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Abstract 

Noise is a problem that many people are affected by. This report analyses noise exposure 
levels at preschools and analyses if sound reducing measures made in a school has made any 
difference. The A-weighting equivalent sound level was measured using a Norsonic 102 
digital sound level meter and the A-weighting min and max sound levels was measured using 
a Kimo GSH 8922 digital sound level meter. The noise level measurements were performed 
in Nordmaling, in the north of Sweden, inside four preschools in the activity room and in two 
different classrooms in the school. Measurements were made when the room was empty and 
then during playtime or class. Health risk issues associated with the exposure to high noise 
levels were investigated using a questionnaire. This report will answer to the following 
questions: What noise levels are the staff and children exposed to? What sound reducing 
measures are recommended for the preschools? Do the staff in the school experiencing any 
difference before and after sound reducing measures? The results showed that measured 
noise levels of the preschools were below the limit for noise at a workplace. But if you ask the 
staff, no one experience their work environment as good or very good and 10 of 12 preschool 
departments experiencing health effects due to noise. Measures can be made in the form of 
noise reducing installations, but also changes in the organization. In the school, it was 
difficult to compare the before and after measurements when they were performed 

differently, but the staff are experiencing a positive difference. 
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1 Inledning 
”Forskning visar att buller påverkar människors hälsa, ofta mer än vad många tror” (Boverket 
2016). Buller och höga ljudnivåer är det miljöhälsoproblem som flest barn och vuxna berörs 
av i Sverige (Socialstyrelsen 2008) och är en viktig fråga i miljömålsarbetet (Boverket 2014). 
Flertalet undersökningar har visat på höga bullernivåer i svenska förskolor och skolor och 
hörselskadande buller har ökat bland barn och ungdomar (Socialstyrelsen 2008). Studier har 
påvisat att buller har en negativ effekt på barn när det gäller inlärningsförmågan, därför är 
det viktigt att bland annat tänka på var man placerar förskolor och skolor, samt hur man 
jobbar för att motverka buller. Nordmalings kommun är inget undantag och har fått in 
klagomål om bullrig miljö i förskolorna i kommunen. Nordmalings kommun har sedan 
tidigare installerat bullerdämpning i en skola som uttryckt besvär. Nu vill kommunen få en 
mindre utredning gjord för att få reda på om det finns ett mätbart problem i förskolorna och 
få förslag på olika åtgärder. De vill även få en uppföljning på de åtgärder som gjorts i skolan. 
 

1.1 Syfte 
Syftet är att genom bullermätningar och enkäter utreda om det finns en olägenhet när det 
gäller buller på förskolorna, samt vilka åtgärder som kan vara lämpliga att ta. Även utreda 
om bullerdämpande installationer på en skola har gett någon effekt.  
 

1.2 Frågeställningar 
1. Vilka ungefärliga ljudnivåer utsätts personal och barn för på förskolor? 
2. Upplever personalen i förskolorna en bullrig miljö på arbetsplatsen? 
3. Vilken bullerdämpning finns på förskolorna i dagsläget? 
4. Vilka åtgärder rekommenderas för förskolorna? 
5. Finns det någon mätbar skillnad före och efter installationen av bullerdämpning i 

skolan?  
6. Upplever personalen i skolan någon skillnad före och efter installationen av 

bullerdämpning? 
 

2 Bakgrund 
2.1 Ljud 
Ljud kan beskrivas som små tryckvariationer i luften som sätter trumhinnan i svängning 
(Johansson et al. 2002). Dessa tryckvariationer i luften mätts i enheten pascal (Pa) eller 
Newton per kvadratmeter (N/m2) och färdas i en hastighet på 340 meter per sekund vid en 
lufttemperatur på 20 grader Celsius. Det mänskliga örat kan uppfatta ljudtryck mellan 20 
µPa och 20 Pa, vilket är ett spann på en miljon pascal. För att göra det lättare och mer 
hanterbart brukar man använda sig av enheten decibel (dB). ”Decibel står för ljudtrycksnivå 
och är en anpassad mätskala till örats stora arbetsområde samt till hur människan upplever 
styrkan hos ljud med olika ljudtryck. Det är en logaritmisk skala för att beskriva ljudets 
styrka” (Johansson et al. 2002). 20 µPa motsvarar 0 dB och kallas hörtröskeln, 20 Pa 
motsvarar ca 120 dB vilket anses vara smärtgränsen för det mänskliga örat (figur 1) 
(Socialstyrelsen 2008). Ljudets frekvenser mäts i enheten hertz (Hz) och brukar delas upp i 
hörbart ljud, infraljud och ultraljud. Hörbart ljud ligger på frekvenser mellan 20 Hz och 
20 000 Hz (Johansson et al. 2002), detta intervall kan krympa med åldern på personen 
(Socialstyrelsen 2008). Infraljud är de frekvenser som ligger under 20 Hz och som 
människan kan uppfatta i form av vibrationer och skakningar, i vissa fall uppleva det i form 
av ljud (Socialstyrelsen 2008). Ultraljud är frekvenser över 20 000 Hz och kan normalt inte 
uppfattas av människan. Inom hörbart ljud delas det upp i hög- och lågfrekventa ljud, 20 – 
200 Hz räknas som lågfrekvent ljud och 2000 – 20 000 Hz som högfrekvent ljud. Örat är 
mest känsligt i frekvensområdet 2 000 – 4 000 Hz och risken för hörselskador är störst vid 
medelhöga ljud med frekvenser på 2 000 – 20 000 Hz (Socialstyrelsen 2008). Alla 
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människor är olika och kan vara mer eller mindre känsliga, ljud kan uppfattas vid högre eller 
lägre frekvenser och även risken för hörselskada kan komma vid olika höga frekvenser.    
 
Vid ljudmätningar kan man välja ett vägningsfilter som mätinstrumentet ska anpassa sig 
efter. När man använder A-filtret registrerar mätinstrumentet bara de A-vägda ljudnivåerna, 
det vill säga de frekvenser som människan kan höra (Socialstyrelsen 2008). A-filter är det 
vägningsfilter man använder sig mest av vid exempelvis bedömning av hörselskaderisk, A-
filtret tar större hänsyn till högre frekvenser i sin mätning (Arbetsmiljöverket 2002). Med ett 
C-filter registreras de C-vägda ljudnivåerna, de frekvenser som människan kan höra men 
även de låga frekvenser som man inte hör men kan uppfatta i form av vibrationer. Till 
skillnad från A-filtret tar C-filtret större hänsyn till de låga frekvenserna (Socialstyrelsen 
2008). Med A-vägning skriver man resultatet i enheten dB(A) och C-vägd med enheten 
dB(C).  

 
Figur 1. Ljudnivåer vid vardagliga situationer (Länsstyrelsen 2007). 

 
Eftersom dB är en logaritmisk skala så kan även små skillnader i dB vara stora i verkligheten. 
dB fungerar så att vid en ökning på 3 dB har ljudeffekten fördubblats (Socialstyrelsen 2008). 
Det kan förklaras genom att man har en maskin som låter 80dB(A) och sätter in en maskin 
till som låter lika mycket (80dB(A)). Dessa två tillsammans låter nu 83 dB(A). En skillnad på 
3dB är svårt för det mänskliga örat att uppfatta, för att vi ska uppleva det som dubbelt så högt 
ska det normalt sett öka med 10 dB (Sjödin 2012). Med hjälp av lika energi-principen kan 
man avgöra hur länge man max bör vistas i en högljudd miljö vid en viss dB för att minska 
risken för hörselskador (Socialstyrelsen 2008). Tabell 1 visar att risken för hörselskador är 
lika stor vid en ekvivalent ljudnivå på 85dB(A) under 8 timmar som en ekvivalent ljudnivå på 
88dB(A) under halva tiden, 4 timmar (Socialstyrelsen 2008).  

