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Sammanfattning: 

Bakgrund: Hörselskador bland ungdomar kommer troligtvis öka och kan bero på den 

riskmedvetenhet, risktagande samt de normer som föreligger i samhället. Det finns en skillnad 

i hörselskyddsanvändning och attityder till stark musik vilket studier visar kan ha ett samband 

med kön och socioekonomisk status. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka gymnasieungdomars attityder till stark musik på 

diskotek och konserter i relation till kön och socioekonomisk status. Vidare är syftet att 

evaluera sambandet mellan variablerna risktagande, riskmedvetenhet, normer och attityder i 

förhållande till hörselskyddsanvändning vid stark musik. 

Metod: En enkätstudie genomfördes bland 240 gymnasieungdomar i åldrarna 16-20 år 

behandlande attityder till stark musik. Enkätens frågor omfattade attityder till stark musik, 

hörselskyddsanvändning, normer till hörselskyddsanvändande, risktagande i bullriga miljöer 

och riskmedvetenhet. 

Resultat: Det föreligger inte någon signifikant skillnad i attityder till stark musik och 

hörselskyddsanvändning hos ungdomar i relation till kön eller socioekonomiska status. 

Variablerna norm, risktagande, riskmedvetenhet och attityder till stark musik har ett samband 

med hörselskyddsanvändning och förklarar tillsammans 25,8% i variationen i 

hörselskyddsanvändningen. Endast variablerna norm och attityder visar ett samband med 

hörselskyddsanvändning. 

Slutsatser: Att könsskillnaden gällande attityder till stark musik håller på att minska kan bero 

på att de sociala normer som finns i samhället håller på att bli mer lika mellan könen.  

Arbetsfördelning: Arbetsfördelningen har delats jämt mellan författarna. 
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1.0 Bakgrund 

 

1.1 Definiering av hörselskada 

En hörselskada kan enligt Arlinger, Hagerman och Ytterling (2001) uppstå av flera olika 

anledningar där bullerexponering via stark musik benämns som en av faktorerna. I örat skiljer 

sig hörselskadan i belägenhet hos individen där åkommor urskiljs genom begreppen 

sensorineural- och konduktiv skada. Smeds och Leijon (2000) beskriver att en konduktiv 

hörselnedsättning oftast beror på problem i ytter- och mellanörat vilket förhindrar ljud att nå 

cochlean som finns lokaliserad i innerörat. En konduktiv hörselnedsättning beror oftast på 

vätska i mellanörat, infektioner, trasig trumhinna eller mellanöresjukdomen otoskleros vilka i 

vanliga fall inte uppstår genom exponering av buller. Dessa tillstånd går oftast att åtgärda 

genom kirurgi eller medicinering till skillnad från en sensorineural hörselnedsättning som 

oftast föreligger sig permanent (Arlinger, Jauhiainen & Hartwig-Jensen, 2007). En 

sensorineural hörselnedsättning är en påverkan på de stereocilier som finns belägna i 

cochlean. Denna hörselnedsättning kan komma plötsligt, tillfällig eller vara progredierande. 

När ljud processeras till cochlean stimuleras stereocilierna och omvandlar ljudet till 

nervimpulser. Dessa nervimpulser skickas sedan till hörselcentrum i hjärnan där de uppfattas 

som ljud. Vid exponering av starka ljud kan dessa stereocilier skadas vilket kan ge en 

permanent påverkan på ljudets styrka och kvalitet hos individen. Jauhiainen, Lind, 

Magnusson, Moore, Osen, och Ulfendahl (2007) beskriver att det är främst de stereocilier som 

är belägna i cochleans främre del, det högfrekventa området, som i första hand tar skada. Om 

reduceringen av de högfrekventa stereocilierna blir tillräckligt stor kan detta ge avkall på 

individens förmåga till taluppfattning samt kommunikationsmöjligheter. Serra et al. (2005) 

visar på att ungdomar som exponeras för stark musik, buller, via tillexempel konserter och 

fester löper en större risk för att få en sensorineural hörselnedsättning.  

