
 

 

 

 

Kommunikation i bullrig miljö 
 

Författare: Jacob Bäckvall  

                   Albin Larsson 

Handledare: Joakim Heimdahl 

Examinator: Joakim Heimdahl 

Termin: VT17 

Ämne: Självständigt arbete 

Nivå: 15HP 

Kurskod: 1SJ51E 



  
 

i 
 

Abstrakt 

Kommunikation är viktigt i alla arbetssituationer som involverar mer än en individ. Vi 

tror teknologin hos tillverkarna av aktiva hörselkåpor har kommit ikapp med kraven 

som ställs på dom men helt enkelt glömts bort av industrin. 

Syftet med det här experimentet är att testa om de aktiva hörselkåporna kan skilja på allt 

bakgrundsljud som finns i ett maskinrum och samtalsljud från en annan människa. 

Experiementet tar plats först i ett maskinrum ombord på Calmare Nyckel för att mäta 

upp referensvärden sedan därefter i maskinsimulatorn. 

Testerna ombord på Calmare Nyckel och i simulatorn fick liknande resultat vilket 

bevisar att det inte spelar någon roll om ljudet kommer från en maskin eller en 

högtalare. 

Resultatet av experimentet visade att det inte spelar roll om ljudet kommer från en 

högtalare eller en maskin eftersom frekvensen vi pratar på var starkt representerad i 

båda fallen. Alla deltagare i experiment sa att dom inte kände någon märkbar förbättring 

av förståelsen genom medhörningen. Om något var hörselkåporna bara tyngre och större 

att ha på huvudet vilket uppfattas något negativt. 
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Abstract 

Communication is key during work in any situation that involves more than one 

individual. We believe the technology of the active earmuffs has couth up with the 

demands and simply forgotten by the industry. 

The purpose of this experiment is to test if the active earmuffs can differ from the 

background noise and the spoken voice in a loud environment such as a engine room. 

The experiement takes place in an engine room and in a simulator. Where the test in the 

engine room is a benchmark to make sure the result is not changed as the simulator 

noise is made by a speaker not by actual machinery. And to test what dB levels to expect 

and the put the simulator to. 

The test onboard the vessel Calmare Nyckel and the simulator proved it did not affect 

the function of the earmuffs in any noticeable ways if the noise was made by a running 

machine or a speaker. 

The result from the test onboard Calmare Nyckel shows it does not matter whether the 

noise is generated from machinery or from a speaker as the fervency we speak on is 

strongly represented in both cases. All the individuals taking part in this test said that 

they felt no significant improvement from using the active earmuffs and if anything they 

were worse as they are heavier and bulkier to wear then the other ones. 
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Bakgrund 

Kommunikation är A och O i alla arbetssituationer som involverar mer än en individ, i 

vissa situationer är det extra viktigt med god kommunikation t.ex. när själva 

arbetsuppgiften är farlig som vid lyft av tunga maskindelar eller andra situationer då 

missförstånd kan leda till personskada eller skada på känsliga maskinelement. 

Hörbarhet är ett ständigt problem i ett maskinrum som är i drift, personalen bär 

hörselkåpor eller proppar för att skydda hörseln när de vistas i utrymmen med hög 

bullernivå (majoriteten av de utrymmen maskinpersonal väntas jobba i). Att aktiva 

hörselskydd inte har använts förut beror på att tekniken inte har varit avancerad nog för 

att kunna filtrera bort allt buller utan enbart klarat av snabba och skarpa ljud. Eftersom 

tekniken har gått framåt tror vi att detta helt enkelt har glömts bort. Därför hoppas vi att 

dessa experiment ska kunna svara på om tekniken har kommit så långt att det börjar 

fungera med aktiva hörselskydd i miljöer med buller i så många olika frekvensband som 

ett buller i ett maskinrum presenterar. Detta kommer testas genom att söka svar på 

frågorna om mikrofonen klarar av att skilja på buller och talljud samt om förstärkningen 

i kåporna klarar av att förstärka talet så mycket att man inte längre behöver stå och prata 

rakt i örat på varandra i maskinrummen.  

