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Abstrakt 
Bakgrund: Bullerrelaterad hörselnedsättning har kommit att bli ett ökande 
hälsoproblem bland ungdomar. De lockas till platser som utsätter dem för höga 
ljudnivåer samt använder bärbara musikspelare i stor utsträckning vilket kan 
innebära risker för hörseln. Exponering för höga ljudnivåer kan leda till 
hörselnedsättning, tinnitus, hyperakusis samt ljudtrötthet.  

Syfte: Syftet med denna studie är att få kunskap om ungdomars förhållningssätt till 
höga ljudnivåer och hörselskyddsanvändning samt förekomsten av hörselsymtom i 
samband med musikexponering.  

Metod: Ett slumpmässigt urval användes där 60 svenska gymnasieungdomar i 
åldrarna 17–19 år inkluderades. En enkät med 58 frågor användes för att besvara 
syfte och frågeställningar. Data analyserades med deskriptiv och jämförande 
statistik.  

Resultat: Variabeln attityd i The Theory of Planned Behavior korrelerar med 
intention, kontroll, norm samt hörselskyddsanvändning på konsert. Män har en mer 
positiv attityd till stark musik än vad kvinnor har. De hörselsymtom som främst 
rapporterades var hyperakusis, ljudtrötthet och att ljud upplevs distorderade. 

Slutsatser: Det finns tydliga samband mellan variablerna i The Theory of Planned 
Behavior. Signifikanta könsskillnader kan ses ifråga om attityder till stark musik och 
normer för hörselskyddsanvändning. Ungdomarna rapporterar hörselsymptom vilket 
innebär att det finns en risk för att de på sikt kan utveckla hörselskador.  

  



 

 

Abstract 
Background: Noise-induced hearing loss has become an increasing health issue 
among adolescents. They are attracted to places that expose them to loud sound 
levels, as well as making frequent use of portable music players, which can lead to 
symptoms of hearing problems. Exposure to loud sound levels can lead to hearing 
loss, tinnitus, hyperacusis and sound fatigue. 

Aim: The aim of this study is to gain knowledge about adolescents approach to loud 
sound levels, hearing protection and the presence of hearing symptoms in 
conjunction with exposure to music.  

Methods: A random sample was used where 60 Swedish adolescents who ranged in 
age from 17 to 19 years, attending upper secondary school were included. A 
questionnaire with 58 questions was used to answer the aim and the issues. Data 
was analyzed in descriptive and comparative statistics.   

Results: The variable attitude in The Theory of Planned Behavior correlates with 
intention, control, norm and use of hearing protection at concerts. Men have more 
positive attitudes towards loud music than women. The hearing symptoms reported 
were mainly hyperacusis, sound fatigue and perceived distortion of the true sound. 

Conclusions: There is evidence of conjunctions between the variables in The Theory 
of Planned Behavior. Significant gender differences was found in terms of attitudes 
toward loud music and norms for the use of hearing protection. The adolescents 
reported symptoms of hearing problems, indicating that they are at risk of developing 
hearing loss over time. 

 
Keywords: Noise-induced hearing loss, Adolescent, Attitude, The Theory of planned 
behavior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tack 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Stephen Widén för allt stöd, 
vägledning och givande idéer genom hela arbetets gång. Vidare vill vi tacka rektor, 
medarbetare och elever på Gymnasiet i Västmanlands län för deras medverkande i 
enkätundersökningen. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott 
samarbete sinsemellan under dessa 10 veckor. Arbetsfördelningen har fördelats 
jämnt mellan författarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förkortningar och begrepp (anges i alfabetisk ordning)  
dB = Decibel 
dB HL= Hörtröskel i decibel 
kHz = Kilohertz  
PTS = Permanent threshold shift - Permanent hörselnedsättning 
TPB = The Theory of Planned Behavior  
TTS = Temporary threshold shift - Tillfällig hörselnedsättning 
YANS = The Youth Attitudes to Noise Scale  
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1. Inledning 

Bullerrelaterad hörselnedsättning har blivit en folkhälsorisk, inte bara i 
yrkessammanhang utan även under fritidsaktiviteter (Martin, Sobel, Griest, Howarth 
& Yongbing, 2006). Detta är inte enbart ett ökande problem för den vuxna 
befolkningen utan har även kommit att bli ett ökande hälsoproblem bland barn och 
ungdomar. Ungdomar lockas till platser som nattklubbar och konserter där de utsätts 
för höga ljudnivåer. Att utsätta sig för buller i tidig ålder kan leda till problem då 
exponering för starka ljud kan påskynda processen för åldersrelaterad 
hörselnedsättning (Chung, Des Roches, Meunier & Eavey, 2005).  
 
Enligt Gilliver, Beach och Williams (2013) måste genomtänkta strategier arbetas 
fram för att ändra ungdomars beteenden vad gäller faran att utsätta sig för höga 
ljudnivåer. Många kampanjer och utbildningstillfällen fokuserar på att ändra 
ungdomars riskbeteenden genom att förmedla vetenskaplig kunskap vilket ger en 
viss effekt, men effekten är inte alltid varaktig över tid. Enligt författarna kan en 
lösning vara att göra utbildningarna mer personliga genom att undervisa om de 
risker som finns för hörselnedsättning från fritidsaktiviteter, samt öka ungdomars oro 
över vilka konsekvenser en hörselnedsättning kan ge på sikt. Ansvaret för att minska 
bullerexponering i fritidsaktiviteter ligger på individnivå, det handlar om att öka 
ungdomars motivation till att minska sin egen exponering för höga ljudnivåer (Gilliver 
et al., 2013). 
  
Gilles och Van de Heyning’s (2014) studie om vad förebyggande kampanjer kan ge 
för effekt för att reducera bullerskador hos ungdomar, visade att det var en statistiskt 
signifikant skillnad mellan poängen på YANS (The Youth Attitudes to Noise Scale, 
Widén, 2006) innan och efter kampanjen. YANS är en skala som mäter ungdomars 
attityder till buller med hjälp av påståenden (Widén, 2006). Kampanjen genomfördes 
för att öka medvetenheten hos ungdomar om riskerna med att lyssna på stark musik 
och med en förhoppning om att användandet av hörselskydd i bullriga miljöer skulle 
öka. Det visade sig att efter kampanjen hade ungdomars attityder till buller blivit mer 
negativa. Gilles och Van de Heyning (2014) redovisade att innan kampanjen 
genomfördes hade endast 8.2 % av respondenterna för avsikt att använda 
hörselskydd i framtiden, resultatet ökade till 39.3 % efter kampanjen. Studien 
fångade även att det var 3.6 % som använder hörselskydd i bullriga fritidsaktiviteter 
innan kampanjen och denna siffra ökade till 14.3 %. Det visade sig emellertid att det 
inte fanns en statistiskt signifikant minskning när det gäller användandet av bärbara 
musikspelare eller avsikt att minska volymnivån efter det att ungdomarna tagit del av 
informationen från kampanjen.   



 

 2 

 
2. Bakgrund 

2.1 Bullerrelaterad hörselnedsättning 
Rabinowitz (2000) skriver att bullerrelaterad hörselnedsättning är den näst vanligaste 
formen av sensorineural hörselnedsättning efter åldersrelaterad. Ljudtryck kan 
påverka stereocilierna som finns i cochlean och om ljudtrycket är mycket högt kan 
det leda till celldöd. Kirchner et al. (2012) bekräftar att bullerrelaterad 
hörselnedsättning främst påverkar innerörat, specifikt hårcellerna i cochlean och i 
och med att bullerexponering vanligen är symmetrisk, vilket innebär att det har lika 
påverkan på båda öron, är denna typ av hörselnedsättning oftast bilateral. 
 
Quaranta, Portalatini och Henderson (1998) beskriver att de vanligaste effekterna av 
exponering för höga ljudnivåer är temporär hörselnedsättning (TTS) och permanent 
hörselnedsättning (PTS). Ljudets spektrum, duration och nivå är vanligen det som 
påverkar hörselsystemet och kan leda till TTS. Annat som kan påverka TTS är hur 
ofta och snabbt som ljudet upprepas samt stapediusmuskelns förmåga att reagera 
på akustiskt stimuli. PTS påverkas av ett flertal faktorer, exempelvis ålder, 
impulsljud, exponeringstid och närvaron av andra ototoxiska beståndsdelar. PTS 
leder vanligtvis till försämringar av flertalet cochleära funktioner och författarna 
förklarar att försämringarna kan resultera i att individen har svårt att diskriminera tal, 
framförallt i miljöer med mycket bakgrundsbrus (Quaranta et al., 1998). Exponering 
för höga ljudnivåer behöver inte enbart leda till hörselnedsättning utan tinnitus är 
mycket vanligt förekommande (Anari, Axelsson, Eliasson & Magnusson, 1999).  
 

2.2 Bullerrelaterade hörselsymtom 
Baguley, McFerran och Hall (2013) skriver att tinnitus ännu är en gåta både kliniskt 
och vetenskapligt och kan beskrivas som en medveten uppfattning av ett ljud i 
avsaknad av motsvarande yttre stimulus. Termen kommer från det latinska verbet 
“tinnire” (att ringa). Författarna beskriver att det både finns objektiv och subjektiv 
tinnitus, subjektiv tinnitus är vanligast förekommande och innebär att det endast är 
den drabbade individen som kan höra tinnitusljudet. Vid objektiv tinnitus kan däremot 
även utomstående uppfatta ljudet. Baguley et al. (2013) förklarar att tinnitustillståndet 
kan påverka en individs liv olika mycket, en del upplever att tinnitus är 
livsförändrande medan en stor del av individerna inte påverkas i samma 
utsträckning. 
 
Baguley et al. (2013) skriver att de utbredda beskrivningarna av tinnitus är ett 
ringande, väsande eller fräsande ljud, även om det finns de som upplever mer 
komplexa ljud, exempelvis musik eller röster. Till skillnad från auditiva hallucinationer 
som kan förenas med psykotiska sjukdomar så är upplevelserna i de fall där 
individerna hör musik eller röster som deras tinnitusljud, otydliga och inte 
meningsbärande. Författarna förklarar vidare att många individer med 
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hörselnedsättning inte lider av tinnitus och vice versa finns det individer med normal 
hörsel som upplever besvärande tinnitus.  
 
Konradsson (2011) förklarar att det med största sannolikhet är lika stor del av 
Sveriges befolkning som upplever tinnitusbesvär som det är individer med 
hörselnedsättning. Flera studier från Nationella Folkhälsoenkäten (2012-2016, 
refererat i Hörselskadades Riksförbund [HRF], hörselskadade i siffror, 2017) uppger 
att det är ca 20 % som upplever tinnitus och 2-3 % av Sveriges befolkning uppger att 
de har svåra besvär med sin tinnitus.  
 
