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Studier har visat att hörselskador hos ungdomar ökar och en trolig anledning till detta kan 

vara att ungdomar utsätter sig för mer och starkare ljudkällor på fritiden. Vissa könsskillnader 

har observerats i studier när det gäller attityder, hörselskyddsanvändning och hur ofta de 

utsätter sig för stark musik.  

Syftet är att undersöka om det finns könsskillnader med avseende på attityder till stark musik, 

hur ofta de går på konsert och diskotek samt om hörselskydd används. Vidare är syftet att 

undersöka om de variabler som ingår i Theory of Planned Behavior har samband med grad av 

hörselskyddsanvändning.  

Gymnasieungdomar i åldrarna 15-19 år från två skolor i Sverige fyllde i en enkät. Resultaten 

analyserades i SPSS.  

Inga könsskillnader hittades i attityder, barriärer, hur ofta de använder hörselskydd samt hur 

ofta de går på diskotek. Det fanns dock en skillnad på hur ofta de går på konsert, då pojkar 

rapporterade att de gick oftare än flickor. Vidare visar resultatet att hörselskyddsanvändandet 

har samband med delar av de variabler som ingår i Theory of Planned Behavior.  

Könsskillnader när det gäller ungdomars hörselrisktagande börjar minska och det skulle 

kunna förklaras utifrån att tidigare könsmässigt bundna normer och attityder börjar ändras. 
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1. Inledning 

 1.1 Bakgrund 

Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige har någon form av hörselnedsättning. Hörselskador i 

alla åldrar har under de senaste 20 åren ökat kraftigt bland befolkningen (Hörselskadades 

riksförbund, 2009). En anledning kan vara att människor blir äldre jämfört med tidigare, men 

det kan även bero på att vi utsätts för fler och starkare ljud. Starka ljud kan vara önskade eller 

oönskade (Bronzaft, 1996) och kan vara t.ex. trafikbuller eller musik som spelas på hög 

volym (Serra et al., 2005). En hörselskada orsakad av längre exponering till starka ljud kan ge 

gradvis sämre hörsel (Bogoch, House & Kudla, 2005). Den vanligaste formen av hörselskada 

är när skadan är lokaliserad i cochlean (Smeds & Leijon, 2000). Hörselskada p.g.a. 

exponering av starka ljud är tillsammans med presbyakusis (åldersrelaterad hörselnedsättning) 

de vanligaste orsakerna till hörselnedsättning (Albera, Lacilla, Piumetto & Canale, 2009). 

Utsätts örat för starka ljud under längre tidsperioder tar hårcellerna i cochlean skada. Då 

hårcellerna skadats finns det ännu inget sätt att reparera skadan (Arlinger, Jauhiainen & 

Hartwig Jensen, 2007). Vanligast är att de yttre hårcellerna i det högfrekventa området i 

cochlean tar skada först vid exponering av starka ljud. Det medför att 4 kHz är det område där 

hörseln börjar ta skada (Castillo & Roland, 2007). Det gör att örats känslighet för att höra 

svaga ljud, t.ex. fågelkvitter, reduceras. Ju större hörselnedsättningen blir i de höga 

frekvenserna desto svårare blir det att uppfatta flera av de viktiga talljuden (Smeds & Leijon, 

2000). I tidigt stadium märks oftast inte skadan av, utan först när skadan är mer uttalad 

upplevs en hörselnedsättning (Bronzaft, 1996). Vid en påbörjad hörselnedsättning kan 

tillfällig tinnitus upplevas (Andersson & Jauhiainen, 2007). Det är inte bara tillfällig tinnitus 

som kan uppstå, utan även tillfällig hörselnedsättning (Bulbul, Muluk, Çakir & Tufan, 2009). 

Tillfällig hörselnedsättning kan vara allt från några timmar upp till flera dagar (Serra et al., 

2005). En studie av Howgate och Plack (2011) visar att tillfällig hörselnedsättning kan ge en 

genomsnittlig försämring av hörtröskeln med 10,8 dB. Arlinger et al. (2007) skriver om att 

hårcellerna i innerörat behöver återhämta sig och därmed uppstår strukturella förändringar 

som gör att en hörselnedsättning upplevs. Hörseln kommer sedan att återgå till den 

ursprungliga nivå som var innan den tillfälliga hörselnedsättningen. Då belastningen på 

hårcellerna blir för stor kan en permanent hörselnedsättning uppstå. Detta kan även uppstå då 

en person har fått upprepade tillfälliga hörselnedsättningar under en längre tid (Arlinger et al., 

2007). 

Hur skadligt ljud är för hörseln beror bl.a. på ljudets nivå, frekvens och hur länge 

exponeringen för ljudet pågår (Arlinger et al., 2007). Med ökad ljudnivå ökar risken att få 

permanent hörselnedsättning (Bohlin, 2007; Widén, Holmes & Erlandsson, 2006), och att 

lyssna på ljudnivåer starkare än 80dBA direkt vid örat kan orsaka hörselskador 

(Konsumentverket, 2010; Weichbold & Zorowka, 2007).  

Det finns olika sorters hörlurar till mp3-spelare där vissa är utformade så att de placeras i 

hörselgången för att minimera ljudläckage (Vogel, Brug, Hosli, van der Ploeg & Raat, 2007). 

Det gör att ljudkällan kommer närmare trumhinnan och är mer skadligt än de hörlurar som 

placeras i ytterörat. Ljudet kan få en ökning på 5dB vid användning av hörselgångshörlurar 

jämfört med dem som placeras i ytterörat. Hörselgångshörlurar är även skadligt eftersom 

musiken kan spelas på högre ljudvolymer utan att störa omgivningen. Hörselgångshörlurar är 

vanligare bland flickor än pojkar (Vogel, Verschuure, van der Ploeg, Brug & Raat, 2009).  

Att utsättas för starka ljud kan inte bara påverka hörseln utan även verka som en stressfaktor. 

Starka ljud kan påverka kroppen psykologiskt, fysiologiskt och en persons beteende. T.ex. 
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kan ett plötsligt ljud ge en ökad hjärtfrekvens och blodtryck. Vissa samband har setts mellan 

exponering av ljud och hjärtsjukdomar, huvudvärk, sömnsvårigheter samt 

avkopplingssvårigheter. Det har visat att starka ljud kanske inte orsakar stress, men att det kan 

förvärra upplevelsen av stress (Berglund, Lindvall & Schwela, 2000). Starka ljud kan också 

påverka inlärningen och koncentrationen. Ungdomar som bor i närheten av en flygplats eller 

uppväxta i bullriga hemmiljöer kan medföra att de får svårt att koncentrera sig i skolan och 

kan få inlärningssvårigheter (Bronzaft, 1996).  