 

Syfte 

Syftet med det här experimentet är att undersöka möjligheten att aktiva hörselskydd kan 

göra kommunikationen lättare i ett maskinrum ombord på fartyg och minska 

missförstånd orsakade av den svåra miljön bullret i maskinrum skapar för verbal 

kommunikation. 

Effektiviteten i det dagliga arbetet väntas också öka med ökade möjligheter till 

kommunikation under arbetets gång, som det är i nuläget krävs en paus i arbetet och 

förflyttning till ett bullerfritt utrymme, om mer komplicerade instruktioner ska 

förmedlas.  
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Buller 

Buller är en förkortning av icke önskvärt ljud. Buller delas upp i 2 olika kategorier, 

hörselskadligt buller och störande buller. Skillnaden mellan de är att hörselskadligt 

buller är t.ex. högt buller på kort exponeringstid som kan leda till tillfällig hörselskador 

medan störande ljud är lågt buller under lång exponeringstid som kan leda till trötthet, 

huvudvärk och dålig hälsa. I sammansatta konstruktioner som t.ex. ett fartyg uppstår 

oftast buller när olika ytor vibrerar. Speciellt bullrigt blir det i slutna och hårda 

utrymmen där ljudabsorberande material saknas. Ett klassiskt sådant utrymme på ett 

fartyg är ett maskinrum.   

(ISBN 91-7930-455-9, Arbetsmiljöverket) 

 

Hörselskadligt buller  

Hörselskadligt buller kan delas in i 2 olika delar, kraftigt buller under kort tid och 

långvarig exponering av kraftigt buller. Vid kort exponering av kraftigt buller 

återhämtar sig oftast hörseln efter en längre tids hörselvila. Vid längre exponering av 

kraftigt buller leder detta oftast till permanent hörselnedsättning och i värsta fall dövhet. 

Långvarig exponering av kraftigt buller kan även leda till ringningar, öronsusningar, s.k. 

tinnitus. Ju starkare bullret är desto kortare tid behövs det för att en hörselskada ska 

uppstå. Med långvarig exponering av buller menar man en decibelnivå överstigande 

omkring 75dB. En hörselskada upptäcks oftast i sent stadium då detta sker i en gradvis 

försämring, t.ex. ett ökande öronsus och en sjunkande hörbarhet.   

(ISBN 91-7930-455-9, Arbetsmiljöverket) 

 

Störande buller 

Störande buller är lågt ljud med långvarig exponering. Ett sådant buller är oftast svårt 

att upptäcka då det oftast ”glöms bort” på en arbetsplats för det inte är tillräckligt högt. 

En långvarig exponering av detta buller kan leda till förödande effekter på en 

arbetsplats. Störande buller omfattar både fysiologiska och psykologiska effekter av 

buller. De psykologiska effekterna är i första hand relaterade till hur personen upplever 

bullret. Till detta hör också vissa effekter som den som utsätts för buller inte 

nödvändigtvis själv kopplar till bullerexponeringen, t.ex. irritation och trötthet. De 

fysiologiska effekterna av bullret kan leda till ökad hjärtfrekvens och förhöjt blodtryck. 

Samverkan mellan dessa 2 effekter kan förekomma.  

(ISBN 91-7930-455-9, Arbetsmiljöverket) 
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Hörselkåpornas funktion 

Hörselkåporna fungerar med ett så kallat bandpassfilter. Detta innebär att högtalarna i 

kåporna kommer släppa igenom allt som passar inom ett visst frekvensspann som 

mikrofonen på utsidan av kåporna plockar upp. Enligt den så kallade hörselbananen 

som visar var ljudet i vanligt tal ligger på frekvensskalan kan vi fastslå att 

bandpassfiltret släpper igenom ljud i spannet mellan 125-8k Hz (Hörselboken.se) I detta 

frekvensband kan olika ljudtryck förekomma, detta mäts med dB. Kåporna kan inte 

skilja på ljudtrycket i mikrofonen utan har en enkel av/på funktion med en viss 

förstärkning som linjärt kommer stärka eller minska dB på alla ljudsignaler som 

kommer inom det ovannämnda frekvensbandet. Eftersom ljud från flera olika källor ofta 

befinner sig i samma frekvensspann kan ett fenomen som kallas för maskning 

förekomma. Detta innebär att en ljudsignal som har en hög dB kommer att göra ljud i 

närliggande frekvensband med lägre dB svåra att utskilja. Eftersom människor pratar 

med en relativt låg effekt har vi även en relativt låg dB på våra ljudvågor, detta gör att 

vi lätt blir överröstade av maskiner som ger en mycket högre dB.  