 
Tabell 1. Lika energi-principen, visar hur länge man max bör  

vistas i olika dB för att undvika hörselskador (Socialstyrelsen 2008). 

dB Max exponeringstid, timmar 

85 8 

88 4 

91 2 

94 1 

97 0,5 
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Efterklangstiden är ”den tid det tar för ljudnivån att minska 60 dB efter det att ljudkällan har 
stängts av (Johansson et al. 2002). Tiden beror på hur rummet är utformat och hur mycket 
absorberande föremål som finns, till exempel mattor och möbler (Socialstyrelsen 2008). 
Stora rum och hårda ytor bidrar till längre efterklangstid då ljudvågorna stutsar mot hårda 
ytor. Mjuka ytor absorberar istället mycket av ljudet och bidrar till en kortare efterklangstid. 
Det räknas som en kort efterklangstid om den håller sig under 0,8 sekunder, men i lokaler 
där barn, äldre och hörselskadade vistas rekommenderas en efterklangstid under 0,5 - 0,6 
sekunder (AFS 2005:16). Dessa grupper har svårare att uppfatta tal och en kortare 
efterklangstid underlättar då studsande ljud inte behöver överröstas (Socialstyrelsen 2008). 

 
2.2 Buller  
Buller är vanligt ljud, men om det uppfattas som buller beror helt från person till person. 
Ljud som stör en person och då anses vara buller kan för en annan person vara ljuvlig musik 
(Arbetsmiljöverket 2012). Ljud som inte upplevs som störande för en person med normal 
hörsel kan för en person med hörselskada vara mycket störande och obehagligt. Om det är 
buller beror helt enkelt på om det är oönskat ljud eller inte. När man pratar om buller pratar 
man även om ljud som är skadligt för hörseln (Arbetsmiljöverket 2012). Starkt buller kan 
skapa tillfälliga eller permanenta skador på hörseln. Tillfälliga kan vara tjutande ljud som 
försvinner igen. Permanenta effekter kan vara bland annat ljudöverkänslighet, förvrängning 
av ljud eller tinnitus (Arbetsmiljöverket 2012). Känsligheten för buller och permanenta 
skador är individuell och varierar därför.  
 
Buller ger inte bara hörselskador, buller kan även göra en trött, stressa upp en 
(Arbetsmiljöverket 2012), påverka koncentration- och prestationsförmågan, orsaka irritation 
och hjärtsjukdomar (Passchier-Vermeer och Passchier 2000) Det har visats på att det även 
kan bidra till högre blodtryck, utsöndring av stresshormoner och ökad hjärtfrekvens. Stress 
kan i sin tur leda till bland annat sömnproblem, depression och utbrändhet (Sjödin 2012, 
Sjödin et al. 2012). Studier har gjort där man kom fram till att buller bidrar till högt blodtryck 
bland ungdomar på högljudda skolor (Ihsani et al. 2016), samt hos förskolebarn som utsätts 
för buller både i förskolan och hemma (Belojevic et al. 2008). Man kan även se effekter som 
röstproblem i bullriga miljöer då man behöver höja rösten för att göra sig hörd 
(Arbetsmiljöverket 2012).   
 

Bakgrundsbuller är annat buller än det man studerar (Socialstyrelsen 2008) t.ex. när man 
studerar buller på förskola och mäter bullret som kommer från barn och personal, så är allt 
annat buller som barnen och personal inte bidrar med bakgrundsbuller, t.ex. buller från 
ventilation, kyl- och frysskåp, diskmaskin och ljud från trafik utanför. För att en person ska 
höras bra behöver hens röst vara cirka 10 - 15 dB(A) starkare än bakgrundsbullret 
(Arbetsmiljöverket 2015). En talkonversation där ingen behöver anstränga sin röst brukar 
ligga på cirka 55 dB(A), ökar bakgrundsbullret måste också personerna höja sina röster, 
vilket då kan vara ansträngande.  
 

2.3 Föreskrifter och råd 
Arbetsmiljöverket har satt upp insats- och gränsvärden för buller med avseende för 
hörselskaderisk (AFS 2005:16). Det ställs även krav på vad arbetsgivare måste göra vid olika 
höga bullernivåer (Arbetsmiljöverket 2012). Undre insatsvärdena ligger på 80dB(A) och 
135dB(C) (AFS 2005:16). Om det genomsnittliga (ekvivalenta) bullret under en arbetsdag 
(8timmar) överskrider 80dB(A) eller om impulsvärdet är 135dB(C) eller högre, ”är det 
arbetsgivarens skyldighet att informera och utbilda arbetstagarna, erbjuda tillgång till 
hörselskydd, erbjuda hörselundersökning om riskbedömning och mätningar visar att det 
finns risk för hörselskada” (Arbetsmiljöverket 2012).  
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De övre insatsvärdena är 85dB(A) i genomsnitt under 8 timmar, maximal ljudnivå på 
115dB(A) och impulsvärde på 135dB(C) (AFS 2005:16). Uppnås eller överskrids dessa är det 
upp till arbetsgivaren att ”genomföra åtgärder/skriftlig handlingsplan, skylta, avgränsa och 
begränsa tillträde, Se till att hörselskydd används och erbjuda hörselundersökning” 
(Arbetsmiljöverket 2012). Insatsvärdena tar inte hänsyn till om hörselskydd används eller 
inte, de gäller oavsett.   
 
Gränsvärdena ligger på 85dB(A) i genomsnitt under 8 timmar, maximal ljudnivå på 115dB(A) 
och impulsvärde på 135dB(C) (AFS 2005:16). I de fall hörselskydd använd ska man ta dessa i 
hänsyn när bullerexponeringen bestäms. Gränsvärden får inte överskridas, men om det sker 
har arbetsgivaren krav på sig att, ”vidta omedelbara åtgärder för att minska exponeringen så 
att den ligger under gränsvärdena, Utreda orsakerna till att gränsvärdena överskridits, vidta 
sådana åtgärder att gränsvärdena inte överskrids i fortsättningen” (Arbetsmiljöverket 2012).  
 
Socialstyrelsen har inte kommit med några rekommendationer för ljudnivåer i förskola, men 
det framgår att ekvivalent ljudnivå på 75dB(A) under flera timmar kan ge risk för temporär 
hörselnedsättning (Länsstyrelsen 2005). Ekvivalent ljudnivå på 85dB(A) under 8 timmar 
eller mer om dagen kan ge risk för permanent hörselnedsättning. Ekvivalent ljudnivå på 
90dB(A) under 8 timmar eller mer i veckan kan ge risk för permanent hörselnedsättning. 
Maximal ljudnivå på 110 dB(A) upp till en sekund för barn till och med 12 år kan ge risk för 
permanent hörselnedsättning. Maximal ljudnivå på 115 dB(A) upp till en sekund kan ge risk 
för permanent hörselnedsättning oavsett ålder.  
 
Då barn sannolikt är känsligare än vuxna har rekommendationer gjort, som säger att den 
ekvivalenta ljudnivån inte ska överskrida 75 dB(A) under åtta timmar där barn vistas 
(Länsstyrelsen 2005).   
 
I folkhälsomyndighetens allmänna råd framgår det att i lokaler för undervisning och daglig 
samvaro bör ekvivalent ljudnivå inte överstiga 30 dB(A) och Maximalt ljud på 45 dB(A) när 
ingen aktivitet pågår i rummet (FoHMFS 2014:13). Överskrids de kan det bedömas som en 
olägenhet för människors hälsa. I boverkets byggnadsregler framgår det att samma värden 
gäller för buller som kommer utifrån, samt att installationsbuller inte bör överskrida 
ekvivalent ljudnivå på 30 dB(A) och max ljudnivå på 35 dB(A) (BFS 2011:6). I boverkets 
byggnadsregler framgår det tydligt att dessa värden gäller för förskola och undervisningsrum 
i skolor. 
 