Att vara överkänslig mot ljud är ett mer sällsynt symtom än vad tinnitus är, men det 
är ett vanligt medföljande symtom som ofta hänger ihop med tinnitus (Anari et al., 
1999). Författarnas studie visade att 40 % av patienterna med tinnitus upplevde 
hyperakusis, som innebär en ovanligt stor känslighet för vardagliga ljud som av 
andra upplevs normalstarka ( Baguley & Hoare, 2018). Fortsatt visade studien att det 
var 86 % av patienterna som rapporterade hyperakusis som även upplevde tinnitus. 
Både tinnitus och hyperakusis uppkommer ofta i samband med exponering för starka 
ljud och dessa symtom förekommer oftare än hörselnedsättning bland unga 
människor som utsätts för höga ljudnivåer (Anari et al., 1999). Enligt Nationella 
Folkhälsoenkäten (2012-2016, refererat i HRF, hörselskadade i siffror, 2017) är det 
2-3 % av befolkningen som upplever hyperakusis i Sverige.  
 
Att utsätta sig för ljud eller vibrationer under en hel dag kan leda till att man blir 
ljudtrött (Fredriksson, Hammar, Torén, Tenenbaum & Waye, 2015). Detta är något 
som det inte har forskats så mycket kring då man ofta fokuserar på symtom som 
exempelvis tinnitus, hyperakusis och hörselnedsättning. Fredriksson et al. (2015) 
beskriver att risken för att bli ljudtrött ökar om man blir överstimulerad av ljud under 
dagen, främst informationsrika ljudsignaler som exempelvis tal.  
 
Ungdomar har ett riskfyllt beteende när det kommer till att utsätta sig för starka ljud 
vilket kan leda till bullerrelaterade hörselsymtom (Holmes, Widén, Erlandsson, 
Carver & White, 2007; Quaranta et al., 1998). En av orsakerna till det riskfyllda 
beteendet kan vara individernas attityder (Holmes et al., 2007).  
 

2.3 Attityder 
Attityder till buller har i tidigare forskning visat sig vara viktigt för att förstå 
bullerrisktagande (Dell & Holmes, 2012). Begreppet attityd består av tre olika 
element: 
 

1. En tanke- eller kunskapskomponent som handlar om de föreställningar och 
idéer som vi har om ett speciellt objekt, situation eller individ.  

2. En känslokomponent som avser vilka känslor vi hyser mot objektet ifråga.  
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3. En handlingskomponent som syftar på vår benägenhet att handla på ett visst 
sätt i förhållande till den aktuella situationen eller personen. (Angelöw & 
Jonsson, 2000, s. 171). 

 
Dessa tre komponenter samverkar och påverkar varandra. Individens tankar kan 
leda till en upplevd känsla som i sin tur resulterar i att vi handlar på ett visst sätt 
(Angelöw & Jonsson, 2000). 
 

2.3.1 Attityder till buller 
Det finns ett riskbeteende hos ungdomar när det gäller musiklyssnande och att 
utsätta sig för starka ljud och många forskare resonerar kring orsaken till detta. 
Holmes et al. (2007) diskuterar kring att det kan bero på att ungdomar har bristande 
kunskap om vilka effekter buller har på hörseln, samt att det kan bero på attityder 
och normer eller en kombination av alla dessa faktorer. Ungdomars attityder till 
musik och att utsätta sig för höga ljudnivåer skiljer sig mellan män och kvinnor men 
även mellan ungdomar i olika länder. Widén, Holmes och Erlandsson (2006) studie 
visade att män generellt har en något mer positiv attityd till höga ljudnivåer än vad 
kvinnor har och att män från USA har en mer positiv attityd jämfört med män från 
Sverige. Mest negativ inställning till höga ljudnivåer hade kvinnor från Sverige. 
 
Attityder till buller har även ett samband med hur stor sannolikhet det är att använda 
hörselskydd i bullriga miljöer. Sannolikheten var ca 12 gånger större att de med 
negativ attityd till buller använder hörselskydd jämfört med de som rapporterade att 
de hade en mer positiv attityd (Widén et al., 2006). Resultatet visade även att 
sannolikheten för användning av hörselskydd under konserter var ca 9 gånger större 
för de med negativ attityd till buller än de med positiv inställning. Jämfört med 
amerikanska ungdomar så var sannolikheten ca 13 gånger större att svenska 
ungdomar använder hörselskydd. Widén, Holmes, Johnson Erlandsson och Bohlin 
(2009) nämner att användningen av hörselskydd bland amerikanska ungdomar är 
mycket låg. I deras studie var det ingen av respondenterna som använde 
hörselskydd på diskotek och endast 3 % rapporterade hörselskyddsanvändning 
under rockkonserter. Det intressanta är att i andra bullriga situationer, som skytte (56 
%), gräsklippning (18 %) och användning av bullriga verktyg (28 %) användes 
hörselskydd i en betydligt högre grad (Widén et al., 2009). Användandet av 
hörselskydd och attitydskillnader mellan länder kan bero på faktorer som information 
och kunskap som förmedlas till unga om risker med bullerexponering. I Sverige har 
man fokuserat mer på att informera om riskerna med att befinna sig i miljöer där 
musik spelas på höga ljudnivåer, jämfört med USA där informationen har riktats till 
att minska bullerexponering på arbetsplatser (Widén et al., 2006).    
 

2.3.2 The Theory of Planned Behavior 
Fishbein och Ajzen (1975, 1980, refererat i Fishbein & Ajzen, 1991) har utvecklat en 
teori, The Theory of Planned Behavior [TPB], som beskriver varför en individ handlar 
som den gör. TPB är ett exempel på en modell som kan förklara hälsorisktagande 
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där attityder ingår som en av flera komponenter. Denna teori består av tre 
oberoende betydande faktorer, Attityd gentemot beteendet, Subjektiv norm och 
Upplevd kontroll över beteendet, se Figur 1.  
 

 
Figur 1. The Theory of Planned Behavior. (Fishbein & Ajzen, 1991) 
 
Fishbein och Ajzen (1991) beskriver att den första komponenten Attityd gentemot 
beteendet visar hur varje tanke kopplar ett beteende till ett visst utfall alternativt vad 
det kommer att krävas av individen att utföra detta beteende. Vi skapar automatiskt 
en attityd gentemot beteendet då de attribut som kopplas till dem redan har 
värderats negativt eller positivt. Enligt Fishbein och Ajzen (1991) lär vi oss att främja 
beteenden vars konsekvenser upplevs vara önskvärda och därigenom utvecklar vi 
negativa attityder till de beteenden som förknippas med icke önskvärda 
konsekvenser.  
 
Nästa påverkande komponent är Subjektiv norm och denna är beroende av hur stort 
socialt tryck man upplever gentemot att utföra eller inte utföra ett visst beteende 
(Fishbein & Ajzen, 1991). Normer är ofta underförstådda regler om vad som är rätt 
eller fel och kan gälla i små sociala grupper alternativt i samhället i stort. Subjektiva 
normer har en betydande effekt och handlar om sannolikheten att bete sig på ett 
visst sätt utifrån om betydelsefulla individer eller grupper accepterar eller förkastar 
detta beteende. Individens uppfattning kanske inte alltid stämmer överens med vad 
dessa personer anser. Den tredje komponenten är Upplevd kontroll över beteendet 
och antas spegla tidigare erfarenheter och förväntade hinder, vilket visar på den 
upplevda lättheten alternativt svårigheten att bete sig på ett visst sätt. Upplevd 
kontroll över beteendet varierar vanligtvis beroende på handling och situation 
(Fishbein & Ajzen, 1991).  
 
Individens intention för att utföra ett visst beteende är en central del av TPB 
(Fishbein & Ajzen, 1991). Det som påverkar beteenden är avsikter som tros fånga de 
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faktorer som handlar om motivation. Dessa faktorer är, till vilken grad individen är 
villig att försöka och samt hur mycket individen är beredd att anstränga sig för att 
utföra beteendet. Slutligen förklarar författarna att ju mer positiv attityd, ju starkare 
subjektiv norm samt ju starkare grad av upplevd kontroll över valet att utföra ett visst 
beteende, desto större är sannolikheten att individen kommer att bete sig på ett visst 
sätt.  
  

2.4 Musiklyssnande och ljudnivåer 
Vogel, Verschuure, Van der Ploeg, Brug och Raat (2010) beskriver att bestående 
hörselnedsättning är en överhängande risk för en tilltagande del av vår befolkning. 
Det tros bero på användandet av bärbara musikspelare som kan brukas med syftet 
att spela musik vid mycket höga ljudnivåer. Vogel, Brug, Van der Ploeg och Raat 
(2011) fann ett betydande samband mellan upplevelsen av en inre belöning och 
ungdomars riskfyllda lyssningsbeteende. Detta tyder på att musik är av stor 
betydelse för ungdomar och även för deras psykiska välbefinnande. Författarna kom 
fram till att den mest inflytelserika indikatorn för ett riskfyllt lyssningsbeteende beror 
på hur stark vanan är. Dessutom visar studien från Vogel et al. (2011) att det kan 
vara svårt att åstadkomma en beteendeförändring bland ungdomar.  
 
I Widén, Båsjö, Möller och Kähäri’s (2017) studie visade resultatet att 10 av 50 
ungdomar utan medfödd hörselnedsättning, det vill säga 20 % lyssnade på en 
ljudnivå på 85 dB eller starkare jämfört med de ungdomar med medfödd 
hörselnedsättning där det var 48 % som lyssnade på en ljudnivå på 85 dB eller 
starkare. Ungdomarna utan medfödd hörselnedsättning lyssnade på sin 
musikspelare via hörlurar cirka tre timmar per tillfälle och ungdomarna med en 
medfödd hörselnedsättning lyssnade i cirka två timmar per tillfälle.  
 
Warner-Czyz och Cain’s (2016) studieresultat visade att 66.7 % av ungdomarna 
lyssnade på MP3-spelare dagligen och 19.8 % lyssnar flera gånger i veckan. 
Majoriteten lyssnade en till två timmar per dag men det fanns deltagare (20.3 %) 
som angav att de lyssnade mer än fem timmar per dag. Warner-Czyz och Cain 
(2016) redovisar i sin studie att respondenterna rapporterade att de använde en 
volym med medelvärdet 5.61 på en skala mellan ett till tio, där maxvolymen på MP3-
spelaren är tio. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan ålder och kön när 
det gäller volyminställningen på musikspelare.  
 