(Ljudfysik Patrick Ericsson) 

 

 

Vägningsfilter 

För att ta hänsyn till hur hörseln uppfattar ljud vid olika frekvenser så finns det ett så 

kallad vägningsfilter. Vägningsfiltret är uppdelat i A, B och C.  

A-filtret är ett så kallad lågfrekvensfilter. Filtret ger en bra dämpning mot låga 

frekvenser medan de höga frekvenserna har lättare att passera genom filtret. Några 

exempel på lågfrekvent bulleruppkomst är kolvkompressorer, sandblästringsmaskiner 

och motorgeneratorer.  

B-filtret används normalt inte. 

C-filtret är ett så kallad kombinationsfilter och ger en liten dämpning mot både låga och 

höga frekvenser. Några exempel på högfrekvent bulleruppkost är hydrauliska pumpar, 

tryckluftsmunstycken och gasskärning.  

(Gyproc handbok 8 ; 2017DI 344, Arbetsmiljöverket) 
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Ljudets beteende i olika material 

Ljud färdas som en våg och beroende på vilket medium det färdas i kommer hastigheten 

öka eller sjunka. I luft vid havsytan färdas ljudvågorna i ungefär 340m/s, hastigheten 

ändras med en rad olika faktorer men den som påverkar mest är densiteten på materialet 

ljudet färdas i. Tex kommer ljudet färdas i ca 1500m/s i saltvatten och mellan 5000-

6000m/s i olika  metaller.  Har man däremot ett material med lägre densitet och annan 

elasticitet, ett material som tex gummi som är har i förhållande till stål en hög elasticitet 

kommer ljudet ha svårighet att färdas genom materialet eftersom gummit  kommer 

absorbera ljudvågorna.  

När ljudet färdas i olika material kommer frekvensen på ljudsignalen att ändras. Varje 

gång en ljudvåg byter material den färdas genom kommer sinusvågen att få mer rippel, 

till slut kommer ljudet att förvandlas till buller. Bullret har till skillnad från ett teoretiskt 

perfekt ljud ingen ren sinusform utan vågen har en massa toppar och dalar inom loppet 

av en radian. Alla dessa förändringar i amplituden kommer från ljudvågens många olika 

frekvenser som i sin tur kommer från att ljudet har studsat och färdats mot så många 

olika material innan det når örat att man blir bombarderad av ljudvågor med olika 

frekvenser och hastigheter samtidigt eftersom ljudet inte absorberas utan tillåts detta 

studsande i och med att de flesta material i ett maskinrum är hårda material som saknar 

elasticitet och därför  inte kommer absorbera ljudvågen som materialet träffas av. Detta 

leder till även till buller ofta kan vara svårt att lokalisera källan till om man inte 

förflyttar sig i rummet för att höra om ljudtrycket blir högre. (Hörselboken, 2010) 
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Stomljud och luftljud 

Ljud kan fortplanta sig i alla olika medier som har en massa och är elastiska. Beroende 

på i vilket av medierna ljudet uppkommer får den en benämning, d.v.s. stomburet eller 

luftburet. Fortplantar sig ljudet i stommen kallas det för stomburet ljud medan om det 

fortplantar sig i luften får det benämningen luftburet ljud. Stomburet ljud kan övergå till 

luftburet ljud och vise versa. Stomburet ljud ombord på fartyg uppkommer främst av 

maskiner och fläktar. Ljudet färdas via väggar samt tak och kan bilda störande buller 

och arbetsmiljöproblem. Det är svårt att bli av med stomljudet ombord på fartyg då det 

trivs i hårda material som t.ex. stål. För att bli av med detta använder man sig av en 

metod som kallas för skiktisolering, d.v.s. att man isolerar i skikt med olika matrial och 

energin från ljudet övergår till värme. Luftburet ljud är ett ljud som färdas i luften och 

som stannar innanför det rum det uppkommit från, d.v.s. att det inte sprids vidare. 