För att minimera risken för hörselskador har rekommendationer från Konsumentverket (2010) 

konstruerats. Dessa rekommendationer innebär att den ekvivalenta ljudnivån under 8 timmar 

inte får överskrida 80 dBA utan att hörselskydd används. Ekvivalent ljudnivå innebär 

genomsnittet på den ljudnivå som varar under en längre tid. Dessa riktlinjer gäller för 

arbetsplatser. Det finns även riktlinjer för hur höga ljudnivåer får vara i offentliga lokaler. Där 

får det inte överstiga 115 dB, samt att en ekvivalent ljudnivå inte får överstiga 100 dB 

(SOSFS 2005:7). Kraftiga impulsljud kan göra att en hörselnedsättning kan uppstå och enligt 

arbetsmiljöverket får inte dessa ljud överstiga 135 dBC peak. dBC är ett filter som används 

vid mätningar av höga ljudnivåer. Eftersom filtret är mer linjärt och tar in flera frekvenser än 

dBA så är det mer användbart vid impulsljudsmätningar (SOSFS 2005:16). Förekomsten av 

dessa ljud kan t.ex. vara vid sprängningsarbete eller skytte (Arlinger, Jauhiainen & Hartwig 

Jensen, 2007).  Ljudexponeringstiden förkortas logaritmiskt med ljudets styrka dB för att 

minska risken för hörselskador. Ökar ljudet 3dB betyder det att ljudstyrkan fördubblas och 

ljudexponeringstiden bör halveras (Konsumentverket, 2010; Weichbold & Zorowka, 2007). 

Genetiska inslag har också visat en viss påverkan med hur lätt en person förvärvar 

hörselskada. Vissa personer har t.ex. lättare att få hörselskada än andra (Sadhra, Jackson, 

Ryder & Brown, 2002). Även omgivningsfaktorer (t.ex. vibrationer) kan påverka 

hörselnedsättningens art, samt om det föreligger andra sjukdomar (Arlinger, Jauhiainen & 

Hartwig Jensen, 2007).  

Ungdomar är en åldersgrupp som utsätter sig för starka ljud på sin fritid exempelvis genom 

musiklyssnande. Det kan t.ex. vara på konserter och diskotek (Bulbul, Muluk, Çakir & Tufan, 

2009) och användandet av mp3-spelare (Vogel, Verschuure, van der Ploeg, Brug & Raat, 

2009). Bland ungdomar har inte enbart hörselnedsättning ökat utan även andra hörselskador. 

De skadorna är bland annat tinnitus, ljuddistorsion och ljudkänslighet. Även dessa 

hörselrelaterade skador tros vara en faktor av den ökade ljudexponeringen (Bohlin & 

Erlandsson, 2007; Olsen-Widén & Erlandsson, 2004a; Vogel, Brug, Hosli, van der Ploeg & 

Raat, 2007; Vogel, Brug, van der Ploeg & Raat, 2010). Tinnitus är när ljud uppfattas utan att 

det finns någon yttre ljudkälla (Krog, Engdahl & Tambs, 2010) och kan uppfattas i ena eller 

båda öronen. Många har någon gång i sitt liv upplevt tinnitus som varat under en kortare tid 

(Baguley, 2002). Ljuddistorsion gör så att talsignalen försämras och därmed blir det svårare 

att uppfatta tal (Dillon, 2001). Ljudkänslighet innebär att de vardagliga ljuden som t.ex. 

porslinsskrammel kan uppfattas mer störande än för de personer utan ljudkänslighet (Baguley, 

2002).  

Ungdomsperioden är en tid i livet då experimenterande och sensationssökande är mer 

framträdande. Ungdomar söker efter identitet och en viss musikstil och kan därför upplevas 

vara något som är viktigt under denna tid. Ungdomars riskbeteende innebär att utöva 

aktiviteter som kan vara en risk för deras hälsa. I detta ingår rökning, användning av droger 

och alkohol. Då ungdomar tar mer risker utsätter de sig för allt mer starka ljud (Bohlin, 2007). 

En studie har visat att ungdomars riskbeteende kan bero på socioekonomiska statusgrupper 

(SES). De ungdomarna med lägre SES utsätter sig mer för riskfyllt beteende (Olsen-Widén & 

Erlandsson, 2004b). Tidigare har inte starka ljudnivåer av musik kopplats samman med 



3 
 

riskbeteende. Nu visar forskning att ungdomars exponering för höga ljud kan kopplas samman 

med mer generellt risktagande, såsom exempelvis rökning, alkohol, köra för fort etc. Musik 

förekommer då ofta tillsammans med andra typer av risktaganden som kan påverka deras 

hörsel (Bohlin, 2007). 

Ungdomars bullerexponering skulle kunna minska om de använde hörselskydd när de är på 

diskotek och konsert. En studie där man jämför ungdomars hörselskyddsanvändning mellan 

Sverige och USA visade att svenska ungdomar använde hörselskydd i större utsträckning än 

ungdomarna i USA (Widén, Holmes & Erlandsson, 2006). Studier har visat att det finns 

skillnader mellan socioekonomiska statusgrupper (SES) och användandet av hörselskydd 

(Olsen-Widén & Erlandsson, 2004b; Vogel, Brug, van der Ploeg & Raat, 2009). En skillnad 

är att personer från lägre SES använder hörselskydd på konserter i mindre utsträckning än 

personer från högre SES (Olsen-Widén & Erlandsson, 2004b), även andra faktorer spelar in.  

T.ex. är personer som upplever tinnitus mer benägna att använda hörselskydd än de utan 

tinnitus (Widén, Holmes & Erlandsson, 2006). De ungdomar som använder hörselskydd har 

oftast upplevt tillfällig hörselnedsättning, tinnitus, haft ont i öronen eller känt oro efter att 

tidigare ha utsatts för starka ljud. När hörselskydden delats ut gratis har större andel av 

ungdomarna använt dem (Chung, Des Roches, Meunier & Eavey, 2005). Andra sätt att 

skydda sig mot hörselskador vid exponering av starka ljud är att ta pauser från ljudet, även att 

befinna sig minst två meter ifrån ljudkällan på t.ex. diskotek (Vogel, Brug, van der Ploeg & 

Raat, 2009). De ungdomar som lever med skilda föräldrar är mindre benägna att ta ljudpauser. 

De tar inte heller varningar på allvar om att starka ljud kan vara skadlig för deras hörsel. 

Anledningen till detta kan vara att ensamstående föräldrar kan ha svårare att övertyga om de 

risker som finns med att lyssna på stark musik än då båda föräldrarna säger samma sak 

(Vogel, Verschuure, van der Ploeg, Brug & Raat, 2009). 