 

1.2 Ljudvolym 

Socialstyrelsen har allmänna rekommendationer och råd rörande lokaler och platser där 

individer kan exponeras för höga ljudvolymer. Dessa rekommendationer är skapade för att 

bland annat förebygga hörselnedsättningar samt ohälsa på diskotek och konserter där det kan 

förekomma en hög bullerexponering (SOSFS, 2005:7). På dessa platser bör ljudnivån inte 

överskrida 115 dB och den ekvivalenta ljudnivån 100 dB. Ekvivalent ljudnivå är ett 

medelvärde på ljudexponering över en given tidsperiod som en individ utsätts för (Johansson 
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& Backteman, 2002). Enligt Arbetsmiljöverket, AFS, bör man ej under en arbetsdag på 8 

timmar utsättas för en starkare ljudtrycksnivå än 85 dBA utan att använda hörselskydd. För att 

bedöma hur skadligt ett ljud är för en individs hörsel kan lika energi principen användas. 

Denna princip visar hur mycket ljudenergi som når örat genom att beräkna ljudtrycket i 

kvadrat med exponeringstiden. Om det sker en ökning med 3 dB av den totala ljudtrycksnivån 

kommer den rekommenderade exponeringstiden att halveras (AFS, 2005). En ljudtrycksnivå 

på 100 dBA genererar en lika stor dos buller under 15 minuter som vid en exponering av 85 

dBA under 8 timmar (SOS, 2008). 

 

1.3 Buller 

Det är vanligt att ungdomar interagerar socialt i bullriga miljöer via tillexempel konserter och 

fester där de utsätter sig för en hög exponering av stark musik (Serra et al.,2005. Refererar till 

Babisch et al, 1988; Hellbruck & Schick, 1989; Babisch & Ising, 1994; Ising et al, 1995). 

En definition av buller kan vara ett störande eller ett oönskat ljud. Om ljudet är önskat eller 

uppfattas som buller ligger i den subjektiva aspekten hos individen där valet av aktivitet 

inverkar (Hygge, 2005). Buller, precis som ljud kan definieras som tryckvariationer. Dessa 

kan tillexempel skapas via en svängande yta som ett högtalarmembran. Det föreligger inte 

någon fysisk skillnad på ljud och buller utan skiljer sig i en psykologisk aspekt hos den 

enskilda individen. Buller är således all form av ljud men skiljer sig från musik i aspekten 

önskvärdhet där för hög musik kan uttrycka sig i uppfattning som buller (SOS, 2008). När 

ljudet eller buller blir skadligt och kan ge upphov till en hörselnedsättning har sin grund i 

ljudets intensitet. Det är således ej den subjektiva aspekten om huruvida ljudet är önskat eller 

oönskat som spelar någon roll för uppkomsten av hörselskador. Utöver att stark musik kan ge 

en permanent hörselnedsättning kan även svagare bullernivåer ge upphov till andra 

hörselproblem (Arbetsmiljöverket, 2005). Socialstyrelsen beskriver att kraftigt buller under 

kortare tider även kan ha en inverkan på hörseln i form av en tillfällig hörselnedsättning 

(SOS, 2008).  

 

1.4 Tinnitus och hyperakusis 

Begreppet tinnitus beskrivs som ett kroppsligt självalstrat ljud som skapas utan en extern 

ljudkälla. Tinnitus kan förekomma hos normalhörande samt hos personer med sensorineurala- 

och konduktiva hörselnedsättningar (Arlinger et al., 2001). Smeds och Leijon (2000) 

beskriver att ljudet som uppstår vid tinnitus kan upplevas i olika grader av styrka och 
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definieras inte som en sjukdom utan som ett symptom. Hyperakusis eller ljudkänslighet är när 

individen tolkar normala ljud som obehagligt starka (Andersson, 2005). Roeser, Valente och 

Husford-Dunn (2007) skildrar hyperakusis som en ökad känslighet för ljud hos individen där 

normala ljud kan upplevas som obehagliga. Hyperakusis har enligt Andersson (2005) ofta ett 

samband med cochleära hörselskador. Tinnitus anses även ha ett samband med ljudkänslighet 

vilket kan uppstå ur exponering av buller (Andersson, 2005). 

 

1.5 Hörselskadade 

Enligt Hörselskadades riksförbund, HRF, (2009) har cirka 17,2 procent av Sveriges 

befolkning i åldrarna 16-110 år någon form av hörselnedsättning eller hörselskada. HRF 

(2009) belyser att av denna andel finns det ungefär 3000 ungdomar i åldrarna 16-20 år som är 

registrerade och uppmätta med någon form av hörselskada av hörselvården. Utöver dessa 

3000 ungdomar kan det föreligga ett mörkertal som uppgår utöver det registrerade antalet. 