Widén et al. (2017) mätte hörseln på ungdomarna i sin studie och resultaten visade 
att samtliga ungdomar utan medfödd hörselnedsättning hade en dipp vid 6 kHz i 
audiogrammet. Av dessa 50 ungdomar var det sju (14 %) som hade en hörtröskel 
sämre än 20 dB HL vid 6 kHz på höger öra samt tio (20 %) som hade en hörtröskel 
sämre än 20 dB HL vid 6 kHz på vänster öra. Widén et al. (2017) diskuterar kring att 
konsekvenserna av att lyssna på en volym på 85 dB eller högre kan ge upprepade 
TTS som kan resultera till en progressiv PTS. Detta styrks med att det var 20 % av 
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gruppen med normal hörsel som hade hörtrösklar sämre än 20 dB HL vid 6 kHz, 
vilket kan vara ett tecken på ett tidigt stadium av bullerinducerad hörselnedsättning.  
 
Då användandet av MP3-spelare vanligen påbörjas tidigt i livet kan det vara 
fördelaktigt att informera grundskoleelever om riskerna med stark musik (Chermak, 
Curtis & Seikel, 1996). Det föreslås vara den mest passande åldern för att på ett 
effektivt vis öka kunskapen samt medvetenheten för vilka risker det innebär att spela 
musik på hög volym. Vogel et al. (2011) klargör att man med hjälp av information om 
hälsosamma lyssningsbeteenden och åtgärder kan förebygga de riskfyllda 
lyssningsbeteendena innan de har blivit en vana och därmed skapa en förståelse för 
att förhindra hörselnedsättning och tinnitus.  
 
Enligt Kim et al. (2009) har individer som lyssnar på musik via utanpåliggande 
hörlurar samt så kallade “in ear” som placeras i hörselgången signifikant högre 
hörtrösklar än de individer som lyssnar via högtalare. Vidare visade studien att de 
individer som använder utanpåliggande hörlurar hade lägre hörtrösklar än de som 
använder “in ear”, denna skillnad är emellertid inte statistiskt signifikant. Majoriteten 
av individerna som undersöktes i denna studie, 81.4 % föredrog användning av “in 
ear” före utanpåliggande hörlurar. Anledningen är att de ansågs mer bekväma samt 
att de är mindre i storleken och praktiska att bära med sig (Kim et al., 2009). 
 
Fligor och Cox (2004) skriver att “in ear” kan öka ljudets utnivå med 7–9 dB på grund 
av att de blockerar yttre hörselgången, jämfört med utanpåliggande hörlurar som 
täcker hela ytterörat. Kim et al. (2009) förklarar att det är vanligare att individer som 
använder “in ear” höjer ljudnivån för att stänga ute ljud från omgivningen än de 
individer som lyssnar via högtalare. Liknande följder ses vid användning av 
utanpåliggande hörlurar men de är inte lika stora som vid användning av “in ear”. 
Författarna beskriver att dessa resultat pekar på att utanpåliggande hörlurar och “in 
ear” har en större påverkan när det kommer till att frambringa hörselskador än 
användning av högtalare. De förklarar vidare att det kan komma att krävas ytterligare 
studier av de olika modeller som finns av hörlurar.  
 
Baserat på tidigare forskning så kan slutsatsen dras att det emellertid finns behov av 
mer kunskap och förståelse om ungdomars attityder till ljud, vanor vad gäller 
exponering för starka ljud samt vilka preventiva strategier som krävs för att förändra 
dessa attityder.  
 

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att få kunskap om ungdomars förhållningssätt till höga 
ljudnivåer och hörselskyddsanvändning samt förekomsten av hörselsymtom i 
samband med musikexponering.  
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3.2 Frågeställningar 
1. Finns det något samband mellan variablerna som ingår i TPB samt barriärer 
till hörselskyddsanvändning? 

2. Finns det skillnader mellan män och kvinnor gällande deras attityder till stark 
musik? 

3. Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller upplevda barriärer 
till att använda hörselskydd? 

4. Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till normer för 
hörselskyddsanvändning? 

5. Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till att använda 
hörselskydd på konsert och nattklubb?  

6.  Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller hur mycket de 
rapporterar att de lyssnar på musik via hörlurar?  

 

4. Metod 

4.1 Studiedesign  
Studien har genomförts som en enkätstudie med tvärsnittsdesign för att kunna 
besvara syfte och frågeställningar.  
 
Denna enkätundersökning har genomförts som en del av en studie för Audiologiskt 
forskningscentrum vid Örebro Universitetssjukhus som ska rikta sig till 2000 
ungdomar i åldrarna 16-19 år och fungerade som en pilotstudie.  
 

4.2 Urval 
Enkätundersökningens urval inkluderade 60 svenska gymnasieungdomar, 24 män 
och 36 kvinnor, i åldrarna 17–19 år. Urvalsmetoden som användes var ett 
slumpmässigt urval. Denna typ av urval innebär att varje individ har lika stor chans 
att delta i studien (Bryman, 2011).  
 

4.3 Mätinstrument 
Datainsamlingen har skett via en enkät som inte har konstruerats av författarna utan 
tillhandahölls av Audiologiskt forskningscentrum vid Örebro Universitetssjukhus och 
är tidigare beprövad, se Bilaga 1. Författarna läste igenom enkäten och gjorde 
mindre korrigeringar. Enkäten bestod av två delar, den första delen bestod av en 
bakgrundsenkät med 21 frågor som behandlade kön, ålder, användandet av bärbara 
musikspelare, olika varianter av hörlurar, upplevd hörselproblematik etcetera. 
Frågornas svarsalternativ varierade från ja/nej-frågor till frågor där deltagarna fick 
svara öppet, se Bilaga 1. Andra delen var en mätinstrumentdel med sammanlagt 37 
frågor som mätte attityder och vanor när det gäller exponering för starka ljud. Den 
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innehöll 22 påståenden varav elva mätte attityder med YANS, en mätte normer, två 
mätte riskbedömning, fem mätte barriärer till hörselskyddsanvändning, en mätte 
intentioner för användning av hörselskydd, en mätte kontroll av ljudvolymen samt en 
mätte beredskap. Det användes en femgradig ordinalskala med svarsalternativ från 
“tar helt avstånd ifrån” kodat som 1 till “instämmer helt” kodat som 5. Påstående 
nummer 3, 4, 6, 9 och 11, som tillhör attitydmätinstrumentet kodades reversibelt. När 
det gäller attityder och barriärer fanns det flera påstående som mätte samma sak. 
Cronbach’s Alpha har beräknats utifrån resultat från datainsamlingen och gjordes för 
att se om frågorna korrelerade högt med varandra för att därefter summeras ihop till 
indexvariabler. Cronbach’s Alpha för attityder mätta med YANS visade 0.87 och för 
barriärer till att använda hörselskydd 0.78, vilket indikerar tillfredställande reliabilitet. 
Mätinstrumentdelen med 22 påståenden följs av sex frågor som berör 
hörselproblematik, hur ofta respondenterna besöker nattklubb och konserter samt 
hörselskyddsanvändning. För att mäta hur ofta hörselskydd används under konsert 
alternativt besök på nattklubb användes en procentskala från 0 % till 100 % som 
visar hur många procent av gångerna som individen uppger att hen använder 
hörselskydd. Sista avsnittet av mätinstrumentsdelen bestod av nio frågor som 
berörde tinnitus, tillfällig hörselnedsättning, ljudkänslighet, ljudtrötthet samt obehag, 
irritation och smärta på grund av ljud, med fem olika svarsalternativ från “Aldrig/0 % 
av gångerna” till “Alltid eller så gott som alltid/90 % -100 % av gångerna”, se Bilaga 
1.  
 

4.4 Datainsamling  
Respondenter söktes genom mailkontakt och över telefon till 20 rektorer i Örebro 
län, Södermanlands län samt Västmanlands län. Endast en rektor för en 
gymnasieskola i Västmanlands län tackade ja över telefon till att medverka i studien.  
 
Datainsamlingen genomfördes personligen av författarna den 20 februari 2018 på en 
gymnasieskola i Västmanlands län med samtycke från rektor. Enkätens syfte och 
instruktioner presenterades muntligt och skriftligt för eleverna. De muntliga 
instruktionerna motsvarade informationen i missivbrevet, men det lades även till att 
eleverna hade möjlighet att ställa frågor. Därefter delades enkät och missivbrev med 
möjlighet att skriva på samtycke ut till samtliga elever, se Bilaga 3. Enkäten delades 
ut till två klasser med sammanlagt 55 elever, varav 53 elever var närvarande, i 
åldrarna 17-19 år, under lektionstid i anslutning till en rast. För att öka antalet 
respondenter delades enkäten ut till elever under rasten, även detta med samtycke 
från rektor. Detta gav ytterligare sju enkätsvar och sammanlagt besvarades 60 
enkäter.  
 

4.5 Dataanalys  
All data har kodats, lagts in och analyserats i statistikprogrammet SPSS. Uteblivna 
alternativt oseriösa svar kodades som bortfall och fick koden 99. Data analyserades 
med två icke-parametriska tester, Mann-Whitney och Spearman’s rangkorrelation 
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samt ett parametriskt test, T-test. Data redovisades med löpande text, siffror, 
diagram och tabell. De resultat som presenterades med diagram och tabell har 
skapats i Microsoft Excel.  
 
För att se om det fanns något samband mellan variablerna som ingår i TPB samt 
barriärer till hörselskyddsanvändning användes Spearman’s rangkorrelation. Mann-
Whitney användes för att hypotespröva och analysera om det fanns skillnader 
mellan män och kvinnor gällande deras attityder till buller, upplevda barriärer till att 
använda hörselskydd, hur mycket de exponeras för musik via hörlurar, normer för 
hörselskyddsanvändning samt när det kommer till att använda hörselskydd på 
konsert och nattklubb. T-test användes på ovan nämnda frågeställningar för att 
underlätta tolkning och redovisning av medelvärden och standardavvikelser. 
Resultaten från testerna Mann-Whitney och T-test stämde överens.  
 

4.6 Etiska principer  
Studien har följt de grundläggande etiska principer för svensk forskning, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att alla berörda får ta del av studiens syfte och upplägg 
samt informeras om att undersökningen är frivillig (Bryman, 2011). Samtyckeskravet 
innebär att deltagarna har bestämmanderätt och kan välja att avstå från att delta 
samt när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva ange något skäl till detta. 
Om respondenterna är minderåriga krävs det dessutom en underskrift från målsman. 
Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter från alla medverkande 
respondenter ska behandlas med konfidentialitet samt förvaras oåtkomliga för 
obehöriga. Nyttjandekravet innebär att enskilda deltagares data enbart skall nyttjas 
för forskningens ändamål (Bryman, 2011). 
 
