Om ja, vid vilka tillfällen?  

 Upplever du att störande ljud påverkar din arbetsprestation? Ex försvårar samtal, 

stress, trötthet, distraktion? 

 

Hörselskydd 
 Har du tillgång till hörselskydd? 

 Om nej, varför inte? Om ja, i vilka situationer brukar du använda hörselskydd? 
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Bilaga 3 

Observationsmall 

 

 Ventilation i farligt-avfallrummet 

 Vilken skyddsutrustning finns? 

 Används skyddsutrustning? 

 Öppnas/skakas kemikalieflaskor eller burkar?  

 Förekomst av trasiga kemikalieburkar/flaskor  

 Hur lång tid arbetet med att sortera kemikalier pågår  

 Hur hantering av elavfall sker  

 Hur hantering av lysrör/lågenergilampor sker 

 Hur hantering av trasiga lysrör/lågenergilampor sker  

 Förekomst av rökning på området 

 Bullerdämpande material i kallhus 

 
 