Statistiska beräkningar gjorda av Statens beredning för medicinsk utvärdering (2003), SBU, 

tyder på att det kan föreligga ett mörkertal på cirka 700,000 individer i åldrarna 16-110 år som 

inte är registrerade inom den svenska hörselvården. HRF (2009) beskriver att det föreligger en 

ökning av hörselnedsättningar och hörselskador bland ungdomar i åldrarna 16-24 år. Denna 

ökning kan bland annat bero på den exponering av stark musik som ungdomar utsätter sig för 

vilket kan ge negativa påföljder på individens hörsel i ett senare skede i livet (Widén, 2006). 

 

1.6 Attityder och normer 

Olsen- Widén och Erlandsson (2004) har påvisat att det föreligger en skillnad hos ungdomar i 

attityder gällande stark musik. Det finns ett samband mellan attityd och normer där normer 

kan påverka vilken attityd som föreligger till stark musik (Ajzen, 1991). Angelöw och 

Jonsson (2000) definierar normer genom att dela in dessa i formella och informella 

beteenderegler som efterföljs genom tillrättavisanden. Formella normer kan anges som 

tillexempel lagar och förordningar för ett land men kan även vara något enkelt som förskolans 

ordningsregler. De formella normerna är oftast anknutna till vilka straffåtgärder som finns 

kopplade till att bryta mot normen. Informella normer beskrivs av Angelöw och Jonsson 

(2000) som outsagda regler. Dessa regler uppehålls inom en viss grupp där rutiner inom 

gruppen styr då de är självklara. Normer kan därför legitimera vad som kan anses vara ”rätt” 

och ”fel” i olika situationer berörande samhället och den mänskliga samvaron. Ajzen (1991) 

beskriver att subjektiva normer även har en inverkan på det mänskliga beteendet. Ungdomar 
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väger in andras uppfattningar av ett visst beteende och gör en förändring av det egna 

beteendet som tillexempel vilken attityd som föreligger till stark musik. Attityder kan enligt 

Angelöw och Jonsson (2000) beskrivas som ett begrepp varpå innehåller tre viktiga 

komponenter vilka är en kognitiv-, affektiv- och handlingsdel. Den kognitiva komponenten 

behandlar vilka föreställningar eller idéer en individ besitter gällande en viss situation eller en 

särskild individ. Utifrån denna komponent bygger individen en viss värdering runt tillexempel 

en situation. Denna situation grundar sig i individens föreställningar och idéer vilket leder till 

en känsla. Den känsla som framkallas ur tanke och kunskapskomponenten påverkar vilken 

angelägenhet individen har till ett specifikt handlande i en viss situation. Bogoch et al. (2005) 

visar att ungdomar utsätter sig i en större utsträckning för stark musik trots att de har kunskap 

om de risker som är förknippade med stark musik. Attityder kan vara en av flera tänkbara 

förklaringar till att ungdomar utsätter sig för risker, trots relativt god kunskap med riskerna av 

ett handlande (Widén, 2006). 

 

1.7 Theory of planned behavior  

Det finns olika modeller som har utformats för att kunna förutse en persons beteende utifrån 

dess attityd. Ajzen (1991) benämner beteendemodellen Theory of planned behavior, TPB, 

som en modell där man utifrån en persons attityd, subjektiva normer och upplevd 

beteendekontroll kan förutse en individs beteende. Ajzen (1991) menar att det finns vissa 

faktorer som inverkar på sannolikheten till att en individ utför ett visst beteende. Om 

individen innehar en viss attityd och har till syfte att utföra ett beteende samt uppfattar 

omgivningens attityd till beteendet som bekräftande är sannolikheten stor att individen utför 

beteendet. Detta har även påvisats i en studie av Quick, Stephenson, Witte och Vaught (2008) 

där man bland annat funnit ett samband mellan individens hörselskyddsanvändning och den 

beteendemässiga avsikten att handla på ett visst sätt. Studien visade även att TPB bland annat 

kunde förklara användandet av hörselskydd genom de subjektiva normerna som förekom hos 

respondenterna. 