Rektorer och respondenter mottog ett missivbrev med bland annat information om 
att enkätundersökningen var frivillig, att det var tillåtet att avbryta sin medverkan 
samt tog del av undersökningens syfte både muntligt och skriftligt, se Bilaga 2 & 3. 
Vidare informerades deltagarna om att alla personuppgifter och enkäter behandlas 
med största möjliga konfidentialitet och förvaras inlåsta i ett skåp, oåtkomliga för 
obehöriga. Rektorn tog emot och skrev under samtyckesformuläret och gav sitt 
samtycke för att studien ska genomföras med elever från gymnasieskolan. Alla 
respondenter var mellan 17-19 år och därför krävdes inte samtycke från målsman.  
 
5. Resultat  

5.1 Finns det något samband mellan variablerna som ingår i TPB samt 
barriärer till hörselskyddsanvändning?  

De komponenter som ingår TPB som analyserades var intention, attityd, kontroll, 
norm och beteende i syfte att se om det fanns något samband mellan dessa 
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variabler, samt att se om det fanns något samband mellan barriärer till 
hörselskyddsanvändning och variablerna i TPB, se Tabell 1.  
 
Spearman’s rangkorrelation visade att det fanns ett negativt statistiskt signifikant 
samband mellan attityder till stark musik och intentioner att använda hörselskydd när 
musik spelas på stark ljudvolym (r = - .543; p < .01), vilket innebär att ju mer negativ 
attityd individen har till stark musik, desto större är dennes intention att använda 
hörselskydd i bullriga situationer. Det hittades inget statistiskt signifikant samband 
mellan barriärer till användning av hörselskydd och intentioner att använda 
hörselskydd (r = - .024, p > .05) samt mellan barriärer till användning av hörselskydd 
och attityder till stark musik (r = .212, p > .05). Spearman’s rangkorrelation visade att 
det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan kontroll över ljudvolymen och 
intentioner att använda hörselskydd (r = .419, p < .01), vilket innebär att ju viktigare 
det är för individen att ha kontroll över ljudvolymen, desto större är dennes intention 
till att använda hörselskydd i bullriga situationer. Det fanns ett negativt statistiskt 
signifikant samband mellan kontroll över ljudvolymen och attityder till stark musik (r = 
- .377, p < .01), vilket innebär att ju mer negativa attityd individen har till stark musik, 
desto viktigare är det för hen att ha kontroll över ljudvolymen. Det hittades inget 
statistiskt signifikant samband mellan kontroll över ljudvolymen och barriärer till att 
använda hörselskydd (r = .001, p > .05).  
 
Spearman’s rangkorrelation visade att det fanns ett statistiskt signifikant samband 
mellan normer och intentioner till att använda hörselskydd (r = .424, p < .01), vilket 
innebär att ju mer individen instämmer med normen att man bör använda 
hörselskydd, desto större är dennes intention att använda hörselskydd i bullriga 
situationer. Det hittades även ett negativt statistiskt signifikant samband mellan norm 
och attityder till stark musik (r = - .549, p < .01), vilket innebär att ju mer negativ 
attityd individen har till stark musik, desto mer instämmer individen med normen att 
man bör använda hörselskydd i bullriga situationer. Däremot hittades inget statistiskt 
signifikant samband mellan norm och barriär till att använda hörselskydd (r = - .145, 
p > .05) samt mellan norm och kontroll över ljudvolymen (r = .037, p > .05). 
 
Spearman’s rangkorrelation visade att det fanns ett statistiskt signifikant samband 
mellan att använda hörselskydd på konsert och intentioner till att använda 
hörselskydd (r = .377, p < .01), vilket innebär att ju större intention individen har till 
att använda hörselskydd i bullriga situationer, desto mer använder individen 
hörselskydd på konsert. Det fanns ett negativt statistiskt signifikant samband mellan 
att använda hörselskydd på konsert och attityder till stark musik (r = - .363, p < .01), 
vilket innebär att ju mer negativ attityd individen har till stark musik, desto mer 
använder individen hörselskydd på konsert. Det hittades även ett negativt statistiskt 
signifikant samband mellan att använda hörselskydd på konsert och barriärer till att 
använda hörselskydd (r = - .374, p < .01), vilket innebär att ju lägre barriär individen 
upplever till att använda hörselskydd, desto mer använder individen hörselskydd 
under konsert. Däremot hittades inget statistiskt signifikant samband mellan att 
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använda hörselskydd på konsert och kontroll över ljudvolymen (r = .216, p > .05) 
samt mellan att använda hörselskydd på konsert och normer (r = .187, p > .05).  
 
Spearman’s rangkorrelation visade att det fanns ett statistiskt signifikant samband 
mellan att använda hörselskydd på nattklubb och intentioner till att använda 
hörselskydd (r = .272, p < .05), vilket innebär att ju större intention individen har till 
att använda hörselskydd, desto mer använder individen hörselskydd på nattklubb. 
Det fanns inget statistiskt signifikant samband mellan att använda hörselskydd på 
nattklubb och attityder till stark musik (r = - .216, p >.05), mellan att använda 
hörselskydd på nattklubb och barriärer till att använda hörselskydd (r = - .155, p > 
.05) samt mellan att använda hörselskydd på nattklubb och normer (r = .039, p > 
.05). Däremot fanns det ett statistisk signifikant samband mellan att använda 
hörselskydd på nattklubb och kontroll över ljudvolymen (r = .337, p < .05), vilket 
innebär att ju viktigare det är för individen att ha kontroll över ljudvolymen, desto mer 
använder individen hörselskydd på nattklubb.  
 

 
5.2 Finns det skillnader mellan män och kvinnor gällande deras attityder till 
stark musik? 

Mann-Whitney test visade en statistiskt signifikant skillnad mellan män (n1) och 
kvinnor (n2) (U = - 2.23; p < .05; n1 = 24, n2 = 36), där kvinnor hade en mer negativ 
attityd till buller (m = 3.23, sd = .64) i jämförelse med män som hade en mer positiv 
attityd till buller (m = 3.66, sd = .76).  
 

5.3 Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller upplevda 
barriärer till att använda hörselskydd? 

Mann-Whitney test visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor (U = - .55; p > .05; n1 = 24, n2 = 36).  

Tabell 1. Korrelation mellan variablerna som ingår i TPB och barriärer till att använda 
hörselskydd 

  Intention Attityd Barriär Kontroll Norm 

Intention −     
Attityd − .543** −    
Barriär − .024 ns .212 ns −   
Kontroll .419** − .377** .001 ns −  
Norm .424** − .549** − .145 ns .037 ns − 
Hörselskyddsanvändning på konsert .377** − .363** − .374** .216 ns .187 ns 
Hörselskyddsanvändning på klubb .272* − .216 ns − .155 ns .337* .039 ns 

      ns = not significant, * = p < .05, ** = p < .01 
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5.4 Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till normer 
för hörselskyddsanvändning? 

Mann-Whitney test visade en statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor 
(U = -2.07; p < .05; n1 = 24, n2 = 36), där kvinnor instämmer mer med normen att man 
bör använda hörselskydd i bullriga situationer (m = 2.78, sd = 1.17 ) än män (m = 
2.17, sd = 0.92).   
 

5.5 Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till att 
använda hörselskydd på konsert och nattklubb?  

Mann-Whitney test visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor (U= -.18, p > .05; n1 = 22, n2 = 34) när det kommer till att använda 
hörselskydd på konsert.  
 
Mann-Whitney test visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor (U= -.33, p > .05; n1 = 22, n2 = 34) när det kommer till att använda 
hörselskydd på nattklubb. 
 

5.6 Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller hur mycket 
de rapporterar att de lyssnar på musik via hörlurar? 

Mann-Whitney test visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor (U = - .47; p > .05; n1 = 14, n2 = 36) när det gäller hur många gånger om 
dagen de rapporterar att de lyssnar på musik via hörlurar. 
 
Mann-Whitney test visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor (U = - 1.31; p > .05; n1 = 14, n2 = 35) när de gäller hur länge de rapporterar 
att de lyssnar vid varje tillfälle. 
  

5.7 Hörselsymtom  
I bakgrundsenkäten rapporterade majoriteten (73.3 % av N = 60) av respondenterna 
att de inte upplever några hörselproblem. Det vanligast förekommande 
hörselsymtomet var ljudkänslighet (11.7 % av N = 60) därefter rapporterades främst 
ljudtrötthet (6.7 % av N = 60) och att ljud upplevs distorderade (6.7 % av N = 60). 
Det var endast 5 % (av N = 60) som rapporterade tinnitusbesvär, se Figur 2.  
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Figur 2. Hörselsymtom rapporterat i bakgrundsenkäten 
 
I den sista mätinstrumentsdelen bestående av nio frågor gällande hörselsymtom 
svarade majoriteten att de aldrig (0 % av gångerna) upplever dessa hörselsymtom. 
Gällande symtomet ljudtrötthet var det fler som svarade att de upplever ljudtrötthet 
sällan (mindre än 25 % av gångerna) än aldrig (0 % av gångerna). 16.1 % (av N = 
56) av individerna upplevde ofta en irritation av plötsliga ljud (50-90 % av gångerna) 
och 5.4 % (av N=56) av individerna upplevde ofta oro för tinnitus och lomhördhet 
(50-90 % av gångerna). Det förekommer individer som upplever tinnitus efter konsert 
eller nattklubb, ljudöverkänslighet, irritation på grund av plötsliga ljud samt 
ljudtrötthet alltid eller så gott som alltid (90-100 % av gångerna), se Figur 3.  
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Figur 3. Antal individer i procent som upplever hörselsymtom och hur ofta de upplever 
dessa, rapporterat i mätinstrumentsdelen  
 
6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion  
 

6.1.1 Finns det något samband mellan variablerna som ingår i TPB samt 
barriärer till hörselskyddsanvändning? 

Starkast samband fanns mellan variablerna attityd, norm och intention. Detta innebär 
att ju mer negativ attityd individen har till stark musik, desto större är intentionen att 
använda hörselskydd. Det innebär även att desto starkare norm individen har till att 
det är accepterat att använda hörselskydd, desto större är intentionen för 
användning och slutligen ju mer negativ attityd individen har till stark musik, desto 
starkare är normen att man bör använda hörselskydd. Vilket indikerar att variablerna 
i TPB (Fishbein & Ajzen, 1991) verkar samspela så som teorin beskriver det. 
 