Attityder är ett begrepp som används mycket inom forskning. Attityder kan vara positiva eller 

negativa och kan påverka individen att agera på ett visst sätt (Eagly & Chaiken, 1993, citerad 

i Biel, Gärling & Larsson, 1999). Flera modeller har konstruerats för att utifrån attityder 

förutsäga ett beteende. Ajzen (1991) skriver om modellen Theory of Planned Behavior (TPB) 

där ett beteende kan förutsägas utifrån en persons attityd, sociala normer och upplevd 

beteendekontroll. Dessa delar bygger upp vilka intentioner en person har att utföra ett visst 

beteende, vilket innebär hur villig en person är och hur mycket energi de vill lägga ner för att 

faktiskt utföra beteendet i fråga. Attityder grundas i vilka följder personen tror beteendet kan 

ge och påverkas ofta av tidigare erfarenheter. Sociala normer bygger på uppfattningar om hur 

andra runtomkring uppfattar beteendet. Den tredje delen av modellen är upplevd 

beteendekontroll och handlar om vilka möjligheter och resurser det finns för att utföra 

beteendet, även hur lätt eller svårt det uppfattas som. Ju mer positiva attityder och normer, 

desto starkare blir intentionerna och det är mer sannolikt att beteendet utförs. Rosenstock 

(1966) tar upp om The Health Belief Model (HBM) som är en annan modell där människors 

hälsoorienterade eller risktagande beteende undersöks. HBM är uppbyggd av tre olika delar. 

Upplevd sårbarhet, hur allvarligt hälsoproblemet uppfattas samt hur effektiva en person tror 

åtgärderna är. I hur effektiv en åtgärd är ingår inte bara själva effekten på hälsoproblemet utan 

kan även vara ekonomiska och praktiskt aspekter. Upplevs hälsoproblemet som allvarligt men 

personen ser inte åtgärderna som effektiva, kan det då bildas barriärer för att personen faktiskt 

ska göra något (Rosenstock, 1966). T.ex. kan hörselskydd uppfattas som effektivt för att 

minska risken för hörselskador, men samtidigt upplevas som väldigt opraktiskt eller 

obehagligt att använda.  

Andra barriärer kan skapas av normer som finns i samhället. Könsspecifika normer behandlar 

hur pojkar och flickor förväntas vara. Flickor förväntas vara mer ömtåliga än pojkar, det vill 
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säga de ska vara rädda om sig och försiktiga. Medan pojkar inte ska visa sig som sårbara. 

Även normen om utseende påverkar användandet av hörselskydd då det ofta upplevs som fult 

(Bohlin, Sorbring & Erlandsson, 2010). 

 1.2 Problemområde 

Tidigare studier har visat en viss könsskillnad i attityd till stark musik (Bohlin & Erlandsson, 

2007; Vogel, Verschuure, van der Ploeg, Brug & Raat, 2009; Widén, Holmes & Erlandsson, 

2006). Flickor har högre riskperception, de upplever stark musik som mer skadligt än pojkar. 

Flickorna upplever mer oro än pojkar över tillfälliga symptom, t.ex. tillfällig tinnitus efter att 

ha utsatts för starka ljudnivåer. Trots skillnad i attityder visar Bohlin och Erlandsson (2007) 

att det inte finns någon större skillnad i hur ofta de utsätter sig för starka ljud. Både flickor 

och pojkar går på konserter i samma utsträckning, men flickorna tenderar att gå på 

diskotek/nattklubbar oftare än pojkar. En studie av Gullone och Moore (2000) visade att 

flickor hade en mer negativ attityd och då utsatte sig mer sällan än pojkarna gjorde. De 

personer som har en positiv attityd till stark musik är mindre benägna att använda hörselskydd 

än personer med mer negativ attityd. Detta medför att en positiv attityd till starka ljud kan öka 

risken att förvärva hörselskada (Widén, Holmes & Erlandsson, 2006). Pojkarna i sin tur tros 

inte använda hörselskydd på grund av att det begränsar deras känsla av frihet (Bohlin, 

Sorbring & Erlandsson, 2010).     

Valet att undersöka ungdomar är att bullerinducerade hörselskador tros öka i denna 

åldersgrupp. Det är också i denna åldersgrupp de i högre grad börjar utsätta sig för starka ljud 

på konserter, gym, diskotek och andra starka ljudkällor. (Widén, 2006). Enligt MeSH 

definieras ungdom till personer i åldrarna 13-18 år (MeSH, n.d.). Valet att ge ut enkät till 

gymnasieungdomar är att det då inte behövs tillstånd från vårdnadshavare för att medverka 

(SFS 2003:460). 

 1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns könsskillnader hos ungdomar med avseende 

på attityder till stark musik, hur ofta de går på konsert och diskotek samt om hörselskydd 

används. Vidare är syftet att undersöka om de variabler som ingår i Theory of Planned 

Behavior har samband med grad av hörselskyddsanvändning.  

Frågeställningar 

 Finns det någon könsskillnad bland ungdomar med avseende på attityd till stark 

musik? 

 Finns det någon könsskillnad bland ungdomar i hur ofta de utsätter sig för stark 

musik?  

 Finns det någon könsskillnad bland ungdomar i användning av hörselskydd? 

 Finns det någon könsskillnad bland ungdomar med avseende på barriärer till att 

använda hörselskydd? 

 Har variablerna som ingår i TPB samband med grad av hörselskyddsanvändning? 
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2. Metod 

 2.1 Urval 

Inklusionskriteriet för denna studie är gymnasieungdomar i åldrarna 15-19 år. 108 flickor och 

132 pojkar svarade på enkäten (bilaga 3), samt ett internt bortfall på 2 personer där frågan om 

informantens kön inte besvarats. En skola i Värmland deltog i undersökningen (n1=86). Där 

delades enkäten ut till elever i årskurs ett. Även en skola i Dalsland deltog (n2=156). 

Medelåldern på alla respondenterna var 17 år. En spridning på studieinriktningen användes 

för att få en jämn könsfördelning. Det externa bortfallet för undersökningen är 39 stycken.     

 2.2 Mätinstrument  

Datainsamlingen genomfördes med en enkät som används i projektet hörselrisktagande bland 

ungdomar. Enkäten syftar till att mäta ungdomars självrapporterade skattning av exponering 

för stark musik i samband med diskotek- och konsertbesök, samt deras grad av 

hörselskyddsanvändande. Till enkäten konstruerades ett missivbrev (bilaga 2) där syftet 

framgick och att deltagandet var frivilligt. 