 

1.8 The Health Belief Model 

En individs beteende går även att undersöka genom The Health Belief Model, HBM. Denna 

modell kan ge en förklaring till individers risktagandebeteende utifrån vilken inverkan 

beteendet har på individens hälsa (Rosenstock, 1966). Enligt Becker (1984) bygger HBM på 

hur individen uppfattar ett beteende med avseende på fördelar, nackdelar och genomförbarhet. 
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Individen bildar en subjektiv uppfattning runt beteendets allvarlighet, hur ohälsosamt det är, 

hur genomförbart det är, fördelar med beteendet, omgivningsfaktorer samt eventuella 

barriärer. Om en individ uppfattar sitt beteende som skadligt väger individen detta mot de 

eventuella fördelarna, hur genomförbart individen anser att det är samt de möjliga barriärer 

som kan uppstå genom en åtgärd. Rosenstock (1966) beskriver att om personen anser att 

åtgärderna för det skadliga beteendet inte är effektiva skapas barriärer vilket resulterar i att 

beteendet kvarstår och syftar på att det oftast krävs uppkomna besvär för att åtgärden skall 

kvarstå. 

 

1.9 Socioekonomisk status 

Adler et al. (1994) beskriver att det har påvisats ett samband mellan en individs 

socioekonomiska status (SES) och dess hälsa. Begreppet SES klassificerar individens 

socioekonomiska status genom olika beräkningar av dess yrke, sociala status, inkomst, 

utbildning samt yrkesförfattning. För att beräkna en individs SES kan Hollinghead Four 

Factor Index of Social Status användas (Broberg, 1992). Forskning visar att det finns en 

skillnad i ungdomars attityder och normer till stark musik i betraktelse av individens SES och 

kön (Bohlin & Erlandsson, 2007; Olsen- Widén & Erlandsson, 2004b). Det har även påvisats 

att ungdomar med lägre SES har mer positiv attityd till buller och använder hörselskydd i en 

mindre utsträckning. Studien visade även att flickor och personer med en högre SES använder 

hörselskydd i en större utsträckning då de uttryckte en större oro för att skada hörseln vid 

exponering av buller (Olsen- Widén och Erlandsson, 2004b). 

 

1.10 Problemområde 

Bohlin, Sorbring, Widén och Erlandsson (2011) skildrar att samhället konstant bidrar med 

upplysningar till ungdomar beträffande riskfyllda aktiviteter. Samhällsinformation har visat 

sig ha en begränsad effekt på ungdomars risktagande. Det föreligger således en kunskap om 

hälsorisker gällande bullerexponering hos ungdomar, men detta återspeglar sig inte i dess 

attityd eller att de skyddar sig mer (Bogoch, House och Kudla, 2005). En förklaring till detta 

kan enligt Bohlin et al. (2011) vara att bullexponering inte framställs som ett lika stort 

risktagande moment i samhällsdebatten och anses således som mindre riskfyllt än andra 

risktagande moment. Olsen- Widén och Erlandsson (2004b) beskriver att pojkar har en mer 

positiv attityd till stark musik än vad flickor har och är enligt Widén, Holmes och Erlandsson 

(2006) mindre benägna att använda hörselskydd. Bohlin och Erlandsson (2007) visar att även 
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om kvinnor uttrycker en större oro för att skada hörseln vid bullerexponering i form av stark 

musik vistas de trots detta i bullriga miljöer i samma utsträckning som männen. Det har även 

visat sig att individer som upplevt någon form av hörselproblem är mer benägna att använda 

hörselskydd (Olsen- Widén & Erlandsson, 2004b). Detta skildras även i beteendemodellen 

HBM (Rosenstock, 1966) där uppkomna negativa konsekvenser av ett hälsorisktagande har en 

negativ inverkan på individens attityd.   

 

Denna studie inriktar sig på gymnasieungdomar då exponering för stark musik blir vanligare 

under den senare delen av tonåren. Detta kan bero på att ungdomar passerar den åldersgräns 

som krävs för att få tillträde till vissa pubar, konserter, uteställen och andra sociala miljöer. 

Hörselskador hos ungdomar kommer troligtvis att öka på grund av ökad exponering av 

fritidsbuller, såsom stark musik i samband med olika aktiviteter (Widén, 2006). 

 

2.0 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka gymnasieungdomars attityder till stark musik på diskotek 

och konserter i relation till kön och socioekonomisk status. Vidare är syftet att evaluera 

sambandet mellan variablerna risktagande, riskmedvetenhet, normer och attityder i 

förhållande till hörselskyddsanvändning vid stark musik. 

 

2.1 Frågeställningar  

Finns det någon skillnad i gymnasieungdomars attityder till stark musik i relation till kön? 