Sambanden i resultatet diskuteras som svaga och måttliga utifrån Cohen’s (1988) 
referensvärden 0.1 (svagt), 0.3 (medelstarkt) och 0.5 (starkt), se Tabell 1.  
 
Attityder till stark musik korrelerade medelstarkt med både intention och norm. Detta 
kan kopplas till TPB (Fishbein & Ajzen, 1991) som säger att individer utvecklar 
negativa attityder till de beteenden som är associerade med negativa konsekvenser. 
De individer i studien med negativa attityder kan möjligtvis förena stark musik med 
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negativa konsekvenser som exempelvis hörselnedsättning. Studien visade även att 
intention korrelerade medelstarkt med norm och kontroll. Både norm, kontroll och 
intention samspelar i TPB (Fishbein & Ajzen, 1991) och kan vara förklaringen till det 
statistiskt signifikanta samband som finns mellan variablerna. Det stämmer överens 
med vad Widén (2013) fann i sin studie där attityd korrelerar med intention och norm 
samt att intention korrelerar med norm och kontroll.  
 
Det fanns ett medelstarkt statistiskt signifikant samband mellan attityd och 
hörselskyddsanvändning på konsert men inte på nattklubb. Detta kan möjligtvis bero 
på att individer kommunicerar mer med varandra på nattklubb än på konsert och 
därför kan de uppleva att det är opraktiskt att använda hörselskydd på nattklubb. Det 
kan också bero på att respondenterna är unga och en del kanske inte har befunnit 
sig på nattklubb i någon större utsträckning. En annan orsak kan vara sociala normer 
bland ungdomar där det möjligtvis är mer socialt accepterat att använda hörselskydd 
på konsert än på nattklubb. Däremot hittades inget statistiskt signifikant samband 
mellan norm och hörselskyddsanvändning på konsert eller nattklubb i nuvarande 
studie vilket strider mot resultatet från Widéns (2013) studie. Den studien fann ett 
statistiskt signifikant samband mellan norm och hörselskyddsanvändning på konsert. 
Orsaken till detta är möjligen att den grupp av individer som författarna i nuvarande 
studie granskat kan ha andra sociala normer än de som ingick i Widéns (2013) 
studie. Skillnaden kan även bero på att det var för få som rapporterade 
hörselskyddsanvändning på nattklubb (5 %) för att kunna erhålla signifikanta 
resultat, jämfört med 28 % som rapporterade hörselskyddsanvändning på konsert.  
 
Hörselskyddsanvändning på konsert korrelerar inte med kontroll över ljudvolymen. 
Men det fanns ett medelstarkt statistiskt signifikant samband mellan att använda 
hörselskydd på nattklubb och kontroll över ljudvolymen. Detta skiljer sig från Widéns 
(2013) studie som visade att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan 
hörselskyddsanvändning på konsert och kontroll över ljudvolymen. Orsaken kan vara 
att denna studie har ett litet stickprov. Angående svaret på frågan om varför det finns 
en skillnad mellan nattklubb och konsert föreligger det i nuläget inga studier som ger 
svar på utan ämnet kräver ytterligare forskning. Det fanns även ett medelstarkt 
statistiskt signifikant samband mellan att använda hörselskydd på konsert och 
intention samt ett svagt samband mellan hörselskyddsanvändning på nattklubb och 
intention. Detta styrker Widéns (2013) studie som hittade ett signifikant samband 
mellan intention och användandet av hörselskydd på konsert. Detta går att relatera 
till TPB där individens intention för att utföra ett visst beteende är en central del och 
handlar bland annat om individens motivation att utföra ett beteende samt till vilken 
grad individen är villig att försöka utföra beteendet (Fishbein & Ajzen, 1991). Det 
innebär att ju mer motivation och avsikt individen har till att använda hörselskydd 
desto högre grad av användning rapporterar individen.  
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Barriärer är vid sidan av de variabler som ingår i TPB, en viktig faktor för att förstå 
hälsoorienterat beteende. I nuvarande studie korrelerar inte barriär med variablerna i 
TPB (Fishbein & Ajzen, 1991) men däremot med hörselskyddsanvändning på 
konsert. Barriär ingår i The Health Belief Model som har arbetats fram av 
Rosenstock, Strecher, och Becker (1988, refererat i Montanaro & Bryan, 2014) och 
handlar delvis om att en rekommenderad handling kan leda till en negativ 
konsekvens för individen. Individerna i nuvarande studie verkar uppleva att de 
negativa konsekvenserna av den rekommenderade handlingen, i detta fall 
hörselskyddsanvändning är för omfattande, framförallt vid besök på nattklubb.  
 

Barriärer är signifikant korrelerat med användning av hörselskydd på konsert, vilket 
innebär att variabeln är viktig för att förstå varför en del använder hörselskydd och 
andra inte. Om fördelarna med hörselskydd överväger nackdelarna, så ökar 
användningen av hörselskydd. Att barriär är negativt korrelerat med 
hörselskyddsanvändning på konsert, innebär att ju högre barriär till att använda 
hörselskydd, desto lägre grad av användning rapporterar individen.  

 
Widén (2013) fann att barriär korrelerade med norm, attityd, 
hörselskyddsanvändning samt intention vilket inte stämmer överens med nuvarande 
studie som visade att barriär inte korrelerade med varken norm, attityd eller kontroll 
samt hörselskyddsanvändning på nattklubb. Detta kan möjligen förklaras av att 
nuvarande studie baseras på ett relativt litet stickprov, om stickprovet vore större är 
det möjligt att sambanden hade blivit signifikanta.  
 
Enligt TPB (Fishbein & Ajzen, 1991) borde det finnas ett samband även mellan norm 
och kontroll, vilket inte hittades i nuvarande studie. Orsaken till detta är svår att 
utröna men en tänkbar anledning kan vara att studiens stickprov var för litet. En 
annan tänkbar förklaring skulle kunna vara grupptryck. Individen kan ha en viss norm 
(man bör använda hörselskydd i samband med konsert och nattklubb för att skydda 
hörseln) om hur man ska bete sig, men upplever inte att normen kan följas då 
grupptrycket inte stämmer överens med den egna normen och därför upplever 
mindre kontroll över beteendet. Widéns (2013) studie fann däremot ett statistiskt 
signifikant samband mellan norm och kontroll.  
 

6.1.2 Finns det skillnader mellan män och kvinnor gällande deras attityder 
till stark musik? 

Studiens resultat tyder på att män har en mer positiv attityd till stark musik jämfört 
med kvinnor. Det var fler män än kvinnor som instämmer gällande påståenden 
angående att “Musik är som bäst när ljudvolymen är riktigt hög”, “Höga ljudvolymer 
är en naturlig del av vårt samhälle” och att “Musik på disco och konserter ska spelas 
så högt att den känns i kroppen”. Det var även fler män än kvinnor som helt tar 
avstånd från påståenden som “Jag tycker att det är nödvändigt att använda 
hörselskydd på konserter”, “Att ljudnivån i samhället i allmänhet är för hög” och att 
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“Det borde finnas fler lagar och regler kring ljudnivåer överallt där musik spelas 
offentligt”. Även tidigare forskning bekräftar att män generellt sett har en mer positiv 
attityd till buller än vad kvinnor har (Widén et al., 2006) och att män i större 
utsträckning deltar i aktiviteter med höga ljudnivåer än kvinnor (Warner-Szyz & Cain, 
2016). Däremot tyder resultatet från Warner-Szyz och Cain’s (2016) samt Balanay 
och Kearney’s (2015) studier på att det inte fanns en statistiskt signifikant 
könsskillnad gällande attityder till höga ljudnivåer. 
 
Balanay och Kearney’s (2015) studie fokuserar emellertid på individer i åldrarna 17-
30 år, vilket kan vara en av orsakerna till att resultaten från deras studie och denna 
studie skiljer sig åt då de har ett större åldersspann. Fler anledningar kan vara att 
deras undersökning inkluderade ca 2000 individer jämfört med denna studie som 
inkluderade endast 60 individer. Både Warner-Szyz och Cain (2016) och Balanay 
och Kearney (2015) genomförde sina undersökningar i USA och en tidigare studie 
från Widén et al. (2006) visade att det fanns en viss skillnad mellan ungdomar i 
Sverige och ungdomar i USA gällande attityder till buller. Detta kan möjligen vara en 
påverkande faktor till att resultatet från studier genomförda i Sverige och USA skiljer 
sig åt. Trots detta svarar det inte på frågan angående varför de inte fann någon 
statistiskt signifikant skillnad mellan könen i deras studie.  
 

6.1.3 Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller upplevda 
barriärer till att använda hörselskydd? 

Resultatet tyder på att det inte fanns en könsskillnad när det gäller upplevda 
barriärer till att använda hörselskydd. Detta bekräftar Widén, Bohlin och Johansson 
(2011) i deras studie där deras resultat visade att det inte fanns någon statistiskt 
signifikant skillnad mellan män och kvinnors hörselskyddsanvändning på nattklubb 
eller konserter. Enligt Keppler, Dhooge och Vinck (2015) innebär en negativ attityd 
till höga ljudnivåer att individen har en låg barriär till hörselskyddsanvändning. Detta 
styrker andra studier som visade att en negativ attityd till höga ljudnivåer leder till 
användning av hörselskydd i större utsträckning (Balany & Kearney, 2015; Widén et 
al., 2011). Trots att män har mer positiva attityder till buller visar resultatet i 
nuvarande studie att det inte fanns en statistisk skillnad mellan kvinnor och män 
gällande upplevda barriärer till hörselskyddsanvändning.  
 

6.1.4 Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till 
normer för hörselskyddsanvändning? 

Resultatet i nuvarande studie visade att kvinnor instämde mer med normen att man 
bör använda hörselskydd i bullriga situationer än vad männen gjorde. Widén et al. 
(2011) fann att män instämmer mer med normen att vara osårbar och identifierar sig 
med idealet att vara en risktagare. Jämfört med kvinnor som upplevde en större 
sårbarhet till och medvetenhet om risker med höga ljudnivåer. Enligt TPB (Fishbein 
& Ajzen, 1991) innebär en positiv attityd, starkare norm samt starkare grad av 
upplevd kontroll över valet att utföra ett visst beteende, en större sannolikhet att 
individen kommer att bete sig på ett visst sätt. I detta fall innebär beteendet att 
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individen inte använder hörselskydd. I nuvarande studie hittades som tidigare nämnt 
att män har en mer positiv attityd och starkare norm att man inte bör använda 
hörselskydd. Utifrån dessa resultat och TPB (Fishbein & Ajzen, 1991) borde man se 
en skillnad även när det kommer till användning av hörselskydd mellan kvinnor och 
män vilket resultatet i denna studie inte visade. Att det inte skiljer sig mellan män och 
kvinnor kan möjligen bero på att barriären för hörselskyddsanvändning upplevs för 
hög då fördelarna inte upplevs överväga nackdelarna, även om kvinnor instämmer 
mer med normen att man bör använda hörselskydd.  
 