De första frågorna i enkäten behandlar de demografiska frågorna kön och ålder. Den andra 

delen består av frågor som behandlar norm och barriärer vad gäller hörselskyddsanvändning, 

intentioner, kontroll och attityder till stark musik. Attityder mäts med delar av 

mätinstrumentet YANS (Youth Attitude towards Noise Scale) (Widén, Holmes & Erlandsson, 

2006). YANS består i sin helhet av 19 frågor och 11 av dessa har använts i enkäten. Frågorna 

valdes ut för att just de fokuserade på stark musik som bullerkälla och därmed riktar sig mot 

syftet i denna undersökning. Enkäten är delvis utformad efter modellen Theory of Planned 

Behavior (TPB) och besvarar frågor som handlar om attityder, normer, upplevd beteende 

kontroll och intentioner. Dessa mättes med påståenden på en femgradig ordinalskala, där 

svarsalternativet ”Tar helt avstånd ifrån” kodades som 1, och ”Instämmer helt” kodades som 

5. Frågorna om hur ofta de använder hörselskydd på konserter/diskotek besvarades genom att 

ange i procent på en skala mellan 0-100 %. I enkäten fanns det fem frågor som avsåg att mäta 

upplevda barriärer till att använda hörselskydd. Även frågor om normer och upplevd kontroll 

fanns med i enkäten. Normer handlar om vad som är socialt accepterat och rör människors 

uppfattningar om vad man bör göra eller inte göra. Normer mättes i enkäten med påståendet 

”Man bör använda hörselskydd på diskotek och konserter”. Påståendet som mäter upplevd 

kontroll i enkäten var formulerat ”Det är viktigt för mig att ha kontroll över ljudvolymen”. 

Påståendet som mäter intentioner var formulerat ”Jag har för avsikt att använda hörselskydd i 

miljöer där det spelas högljudd musik”. I enkätens sista del finns även frågor som behandlar 

tinnitus och ljudkänslighet. Dessa frågor kommer att analyseras av en annan grupp som 

använt samma enkät. 

 2.2.1 Reliabilitet 

För att ta reda på mätinstrumentets reliabilitet så användes Cronbach’s Alpha. Cronbachs 

alpha är ett mått på ett mätinstruments homogenitet eller reliabilitet. Detta har gjorts för att 

analysera hur varje item är relaterat till övriga item inom varje index (attityder, barriärer). 

Cronbachs alpha för YANS (11 items) var α= 0.83. Cronbachs alpha för frågorna om barriärer 

(5 items)  var α = 0.82. En frekvensfördelning över alla individers svar har gjorts på 

summavariabeln för attitydfrågorna och summavariabeln för barriärer. Resultatet visar att 

båda dessa variabler är approximativt normalfördelade. En bra normalfördelning visas genom 
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att medianen och medelvärdet sammanfaller med varandra samt att alla skalsteg har använts, 

vilket det gör i denna undersökning.  

 

 Attityder Barriärer 

N 215 237 

N Bortfall 27 5 

Medelvärde 3,46 3,13 

Median 3,45 3,20 

Standardavvikelse 0,63 0,98 

 

 2.3 Tillvägagångssätt  

Godkännande av rektor erhölls efter en beskrivning av undersökningens syfte (bilaga 1). 

Enkäten delades ut till de två gymnasieskolorna. Enkäterna lämnades ut till rektorn på skolan i 

Värmland som i sin tur delade ut dem till lärare och elever för respektive program. För skolan 

i Dalsland delades enkäterna ut direkt till eleverna av den andra gruppen som ingår i projektet. 

Gymnasieungdomarna fick läsa igenom missivbrevet där information om att data kommer 

behandlas konfidentiellt och att deltagandet var frivilligt. Här kunde också respondenterna ge 

sitt informerade samtycke genom att markera i en ruta för deltagande samt skriva sitt namn. 

Tiden det tog att besvara enkäten uppskattades till cirka 10 minuter. Datainsamling pågick 

under två veckor.    

 2.4  Bearbetning och analys  

Datan kodas in i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 18.0. För att testa 

eventuella könsskillnader med avseende på attityder till stark musik användes t-test för 

oberoende grupper. Multipel regressionsanalys användes för att analysera sambanden mellan 

variablerna ”attityder”, ”norm till hörselskyddsanvändning”, ”intention att använda 

hörselskydd”, ”upplevd kontroll över ljudvolymen” och den beroende variabeln ”grad av 

hörselskyddsanvändning”. 

 

3. Resultat 

Resultatdelen inleds med en deskriptiv presentation av de variabler som ingår i studiens fyra 

första frågeställningar fördelat på kön. Därefter följer resultaten för varje frågeställning. 
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Tabell 1 Medelvärde och standardavvikelse för könen i de variabler som ingår i frågeställning 1-4. 

  M Sd 

Attityder 
Flickor 3,40 0,60 

Pojkar 3,51 0,65 

Hur många gånger per månad går 

du på diskotek? 

Flickor 1,35 2,06 

Pojkar 1,21 3,14 

Hur många gånger per år går du på 

konsert? 

Flickor 1,36 1,32 

Pojkar 3,41 6,43 

Hur ofta använder du hörselskydd 

på diskotek? (%) 

Flickor 2,31 8,94 

Pojkar 3,71 16,32 

Hur ofta använder du hörselskydd 

på konsert? (%) 

Flickor 15,52 28,67 

Pojkar 18,64 32,12 

Barriärer 
Flickor 3,17 0,91 

Pojkar 3,08 1,04 

 

 3.1  
Finns det någon könsskillnad bland ungdomar med avseende på attityd till stark musik? 
 
För att undersöka skillnaden mellan könen i attityd till stark musik användes t-test för 

oberoende grupper. 96 flickor och 117 pojkar svarade på de frågor som behandlade attityder. 

Resultatet av t-testet visar att det inte finns någon signifikant könsskillnad med avseende på 

attityder till stark musik (tabell 1). Respondenternas medelvärden visar att både flickor och 

pojkar i snitt är ”tveksam” i sina attityder till stark musik. Det totala medelvärdet för hela 

gruppen är 3,46.  

  

 3.2 
Finns det någon könsskillnad bland ungdomar i hur ofta de utsätter sig för stark musik?  
 

För att undersöka skillnaden mellan könen i hur ofta de utsätter sig för stark musik användes 

t-test för oberoende grupper. Det finns ingen signifikant könsskillnad i hur ofta de går på 

diskotek. När det gäller hur många gånger per år de går på konsert (t=-3.23; p<.001; df=233) 

har en signifikant könsskillnad visats (tabell 1). Medelvärdena i tabell 1 visar att pojkarna 

uppger att de går på konsert oftare än flickorna. Det totala medelvärdet för hur ofta 

respondenterna går på diskotek är 1,27 gånger per månad och på konsert är det 2,48 gånger 

per år. Hur ofta de går på diskotek besvarades av 106 flickor och 121 pojkar, medan frågan 

om hur ofta de går på konsert besvarades av 106 flickor och 129 pojkar.  

  

 3.3 
Finns det någon könsskillnad bland ungdomar i användning av hörselskydd? 
 

Av respondenterna var det 9,5 % som använde hörselskydd i någon utsträckning på diskotek 

och 34,4% på konsert. För att undersöka skillnaden mellan könen i hur ofta de använder 

hörselskydd användes t-test för oberoende grupper. I användandet av hörselskydd finns ingen 

signifikant skillnad varken när det gäller diskotek eller för konsert (tabell 1). Det var 54 

flickor och 62 pojkar besvarade frågan om hur ofta de använder hörselskydd på diskotek. 
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Frågan om hur ofta de använder hörselskydd på konsert besvarades av 86 flickor och 92 

pojkar. 