2.4 Åtgärder som gjorts på andra förskolor 
Det är inte alltid de stora lösningarna som är bäst, ibland kan några mindre lösningar göra 
stor förändring. Några förskolor som har upplevt att buller är ett stort problem har kommit 
på egna lösningar och nya sätt för att minska bullret på sin förskola (Socialstyrelsen 2010). 
Genom att dela upp barnen i matgrupper har bullernivån minskat. De minsta barnen äter 
först, sen när de sover middag äter de större barnen, detta har gjort att det är mindre barn 
som skramlar med bestick och som pratar samtidigt. Denna förskola har även infört lässtund 
efter lunchen för de äldre barnen som inte sover, de sitter kvar vid bordet och får höra en 
saga, vilket har lett till mer lugn och ro. Även att släcka ner och ha levande ljus har visat sig 
att både barn och vuxna blir lugnare och pratar i en lägre ljudnivå. Att stora grupper med 
barn är ett problem vet många förskolor och några har valt att försöka dela upp barnen i 
mindre grupper under fler aktiviteter än bara under lunchen. Att försöka ha olika rum för 
olika typer av lek minskar grupperna och de olika lekarna stör inte varandra. Några barn i 
taget får klä på sig när de ska gå ut och möjligheten att kunna vara ute och leka när de vill har 
lett till färre barn inne och också lägre ljudnivå. Att inte fastna i gamla rutiner är viktigt, för 
att kunna förbättra måste man testa något nytt och förändra. En förskola har märkt skillnad 
när de låter barnens lek få styra lite, leker barnen lugnt och koncentrerat måste man inte ha 
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sångstund just då, det kan vänta lite eller kanske hoppas över den dagen. Att lära barnen 
plocka undan tystare, lägga något mjukt i klosslådor och vänta med att lägga ut bestick till 
alla sitter vid matbordet har visat på en förbättring. Man kan sätta tennisbollar på 
stolsfötterna eller limma akustiskgolvmatta på under- och ovansidan på bordsskivor för att 
dämpa bullernivån, det sistnämnda har visat på bra resultat på några förskolor 
(Länsstyrelsen 2005). Ringklocka på toaletten så barn slipper skrika när de är klara har sänkt 
ljudnivån och även massagestunder tillsammans med barnen ger en lugnare atmosfär 
(Socialstyrelsen 2010). Barn gör inte som de blir tillsagda utan gör som de vuxna gör, därför 
är det viktigt att föregå med gott exempel. T.ex. genom att gå fram till det barn eller vuxen 
man vill prata med istället för att kalla och skrika, även låta bli att prata över borden när man 
äter, man får prata med dem som sitter vid sitt bord. En förskola införde ”stopphand” för att 
få barnen att inte avbyta när någon pratar och vänta på sin tur (Wastring 2008) Det ansågs 
viktigt att prata om ljud och buller kontinuerligt för att inte hamna i gamla vanor igen. 
 

2.5 Mätinstrument  
Vid mätning av buller finns det krav på att ljudmätarna är av klass 1 eller klass 2 och 
uppfyller då standard SS-EN 61672-1 (SS-EN 61672-1). En klass 1 ljudmätare har en högre 
noggrannhet än en klass 2 och är att föredra, men en klass 2 ljudmätare kan i många fall vara 
tillräckligt noggrann (Arbetsmiljöverket 2016). Mätaren bör som lägsta krav kunna mäta A-
vägd ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå, men bör även kunna mäta med C-vägningsfilter 
(Socialstyrelsen 2008).  
 
Generellt sätt bör mer noggranna mättningar göras om en indikatormätning visar på att 
tillåtna värden överskrids eller om de ligger ner till 5dB lägre (Socialstyrelsen 2008).    

 

2.6 Artediskolan 
Artediskolan är en högstadieskola belägen i centrala Nordmaling. I september 2016 gjordes 
en bullerutredning på skolan för att få reda på vilka ljudnivåer som lärare på skolan upplever 
under en arbetsdag (Gunnarson 2016). En lärare fick bära en ljudmätare i kragen på sin tröja 
under en arbetsdag, bortsett från lunchen då läraren inte vistades tillsammans med elever. 
Ljudnivåerna som uppmättes upp var 85 dB(A) för ekvivalent ljudnivå under 8h och ett max 
värde på 119 dB(A). Även fasta mätningar gjordes i några klassrum under lektionstid. Den 
ekvivalenta ljudnivån varierade mellan 58 dB(A) när läraren läste högt och 78 dB(A) när 
lektionen var slut och alla drar ut stolar och pratar. Det högsta Maxvärdet mätte upp till 113 
dB(A). Efter resultatet lämnades förslag på åtgärder (Gunnarson 2016), vilket ledde till att 
några av dem installerades i skolans klassrum. I till exempel klassrum A2 valde man att byta 
ut golvet till ett mer ljuddämpande golv och sätta tassar på alla stolar för att minska 
skrapljud. I klassrum A3 valde man samma metoder som i A2, men man installerade även in 
en ljudabsorbent på två av väggarna i klassrummet. I båda klassrummen installerades ett 
ljudsystem som ska göra att elever kan höra läraren bättre och läraren slipper höja rösten.  
 

3 Material och metod 
3.1 Material 
Ljudmätare - Norsonic 102 (klass 2) 
Ljudmätare - Kimo GSH 8922 (klass 2) 
Kalibrator - Center 326 
Batterier 
Enkäter 
Anteckningsmaterial  
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3.2 Metod 
Ljudmätningar gjordes i lekhallar på förskolor och i två klassrum på Artediskolan. Anpassade 
enkäter för de olika ändamålen delades ut till förskolelärare och lärare, samt en mindre 
tillsyn gjordes av lekhallarna för att se vilken bullerdämpning som fanns i lokalerna. Då 
undersökningen innefattar så få deltagare redovisas data med hjälp av beskrivande statistik. 

 
3.3 Första kontakt med förskolorna och skolan 
Miljökontoret i Nordmalings kommun valde ut fyra förskolor i kommunen som de ville få 
undersökta. Samt en skola som de ville göra en uppföljning på, här valdes två klassrum ut. 
Efter det åkte jag tillsammans med en anställd från miljökontoret ut till de förskolor och 
skola som bestämts skulle medverka. På plats presenterade vi oss och förklarade vad vi ville 
göra där. Vid detta besök bokades även datum och tid in för när mätningarna skulle utföras  

 
3.4 Enkäter 
Det var tänk att enkäterna skulle delas ut till vardera i personalen, men förutsättningarna för 
detta fanns inte.  Istället delades de ut till varje avdelning på förskolorna, så de kunde ge en 
gemensam bild från varje avdelning över hur de upplever buller på sin arbetsplats (Bilaga 2). 
På Artediskolan svarade tre lärare på en enkät med frågor gällande den upplevda 
arbetsmiljön i klassrummen före och efter bulleråtgärder vidtogs (Bilaga 3). De tre lärarna 
valdes ut då de vanligtvis undervisar i båda eller i något av de två klassrummen som 
mätningarna utfördes i. Frågorna anpassades mellan förskolorna och skolan då det är olika 
saker man vill utreda. I förskolorna vill man hitta och lösa möjliga problem, medans i 
skolorna undersöka om ett problem har blivit löst. Enkätsvaren redovisas med beskrivande 
statistik och i de fall där fler än ett svar gavs redovisas ”värsta scenario” för att inte försköna. 
Om kommentarsfälten användes, redovisas även de kommentarerna.       

 
3.5 Bullermätningar  
Mätningarna utförs i lekhallarna som är det utrymme där bullerpåverkan är som störst enligt 
klagomål till kommunen. En mätning görs när lokalen inte används och en under den tid på 
dagen då buller anses vara värst. Mätutrustningen Norsonic 102 (till ekvivalent ljudmätning) 
tillhandahålls av Umeå universitet och mätutrustningen Kimo GSH 8922 (till min och max 
ljudnivåmätning) tillhandahålls av Miljökontoret i Nordmaling, dessa är klass 2 
ljudnivåmätare och godkända för denna typ av mätningar enligt standard SS-EN 61672-1 
(SS-EN 61672-1). Mätningarna utförs enligt metoden SS 02 52 63 (standard för mätning av 
ljudnivå i rum). Enligt metoden ska tre mikrofonpositioner användas, men då detta i 
praktiken runt barn inte är lämplig görs en mätning (Länsstyrelsen 2005). Mikrofonen 
placeras längs med en vägg minst 0.5 meter från rummets ytor och utförs med fast 
mikrofonposition, det vill säga att mikrofonen står på en och samma plats under hela 
mätningen (Länsstyrelsen 2005). Mätutrustningen ställs in på F (fast) för att kunna mäta 
ljudhastigheter på 0,125 sekunder och dB(A) för de mäter de ljudnivåer det mänskliga örat 
kan uppfatta. Mätningen för buller pågick i en timme under den tid dagen då bullernivån i 
lekhallen är som värst enligt personalen och den tysta mätningen för att mäta 
bakgrundsbuller pågick under 10 minuter. 
 