 

Finns det någon skillnad i gymnasieungdomars attityder till stark musik i relation till 

socioekonomisk status? 

 

Finns det någon könskillnad gällande användandet av hörselskydd på diskotek och konsert? 

 

Finns det några socioekonomiska skillnader med avseende på användandet av hörselskydd? 

 

Har variablerna risktagande, riskmedvetenhet, normer och attityder ett samband med graden 

av hörselskyddsanvändning? 
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3.0 Metod 

Datainsamlingen skedde tillsammans med en annan examinationsarbetsgrupp inom samma 

projekt.   

 

3.1 Urval 

Under undersökningens gång har det funnits en strävan efter att få en spridning på olika 

gymnasieskolors studieinriktningar samt en blandning mellan teoretiska och praktiska 

program. Detta gjordes för att eftersträva en jämn könsfördelning och en god variation av SES 

i stickprovet. Inklusionskriteriet för att få ingå i studien var att respondenten skulle vara 

gymnasiestuderande i åldern 16-20 år. Exklusionskriterierna för urvalet omfattade individens 

kognitiva färdighet till att fylla i enkäten under en begränsad tid. Denna studie strävade efter 

ett urval på 300 gymnasieungdomar. Sammanlagt besvarade 240 gymnasieungdomar enkäten 

(Tabell1) varpå 110 pojkar och 106 flickor. Av dessa var det 24 personer som valde att inte 

delta i studien. Det skickades sammanlagt ut 440 enkäter varpå 240 returnerades till 

undersökningsledarna. Det var fyra gymnasieskolor som deltog i undersökningen. Tabell 1 

visar på en deskriptiv översikt över antal utskickade och tillbaka skickade enkäter. Vidare 

visar tabellen frekvens av ej tillbaka skickade enkäter samt valet till deltagande hos 

respondenten på respektive skola.  

 

Tabell 1. Deskriptiv översikt över utskickade enkäter 

fördelat på skolor.  
   Utskickade Kom tillbaka Kom inte tillbaka Delta Inte delta 

Örebro 240 100 140 87 13 

Uppsala 50 50 0 46 4 

Eskilstuna 90 61 29 54 5 

Västerås 60 29 31 27 2 

 

3.2 Mätinstrument 

Mätinstrument bestod av en enkät (Bilaga 1) som behandlade gymnasieungdomars attityd till 

stark musik och användandet av hörselskydd i relation till kön och socioekonomisk status. 

Enkäten har tidigare använts av Widén, Bohlin och Johansson (2011) där Youth Attitude 

towards Noise Scale (YANS) validerats. En fullständig validering av enkäten har gjorts av 

Widén (2006). Enkäten behandlar frågor omfattande risktagande, riskmedvetenhet samt 

normer vad gäller hörselskyddsanvändning. Enkäten omfattade även frågor gällande barriärer 

mot att använda hörselskydd, det vill säga upplevda hinder till att använda hörselskydd. 
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Enkäten inleds med frågor om respondentens kön, ålder och programinriktning. Detta följs 

sedan av fyra frågor vilket behandlar vilken socioekonomisk status, SES, som föreligger. 

Denna studie mäter gymnasieungdomarnas SES genom den utbildningsnivå föräldrarna 

innehar. Enkäten följs sedan av 27 frågor som besvarades utifrån en femgradig lichterskala 

med svarsalternativen: Tar helt avstånd ifrån, Tar delvis avstånd ifrån, Tveksam, Instämmer 

och Instämmer helt. I denna studie mättes attityder till stark musik med delar av 

mätinstrumentet YANS. YANS består ursprungligen av 19 frågor varpå denna studies enkät 

använde 11 av dessa för att mäta gymnasieungdomars attityder till stark musik. YANS övriga 

frågor användes inte då de inte behandlar attityder till stark musik (Widén, 2006). Det fanns 

fem frågor i enkäten som var avsedda att mäta upplevda barriärer till att använda hörselskydd. 