  

 3.4 
Finns det någon könsskillnad bland ungdomar med avseende på barriärer till att använda 

hörselskydd? 
 
För att undersöka skillnaden mellan könen i barriärer till att använda hörselskydd användes t-

test för oberoende grupper. Barriärer till att använda hörselskydd hade ingen signifikant 

könsskillnad (tabell 1). Respondenternas medelvärden visade att både flickor och pojkar 

betraktat är deras barriärer till att använda hörselskydd motsvarar svarskategorin ”tveksam”. 

Det totala medelvärdet för alla respondenter är 3,13. 105 flickor och 130 pojkar besvarade 

frågorna om barriärer. 

 

 3.5  

Har variablerna som ingår i TPB samband med grad av hörselskyddsanvändning? 

 

Multipel regressionsanalys utfördes för att studera bakomliggande faktorers samband med 

beteende. Då användes variablerna som finns i modellen TPB. Dessa är attityder, norm, 

intention och kontroll. Analysen visar att attityd, normer och intentioner påverkar beteendet, 

medan upplevd kontroll inte gör det. Hela modellen var signifikant (F(154,4) = 15.19; p 

<.001) (tabell 2). Resultatet från modellen visar att 3 av de 4 variablerna är signifikanta: 

attityder (M=3,55, Sd=,64), norm (M=2,53, Sd=1,20) och intentioner (M=2,50, Sd=1,07). 

Dessa variabler bidrar tillsammans med 27 % av variationen i beteendet. Variabeln upplevd 

kontroll (M=2,87, Sd=1,05) är inte signifikant och har ingen inverkan på beteendet. 

Sambanden mellan attityder och hörselskyddsanvändning visar att ju mer negativ attityd till 

stark musik som individer har, desto högre grad av hörselskyddsanvändning rapporteras. 

Vidare, ju mer individer instämmer i påståendet om att hörselskydd bör användas (norm) 

desto högre grad av hörselskyddsanvändning rapporteras. Ju högre intentionerna till att 

använda hörselskydd individerna rapporterar, desto högre grad av hörselskyddsanvändning 

rapporterades (tabell 2).  

 

Tabell 2 Multipel regressionsanalys över oberoende variablers (attityd, norm, intentioner, kontroll) samband med 

beroende variabel (användandet av hörselskydd). 

 B Beta R Square Adj. R
2
 R F Sig 

   0,290 0,271 0,538 15,19 0,000 

Attityder -8,799 -0,185     0,030 

Normer  6,750  0,265     0,002 

Intentioner  5,991  0,210     0,013 

Kontroll  0,120  0,004     0,955 
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4. Diskussion  

 4.1 Metoddiskussion 

Svarsfrekvensen i Dalsland, där två personer som ansvarade för undersökningen delade ut 

enkäterna var högre (91%), än i Värmland där de fått enkäten utdelad av rektorn (78%). 

Genom att undersökningsledarna var på plats vid den ena skolan och delade ut enkäterna 

själva gjorde att de kunde motivera respondenterna att delta. Kanske hade svarsfrekvensen 

blivit högre vid skolan i Värmland om undersökningsledarna var där och delade ut enkäterna 

än att lärarna själva delade ut dem.  

Vid inkodning av data har en tendens uppmärksammats att på frågan ”hur många gånger på 

ett år går du på konsert”, där en del svarade att de gick fyra dagar på festival. Detta gjorde att 

det kanske även borde ha funnits en fråga om hur ofta de går på festival. För att lösa detta 

problem så kodades 4 dagar som en gång per år. Detta medför att fel svarsfrekvens kan ha 

kodats in och ska finnas med i tanken då resultaten analyseras.  

Interna bortfall har registrerats i SPSS (18.0) och en tendens har visat att vissa frågor har mer 

bortfall än andra. Frågorna om attityder hade ett totalt bortfall på 27 av 242 personer. En 

attityd fråga, ”Det är lätt för mig att bortse ifrån en hög ljudnivå när jag är på uteställen 

(exempelvis pubar, klubbar etc.)”, hade större bortfall (7 av 242) än de övriga attitydfrågorna. 

Att just den frågan fått större bortfall än de övriga kan bero på att frågan i sig är ganska bred. 

Det kan vara är svårt att ta ställning till den eftersom, dels att vissa respondenter inte fyllt 18 

och varit på pubar etc., men även att det kan vara lättare att bortse från ljud på klubbar än det 

är på pubar. Frågor om attityd har ett större bortfall än de frågor om barriärer, som hade ett 

bortfall på 5 personer. En orsak till detta kan vara att ställningstagande till attityder är svårare 

att ta ställning till än barriärer. Anledningen till detta resonemang bygger på att frågorna om 

attityder kommer innan frågorna om barriärer, och därmed inte troligt att uttröttning kan ha 

påverkat de interna bortfallen. En annan anledning kan vara att attitydindex innehåller fler 

frågor än barriärindex och att bortfall på en fråga inom varje index resulterar som ett bortfall 

för hela indexet. Även har flertalet interna bortfall registrerats vid frågorna om hur ofta de går 

på diskotek och konsert på en månad. En anledning till detta kan vara att majoriteten av dem 

var under 18 år. De är då inte tillräckligt gamla eftersom det är åldersgräns för att gå på 

diskotek m.m. Även att diskotek kanske sällan arrangeras för gymnasium kan göra att de inte 

kan svara på frågan då de kanske inte upplever att de har någon erfarenhet av detta. 

Då enkätsvaren kodades in observerades en tendens till några oseriösa svar. Detta märktes 

också att det kom några oseriösa svar efter varandra. En anledning till detta kan vara att 

respondenter har suttit bredvid varandra och inte fyllt i sanningsenligt. Detta har gjort att 

dessa oseriösa svar har kodats som bortfall, då dessa blir svåra att tyda.    

 4.2 Resultatdiskussion  

Tidigare studier om attityder och risktagande har visat olika resultat vad gäller könsskillnader. 

Vår studie visade att det inte finns någon könsskillnaden i attityder till stark musik. En studie 

gjord av Bohlin och Erlandsson (2007) visar att flickor upplever mer oro än pojkar över 

tillfälliga hörselsymtom. Vogel, Verschuure, van der Ploeg, Brug och Raat, (2009) gjorde en 

studie på ungdomar där man studerade deras attityder till mp3–lyssnande. Där såg man att 

flickor lyssnar mer på mp3 än vad pojkar gör, men pojkar lyssnar i gengäld på högre volym. 