I skolan utförs mätningarna i två klassrum. Dessa klassrum än nästintill identiska men 
bulleråtgärderna skiljer sig lite åt. Här utförs mätningarna på samma sätt som i förskolorna. 
Mätare startades i samband med att eleverna går in i klassrummet och stoppades när 
lektionen var slut, vilket inte riktigt blir en timme utan ca 40 minuter. Den tysta mätningen 
varar i 10 minuter.  
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4 Resultat 
4.1 Artediskolan 

4.1.1 Mätningar på Artediskolan 
Den tysta mätningen i klassrum A2 som startade 8:15 mätte en ekvivalent ljudnivå på 31,5 
dB(A). Bullermätningen som gjordes startades 12:40 mätte ett minimumvärde på 28 dB(A), 
ekvivalent ljudnivå på 68,9 dB(A) och Maximal ljudnivå på 87,2 dB(A).  
 
I klassrum A3 startades den tysta mätningen 8:35 och visade på en ekvivalent ljudnivå på 
31,4 dB(A). Bullermätningen startades 13:20 och visade ett minimumvärde på 58,5 dB(A), 
ekvivalent ljudnivå på 67,5 dB(A) och maximal ljudnivå på 102,2 dB(A)  
 
Båda klassrummen upplevdes av mig som tysta, det som lät mest var tickandet från klockor 
som hängde på väggarna och de ljud jag själv råkade bidra med. 

 
4.1.2 Enkätsvar, före bullerdämpande åtgärder  
Lärarna kunde välja att svara ”inte alls bra”, ”inte bra”, ”ganska bra”, ”bra” eller ”mycket bra” 
när frågan om vad de tycker om sin arbetsmiljö i klassrummen ställdes. Innan 
bullerdämpande installationer gjordes upplevdes arbetsmiljön i klassrum A2 som ”inte bra”. 
Det största problemet som upplevdes var skrapljud från bord och stolar. Hälsoeffekter som 
uppkommit på grund av bullret beskrevs vara trötthet och ansträngning av att behöva 
överrösta höga ljud. Dessa besvär uppkom var gång lektioner hölls i klassrummet, kunde vara 
upp till flera gånger om dagen.  
 
Den upplevda arbetsmiljön i klassrum A3 var ”inte alls bra” enligt lärarna. De upplevde 
skarpa och hårda ljud, skrapljud från bord och stolar, vibrationer från högtalare och mycket 
störande buller från klassrummet ovanför. De upplevde hälsoeffekter i form av trötthet, 
ansträngd rösta från att behöva överrösta och ont i öronen av höga ljud. Även i detta 
klassrum upplever man besvären när man håller lektion i klassrummet, som kunde bli flera 
gånger om dagen.  

 

4.1.3 Enkätsvar, efter bullerdämpande åtgärder 
Med samma svarsalternativ som innan svarade lärarna nu efter åtgärder att den upplevda 
arbetsmiljön i klassrum A2 är ”bra” eller ”ganska bra”. En lärare upplever att de störande 
ljuden från bord och stolar är borta och att det är en lägre ljudnivå överlag i klassrummet. En 
annan lärare tyckte att skrapljud från stolar är mycket bättre, men att skrapljud från bord 
fortfarande är störande, dock flyttar de inte på borden lika mycket längre. Lärarna upplever 
inte längre några hälsoeffekter kopplade till klassrum A2  
 
I klassrum A3 upplever lärarna nu att arbetsmiljön är ”mycket bra” och beskriver att det inte 
alls är lika höga ljud i klassrummet nu efter de bullerdämpande installationerna. De hör inte 
längre något buller från klassrummet ovanför (i det klassrummet har också åtgärder 
vidtagits, t.ex. ljuddämpande golv och tassar på stolar), skrapljud från bord och stolar hörs 
inte lika mycket och ljudsystemet i klassrummet har gjort att ljudet är bättre i klassrummet. 
Lärarna upplever inga hälsoeffekter kopplade till klassrum A2, bara förbättring efter att 
bullerdämpningen installerades.     
 

4.1.4 Upplevd skillnad mellan klassrum A2 och A3 
Innan åtgärder gjordes upplevdes som sagt båda klassrummen som bullriga, men klassrum 
A2 var tystare jämfört med A3, då det inte förekom buller från klassrummet ovanför i A2. 
Efter åtgärder har båda klassrummen förbättrats betydligt, men A3 anses vara tystare än A2, 
då ljudabsorbenter installerats på väggar i A3 och inte i A2. I A2 ekar det fortfarande.  
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4.2 Mätningar av förskolor  
Trots den korta tiden stördes alla tysta mätningar av annat än bakgrundsbuller t.ex. att en 
person gick genom rummet eller att en dörr öppnades. På grund av detta valdes 
maximalvärden bort, men använde ekvivalent ljudnivå som en indikator på vilka cirka 
bullernivåer bakgrundsbullret ligger på.  
 
4.2.1 Bullens förskola  
Lokalen används till all typ av verksamhet, både som lekhall och matsal. Har högt i tak, varav 
en tredjedel är täckt med ljusabsorbenter som är minst 6 år gamla. Det är hårt golv med 
plastmatta och väggarna är klädda med mycket garderober, bokhyllor, dörrar och fönster. 
Övrig inredning består av en soffa, bord där något är vanligt och några är ”tysta” bord som är 
ljuddämpande och även vanliga bord som är täckta med tjockare mjuk duk för att ha en 
ljuddämpande effekt. Alla fönster ha gardiner, men de flesta stolar saknar ljuddämpande 
tassar och av dem som har är de flesta väldigt slitna.  
 
Den tysta mätningen mätte en ekvivalent ljudnivå på 40,2 dB(A), man kunde höra barn som 
lekte från avdelningen bredvid, dock vid denna tid var där fler barn än vanligt på den 
avdelningen. Men det som hördes mest var buller från ventilationen som står i lokalen, den 
gav ifrån sig mycket bakgrundsbuller.  
 
Under bullermätningen som startade klockan 15:30 och pågick i en timme befann sig till en 
början 22 barn och tre förskolelärare, med tiden gick vissa barn hem och när mätningen var 
klar fanns 9 barn och tre förskolelärare kvar i lokalen. Under mättimmen förekom många 
olika typer av aktiviteter, bygga med lera, rita, leka med små bilar och springa runt som 
monster. Utöver det skratta, sprang och skrek barnen från och till. Personalen tyckte att det 
var ett representativt antal barn under mätningen, men att de var aningen lugnare och 
tystare än vanligt. Bullermätningarna som togs visade ett minimumvärde på 58,7 dB(A) 
vilket var det lägsta uppmätta värdet under mättimmen. Ekvivalent ljudnivå på 75,2 dB(A) 
och en maximal ljudnivå på 98,9 dB(A) som var det högsta uppmäta värdet under 
mättimmen.   
 

 
Figur 2. Minimum, ekvivalent och maximal ljudnivå under  

en timmes mätning, mätt i dB(A) på Bullens förskola.   

 
4.2.2 Skogsdungens förskola  
Lokalen används för tillfället till all typ av verksamhet, både som lekhall och matsal då 
renoveringar pågår på förskolan. I vanliga fall används lokalen som enbart lekrum Har 
mycket högt i tak och hårt golv med plastmatta, en mindre tygmatta ligger på golvet. 
Väggarna har några ljudabsorbenter som är ca 10 år gamla, stora fönster och en del dörrar 
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som alla var utan dämpande gummilist. Övrig inredning består av en soffa, bokhyllor och 
förvaring, vanliga bord utan ljuddämpning, stolar som saknade eller hade nedslitna tassar 
och fönsterna har gardinkappor.  
 