(ISBN 91-7464-414-9, Arbetsmiljöverket) 
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Metod 

Först kommer ett test ombord på Calmare Nyckel att genomföras som ett referensvärde 

för att kontrollera att resultaten inte kommer bli förvrängda på grund av att experimentet 

kommer genomföras i en simulator där ljudet kommer från högtalare och inte ett 

faktiskt maskineri.  

Sedan kommer volymen i simulatorn att ställas för att efterlikna de ombord på Calmare 

Nyckel i de olika senariorna.  

Testarna kommer genomföras med förbestämda fraser uttalade av samma person utan 

visuell kontakt på en meters avstånd från varandra samt även på ca 1-2dm avstånd 

eftersom det oftast är det avståndet man talar till varandra i ett bullrigt maskinrum. Vid 

test med frekvensmätaren upptäcktes det att alla frekvenser den klarade av att mäta 

fanns representerade både i det riktiga maskinrummet ombord på Calmare nyckel samt i 

maskinsimulatorn, detta resulterar i att vi inte kommer skriva ut vilken frekvens vi har 

mätt decibel i vid varje enskild tillfälle då det inte ger någon märkarbar skillnad dock 

har alla decibel mätts vid alla banden inför varje test. 

Alla decibel har mätts i både decibelband A,B samt C. resultatet som presenteras i varje 

scenario är mätt med decibel A. 

 

Materiell 

Hörselskydden som används i experimentet är rekommenderade av Peltor och är 

godkända enligt AFS 2005:16 även vid inaktivt tillstånd. Skolans maskinsimulator med 

inställningar som framgår vid varje enskilt scenario. Decibel och frekvensmätare 

tillhandahålls av Sjöfartskolan. 
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Resultatredovisning  

Scenario test Calmare Nyckel  

Ombord på Calmare nyckel genomfördes två test.  

Ett där NOHAB dieseln  gick på tomgång då uppmättes följande värden 

dB uppmätt 88 

Fraser använda för aktiva hörlurar: Se bilaga A 

Fraser använda för vanliga hörlurar: Se bilaga B 

Antal korrekt uppfattade fraser aktiva hörlurar: 0 st 

Antal korrekt uppfattade fraser vanliga hörlurar: 0 st 

Försökspersonens egen uppfattning vilken som var bäst: Var ingen förbättring 

alternativt försämring alls då enda skillnaden var hur mycket ljud hörlurarna släppte 

igenom, ökade man medhörningen ökade man även bakrundsbullret.   

Det andra scenariot som testades var att köra med fartygets gasturbin på driftvarvtal 

men utan last, då uppmättes följande värden: 

dB uppmätt 89 

Fraser använda för aktiva hörlurar: se bilaga A 

Fraser använda för vanliga hörlurar: se bilaga B  

Antal korrekt uppfattade fraser aktiva hörlurar 1 st 

Antal korrekt uppfattade fraser vanliga hörlurar 0 st 

Försökspersonens egen uppfattning vilken som var bäst: Ingen märkbar skillnad då 

hörlurarna skruvade upp volymen på allt ljud, vilket bara gav illusionen att hörlurarna 

”glidit av”. 
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Scenario 1 

Båda hjälpkärrorna ingen huvudmaskin 

dB uppmätt 80 

Fraser använda för aktiva hörlurar en meters avstånd: Se bilaga A 

Fraser använda för vanliga hörlurar en meters avstånd: Se bilaga C 

Fraser använda för aktiva hörlurar kort avstånd: Se bilaga B 

Fraser använda för vanliga hörlurar kort avstånd: Se bilaga D 

Antal korrekt uppfattade fraser aktiva hörlurar på en meters avstånd: 5 st 

Antal korrekt uppfattade fraser vanliga hörlurar på en meters avstånd: 2 st 

Antal korrekt uppfattade fraser aktiva hörlurar på kort avstånd 10 st 

Antal korrekt uppfattade fraser vanliga hörlurar på kort avstånd 8 st 

 