Här utsätter sig båda könen för risker som sannolikt påverkas av deras attityder. En anledning 

till detta tror Vogel, Verschuure, van der Ploeg, Brug och Raat (2009) kan vara om ungdomen 

lever med båda eller en förälder. De tror att ungdomar som lever med båda föräldrarna kan ha 
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en mildrande inverkan på ungdomars risktagande. Detta för att informationen om risker 

kommer från båda föräldrarna. En Australiensisk studie visade att flickor både upplever att 

utsätta sig för risker som mer farligt och att de faktiskt utsätter sig för risker i mindre 

utsträckning än pojkar (Gullone & Moore, 2000). En senare studie gjord här i Sverige av 

Bohlin och Erlandsson (2007) visade att flickor fortfarande upplever att utsätta sig för stark 

musik som mer riskfullt än pojkar. Trots detta utsätter sig flickor för stark musik på konserter 

i samma utsträckning som pojkar och går på diskotek oftare än pojkar. Bohlin, Sorbring, 

Widén och Erlandsson (in press) tror att ungdomar inte anser att lyssna på stark musik kan 

vara en så stor risk som andra risktaganden. En anledning till detta tror Bohlin och Erlandsson 

(2007) kan vara att i Sverige fokuseras det mycket på jämställdhet. Detta gör att skillnaderna 

inte är lika stora mellan könen, men de tror att de sociala normerna fortfarande har en stark 

påverkan på ungdomars attityder till riskbeteende (Bohlin & Erlandsson, 2007).  Ajzen (1991) 

påstår att attityder grundas efter vilka erfarenheter personer har, men även i vilka följder som 

personen tror beteendet kan få. Då våra resultat endast visade könsskillnad i frågan om 

konsert, kan det tolkas som ett stöd för Ajzens teori under förutsättning att pojkar och flickor 

numera har mer likartade erfarenheter än innan, även att följderna beteendet får ses som mer 

lika mellan könen.  

Att denna undersökning visar att flickor och pojkar går på diskotek i samma utsträckning kan 

ha att göra med att deras attityder till stark musik nu är lika. Detta kan stärkas med Bohlin och 

Erlandsson (2007) som har sett tendenser till att skillnader i attityder har minskat mellan 

könen. Det senaste årtionde kanske de sociala normerna har ändrats och det har gjort att 

skillnaderna minskar mellan könen när det gäller deras attityd. Som tidigare nämnt har en 

studie av Bohlin och Erlandsson (2007) visat att det finns en viss könsskillnad i hur ofta de 

går på diskotek. De såg att flickor gick oftare på diskotek än vad pojkar gjorde. Bohlin, 

Sorbring, Widén och Erlandsson (in press) tror att en anledning till att ungdomar ofta går på 

diskotek och konsert kan vara att det ses som en social aktivitet. Vårt resultat i denna 

undersökning visade att pojkar och flickor går på diskotek i samma utsträckning (tabell 1). 

Detta kan då kopplas samman med att flickors och pojkars attityder är lika. När det gäller 

konsert har vår studie visat att pojkarna går oftare än flickor (tabell 1). Våra resultat stämmer 

således inte överens med Bohlin och Erlandsson (2007) studie som visat att pojkar och flickor 

går på konsert i samma utsträckning. Den skillnad som de har sett mellan flickor och pojkar är 

att flickor anser att det är mer riskfullt att gå på konsert än vad pojkar gör, men ändå går de i 

samma utsträckning. Även här anser Bohlin och Erlandsson (2007) att normerna påverkar 

ungdomars attityder. Bohlin och Erlandsson (2007) diskuterar möjligheten att flickor 

fortfarande har mer strikta normer än vad pojkar har. Normerna i samhället kanske kan vara 

en anledning till vårt resultat där pojkarna oftare går på konsert än flickorna. Flickor kanske 

inte får gå på konsert i samma utsträckning som vad pojkar får. En annan anledning, som även 

togs upp i metoddiskussionen, kan vara att flera respondenter skrivit att de går på festivaler 

istället för konsert. Detta kan ha påverkat våra resultat och därmed kanske påverkat varför vi 

fått annorlunda resultat än Bohlin och Erlandsson (2007) som inte visade någon könsskillnad i 

hur ofta de går på konsert. Validiteten för frågan om hur ofta man går på konsert kan då vara 

låg eftersom den inte mätt det vi ville mäta. 

De studier som gjorts om konsert och ungdomar behandlar oftast deras 

hörselskyddsanvändning. Widén, Holmes och Erlandsson (2006) rapporterar att 29,7% av 

ungdomar använder hörselskydd på konserter och 11,4% använder hörselskydd på diskotek. 

Ingen könsskillnad fanns i hur ofta ungdomar använder hörselskydd, varken på konsert eller 

på diskotek. Detta stämmer överens med resultat från denna studie där flickor och pojkar 

använder hörselskydd i lika stor utsträckning (tabell 1). I vår studie använde 34,4% 
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hörselskydd i någon utsträckning när de gick på konserter och 9,5% på diskotek, vilket är 

liknande siffror som Widén, Holmes och Erlandsson (2006) fick.  

Vårt resultat visade att det inte fanns någon skillnad mellan flickor och pojkar i barriärer till 

att använda hörselskydd (tabell 1). Studier har visat olika anledningar till flickors och pojkars 

barriärer mot att använda hörselskydd. Enligt Bogoch et al. (2005) och Chung et al. (2005) är 

flera av de billigare öronproppar som finns att köpa mer effektiva på att stänga ute vissa 

frekvenser, vilket kan få ljudet man hör att låta lite annorlunda. Ungdomarna väljer då att inte 

använda hörselskydd för att inte förstöra ljudkvaliteten. Bohlin, Sorbring och Erlandsson 

(2010) tar även upp utseende som en barriär till att, framför allt flickor, väljer att inte använda 

hörselskydd. Denna anledning är att flickor anser att det inte är kosmetiskt tilltalande att 

använda hörselskydd. En annan barriär för att pojkar i sin tur inte använder hörselskydd för att 

det kan minska deras upplevelse av frihet (Bohlin, Sorbring & Erlandsson, 2010). Kanske 

skulle ungdomar använda hörselskydd i större utsträckning om de syntes mindre och 

skyddade hörseln men bevarade musikupplevelsen. Bohlin, Sorbring och Erlandsson (2010) 

anger även att pojkarna väljer att inte använda hörselskydd på diskotek för att det då är 

svårare att uppfatta vad andra säger. Som nämnt tidigare skriver Bohlin, Sorbring, Widén och 

Erlandsson (in press) att ungdomarna inte upplever risker med hörseln som lika allvarliga som 

andra risker. Enligt Rosenstock (1966) beror beteendet av de tre faktorerna: upplevd 

sårbarhet, barriärer i form av effektivitet av åtgärderna och hur allvarligt hälsoproblemet 

uppfattas. Eftersom ungdomarna inte uppfattar riskerna med stark musik som så stora, samt 

att vår studie visar att de har vissa barriärer till hörselskyddsanvändning. Det kan förklara 

varför vissa av ungdomarna utsätter sig för stark musik utan att använda hörselskydd. 