6.1.5 Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till att 
använda hörselskydd på konsert och nattklubb?  

Resultatet visade inga könsskillnader gällande hörselskyddsanvändning på konsert 
eller nattklubb, detta resultat bekräftas av Widén et al. (2011) studie som inte heller 
visade någon könsskillnad. Widén et al. (2006) beskriver att sannolikheten var ca 12 
gånger större att individer som har en negativ attityd till buller rapporterar 
användning av hörselskydd i jämförelse med individer med mer positiva attityder. För 
individerna med negativa attityder var sannolikheten för användning av hörselskydd 
på konsert dessutom ca 9 gånger större än för de individer med positiv attityd till 
starka ljudnivåer. Emellertid bekräftar nuvarande studie inte Widéns et al. (2006) 
fynd då dessa skillnader inte har kunnat ses. Resultatet från Goggin’s et al. (2008) 
studie visade en statistisk signifikant skillnad mellan könen gällande 
hörselskyddsanvändning, där sannolikheten för användning av hörselskydd var 
mycket större för män än för kvinnor. Författarna diskuterar kring att möjliga orsaker 
kan vara oro över sin självbild samt grupptryck och därav kan det vara så att 
ungdomar och i synnerhet kvinnor tackar nej till hörselskydd på grund av en rädsla 
för att bli retad eller socialt utanförskap. Att följa gruppens normer väger möjligen 
tyngre för ungdomarna i nuvarande studie än normen att man bör använda 
hörselskydd. Resultatet från Goggin’s et al. (2008) studie strider mot nuvarande 
studies resultat, det kan dels bero på att nuvarande studies stickprov är litet. En 
annan tänkbar anledning är att Goggin’s et al. (2008) studie är tio år gammal och det 
är möjligt att det ser annorlunda ut bland ungdomar idag och att könsskillnaderna har 
minskat. 
  

6.1.6 Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller hur mycket 
de rapporterar att de lyssnar på musik via hörlurar? 

Männen rapporterade att de exponeras för musik i genomsnitt fler gånger om dagen 
och under en längre period vid varje tillfälle än vad kvinnor gör. Däremot var det 
ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det gäller hur mycket 
de exponeras för musik via hörlurar. Detta har även Hoover och Krishnamurti (2010) 
funnit i sin studie, där de kom fram till att det inte var en statistiskt signifikant skillnad 
mellan män och kvinnor när det gäller hur länge de lyssnar vid varje tillfälle. Torres 
(2008) studie visar motsatsen där det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan 
män och kvinnor och hur länge de exponeras för musik. Resultatet visade att män 
exponeras för musik signifikant mer än kvinnor. Baserat på tidigare forskning dras 
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slutsatsen att det kan behövas fler undersökningar kring könsskillnader när det gäller 
hur mycket de exponeras för musik via hörlurar och hur mycket detta påverkar 
individerna.  
 

6.1.7 Hörselsymtom 
73.3 % av respondenterna i denna studie rapporterade att de inte upplever några 
hörselproblem. Av de hörselsymtom som rapporterades var ljudkänslighet vanligast 
(11.7 %), därefter ljudtrötthet och att ljud låter distorderade (6.7 %), endast 5 % av 
individerna som ingick i undersökningen rapporterade tinnitus. Detta resultat liknar 
de som Widén och Erlandsson (2004) studie kom fram till där deras resultat visade 
att majoriteten (78.1 %) inte hade några hörselproblem alls, 13.2 % rapporterade 
ljudkänslighet och 4.7 % hade tinnitusbesvär. I och med att effekterna av exponering 
för höga ljudnivåer inte alltid påverkar individen direkt efter, utan det kan påskynda 
risken för hörselnedsättning framöver (Chung et al., 2005) kan det vara en anledning 
till att majoriteten inte upplever några hörselproblem alls i nuläget.  
 
Trots att majoriteten rapporterade att de inte upplevde några hörselproblem i 
bakgrundsenkäten uppgav ändå 12,5 % att de upplever något hörselsymtom eller en 
oro 90-100 % av gångerna. Det var även 16.1 % av individerna som ofta upplevde 
en irritation av plötsliga ljud (50-90 % av gångerna) och 5.4 % av individerna som 
ofta upplevde oro för lomhördhet och tinnitus (50-90 % av gångerna). Detta kan bero 
på att majoriteten av ungdomarna inte upplever tillfälliga hörselsymtom som något 
allvarligt, vilket tyder på att det kan krävas mer kunskap och mer utbildningstillfällen 
kring detta.  
  
6.2 Metoddiskussion  
 

6.2.1 Studiedesign 
Bryman (2011) beskriver att när en tvärsnittsdesign används i en studie samlas data 
in från mer än en individ, vanligen ett större antal individer, vid ett specifikt tillfälle. 
Intentionen med det är att få fram kvantifierbara eller kvantitativa data som har en 
koppling till flertalet variabler vilka senare kommer att undersökas, detta för att kunna 
finna mönster gällande samband (Bryman, 2011). Tvärsnittsdesign var det självklara 
valet för denna studie då syftet är att samla in data från ett större antal individer vid 
ett tillfälle för att senare kunna studera mönster och samband mellan olika variabler.  
 
Enligt Kristensson (2014) är det bra att kunna testa sin enkät innan den når den 
tänkta populationen i form av en pilotstudie. Detta görs för att undersöka om det 
krävs några justeringar av både frågor och instruktioner till enkäten. Enligt författaren 
kan man låta några personer svara på frågorna för att därefter bedöma om 
någonting behöver korrigeras (Kristensson, 2014). Denna studie är en del av en 
studie från Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset i Örebro som 
ska rikta sig till 2000 ungdomar i åldrarna 16-19 år och fungerar som en pilotstudie. 
Författarnas syfte är emellertid inte att göra en pilotstudie utan att få kunskap om 
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ungdomars förhållningssätt till höga ljudnivåer och hörselskyddsanvändning samt 
förekomsten av hörselsymtom i samband med musikexponering. Denna studie gav 
en bild över vilka frågor i mätinstrumentet som fungerade bra och vilka som 
eventuellt kunde behövas justeras för att bli tydligare och passa studiens målgrupp. 
De frågor som skapade en osäkerhet hos respondenterna var främst fråga 8, 9 och 
10 i bakgrundsenkäten, se Bilaga 1.  Fråga 8 hade varit tydligare om det hade 
funnits bilder för att exemplifiera de olika modellerna av hörlurar då respondenterna 
var osäkra på vilken typ av hörlur de använder. Fråga 9 hade fungerat bra om fråga 
8 och 10 förtydligats. Fråga 10 var svår att tolka för respondenterna och skulle 
behövt omformuleras, till exempelvis ”Den bärbara musikspelare du har använt 
mest, hur länge använde du/har du använt denna?”.   
 

6.2.2 Urval  
Urvalet i denna studie inkluderade 60 svenska gymnasieelever. Målet var att få ett 
större urval men på grund av att rektorer på gymnasieskolorna tackade nej till att 
medverka resulterade det i ett mindre urval än vad som var tänkt från start. Enligt 
Trost och Hultåker (2016) är det svårt att säga exakt hur stort ett urval ska vara, men 
för att öka sannolikheten för att stickprovet ska vara representativt för populationen 
är det fördelaktigt med ett stort urval. Faber och Fonseca (2014) anser att man inte 
ska använda sig av antingen ett för stort eller ett för litet urval då båda dessa kan 
påverka slutsatserna. Ett för litet urval kan förhindra att man kan dra slutsatser som 
är representativt för populationen och ett för stort urval kan leda till att man hittar 
statistiska skillnader eller samband som inte är kliniskt relevanta (Faber & Fonseca, 
2014). Efter att ha analyserat nuvarande studies data inser författarna att ett större 
urval hade varit mer lämpligt för att kunna dra säkrare slutsatser som är mer 
representativt för populationen som undersökts. Emellertid blir majoriteten av 
resultaten som förväntat utifrån teori (TPB, Fishbein & Ajzen, 1991) och utifrån 
tidigare forskning, vilket stärker tillförlitligheten.  
 

6.2.3 Datainsamling 
I denna studie gjordes valet att dela ut enkäterna i fysisk form, ett annat alternativ är 
att utforma en webbenkät vilka har både för- och nackdelar (Trost & Hultåker, 2016). 
Författarna förklarar att en av de fördelar som finns med en webbenkät är att de är 
kostnadseffektiva, dels på grund av att registrering av svaren inte behöver ske 
separat. Men en webbenkät kan emellertid leda till låg svarsfrekvens, på grund av 
flera olika anledningar (Trost & Hultåker, 2016). Beslutet att dela ut enkäten i fysisk 
form gjordes för att kunna erhålla enkätsvaren direkt då det fanns en viss tidspress 
trots att en webbenkät kunde varit mer kostnadseffektiv. Webbenkäten valdes även 
initialt bort på grund av risken för låg svarsfrekvens, dock i kontakt med rektorer stod 
det klart att majoriteten av dem hade föredragit en webbenkät och därav kunde det 
ha varit ett bättre alternativ och lett till ett större antal besvarade enkäter.  
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6.2.4 Val av tester  
Spearman’s rangkorrelation valdes för att se om det fanns något samband mellan 
variablerna som ingår i TPB samt barriärer till hörselskyddsanvändning. Är 
variablerna normalfördelade är Pearsons r ett bra test att använda vilket är ett 
parametriskt test. Eftersom att variablerna som undersöktes i denna studie inte var 
normalfördelade valdes Spearman’s rangkorrelation, vilket är ett icke-parametrisk 
test och inte kräver normalfördelning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 
Korrelationskoefficienten r som erhålls när man analyserar med Spearman’s 
rangkorrelation kan korrelera mellan 0 och +/- 1.0, där 1.0 betyder att det finns ett 
starkt samband och 0 betyder att det saknas ett samband (Djurfeldt et al., 2010). De 
flesta samband i nuvarande studie visades ha måttlig till låg korrelation vilket tyder 
på att det inte är starka samband mellan de olika variablerna. Det kan möjligen bero 
på att studien hade ett litet stickprov och utfallet hade sett annorlunda ut om det var 
fler individer som besvarat enkäten. Men mer troligt är att det beror på ämnet som 
undersökts, det vill säga attityder, normer etcetera vilka är svårmätta, vilket kan leda 
till ett större mätfel och därmed blir mängden felvariation högre och sambanden 
lägre.   
 