Försökspersonens egen uppfattning vilken som var bäst: 

 Eftersom personen inte har jobbat i ett maskinrum tidigare samt inte kunde se munnen 

eller gissa något från omgivningen var det svårt att förutse vad som skulle sägas samt att 

gissa sig till korrekta fraser eftersom personen inte har erfarenhet av vilka fraser som 

kan förekomma i ett maskinrum. 

Att man pratade på kort avstånd gjorde skillnad i hur lätt/svårt det var att skilja 

bakgrundsbruset från talaren med aktiva hörlurar, och var enklare med vanliga troligen 

enbart p.g.a. det minskade avståndet.  
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Scenario 2 

Båda hjälpkärrorna och huvudmaskin halvfart  

dB uppmätt 84 

Fraser använda för aktiva hörlurar en meters avstånd: Se bilaga B 

Fraser använda för vanliga hörlurar en meters avstånd: Se bilaga A 

Fraser använda för vanliga hörlurar kort avstånd: Se bilaga C 

Fraser använda för aktiva hörlurar kort avstånd: Se bilaga D  

Antal korrekt uppfattade fraser aktiva hörlurar på en meters avstånd: 4 st 

Antal korrekt uppfattade fraser vanliga hörlurar på en meters avstånd: 2 st 

Antal korrekt uppfattade fraser på aktiva hörlurar på kort avstånd: 9 st 

Antal korrekt uppfattade fraser på vanliga hörlurar på kort avstånd: 8 st 

 

Försökspersonens egen uppfattning vilken som var bäst: 

 Personen ansåg att det var en skillnad på det kortare avståndet mot det längre men det 

troligen var för att man är mer van vid att kommunicera på det avståndet samt att 

eftersom fraserna var valda för att efterlikna vad som kan komma att höras i ett 

maskinrum fanns det en viss chans att gissa sig till vad frasen skulle vara och hör var 

det även flera fraser där det mesta framgick men någon stavelse missades och där fyllde 

personen i med vad som troddes mest rimligt. Medhörningsfunktionen ansågs vara 

något som enbart gav uppmärksamhet på att någon talade men gav ingen hjälp i att höra 

vad som sades. 
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Scenario 3 

Huvudmaskin full fart ingen hjälpkärra   

dB uppmätt 88 

Frekvens uppmätt 

Fraser använda för aktiva hörlurar en meter: Se bilaga B 

Fraser använda för vanliga hörlurar en meter: Se bilaga A 

Fraser använda för aktiva hörlurar kort avstånd: Se bilaga D 

Fraser använda för vanliga hörlurar kort avstånd: Se bilaga C 

Antal korrekt uppfattade fraser aktiva hörlurar en meters avstånd: 3 st 

Antal korrekt uppfattade fraser vanliga hörlurar en meters avstånd: 0 st 

Antal korrekt uppfattade fraser aktiva hörlurar kort avstånd: 9 st 

Antal korrekt uppfattade fraser vanliga hörlurar kort avstånd: 7 st 

 

Försökspersonens egen uppfattning vilken som var bäst:  

Personen tycker det hörs klarare när man står nära och gör ingen anmärkning på att det 

skulle spela någon roll om man såg munnen på den som talade men påpekar även att 

trots att det klarades fler fraser på kort avstånd både med aktiva och vanliga hörlurar att 

det var en markant skillnad på hörlurarnas ljudkvalitet  på det långa avståndet som inte 

märktes av när man stod nära.  
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Scenario 4 