Enligt Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) beror beteendet, i detta fall användning av 

hörselskydd, av tre olika faktorer. Attityd, normer och upplevd kontroll. Detta bygger upp till 

intentioner att använda hörselskydd som i sin tur leder till det faktiska beteendet. Resultaten 

från denna studie visar dock att endast attityder, norm och intentioner har något samband med 

hörselskyddsanvändandet. Upplevd kontroll påverkade alltså inte användandet av hörselskydd 

(tabell 2). En tidigare studie av Quick, Stephenson, Witte och Vaught (2008) om Theory of 

Planned Behavior och hörselskyddsanvändande gjordes i två omgångar. Den studien visade 

att sambandet mellan en persons intention till att använda hörselskydd och det faktiska 

användandet var relativt starkt. De visade även att attityd hade ett samband med intentionerna 

att använda hörselskydd både vid första och andra undersökningstillfället. Detta stämmer 

överens med resultaten från vår studie. Resultatet från Quick et al. (2008) första 

undersökningen visade inget signifikant samband mellan kontroll och en persons intentioner 

att använda hörselskydd. Detta kan ses som att det stämmer överens med vårt resultat till det 

rapporterade användandet av hörselskydd eftersom intentioner och det faktiska användandet 

av hörselskydd i Quick et al. (2008) studie hade ett starkt samband mellan dessa. Efter första 

undersökningen fick försökspersonerna i Quicks (2008) studie information om hörsel och när 

en andra undersökning gjordes såg man att kontroll nu hade ett samband med intentionerna 

till att använda hörselskydd. Även norm hade ett samband med användandet av hörselskydd. 

Vid första undersökningen var norm den faktor som visade det starkaste sambandet till 

hörselskyddsanvändandet. Vid andra undersökningen var det fortfarande ett samband, men 

efter informationen personerna fått mellan undersökningstillfällena var det numera inte längre 

den faktorn med starkast samband (Quick et al., 2008).  Chung et al. (2005) såg att 

intentionerna till att använda hörselskydd ökade när personerna informerades om riskerna 

med att utsätta sig för stark musik. Weichbold och Zorowka (2007) menar dock att 

information inte är tillräckligt för att ändra personers beteende. Kanske hade vårt resultat varit 

annorlunda om respondenterna fått mer information om hörsel och risker med stark musik. 
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Studien visar att kön inte har betydelse för hörselskyddsanvändning, utan snarare att 

psykologiska variabler såsom attityder, norm och intention som har samband med beteendet. 

Genom att ha studerat detta ämne har idéer om framtida forskning skapats. Det är viktigt att 

forskning fortsätter på detta ämne för att se om klyftorna mellan könen börjar minska. Men 

det är även viktigt att studera hur man kan förebygga att ungdomar får hörselskador. Även om 

klyftorna mellan könen håller på att minska så utsätter sig ungdomar fortfarande för stark 

musik. Att förebygga genom att ge information och utbildning om de risker som finns med att 

utsätta sig för stark musik är viktigt. Som tidigare nämnts att vissa studier har visat att 

riskbeteende kan minskas genom att ge information om hörselskador och hur dessa uppstår 

(Chung et al. 2005; Quick et al. 2008). Därmed borde kanske information/undervisning om 

risker med att utsätta sig för stark musik förekomma mer i skolor.  

Fortsatt forskning om hur upplevd kontroll påverkar personers beteende kan behövas. 

Ytterligare ett exempel på fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka Quicks et al. 

(2008) hypotes om att kontroll över beteendet blir viktig först när individen erhållit adekvat 

information om eventuella risker med ett beteende. Med detta menar vi att fler studier ska 

göras där man studerar före och efter information om hörselskador, för att se om upplevd 

kontroll påverkar beteendet. 

Att fortsätta med forskning om ungdomars vanor att gå på konsert och festivaler kan vara 

intressant för att undersöka om det föreligger eventuella könsskillnader. Då vi såg tendenser 

till att ungdomar går mycket på festivaler kan detta vara intressant att titta på då det inte finns 

många studier om detta. 

Vår studie visade att attityder nu börjar jämna ut sig mellan könen och en studie av Bohlin 

och Erlandsson (2007) visade att klyftorna mellan könen i riskbeteende börjar minska. En 

trolig anledning till detta är jämställdheten. Här i Sverige fokuserar man mycket på 

jämställdhet. Kan det vara så att normerna hos ungdomar nu har blivit mer lika mellan könen 

vilket leder till att attityderna jämnats ut? Med jämställdhet som stort ämne kan det vara så att 

det är mer accepterat nu att flickor tar risker än vad det var för bara några år sen. Kan det vara 

så att pojkarna börjar uppvisa mer sårbarhet, eller kanske börjar flickor bli mer macho? Eller 

möts manligt och kvinnligt på mitten? På grund av detta bör forskning inom detta område 

fortsätta, även undersökningar på andra riskbeteenden än just relaterat till stark musik. Detta 

för att se ifall de sociala normerna börjar ändras. 
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Bilaga 1 

Information om medverkan i enkätundersökning om attityd till stark musik. 

 

Hej! 

Vi har en förfrågan till er angående intresse att delta i en enkätundersökning om hörsel och 

attityder till stark musik. Om intresse finns kan vi även informera kort om stark musik och 

dess påverkan på hörseln. 

Vi är två studenter från Örebro universitet som studerar sista terminen på 

audionomprogrammet. Syftet med studien är att undersöka gymnasieungdomars attityder och 

vanor när det gäller exponering för musik som spelas på hög ljudvolym. Deltagandet i studien 

är viktig eftersom forskning visar att hörselskador ökar bland ungdomar. En bidragande faktor 

till detta kan vara ungdomars attityder och inställning till stark musik. 

Vi kommer att studera om det finns skillnader i attityder till stark musik mellan könen och hos 

de som uppger sig ha tinnitus och/eller ljudkänslighet. Vi kommer även undersöka om det 

finns skillnader i riskmedvetenhet av att vistas i starka ljudmiljöer.  

Vi önskar samla in 100-150 enkäter från er skola. Även andra gymnasieskolor kommer att 

delta i undersökningen. Vi kommer inte att jämföra olika skolors resultat. 

Svaren vi får in behandlas konfidentiellt och kommer inte att kopplas ihop med enskilda 

personers svar. Deltagandet är helt frivilligt för eleverna och de kan när som helst avbryta 

deltagandet. 

Vänliga hälsningar 

Mathilda Johansson, johanssonmathilda@hotmail.com, 076-006 8803 

Sara Wessman, sara.wessman@hotmail.com, 070-328 0297 

Handledare 

Stephen Widén 

Fil Dr, psykologi, forskarassistent vid institutet för handikappvetenskap. 

Hälsoakademien, Örebro universitet 

E-post: stephen.widen@oru.se 

Telefon: 019-303 686 



 
 

Bilaga 2 

Attityder till stark musik 

Örebro våren 2011 

Till er som är 15 år och äldre 

Vi är två studenter från Audionomprogrammet på Örebro Universitet som genomför en 

enkätundersökning om ungdomars attityder till stark musik. Ni har härmed möjlighet att delta i denna 

undersökning genom att fylla i denna enkät.   