Dessa är utformade efter beteendemodellen Health Belief Model, HBM. Enkäten bestod även 

av frågor vilket mäter variablerna risktagande och riskmedvetenhet. Dessa variabler mättes 

med hjälp av frågor från en förkortad version av Risk perception index, RPI. Enkäten omfattar 

även frågor som är utformade efter TPB vilket mäter normer, attityd, samt beteendekontroll 

hos individerna. För att utvärdera mätinstrumentets reliabilitet användes Cronbach`s Alpha 

(Widén, Bohlin & Johansson, 2011). Frågor i enkäten behandlande attityd (YANS) (11 item, 

α=0,80) uppvisade god reliabilitet genom Cronbach`s Alpha. Den förkortade versionen av 

mätinstrumentet RPI (6 item, α=0,61) uppvisade en lägre reliabilitet.  

 

Den andra delen av enkäten inleds med frågor som behandlar respondentens hörselstatus.  

Dessa frågor mäter om individen redan har en konstaterad hörselnedsättning, om individen 

har tinnitus samt om personer i dess närhet har fått problem med hörseln efter exponering av 

stark musik. Vidare behandlar enkäten hur frekvent respondenterna går på krogar, diskotek 

och konserter samt exponeringstiden för varje besök. Enkäten omfattade även frågor rörande 

hur ofta individen använder hörselskydd. Detta mättes i en 11 gradig skala från 0-100%. 

Enkäten avslutas med nio frågor gällande hörselsymptom med svarsalternativen: Aldrig 0% 

av gångerna, Sällan Mindre än 25% av gångerna, Relativt ofta ca: 50% av gångerna, Ofta Mer 

än 50% av gångerna och Alltid 100% av gångerna. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Rektorer kontaktades via telefon och sedan skickades ett informationsbrev (Bilaga 2) 

innehållande syfte och tillvägagångssätt ut via e-post till fyra gymnasieskolor i Sverige. Detta 

gjordes för att erhålla ett godkännande gällande insamlandet av data hos respondenterna samt 
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för att skaffa samtycke för studiens genomförande vid respektive skola. De gymnasieskolor 

som studien omfattar valdes ut efter huruvida de var villiga att delta eller ej samt den 

tidsperiod det tog från kontakt till att få ett godkännande av medverkan i studien. Efter 

godkännande bestämdes det tillsammans med rektor att enkäterna skulle skickas ut. Enkäterna 

delades ut av rektorer och lärare på respektive skola. De respondenter som valde att delta i 

undersökningen fick ett skriftligt missivbrev (Bilaga 3). Missivbrevet innehöll studiens syfte 

och informerade att deltagandet i studien var frivilligt. Insamlandet av enkäterna tog två 

veckor. Insamlandet av enkäterna skedde på samma sätt av båda examinationsgrupperna. 

Antalet enkäter blev totalt 240 stycken varpå 150 insamlades av den andra 

examinationsgruppen. 

 

3.4 Bearbetning och analys 

Data från urvalet (N=240) kodades i Statistical Package for the Social Sciences 20.0, SPSS. 

Den första delen av mätinstrumentet som innefattade 27 frågor var mätta på en lichterskala. 

Dessa kodades in efter svarsalternativen 1-5 varpå 1 Tar helt avstånd ifrån och 5 Instämmer 

helt. Om respondenten angav alternativen 4-5 indikerade detta en mer positiv inställning till 

frågeställningen, 1-2 belyste en mer negativ syn och 3 en neutral/tveksam inställning till 

ämnet. Deskriptiva tabeller konstruerades för att beskriva de olika variablernas medelvärde, 

könsfördelning, antal, standardavvikelse och socioekonomisk status (Tabell 2; Tabell 3; 

Tabell 4). Medelvärdet för variablerna norm, risktagande och riskmedvetenhet uttryckte sig i 

en skala från 1-5 där värdet 5 påvisade att respondenten instämmer helt till frågan. 

Medelvärdet för attityd uttryckte sig i samma skala där svarsalternativet 5 visade på en 

negativ attityd till stark musik. Frågorna 3, 4, 6, 9 och 11 omkodades innan summavariabel 

(indexvariabel) beräknades då det var formulerade reversibelt men i samma skala där 1 visade 

på en negativ attityd till stark musik.  