Den tysta mätningen mätte en ekvivalent ljudnivå på 45,1 dB(A), man kunde höra dovt ljud 
från barn som lekte från avdelningar bredvid. Men det som hördes mest var buller från 
diskmaskinen i köket som ligger in till lokalen. Där är bara en halv dörr in till köket, övre 
delen av dörren är borttagen och diskmaskinen är igång stora delar av dagen.  
 
Under bullermätningen som startade klockan 09:20 och pågick i en timme befann sig åtta till 
10 barn och två till tre förskolelärare i lokalen. Under mättimmen förekom många olika typer 
av aktiviteter, byggde och skramla med klossa, springer runt, sitter still. Utöver det skrattade 
och skrek barnen från och till. Det dunkade i golvet när barnen sprang. Personalen tyckte inte 
att det var ett representativt antal barn under mätningen, vissa barn var sjuka eller på annan 
plats, kan var upp till 17 barn i vanliga fall. De tyckte även att det var aningen lugnare och 
tystare än vanligt. Jag upplevde att det var lång efterklangstid i lokalen då ljudet studsade 
runt. Bullermätningarna som togs visade ett Minimumvärde på 58,6 dB(A), ekvivalent 
ljudnivå på 72,4 dB(A) och en maximal ljudnivå på 102,1 dB(A).   
 

  
Figur 3. Minimum, ekvivalent och maximal ljudnivå under  

en timmes mätning, mätt i dB(A) på Skogsdungens förskola.   
 
4.2.3 Kullerbyttans förskola  
Lokalen används som lekhall och samlingsrum. Den är byggd för och användes tidigare som 
gymnastiksal. Taket består av mjukare takplattor och golvet är hårt med plastmatta. 
Väggarna är kala och har träpanel från golvet upp så det täcker en tredjedel av väggen. En 
ljudabsorbent på ca två gånger en och en halv meter var installerad på en av väggarna och 
fönster som fanns var utan gardiner. Övrig inredning består av ett litet vanligt bord, en stol 
med gummifötter, en trärutschkana, en träbänk och lite tyg som hängde ner från taket.  
 
Den tysta mätningen mätte en ekvivalent ljudnivå på 29,1 dB(A), man hörde barn som lekte 
utanför dörren och ett dovt ljud från ventilationen, men inget markant.  
 
Under bullermätningen som startade klockan 08:55 och pågick i en timme befann sig två till 
åtta barn i lokalen, inga förskolelärare. Under mättimmen förkom olika typer av aktiviteter, 
åkte rutschkana, sprang med vagnar in i väggar, plastleksaker som spelar musik eller gör 
andra ljud ifrån sig. Utöver det skratta, sprang och skrek barnen i princip konstant. Det 
dunkade i golvet när barnen sprang. Personalen tyckte att det var ett representativt antal 
barn under mätningen då det brukar var ca 5 barn i lokalen samtidigt, men att det var 
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aningen lugnare och tystare än vanligt på grund av att de mest högljudda barnen inte var på 
plats. Jag upplevde att det var kort efterklangstid i lokalen då ljudet kom och försvann utan 
att studsa runt. Bullermätningarna som togs visade ett Minimumvärde på 58,5 dB(A), 
ekvivalent ljudnivå på 75,4 dB(A) och en maximal ljudnivå på 102,6 dB(A). 
 

 
Figur 4. Minimum, ekvivalent och maximal ljudnivå under  

en timmes mätning, mätt i dB(A) på Kullerbyttans förskola.   
 
4.2.4 Vintergatans förskola  
Lokalen används som lekhall. Har mycket högt i tak med äldre absorbenter. Det är hårt golv 
med plastmatta och två mindre tygmattor. Högt upp vid taket på ena väggen satt även äldre 
absorbenter. Väggarna har träpanel från golvet upp så det täcker en tredjedel av väggen och 
ett av de två fönsterna har en gardinkappa. Även här finns en del dörrar. Övrig inredning 
består av soffor, ett vanligt bord, stolar utan tassar men upplevde inte lika mycket skrapljud 
här. Korta skiljeväggar fanns och även en del förvaringsmöbler. 
 
Den tysta mätningen mätte en ekvivalent ljudnivå på 40,7 dB(A), man kunde höra barn och 
bestick mot tallrikar från avdelningarna bredvid.  
 
Under bullermätningen som startade klockan 14:45 och pågick i en timme befann sig sex till 
12 barn och två till tre förskolelärare i lokalen. Under mättimmen förkom olika typer av 
aktiviteter, bygga tågbana, leka med bilar och plastdjur, skrammel från leksaker som tas in 
och ut från plastbackar, packar som rullas fram och tillbaka. Utöver det skratta, sprang och 
skrek barnen från och till. Personalen tyckte att det var ett representativt antal barn under 
mätningen, men att de var aningen lugnare och tystare än vanligt. Jag upplevde att det var 
lång efterklangstid i lokalen då ljudet studsade runt. Bullermätningarna som togs visade ett 
Minimum värde på 58,7 dB(A), ekvivalent ljudnivå på 74,1 dB(A) och en maximal ljudnivå på 
103,4 dB(A). 
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Figur 5. Minimum, ekvivalent och maximal ljudnivå under  

en timmes mätning, mätt i dB(A) på Vintergatans förskola.   
 
4.3 Enkätundersökning på förskolorna 
4.3.1 Upplevd arbetsmiljö ur ett bullerperspektiv  
Personalen beskrev att den upplevda arbetsmiljön ur ett bullerperspektiv varierade under 
dagen och från dag till dag. Men som oftast upplevde tre av de 12 avdelningarna bullernivån 
som hög och arbetsmiljön som ”inte alls bra”, sju avdelningar svara ”Inte bra” och två 
avdelningar ”Ganska bra”, ingen fyllde i ”Bra” eller ”Mycket bra”.  

  

 
Figur 6. Upplevd arbetsmiljö ur ett bullerperspektiv från de 12 olika  

avdelningarna på förskolorna. 

 
4.3.2 Antal timmar om dagen personalen upplever buller 
På de olika förskolorna och från avdelning till avdelning varierade antalet timmar som 
personalen upplever buller under en arbetsdag. Antalet timmar varierade från två timmar om 
dagen till 8 timmar om dagen. Det beskrevs också att buller pågår från och till under dagen 
vilket är svårt att uppskatta i antal timmar. Även dagsformen på både barn och personal 
upplevs som en faktor till om det är mer buller eller om man är känsligare och upplever mer 
buller.  
 

4.3.3 Upplevd källa till bullret 
Sju avdelningar var eniga om att en källa till bullret är högljudda barn, skratt och skrik. 
Några av dessa tillsammans med de fem andra avdelningarna beskrev källan i form av att det 
är för stora barngrupper, skrammel med leksaker och matporslin, liten yta till antalet barn, 
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högt bakgrundsljud, tystamöbler som ljuddämpande bord saknas och att lokalen inte är 
anpassad för verksamheten som bedrivs där.  
 

4.3.4 Upplevda hälsoeffekter 
10 stycken av de 12 avdelningarna svarade ”Ja” på frågan om de upplever några hälsoeffekter 
på grund av höga ljud/bullernivåer på arbetsplatsen. En avdelning svarade ”Nej” och en 
avdelning valde att inte svara på den frågan 
 

 
Figur 7. Förskoleavdelningarnas svar på frågan om de upplever några  

hälsoeffekter på grund av buller. 

 
De flesta avdelningarna beskrev att de hade hälsoeffekter i form av nedsatt hörsel, huvudvärk 
och trötthet. Men även stress, tillfälligt tjutande i öronen och tinnitus förekom. Några 
beskrev att de vill ha det tyst när de kommer hem om det varit en väldigt högljudd dag, att de 
inte kan lyssna på radio hemma. Svårigheter med att selektera ut vad människor säger när 
man sitter i grupp beskrevs och trötthet hos barnen var återkommande. En avdelning angav 
att de inte har några hälsoeffekter än och en annan angav inget svar, men beskrev att de inte 
upplever några hälsoeffekter, men att hälsoundersökningar som gjorts visar på nersatt 
hörsel.   
 