Syftet med undersökningen är att undersöka gymnasieelevers attityder till stark musik. Detta genom 

att samla in och analysera 200-300 enkätsvar. Det finns inget svar som är rätt eller fel, allas svar är lika 

viktiga. Det är viktigt att du besvarar enkäten så sanningsenligt som möjligt utifrån hur du tycker och 

tänker. Därför är det viktigt att enkäten fylls i självständigt. Ifyllandet av enkäten tar ca 5-10 minuter. 

Alla insamlade enkäter kommer att tilldelas ett kodnummer för att avidentifiera deltagarna. Data 

kommer inte att presenteras så att enskilda individers svar kan identifieras. Efter avslutad 

undersökning arkiveras enkäterna på Örebro Universitet. Inga obehöriga kan ta del av det insamlade 

materialet. 

Medverkan i undersökningen är frivillig och ni har rätt att när som helst avbryta er medverkan. Vill du 

avbryta din medverkan efter att enkäten fyllts i så kontaktar du oss. 

Resultaten kommer att bearbetas statistiskt och kan komma att användas i forskning. Om du är 

intresserad av att läsa den sammanställda uppsatsen, ring eller maila oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mathilda Johansson, johanssonmathilda@hotmail.com, 076-006 8803 

Sara Wessman, sara.wessman@hotmail.com, 070-328 0297 

 

Handledare Stephen Widén 

Fil Dr, psykologi, forskarassistent vid institutet för handikappvetenskap. 

Hälsoakademien, Örebro universitet 

E-post: stephen.widen@oru.se 

Telefon: 019-303 686 

Har du läst informationen och vill ge ditt informerade samtycke? 

  
  Ja, jag har tagit del ovanstående information och vill delta 

      ______________________________          _______________________________ 

      Underskrift        Årskurs 

      

      ______________________________          _______________________________ 

      Namnförtydligande       Program 

 

  Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta 



 
 

Bilaga 3 

Jag är:             Tjej                    Kille 

Hur gammal är du …………..(ange år). 

 

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. 

 Tar helt 

avstånd 

ifrån 

Tar delvis 

avstånd 

ifrån 

Tveksam Instämmer Instämmer 

helt 

1. Musik är som bäst när ljudvolymen är riktigt 

hög. 

     

2. Ljudnivån på diskotek, konserter, pubar och 

klubbar är inget problem för mig. 

     

3. Jag tycker att det är nödvändigt att använda 

hörselskydd på konserter. 

     

4. Jag är beredd att lämna lokalen om jag tycker att 

ljudnivån är för hög.  

     

5. Det är lätt för mig att bortse ifrån en hög 

ljudnivå när jag är på uteställen (exempelvis pubar, 

klubbar etc). 

     

6. Det borde finnas fler lagar och regler kring 

ljudnivåer överallt där musik spelas offentligt. 

     

7. Höga ljudvolymer är en naturlig del av vårt 

samhälle. 

     

8. Jag anser att musik på diskotek och konserter 

ska spelas så högt att den känns i kroppen. 

     

9. Jag tycker att ljudnivån på diskotek skulle 

kännas bättre om den var lägre. 

     

10. För mig är hög ljudnivå inget problem om det 

är musik som jag tycker om. 

     

11. Jag tycker att ljudnivån i samhället i allmänhet 

är för hög. 

     

12. Man bör använda hörselskydd på diskotek och 

konserter. 

     

13. Man måste ta en del risker om man vill uppleva 

något. 

     

14. Att använda öronproppar, upplever jag som ett 

problem, eftersom det blir svårare att höra vad 

andra säger till mig. 

     

15. Det känns obehagligt att använda öronproppar 

eftersom jag upplever ”tryck” i öronen. 

     

16. Jag irriterar mig på öronproppar eftersom de 

känns i vägen. 

     

17. Jag tycker att öronproppar passar dåligt för 

mina behov. 

     

18. Jag använder inte hörselskydd på konserter 

eftersom det förstör musikupplevelsen. 

     

19. Jag har för avsikt att använda hörselskydd i 

miljöer där det spelas högljudd musik. 

     

20. Det är viktigt för mig att ha kontroll över 

ljudvolymen. 

     

21. Jag har alltid med mig hörselskydd om jag går 

på ställen där jag vet att det kan bli hög ljudvolym, 

exempelvis på klubbar, diskotek eller konserter. 

     

22. Jag bedömer att ljudvolymen på diskotek och 

konserter är så hög att den kan orsaka 

hörselskador. 

     

Var god vänd sida! 



 
 

1) Vet du om personer i din närhet som fått problem med sin hörsel på grund av för stark ljudvolym på klubbar, 

diskotek eller konserter?                                                                          Ja                     Nej  

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

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

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

 

1a) Hur många gånger på en månad går du på diskotek?…………………………… .(ange antal ggr). 

1b) Ungefär hur länge varar varje besök?…………………………………………… .(ange i timmar). 

1c) Om du gör en bedömning av hur ofta du använder hörselskydd när du går på diskotek, ungefär hur många 

procent av gångerna använder du hörselskydd? 

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

 

2a) Hur många gånger på ett år går du på konsert? …………………………………. .(ange antal ggr). 

2b) Ungefär hur länge varar varje besök?…………………………………………… .(ange i timmar). 

2c) 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? 

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

 Aldrig 

0% av 

gångerna 

Sällan 

Mindre än 

25% av 

gångerna 

Relativt ofta  

ca: 50% av 

gångerna 

Ofta 

Mer än 50% 

av gångerna 

Alltid 100% 

av gångerna 

1. Hur ofta har du upplevt sus, pip eller ringningar i öronen som 

varat i 24 timmar eller längre efter att du varit på konserter, 

diskotek eller uteställen?    

     

2. Hur ofta blir du orolig på grund av att du har haft sus, pip eller 

ringningar i öronen som varat 24 timmar eller längre, efter att du 

varit på konserter, diskotek eller uteställen?  

     

3. Har du upplevt att du varit lomhörd efter det att du varit på 

klubbar, diskotek eller konserter etc? 
     

4. Har du blivit orolig på grund av att du varit lomhörd efter att 

du varit på klubbar, diskotek eller konserter? 
     

5. Upplever du att du är ljudöverkänslig? 

 
     

6. Upplever du att du lätt blir irriterad av plötsliga ljud? 

 
     

7. Hur ofta upplever du obehag i öronen orsakat av ljud? 

 
     

8. Upplever du att du kan vara ”trött på ljud” efter en vanlig dag? 

 
     

9. Hur ofta har du upplevt att du fått ont i öronen efter att ha varit 

på exempelvis konserter, diskotek eller klubbar? 
     

 

 

Tack för din medverkan! 