Huvudmaskin full fart båda kärrorna 

dB uppmätt: 89 

Fraser använda för aktiva hörlurar en meters avstånd: Se bilaga D 

Fraser använda för vanliga hörlurar en meters avstånd: Se bilaga B 

Fraser använda för aktiva hörlurar kort avstånd: Se bilaga C 

Fraser använda för vanliga hörlurar kort avstånd: Se bilaga A 

Antal korrekt uppfattade fraser aktiva hörlurar en meters avstånd: 2 st 

Antal korrekt uppfattade fraser vanliga hörlurar en meters avstånd: 1 st 

Antal korrekt uppfattade fraser aktiva hörlurar kort avstånd: 6 st 

Antal korrekt uppfattade fraser vanliga hörlurar kort avstånd: 7 st 

 

Försökspersonens egen uppfattning vilken som var bäst: 

 Personen uppfattade medhörningen mest som en störande faktor då det ”kändes som 

någon ibland stod och vred på volymen till en låt med mycket buller och lite text” 

Vilket enbart gjorde det svårare att utskilja ord eftersom det inte gick att skilja bort det 

sista bullret från tal på egen hand utan man var långt mer beroende av funktionen på 

hörlurarna som inte ansågs vara bra nog för att kunna ersätta vanliga enligt personen.  
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Resultatdiskussion  

Resultatet från testen ombord Calmare Nyckel visar att det inte spelar någon roll om 

man är ombord ett fartyg eller om ljuden kommer från en högtalare då högtalarnas 

arbetsfrekvens finns representerad i en sådan bullrig miljö som ett maskinrum är. När 

frekvensbandsmätaren användes fanns alla frekvensband representerade i hög nivå. 

Detta beror högst sannolikt på att ljuden studsar mot alla skott och all utrustning som 

finns det relativt lilla rummet som är maskinrummet ombord på Calmare Nyckel. Detta 

leder till att vi kan utesluta att resultatet blir förvridet i simulatorn trots att ljudet i 

simulatorn kommer från högtalare. 

Eftersom alla som deltar i experimentet har klarat hörselkraven för sjömän kan extremt 

dålig hörsel uteslutas som faktor i resultatet men en av försökspersonerna påpekade att 

alla utom en som deltog tillhörde maskinpersonal och därför lättare borde kunna snappa 

upp vad som borde sägas även om inte alla stavelser uppfattas och fylla i hålen själv. 

 

 

Resultatsanalys 

Återkopplingen från alla deltagare tyder på att ingen skulle välja de större, tyngre och 

bulkigare versionerna med återkoppling eftersom de inte ansågs bra nog.  

Alla höll dock med om att man fick någon form av förbättrad kommunikation även om 

det var så pass marginellt samt att alla upplevde det som att medhörningen bara höjde 

volymen på allt ljud som fanns i rummet och därför inte alls klarade av att skilja på 

buller och tal. En deltagare ansåg tom att det var en stor försämring av förståelsen 

eftersom det upplevdes irriterande att volymen höjdes och sänktes trots denna irritation 

klarades dock fler fraser med aktiva medhörning.  
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Bilagor 

Bilaga A  

Vilken kärra går 

Vad är oljenivån 

Finns det kakor 

Vilken mutterstorlek 

Gör du rent separatorn 

Läcker bränslepumpen 

Skiftar du pumpar 

Tar du vakten i natt 

Behöver pannan rengöras 

Vilket varvtal går huvudmaskin med 
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Bilaga B 

Vad är klockan 

Fyll på hydrofortanken 

Smörjoljepump nummer ett är trasig 

Gör rent turbinfiltret 

Vart är skiftnycklarna 

Byt separator 

Hämta trasan 

Brand i verkstaden 

Starta dieselgenerator ett 

Baxa huvudmaskin 
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Bilaga C 

Vad är det till lunch  

Slutar vi klockan fem 

Stänger du dörren 

Vilken separator går 

Gör du rent kylaren 

Vad heter chiefen 

Vilken är nästa hamn 

Har du en ficklampa 

Gå och kolla pannans temperatur 
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Bilaga D 

Vad är klockan 

Kan du spänna pinnbultarna 

Var är skiftnyckeln 

Har du sett spärrskaftet 

Använder du momentnyckeln 

Ne dags för kafferast 

Gör du rent turbinfiltret 

Pannvattnet behöver testas, kan du göra det 

Fyller du på ackumulatortanken 

Vi har anlöp i natt, vem har vakten 

 

 
 


