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VAR RÄDD OM 
HÖRSELN SKYDDA 
ER MOT BULLER



VAD ÄR BULLER?
Allt oönskat ljud kallas för buller. Det kan vara svaga ljud som ”bara” är störande eller 

starka ljud som är skadliga för hörseln. Har man en hörselskada sedan tidigare är man 

ännu känsligare för buller.

Ökade risker

Risken för olyckor ökar i en bullrig miljö eftersom det blir svårare att höra vad ens kol-

legor säger. Det blir också svårare att uppfatta varningssignaler och andra viktiga ljud, till 

exempel ljud från backande fordon. Detta kan leda till att olyckor inträffar.

Bullerskador 

I innerörat finns hårceller och de kan skadas av starka ljud. Ju starkare ljudet är, desto 

kortare tid behövs för att en skada ska uppstå. Utsätts man ofta för kraftigt buller kan det 

innebära att örat så småningom inte förmår återhämta sig utan hörselnedsättningen blir 

bestående och inte heller kan botas. Risken är också stor att susningarna eller ringning-

arna i öronen blir permanenta. 

Den hörselskadade upptäcker själv ofta skadan i sent stadium, eftersom man gradvis vän-

jer sig vid försämringen. Även små försämringar av hörseln kan vara väldigt besvärande 

eftersom det blir svårt att höra vad vänner och kollegor säger, vilket leder till att man kän-

ner sig avskärmad från omgivningen och utanför.
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Exempel på vanliga bullerskador

Tinnitus

Tinnitus innebär att man upplever ljud utan att det finns något verkligt ljud. Det kan till 

exempel vara susningar, toner och ringningar.

Ljudöverkänslighet

En annan form av skada som kan uppstå är överkänslighet för ljud som innebär att ljud av 

ganska måttlig styrka upplevs som obehagligt starka. 

HUR SKA JAG SKYDDA MIG?

Exempel på olika hörselskydd som Cramo erbjuder

Hörselproppar

Små proppar som placeras i hörselgången. De är vanligen tillverkade i mjuka elastiska 

material som silikongummi, skumgummi eller mjuk plast med flexibla tätningsflänsar och 

kan finnas i olika storlekar. De kan 

komprimeras innan de sätts in i hörselgången för att sedan expanderar och därmed täta 

till hörselgången. Det finns också hörselproppar som sitter fast i en bygel.

Passiva hörselkåpor

Två kåpor som sitter ihop med en plast- eller metallbygel och omsluter ytteröronen. De 

saknar elektronik och blockerar ljudet från att tränga in i örat. Kåporna kan vara fastsatta 

på en bygghjälm.

Ljudförvrängning

Ljudförvrängning innebär att även när ljuden är tydligt hörbara hörs de med sämre kvalitet 

på grund av skadan i örat. En form av förvrängd hörselupplevelse är dubbelhörande, ex att 

en och samma ton upplevs ha olika tonhöjd i vänster respektive höger öra.
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Aktiva hörselkåpor

Det finns hörselkåpor med olika typer av inbyggd elektronik som ger skydden speciella 

egenskaper. Bland annat finns nivåberoende skydd som skyddar mot impulsljud eller tillfäl-

liga ljud med höga nivåer men medger kommunikation under tystare perioder och skydd 

som ger möjlighet att lyssna på radio.

Tänk på att använda hörselskydden under hela arbetsdagen för att få 
maximalt skydd! 

Vad gör vi på Cramo?
På Cramo investerar vi i den senaste tekniken och tillhandahåller maskiner med så låga 

bullervärden som möjligt för att minska riskerna för hörselskador.

Våra maskiner är välservade och underhållna vilket också minskar risken för bullerskador.

Cramo skickar med PSI, till en stor del av maskinerna. I dessa kan ni se ljudtrycks-nivån 

(dB) för varje maskin.

Avdelningen kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Cramo AB
08-623 54 00
info.se@cramo.com
www.cramo.se
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