4.3.5 Omfattningen av personalens hälsoeffekter 
De olika avdelningarna hade svårt att svara på frågan ”Hur ofta känner ni av de 
hälsoeffekterna?” då det varierar under olika perioder och man upplever hälsoeffekterna 
olika bland personalen på avdelningarna. Två avdelningar lämnade mer än ett svar, här 
utgick jag ifrån ”värsta scenario” för att inte försköna påverkan av hälsoeffekterna. Fyra 
avdelningar känner av hälsoeffekter ”Flera gånger dagligen” två stycken ”En gång dagligen”, 
tre ”några gånger per vecka”, en ”Någon gång per månad”, en avdelning uppgav tidigare att 
de inte har några hälsoeffekter och en avdelning svarade inte på frågan.  
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Figur 8. Förskoleavdelningarnas svar på frågan om hur ofta de känner av hälsoeffekterna. 

 

5 Diskussion 
5.1 Artediskolan 
Det är svårt att bara kolla på mätningarna innan och efter åtgärder och jämföra rakt av då 
mätningarna innan delades upp beroende på aktivitet, en mätning vid högläsning, en när 
ungdomarna packar ihop och skrapar stolar, osv. Medans efter åtgärd gjordes bara en 
mätning där alla olika aktiviteter räknades med i samma mätning. Detta gör att det blir svårt 
att jämföra utifrån bara de mätningarna. Istället får man jämföra med de gränsvärden och 
råd som finns, samt den upplevda förändringen som personalen känner av.  
 
Mätningarna i klassrum A2 mätte upp en ekvivalent ljudnivå på 68,9 dB(A) och en maximal 
ljudnivå på 87,2 dB(A), i klassrum A3 mättes en ekvivalent ljudnivå på 67,5 dB(A) och en 
maximal ljudnivå på 102,2 dB(A). De ekvivalenta mätningarna från båda klassrummen ligger 
långt under gränsvärdet på 85 dB(A) från arbetsmiljöverket och även det undre insatsvärdet 
på 80 dB(A). Den maximala ljudnivån på 115 dB(A) överstigs inte, samt understiger rådet 
som gäller för förskolor på 75 dB(A) och då är de ungdomar som vistas på Artediskolan äldre 
än de barn som vistas på förskola. Maximala ljudnivån i de båda klassrummen underskred 
gränsvärdet för maximal ljudnivå på arbetsplatsen, trots att det var ungdomar i båda 
klassrummen som skrek in i mätaren.  
 
En lokal för undervisning bör inte ha bakgrundsbuller som överstiger ekvivalent ljudnivå på 
30 dB(A) eller maximal ljudnivå på 45 dB(A). I klassrum A2 var den ekvivalenta ljudnivån 
31,5 dB(A) och maximal ljudnivå 48,2 dB(A) och i klassrum A3 var den ekvivalenta ljudnivån 
31,4 dB(A) och maximal ljudnivå 42,7 dB(A). Maximal ljudnivå i A3 understiger, men de 
andra mätvärdena överstiger rekommendationerna. Detta är rekommendationer och innebär 
inte att det behöver vara en olägenhet för människans hälsa bara för att de överskrids, men 
det kan vara så. Ska även tilläggas att jag vistades i klassrummen under denna mätning och 
kan vara en bidragande faktor till resultatet. De bakgrundsbuller som man upplevde i 
klassrummen under mätningen var framförallt klockan som hängde i klassrummen. Utöver 
det kändes klassrummen tysta.   
 
Mätningar är bra för att få en siffra på problemet och förstå omfattning av åtgärder som kan 
behövas, men jag tycker att det upplevda problemet hos personal och elever har stor 
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betydelse och är viktigt att ta hänsyn till. Det är trots allt de som vistas i bullret var dag och 
får leva med de hälsoeffekter som det kan leda till. Därför är det roligt när man pratar med 
personalen och som även visas i enkäterna att personalen tycker att det är en stor positiv 
förändring efter de åtgärder som gjorts. Klassrum A2 har gått från att vara en arbetsplats 
som upplevdes som inte bra och som bidrog till trötthet och ansträngd röst, till att upplevas 
som bra eller ganska bra och som inte längre bidrar till några hälsoeffekter. Störst skillnad 
upplevs i A3 där man innan åtgärder ansåg att arbetsmiljön i klassrummet inte alls var bra 
och bidrog till trötthet, ansträngd röst och ont i öronen, till att upplevas som mycket bra och 
inte längre bidrar till några hälsoeffekter. En stor bidragande faktor till att A3 var bullrigare 
innan åtgärder var på grund av bullret från klassrummet ovanför, nu bidrar inte klassrummet 
ovanför med något buller till A3 då bullerdämpande åtgärder gjort även i det klassrummet. 
Den skillnad som nu finns i klassrum A3 jämfört med A2 är att A3 har ljudabsorbenter på 
väggarna och fyra högtalare till ljudsystemet istället för två som i A2. De extra två högtalarna 
upplevs inte som att de bidrar med någon förbättring jämfört med två, men 
ljudabsorbenterna i A3 upplever personalen som en stor bidragande faktor till att ljudnivån 
är behagligare i A3 jämfört med A2. Ska man utgå ifrån mina mätningar där det skiljer 1,4 
dB(A) mellan klassrummen och enkäterna som säger att man inte längre känner av 
hälsoeffekter så kan man tycka att man inte behöver installera några ljudabsorbenter även i 
klassrum A2. Men 1,4 dB(A) skulle man kunna förklara genom att säga att det är nästan 50% 
fler elever i klassrum A2 jämfört med A3 och då kan man lättare förstå vilken skillnad det är. 
Sen samtidigt vill man väl ha fler klassrum som upplevs som mycket bra om man kan, istället 
för att nöja sig med bra eller ganska bra. Men naturligtvis är det även en kostnadsfråga. 
Högtalarsystemen som installeras upplevs som mycket bra då lärarna inte behöver höja och 
anstränga rösten, men lärarna upplever inte någon skillnad på om det är två eller fyra 
högtalare i klassrummet, vilket betyder att två stycken borde räcka om man ska installera det 
i en liknande miljö.      
 

5.2 Förskolorna 
Den ekvivalenta ljudnivån för de fyra förskolorna i lekhallarna varierar mellan 72,4 dB(A) 
och 75,2 dB(A) och maximalljudnivå variera mellan 98,9 dB(A) och 103,4 dB(A). Nu utfördes 
dessa mätningar bara under en timme, men om de är representativa för en 8 timmars 
arbetsdag så uppnår de varken undreinsatsvärdet på ekvivalent ljudnivå på 80 dB(A) och inte 
heller de övreinsatsvärdena och gränsvärdena på ekvivalent ljudnivå på 85 dB(A) och max 
ljudnivå 115 dB(A) som gäller för arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverket. Det skulle betyda att 
arbetsmiljön i förskolorna är acceptabel och inga åtgärder behöver vidtas. Men ska man följa 
rekommendationen ekvivalent ljudnivå på 75 dB(A) för barn, är det två förskolor som inte 
klarar det. Tittar man på de två förskolorna som ligger under 75 dB(A) har de maximala 
ljudnivåer på 102,1 dB(A) och 103,4 dB(A), Enligt lika energiprincipen betyder det att man 
max bör vistas ca 11 minuter i 102,1 dB(A) och ca 7,5 minuter i 103,4 dB(A). Mätningarna 
som gjordes kan tyvärr inte visa under hur lång tid maxvärdena uppmättes, men då värdena 
är uppmätta kan jag tycka att det är rimligt att misstänka att de ljudnivåerna kan uppnås 
under 7,5 minuter respektive 11 minuter i sträck på förskolorna. Mätvärdena tillsammans 
med mätarnas noggrannhetsintervall och att fler mätningar bör göras om 
indikatormätningen visar ner till 5 dB lägre än tillåtna värden, så tycker jag att alla 
förskolorna bör göra en grundligare bullerutredning för att få ett mer rättvist resultat. Enligt 
personalen på samtliga förskolor var det lugnare än vanligt när mätningarna togs, troligen 
dels för att jag var där, det är spännande när någon ny kommer och något nytt händer. Detta 
är inget jag kan göra åt men mätningar under längre tid skulle kunna minska om inte helt 
eliminera det felet.    
 