Mann-Whitney test användes till att analysera de övriga frågeställningar för att 
undersöka om det fanns några skillnader mellan grupper. Mann-Whitney är ett icke-
parametriskt test och är en version av T-test och valdes då grupperna som 
undersöktes inte var normalfördelade (Djurfeldt et al., 2010). T-test användes 
kombinerat med Mann-Whitney för att kunna presentera medelvärde och 
standardavvikelse. Detta test är lämpligt att använda när man jämför 
medelvärdesskillnader mellan grupper och underlättar tolkningen av resultaten 
(Djurfeldt et al., 2010). Mann-Whitney och T-test gav snarlika utfall vilket ger testerna 
en ökad reliabilitet. 
 

7. Slutsatser  

Med hänsyn till studien kan följande slutsatser dras, det finns tydliga samband 
mellan variablerna i TPB så som teorin beskriver utom för variablerna norm och 
kontroll. Däremot är sambanden överlag inte starka. Det starkaste sambandet finns 
mellan attityd och norm samt mellan attityd och intention. Det finns signifikanta 
könsskillnader ifråga om attityder till stark musik och normer för 
hörselskyddsanvändning. Män har generellt sett en mer positiv attityd till stark musik 
än kvinnor och kvinnor instämmer mer med normen att man bör använda 
hörselskydd i bullriga situationer. Upplevda nackdelar med hörselskydd (barriärer) är 
en viktig faktor för om individen väljer att skydda sig eller inte. Ungdomarna 
rapporterar hörselsymptom där de vanligaste är ljudkänslighet, ljudtrötthet samt att 
ljud låter distorderade, vilket innebär att det finns en risk för att de på sikt kan 
utveckla hörselskador.  
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8. Förslag på vidare forskning 

Som legitimerad audionom alternativt blivande audionom är det viktigt att beakta 
prevention i sitt dagliga arbete, vilket även den etiska koden för audionomer antyder. 
Patientgruppen med bullerrelaterad hörselnedsättning kan möjligtvis komma att 
förändras, då färre arbetar inom industrin eller liknande arbetsmiljöer och fler kan 
komma att drabbas på grund av fritidsbuller redan i yngre åldrar, delvis på grund av 
musiklyssnande. 
  
Eftersom att det är en utmaning att ändra ungdomars attityder och beteenden 
kommer det att behövas ytterligare forskning för att öka förståelsen och kunskap 
kring ungdomars förhållningssätt till starka ljudnivåer. I vidare forskning vore det 
intressant att fortsatt undersöka ungdomars riskbeteenden och hur dessa kan 
förändras. Det vore även intressant att ta del av studier som mäter hörseln hos 
ungdomarna och styrkan på musiken som individerna lyssnar på. Slutligen hade det 
varit intressant att se vidare forskning på orsakerna till att kvinnor instämmer mer 
med normen att “man bör använda hörselskydd när man vistas i höga ljudnivåer” 
men att det inte finns någon könsskillnad i själva användandet. 
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IDnr...................... 

10. Bilagor  

10.1 Mätinstrument 
 
Bilaga 1. Bakgrundsenkät och mätinstrumentsdel innehållande sammanlagt 58 
frågor  
 

 
Enkät om lyssningsvanor och attityder till musik 

 
Först kommer några bakgrundsfrågor om dig och din familj. Kryssa i det alternativ som 
stämmer för dig. 
 
1. Vilken skola går du på? ......………………………......…………………………. 
 
 
2. Ringa in rätt alternativ:      Jag är kvinna                  man         vill ej uppge 
 
 
3. Hur gammal är du? .....................år 
 
 
4. Jag använder bärbar musikspelare                   Jag använder inte bärbar musikspelare 
(exempelvis mobiltelefon, MP3 etc) 
 
 
5. Vad är din mammas (eller motsvarande vårdnadshavares) högsta utbildning? 
 
Grundskola 
 
Gymnasium 
 
Högskola/universitet 
 
Vet ej  
 
 
6. Vad är din pappas (eller motsvarande vårdnadshavares) högsta utbildning? 
 
Grundskola 
 
Gymnasium 
 
Högskola/universitet 
 
Vet ej  
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7. Vad använder du för typ av bärbar musikspelare (mp3, cd, mobiltel, osv.)? 
Om det är flera så ange den du använder mest. 
 
Mp3-spelare      
 
Cd-spelare 
 
Mobiltelefon 
 
Annat                            
 
Ange vad……………………………………………………………………. 
 
Märke och Modell?……………………………………….......................... 
 
8. Vilken typ av hörlurar använder du? Kryssa i rätt och ange märke samt modell om du kan: 
 
A) Utanpåliggande, modell större, av typ kåpa, med tätningsring 

 
Märke      
 
Modell      

  
B) Vanliga, utanpåliggande, inte tätande 

 
Märke      
 
Modell      

 
C) Små, runda som ligger löst i örat  

 
Märke      
 
Modell      

 
D) Små, som trycks in och som tätar i hörselgången 

 
Märke      
 
Modell      

 
 
9. Vilken typ av hörlurar har du använt mest sedan du började använda bärbar 
musikspelare? (se olika alternativ under fråga 2, A, B, C eller D) 
 
.............................................................................................................................................. 
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10. Hur länge har du haft din mest använda bärbara musikspelare? ..................................... 
 
11. Hur länge har du haft din nuvarande bärbara musikspelare? 
 
.................……………………………………………………………………............................. 
 
 
12. Hur gammal (ålder i år) var du när du först började använda/lyssna regelbundet med 
bärbar musikspelare? 
 
……………………………………………………………………….......................................... 
 
13. Hur ofta lyssnar du med din bärbara musikspelare? Sätt ett kryss. 
 
A) Varje dag      B) Någon- några gånger per vecka  
 
C) Någon-några gånger per månad              D) Någon- några gånger per år  
 
 
14. Hur många gånger om dagen brukar du lyssna med din bärbara musikspelare? 
 
 
Ange ungefärligt antal gånger................................................................………….................... 
 
 
15. Hur länge brukar du lyssna med din bärbara musikspelare vid varje tillfälle? 
 
 
Ange ungefärligt antal timmar................................................................………….................... 
 
 
16. Hur mycket av maxvolym (ungefär) brukar du ha på? Sätt ett kryss. 
 
A) 25% av max        B) 50% av max        C) 75% av max        D) 100% av max        
 
 
17. Vilken typ av musik lyssnar du helst och mest på, t.ex., pop, rock, techno, klassiskt, 
hårdrock, disco, soul, jazz, folkmusik, visor? Anteckna på raden nedan vilken typ av musik 
du helst och mest lyssnar på. 
 
....................................................................................................................................... 
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18. I vilka miljöer brukar du använda din bärbara musikspelare? Kryssa i de svarsalternativ 
som stämmer bäst överens med din situation. Om inget av alternativen nedan stämmer in så 
anteckna den/de situationen/rna som du använder din musikspelare på raden nedan. 
 
Bussen  Tåget Båten Bilen Går Joggar 
 
Cyklar Sportar Kopplar av  Skolan-rast utomhus 
 
Skolan-rast inomhus Skolan-lektionstid Skolan-lunchtid 
 
Läxläsning  Annat          
 
………………………………………………………………………...................................... 
 
19. Hur ofta använder du din bärbara musikspelare när du ska somna och sover? Sätt ett 
kryss. 
 
Aldrig  Sällan Ibland Ofta  Varje kväll 
 
 
20. Hur upplever du din hörsel? Sätt ett kryss på det som stämmer på dig. 
 
A) Jag har inga hörselproblem alls      C) Jag hör dåligt 
 
B) Jag har ofta/alltid lockkänsla       D) Jag har ofta/alltid tinnitus  

i 5 min eller längre (öronsus/ljud)  
 
E) Jag är ofta/alltid känslig för normalstarka ljud som  
andra inte reagerar på (t.ex.disk, pappersprassel, trafik, samtal i grupp). 
 
F) Jag känner mig ofta/alltid trött i huvudet på grund av ljud. 
 
G) Ljud som låter bra eller som andra inte klagar på,  
låter ofta/ alltid distorderade (skrapiga, orena, trasiga) för mig. 
 
H) Har du något annat hörselproblem? Ange vad 
 
....................................................................................................................................... 
 
21. Om du upplever problem med din hörsel, hur länge har du då känt av detta? 
 
.....................………………………………………………………………………………… 
 
Är det något du vill 
tillägga?........................................................................................................ 
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Här kommer några påståenden och frågor som vi vill att du ska ta ställning till. 
Markera med ett kryss, det alternativ som bäst passar in på dig. 
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23) Vet du om personer i din närhet som fått problem med sin hörsel på grund av för stark 
ljudvolym på klubbar, disko eller konserter?                                           Ja                Nej 

24) Har du själv permanent tinnitus som pågår 24 timmar om dygnet?  Ja                 Nej 

25) Har du en av läkare/audionom konstaterad hörselnedsättning?        Ja                   Nej 

26) Om nej ovan, tror du själv att du har en hörselnedsättning?             Ja                  Nej 

27a) Hur många gånger på en månad går du på uteställen/klubbar?..............(ange antal ggr). 

27b) Ungefär hur länge varar varje besök? ……………………………………(ange i 
timmar). 

27c) Om du gör en bedömning av hur ofta du använder hörselskydd när du går på 
uteställen/klubbar, ungefär hur många procent av gångerna använder du hörselskydd? Ringa 
in det alternativ som passar bäst in på dig. 

0%  -  10%  -  20%  -  30%  -  40%  -  50%  -  60%  -  70%  -  80%  -  90%  -  100%                  
Går aldrig på uteställen/klubbar   
 
28a) Hur många gånger på ett år går du på konsert?......................................(ange antal ggr). 

28b) Ungefär hur länge varar varje besök? …………………………………(ange i timmar). 

28c) Om du gör en bedömning av hur ofta du använder hörselskydd när du går på konsert, 
ungefär hur många procent av gångerna använder du hörselskydd? Ringa in det alternativ 
som passar bäst in på dig. 

0%  -  10%  -  20%  -  30%  -  40%  -  50%  -  60%  -  70%  -  80%  -  90%  -  100%       
Går aldrig på konsert   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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10.2 Missivbrev  

 
Bilaga 2. Information om undersökningen samt samtyckesbrev till rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset i Örebro genomför forskning kring 
hörsel. Två studenter på Örebro Universitet genomför en pilotstudie som en del av deras 
examensarbete. Vi letar just nu efter deltagare till en studie om ungdomars 
musiklyssningsvanor och långsiktiga effekter på hörseln. Studien genomförs som en 
enkätundersökning bland 150 ungdomar, 15–19 år där vi i en enkät frågar om attityder till 
ljud och lyssningsvanor samt olika situationer där man utsätts för buller eller stark musik och 
om man i så fall använder hörselskydd. Detta gör vi för att få en bild av hur ungdomar 
resonerar och vilka vanor man har i fråga om ljudvolymer.  
 
Nedan finner du information om hur studien går till. Vid frågor är du välkommen att maila 
vår handledare Stephen Widén på nedanstående mailadress eller ringa. 
 
Med vänlig hälsning 
Fredrika Tidman Elme  
Jessica Sjöberg 
 
Ansvarig forskare/handledare 
Stephen Widén 
Docent, lektor i Hörselvetenskap vid Örebro universitet.  
stephen.widen@oru.se 
Telefonnr: 019-303686 
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Förfrågan om deltagande i enkätundersökning om ungdomars lyssningsvanor och långsiktiga 
effekter på hörseln. 
 
Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas härmed i egenskap av rektor om tillåtelse att vi genomför en enkätundersökning vid er 
skola under skoltid. Enkäten tar cirka 20-25 minuter i anspråk att besvara. Enkäten delas med fördel 
ut i slutet av en lektion i anslutning till en rast.  
 
Bakgrund och syfte 
Vi vet idag lite om ungdomars användning av hörlurar och musiklyssnande och eventuella långsiktiga 
effekterna på hörseln. För att kunna förebygga hörselskador krävs god kunskap om ungdomars 
lyssningsvanor, vilka ljudnivåer som man lyssnar på, vilken inställning man har till aktiviteter som 
innebär exponering för hög musik eller buller och i vilken utsträckning man använder hörselskydd.  
 
Syftet med denna studie är att få kunskap om ungdomars attityder till ljud och vanor vad gäller 
exponering för starka ljud samt att undersöka hur ungdomar upplever sin hörsel.  
 
Hur går studien till? 
Enkätundersökningen innebär att eleverna svarar på en enkät som handlar om hur de ser på stark 
musik och buller i olika situationer, om de använder hörselskydd, hur de upplever sin hörsel och vilka 
musiklyssningsvanor de har. I enkäten ställer vi också lite frågor om elevernas bakgrund. 
 
Vilka är riskerna? 
Det finns inga uppenbara risker med att delta i enkätundersökningen.  
 
Finns det några fördelar? 
Deltagande i denna enkätundersökning innebär att vi kommer få en större förståelse för ungdomars 
attityder och vanor när det kommer till exponering för starka ljudnivåer.  Detta kan resultera i bättre 
förståelse av vilka preventiva åtgärder som krävs för att förebygga hörselbesvär hos ungdomar.   
 
Hantering av data och sekretess 
Data som samlas in via enkät kommer att bearbetas statistiskt och hanteras på ett konfidentiellt sätt. 
Det innebär att inga enskilda svar kommer att redovisas i den färdiga artikeln eller rapporten, utan 
analyser görs och presenteras endast på gruppnivå. Inga personuppgifter kommer att redovisas.  
 
Enkäterna kommer att förvaras inlåsta i ett skåp. Inga obehöriga kommer att ta del av enskilda 
deltagares svar.  
 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Om du som rektor godkänner att enkätundersökningen genomförs på er skola, kan vi erbjuda att 
skicka den färdiga uppsatsen via mail. 
 
Frivillighet 
Deltagande är frivilligt och deltagarna kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan motivering. 
Om enkätundersökningen väcker frågor hos dig, eller att du vill ha mer information kan du kontakta 
Stephen Widén genom kontaktuppgifterna nedan.  
 
Kontaktuppgifter 
Stephen Widén 
Forskare, docent och lektor i Hörselvetenskap,  
Institutet för Handikappvetenskap, Örebro Universitet  
E-post: stephen.widen@oru.se 
Telefon 019-303686 
 



 

 36 

Samtyckesformulär 
Vänligen markera om du ger din tillåtelse till att enkäter samlas in vid er skola under skoltid 
eller ej. Vill du ha mer information innan du bestämmer dig, kryssar du i rutan för det 
svarsalternativet. Om du ger tillåtelse till datainsamlingen, önskar vi att i samråd med dig 
bestämma en tid då vi kan komma för att genomföra enkätstudien. 
Jag ger min tillåtelse till att enkäter samlas in på skoltid. Ja □ Nej □ 
Jag önskar mer information, innan jag kan ta ställning.  □ 
 
Undertecknad har tagit del av skriftlig information om enkätundersökningen och har haft 
möjlighet att ställa frågor, och fått dem besvarade. Samtycke lämnas till deltagande i studien 
inklusive behandling av personuppgifter enligt beskrivning i 
forskningspersonsinformationen. Deltagandet i enkätundersökningen är frivilligt varpå jag 
som studiedeltagare närsomhelst kan avbryta mitt deltagande utan att ange särskild 
anledning.  
 
Datum:____________________________________________________________________ 
 
Skolans namn:_______________________________________________________________ 
 
Rektors e-postadress:__________________________________________________________ 
 
Telefonnummer:___________________________________________________________ 
 
Rektors underskrift: _________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Information om undersökningen samt samtyckesbrev till elever 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset i Örebro genomför forskning kring 
hörsel. Två studenter på Örebro Universitet genomför en pilotstudie som en del av deras 
examensarbete. Vi letar just nu efter deltagare till en enkätundersökning om ungdomars 
musiklyssningsvanor och långsiktiga effekter på hörseln. Studien genomförs som en 
enkätundersökning bland 150 ungdomar, 16-19 år där vi i en enkät frågar om attityder till 
ljud och lyssningsvanor samt olika situationer där man utsätts för buller eller stark musik och 
om man i så fall använder hörselskydd. Detta gör vi för att få en bild av hur ungdomar 
resonerar och vilka vanor man har i fråga om ljudvolymer. Enkäten tar ca 20-25 minuter att 
besvara.  
 
Efter att du läst igenom informationen nedan, kan du välja om du önskar vara med i 
enkätundersökningen eller avstå helt. Vid frågor går det bra att maila vår handledare Stephen 
Widén på nedanstående mailadress eller ringa. 
 
Med vänlig hälsning 
Fredrika Tidman Elme 
Jessica Sjöberg 
 
Ansvarig forskare/handledare 
Stephen Widén 
Docent, lektor i Hörselvetenskap vid Örebro universitet. stephen.widen@oru.se 
Telefonnr: 019-303686 
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Förfrågan om deltagande i enkätundersökning om ungdomars lyssningsvanor och långsiktiga effekter 
på hörseln. 
 
Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas härmed om att delta i en enkätundersökning om ungdomars lyssningsvanor och 
långsiktiga effekter på hörseln.  
 
Bakgrund och syfte 
Vi vet idag lite om ungdomars användning av hörlurar och musiklyssnande och eventuella långsiktiga 
effekterna på hörseln. För att kunna förebygga hörselskador krävs god kunskap om ungdomars 
lyssningsvanor, vilka ljudnivåer som man lyssnar på, vilken inställning man har till aktiviteter som 
innebär exponering för hög musik eller buller och i vilken utsträckning man använder hörselskydd.  
 
Syftet med denna studie är att få kunskap om ungdomars attityder till ljud och vanor vad gäller 
exponering för starka ljud samt att undersöka hur ungdomar upplever sin hörsel.  
 
Hur går studien till? 
Vi ber dig att ta ställning till om du vill vara med i enkätundersökningen eller ej. Du markerar ditt val 
genom att sätta ett kryss för det alternativ du önskar nedan. Observera att du ska markera ett kryss om 
du önskar delta eller ej. Du kan även markera att du önskar mer information innan du bestämmer dig. 
Enkätundersökningen innebär att du svarar på en enkät som handlar om hur du ser på stark musik och 
buller i olika situationer, om du använder hörselskydd, hur du upplever din hörsel och vilka 
musiklyssningsvanor du har. I enkäten ställer vi också lite frågor om din bakgrund för att få 
information om dig.  
 
Vilka är riskerna? 
Det finns inga uppenbara risker med att delta i studien.  
 
Finns det några fördelar? 
Deltagande i denna enkätundersökning innebär att vi kommer få en större förståelse för ungdomars 
attityder och vanor när det kommer till exponering för starka ljudnivåer.  Detta kan resultera i bättre 
förståelse av vilka preventiva åtgärder som krävs för att förebygga hörselbesvär hos ungdomar.   
 
Hantering av data och sekretess 
Data som samlas in via enkät kommer att bearbetas statistiskt och hanteras på ett konfidentiellt sätt. 
Det innebär att inga enskilda svar kommer att redovisas i den färdiga artikeln eller rapporten, utan 
analyser görs och presenteras endast på gruppnivå.  
 
Enkäterna kommer att förvaras inlåsta i ett skåp. Inga obehöriga kommer att ta del av enskilda 
deltagares svar.  
 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Om du deltar i enkätundersökningen kommer du att i efterhand erbjudas att få ta del av studiens 
resultat.  
 
Frivillighet 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan motivering.  
 
Kontaktuppgifter 
Stephen Widén 
Forskare, docent och lektor i Hörselvetenskap,  
Institutet för Handikappvetenskap, Örebro Universitet E-post: stephen.widen@oru.se 
Telefon 019-303686 
 



 

 39 

Samtyckesformulär                                                                             
       
 
Undertecknad har tagit del av skriftlig information om studien och har haft möjlighet att 
ställa frågor, och fått dem besvarade. Samtycke lämnas till medverkan i enkätundersökning 
inklusive behandling av personuppgifter enligt beskrivning i 
forskningspersonsinformationen. Deltagandet i enkätundersökningen är frivilligt varpå jag 
som studiedeltagare närsomhelst kan avbryta mitt deltagande utan att ange särskild 
anledning.  
 
Vänligen markera nedan om du önskar delta i studien. Studien genomförs med en enkät. Du 
kan välja att vara med i enkätundersökningen eller så kan du välja att avstå helt genom att 
avstå från att kryssa i alternativet. Vill du ha mer information innan du bestämmer dig, 
kryssar du i rutan för det svarsalternativet.  
Jag önskar att delta i enkätundersökningen Ja □   
Jag vill ha mera information innan jag bestämmer mig  □  
 

Underskrift  

 

_______________________________________________________________________ 
 