Verkligheten är att man har en viss budget och bullerutredningar kostar pengar. Därför kan 
det vara så att indikatormätningar är det man får utgå ifrån. Samtidigt säger inte 
mätningarna hur personal och barn mår av att vistas i lokaler med de ljudnivåerna och det är 
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något man också måste ta hänsyn till. Det var ingen av de 12 avdelningarna som i enkäten 
svarade att deras arbetsmiljö ur bullersynpunkt är bra eller mycket bra, majoriteten upplever 
sin arbetsmiljö som ”inte bra”. 10 avdelningar svarade ja på frågan om de upplever 
hälsoeffekter på grund av bullret, av dem är det fler än en tredjedel som känner av 
hälsoeffekterna flera gånger dagligen. Samtidigt upplever personal att barnen återkommande 
känner sig trötta. Detta ändrar inte mätresultatet, men jag tycker att det barnens och 
personalens hälsa är av stor betydelse och bör ligga till grund för vidare utredning. Utredning 
och åtgärder kostar pengar, men det gör också sjukskrivningar och ohälsa som buller direkt 
och indirekt bidrar med. Problemen försvinner inte av sig själv.    
 
5.2.1 Möjliga åtgärder i förskolorna 
Åtgärderna som vidtogs på Artediskolan visade på goda resultat och skulle sannolikt även 
göra det på förskolorna om man vidtog samma åtgärder. Att byta ut golvet till något mer 
ljuddämpande och sätta upp absorbenter skulle med sannolikhet bidra med lägre ljudnivåer 
även i förskolorna. Men att göra stora dyra förändringar behöver inte automatiskt betyda att 
man uppnår det resultat man är ute efter. Till skillnad från skolan så är det yngre barn på 
förskolorna som leker, springer och är högljudda. Det vill säga att aktiviteterna och då också 
typen av ljud som pågår på en förskola skiljer sig från skolan, det kan innebära att samma 
åtgärder inte ger samma resultat. Även utformningen på lokalen spelar roll och dessa skiljer 
sig mellan förskolorna och skolan, även mellan förskolorna skiljer sig lokalerna och då 
kanske också åtgärderna som behöver göras. Trots att man gör stora bullerdämpande 
installationer kommer barnens aktivitet fortsätta och det kan vara här man behöva göra 
förändringar, i alla fall här man kan börja istället för att börja i den dyra änden. Att göra 
förändringar som har fungerat på andra förskolor kan vara värt att testa, det är bra att 
komma bort från gamla vanor, som kan vara en del av bullerproblemet. Stora barngrupper 
leder till högre bullernivåer, att dela upp barnen i minder grupper eller att ha fri tillgång till 
utelek har visat goda resultat på andra förskolor. Fri tillgång till utelek ger automatiskt 
mindre grupper inne och när barnen kommer in har de sprungit av sig och ägnar sig åt 
lugnare aktiviteter inomhus. Lättare åtgärder på lokalen som att sätta tassar eller 
tennisbollar på stolar kan bidra med mycket, då stolar skrapas fram och tillbaka flera gånger 
om dagen. Man får diskutera sinsemellan och tänka ut vad som kan fungera på just den 
förskolan man arbetar på.   

5.2.2 Bullens förskola 
Den tysta mätningen mätte upp ekvivalent ljudnivå på 40,2 dB(A), som sagt stördes 
mätningarna och här var det av att någon öppnade en dörr. 40,2 dB(A) är över 10 dB högre 
än vad rådet från Folkhälsomyndigheten gett på 30 dB(A) och boverkets byggnadsregler för 
installationsbuller på 30 dB(A) och max 35 dB(A). En ökning på 10 dB innebär 10 gånger 
högre ljudstyrka, vilket betyder att 40,2 dB(A) har över 10 gånger så hög ljudstyrka jämfört 
med 30 dB(A). I denna lokal var det ventilationen som man markant märkte av under den 
tysta mätningen och med det höga mätvärdet får jag en misstanke om att ventilationen inte 
klarar gränsvärdena för installationsbuller. Med redan högt bakgrundsbuller försvåras 
möjligheten att hålla nere ljudnivåerna då man måste överrösta. Jag tycker att man bör 
utreda om ventilationens bullernivåer ligger under de gränsvärden som finns.   
 
Förslag på lättare åtgärder i lokalen som jag kunde se, är att sätta tassar eller tennisbollar på 
stolar. Som personalen på förskolan själv säger, fungerar det bra att ha tjockare duk på 
matbord som inte är ”tysta” bord. Men alla bord som inte är ”tysta” har inte det. Om man 
inför tjock duk på alla bord, så kan det ha en bidragande effekt till lägre ljudnivåer. Antalet 
barn i början av mätningen var 22 stycken, jag förstår att man vill samla alla barn när det är 
tid för hemgång, men är det ett måste. 22 barn i samma lokal som leker är enligt mig många, 
kanske bättre att dela upp dem tills några har gått hem och då samla de sista. Personalen 
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uttrycker att denna tid på dagen innebär höga ljudnivåer, uppdelning kan vara en lösning på 
det problemet.  

5.2.3 Skogsdungens förskola 
Ekvivalent ljudnivå på 45,1 dB(A) mättes upp under den tysta mätningen, vilket inte är 
godkänt enligt råden för inomhusmiljö gällande lokaler för daglig samvaro. Ska 45,1 dB(A) 
överrösta behöver man prata i 55,1 – 60,1 dB(A) för att kunna höras av andra, en 
talkonversation över 55 dB(A) kan innebära att man anstränger rösten. För att barn och 
vuxna inte ska behöva anstränga rösten och för att onödigt höga bullernivåer inte ska 
uppkomma, rekommenderar jag åtgärder görs för att dämpa bullret från diskmaskinen i 
köket intill, som jag uppfattar som den största bidragande faktorn. Först borde en hel dörr 
sättas upp mellan kök och lekhall för att stoppa direktljud. När mätningarna togs användes 
lekhallen som en avdelning då en av avdelningarna renoverades. I vanliga fall används den 
enbart som lekhall och då kan man försöka planera in så att diskmaskinen är igång när 
barnen inte leker i lekhallen och då inte bidrar till högre bullernivåer. I denna lokal mer än i 
de andra förskolorna märktes det av när man öppna och stängde dörrar. Det smällde och en 
dörr stängdes aldrig på första rycket. Här tror jag att gummilister i dörrkarmen skulle bidra 
till bullerdämpning när man stänger dörrarna, samt stänger listen ute lite av ljudet som 
sprids mellan rum. Dörren som är svårstängd bör också åtgärdas för att slippa dubbla 
smällar var gång dörren ska stängas.  
 
Vissa delar av absorbenter som finns på väggarna användes som anslagstavla, detta kan 
påverka absorbenternas funktion och är inget jag rekommenderar att man gör. I denna lokal 
upplevde jag lång efterklangstid och om möjligheten finns utan att hindra ventilationens 
funktion så tror jag att ett lägre tak skulle förkorta efterklangstiden och då i sin tur bidra till 
en bättre ljudmiljö.   

5.2.4 Kullerbyttans förskola 
Den tysta mätningen på ekvivalent ljudnivå mättes upp till 29,1 dB(A), då är den lätta 
knackningen på ena dörren som störde mätningen inräknad. Värdet ligger under 
gränsvärdena som finns och jag själv upplevde rummet som tyst och behagligt. Jag upplevde 
även det som att efterklangstiden i rummet var kort då ljuden kom och försvann utan att 
studsa runt. Trots att lokalen ansågs som bra var den ekvivalenta mätningen på Kullerbyttans 
förskola högst av alla förskolor på 75,4 dB(A) och maximal ljudnivå näst högst på 102,6 
dB(A). Samtidigt var det lägst antal barn som vistades samtidigt i lokalen om man jämför 
med de andra förskolorna. Jag kan inte kommentera något om hur det är i övriga lokaler på 
förskolan men i lekhallen som jag undersökt, anser jag att lokalen i sig har mycket bra 
förutsättningar för god ljudmiljö. Utifrån det jag kunde se under den timmen jag vistades där 
anser jag att problemet ligger i de aktiviteter och samtalsnivåer som hålls i rummet. Att 
springa med trävagnar rakt in i väggen kanske inte är helt optimalt. Barnen här verkar ha 
mycket energi och spring i bena, tillgång till mycket utelek tror jag kan bidra till en bättre 
ljudmiljö för både barn och personal. Även när lugnare aktiviteter pågick i lekhallen var 
samtalsnivån mellan barnen enligt mig hög, det kan vara något som förskolan kan behöva 
jobba med för att få ner ljudnivåerna. 

5.2.5 Vintergatans förskola  
Under den tysta mätningen upplevde jag det som att ljud från intilliggande avdelningar var 
den bidragande faktorn till ljudnivån på 40,7 dB(A) i lekhallen. Bättre ljuddämpande dörrar 
mellan avdelning och lekhall skulle kunna minska bullret som avdelningarna bidrar med, 
förutsatt att dörren är stängd mellan lekhall och avdelning, annars är det bara en kostnad 
utan effekt. En bra gummilist i dörrkarmen så det blir tätt kan även dämpa en del ljud. 
Lekhallens lokal har väldigt högt i tak och är troligen en bidragande faktor till den långa 
efterklangstid jag upplevde. Om det går utan att hindra ventilationens funktion, så tycker jag 
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att ett lägre tak borde installeras för att minska efterklangstiden och bidra till en behagligare 
ljudmiljö.  
 
Den aktivitet som jag upplevde bidrog med mest buller under timmen jag var där, var 
trätågbanan. Träbitarna hälldes ut på golvet, de lät när tågbanan byggdes ihop och smällde i 
plastlådorna när det skulle plockas ihop efter användning. Åtgärder som har fungerat på 
andra förskolor när det gäller denna typ av aktivitet är att lägga något mjukt i botten på 
plastlådan så det inte låter lika mycket när man lägger i bitarna. Lära barnen plocka fram och 
plocka undan ”tyst”, det vill säga inte kasta med bitarna utan ta en och en eller några i taget 
när man lägger i eller tar upp ur lådan.     
 

6 Slutsats  
På Artediskolan kunde man inte jämföra gamla mätningar med de nya, men de nya håller sig 
under gränsvärden och rekommendationer. Framförallt upplever personalen på skolan att 
deras arbetsmiljö har förbättrats betydligt och att de hälsoeffekter de tidigare kände av inte 
längre är ett problem. Trots det tycker jag utifrån vad personalen på skolan upplever och 
beskriver att ljudabsorbenter bör installeras även i klassrum A2 för att uppnå samma 
behagliga miljö som i klassrum A3. Dock innebär detta en stor kostnad och något man kanske 
inte är beredd att lägga på ett klassrum som upplevs som bra. Men klassrummet anses 
kanske som bra utifrån hur det var innan åtgärder, men bör kanske utifrån hur det är idag 
förbättras ytterligare. Åtgärderna som gjorts har visat sig vara positiva, personalen upplever 
en betydande förbättring. 

 
Mätvärdena i förskolorna överskrider inte de gränsvärden som finns för arbetsmiljö och inte 
heller långt över rekommendationerna för barn. Men dessa mätningar varade bara under en 
timme och jag tycker inte att man bara med dessa kan lägga en grund till att inte vidta några 
åtgärder. De fysiska problemen som uppstår hos både förskollärare och barnen bör tas på 
allvar och vara en tillräcklig anledning för att förbättra. Jag skulle rekommendera att 
grundligare mätningar görs på förskolorna, tillexempel mätningar som mäter under en hel 
arbetsdag och är placerad på en av förskolelärarna för att få ett mer korrekt resultat på 
arbetsmiljön. Kontrollera om bakgrundsbuller på vissa förskolor kan förbättras, även om 
absorbenter som sitter uppe gör sitt jobb eller om de kan behövas bytas ut. sätta upp 
absorbenter och byta ut golv kostar mycket pengar, i vissa fall är det nödvändigt, men i andra 
kan billigare och lättare lösningar ge stora förändringar. Bara för att man sätter upp 
absorbenter och byter golv kommer inte barn sluta skrik, prata högt, springa och leka. 
Mycket buller kan undvikas genom att tex införa att springlekar sker utomhus och ge då 
barnen möjlighet att vara ute, som man säger ”det finns inget dåligt väder, bara dåliga 
kläder”. Prata tystare med barnen så de automatiskt pratar tystare tillbaka, försök få barnen 
att förstå varför man inte ska skrika. Även lättare åtgärder på lokalen kan underlätta, t.ex. 
tassar på alla stolar och möbler som man flyttar på. Tjockare dukar på borden för att minska 
skrammel från bestick och leksaker (avtorkningsbara dukar för hygienens skull). Sätt 
gummilister i dörrkarmar för att slippa dörrar som smäller och för att minska att ljudet 
transporteras in i nästa rum.   

Jag var på varje förskola bara lite mer än en timme, men jag tror inte jag skulle orka arbeta 
där. Oavsett om mätvärden ligger under gränsvärden eller inte så upplevde jag att 
förskolorna var en bullrig miljö och bör enligt mig få uppmärksamhet.  
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Bilaga 1. Frågor till förskolepersonal angående upplevt buller och hälsoeffekter 

Arbetsplats _______________________________________________________ 

 

1. Hur upplever ni er arbetsmiljö ur ett ljud/bullerperspektiv? 

 Inte alls bra   

 Inte bra  

 Ganska bra  

 Bra   

 Mycket bra 

Kommentar _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Under hur många timmar om dagen upplever ni störande ljud/buller på arbetsplatsen? 

________________________________________________________________ 

 

3. Vad upplever ni är källan till bullret? 

________________________________________________________________ 

 

4 a). Upplever ni några hälsoeffekter på grund av höga ljud/bullernivåer på arbetsplatsen? 

 Ja   

 Nej 

 

4 b). Om ja, vilka? 

_______________________________________________________________  

 

4 c). Om ja, hur ofta känner ni av de hälsoeffekterna? 

 Flera gånger dagligen   

 En gång dagligen   

 Några dagar per vecka   

 Någon gång per månad   

 Annat alternativ 

Kommentar _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 
 

Bilaga 2. Frågor till Lärare på Artediskolan angående upplevt buller och hälsoeffekter före 

och efter bulleråtgärder vidtogs  

 

Klassrum_________________________________________________________ 

 

1. Hur upplevde du din arbetsmiljö ur ett ljud/bullerperspektiv i klassrummet innan 

åtgärder? 

 Inte alls bra   

 Inte bra  

 Ganska bra  

 Bra   

 Mycket bra 

Kommentar _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Hur upplever du din arbetsmiljö ur ett ljud/bullerperspektiv i klassrummet nu efter 

åtgärder? 

 Inte alls bra   

 Inte bra  

 Ganska bra  

 Bra   

 Mycket bra 

Kommentar _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3 a). Upplevde du några hälsoeffekter på grund av höga ljud/bullernivåer i klassrummet 

innan åtgärder? 

 Ja   

 Nej 

 

3 b). Om ja, vilka? 

_______________________________________________________________  

 



 
 

3 c). Om ja, hur ofta kände du av de hälsoeffekterna? 

 Flera gånger dagligen   

 En gång dagligen   

 Några dagar per vecka   

 Någon gång per månad   

 Annat alternativ 

Kommentar _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4 a). Upplever du några hälsoeffekter på grund av höga ljud/bullernivåer i klassrummet nu 

efter åtgärder? 

 Ja   

 Nej 

 

4 b). Om ja, vilka? 

_______________________________________________________________  

 

4 c). Om ja, hur ofta känner du av de hälsoeffekterna? 

 Flera gånger dagligen   

 En gång dagligen   

 Några dagar per vecka   

 Någon gång per månad   

 Annat alternativ 

Kommentar _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Upplevdes något av de två klassrummen (A2, A3) som mindre högljutt/bullrigt innan 

åtgärder? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



 
 

6. Upplevs något av de två klassrummen (A2, A3) som mindre högljutt/ bullrigt nu efter 

åtgärder? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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