 

Den andra delen av mätinstrumentet (Bilaga 1) inleds med frågor behandlande respondentens 

hörselstatus och tinnitus. Dessa kodades in 1 för ja och 2 för nej. Hur frekvent individen 

använde hörselskydd på diskotek och konserter uttryckte sig i en 11 gradig skala där 0% 

påvisade en obefintlig hörselskyddsanvändning och där 100% visade på en konstant 

hörselskyddsanvändning. Detta kodades in 0-10 samt 11 för de som aldrig går på diskotek 

eller konsert. I studiens två sista frågeställning har frågorna gällande hörselskyddsanvändning 

på diskotek och konserter slagits samman för att kunna utvärdera i vilken utsträckning 
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hörselskydd generellt används. För att undersöka om det fanns någon skillnad i 

gymnasieungdomars attityder till stark musik i relation till kön användes T-test för oberoende 

grupper. ANOVA för oberoende grupper användes för att undersöka om det fanns någon 

skillnad i gymnasieungdomars attityder till stark musik i relation till dess socioekonomiska 

status. T- test för oberoende grupper användes för att evaluera skillnaden mellan könen och 

hörselskyddsanvändning på diskotek och konsert. Skillnader mellan variablerna 

hörselskyddsanvändning och SES undersöktes genom användandet av ett chi-2 test. För att 

analysera sambandet mellan variablerna attityder, norm till hörselskyddsanvändning, 

risktagande och riskmedvetenhet användes multipel regressionsanalys.  

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskning som bedrivs i Sverige måste följa vissa bestämmelser för att få genomföras och 

måste därför uppnå de forskningsetiska kraven som är stadgade (SOSFS 2003:460). Lagen 

beskriver under 13 § och 16 § att information gällande studien och samtycke skall tillämpas 

för att få bedriva studien.  Studiens författare anser att det inte föreligger form av risk för 

deltagarna som beskrivs under § 16. Detta då studien mäter attityder till stark musik och 

jämför kön och socioekonomisk status samt variablerna risktagande, riskmedvetenhet och 

normer. Respondenterna informerades gällande studiens syfte samt deltagandets anonymitet 

via ett missivbrev (Bilaga 3). Studien omfattade även exklusionskriterier vilket behandlade 

individens frivillighet till deltagande i undersökningen. Undersökningsledarna krävde ett 

skriftligt samtycke från respondenterna via ett missivbrev. Respondenterna i studien fick 

avbryta sin medverkan med direkt verkan utan grund (SOSFS, 2003:460). Bell (2006) 

beskriver att det är viktigt att ge respondenterna information om studien i ett tidigt skede då 

man vill att deltagarna skall kunna grunda ett gott beslut gällande medverkan i studien. Innan 

påbörjandet av studien skickades ett informationsbrev ut till respektive rektor. Bell (2006) 

beskriver detta som tydlighet och att det bör finnas för att uppfylla den forskningsetiska 

överenskommelsen. Med anledning av att socioekonomisk status kan vara ett känsligt ämne 

behandlades den insamlade datan konfidentiellt där deltagarna skyddades med anonymitet 

vilket förespråkas av Denscombe (2004). 
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4.0 Resultat 

Denna studies resultat inleds med en deskriptiv tabell. Attityder, hur ofta man använder 

hörselskydd på diskotek och konsert, risktagande, riskmedvetenhet och normer fördelat på 

kön redovisas deskriptiv i tabell 2.  

Tabell 2. En deskriptiv översikt över variabler fördelat på kön. 
  Variabel Kön N Total (N) M Total (M) Sd 

Attityder Flickor 49% (100) 
203 

3,40 
3,44 

0,62 

  Pojkar 51% (103) 3,48 0,63 

Hur ofta använder du 

hörselskydd på diskotek? (%) 

Flickor 59,7% (58) 
97 

4,00 
5,60 

1,27 

Pojkar 40,3% (39) 7,20 1,98 

Hur ofta använder du 

hörselskydd på konsert? (%) 

Flickor 53,8% (84) 
156 

20,60 
23,70 

3,11 

Pojkar 46,2% (72) 26,80 3,75 

Risktagande Flickor 49% (106) 
216 

3,34 
3,51 

1,14 

  Pojkar 51% (110) 3,68 1,06 

Riskmedvetenhet Flickor 48,8 %(103) 
211 

3,38 
3,20 

0,64 

  Pojkar 51,2% (108) 3,02 0,70 

Normer Flickor 49,3% (106) 
215 

2,81 
2,65 

1,16 

  Pojkar 51,7% (109) 2,49 1,22 

 

Gymnasieungdomars attityder till stark musik i relation till kön 

Det var 103 pojkar och 100 flickor som besvarade frågorna behandlande attityder till stark 

musik (Tabell 2). Resultatet av analysen visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan könen beträffande dess attityd till stark musik. Medelvärdet för flickor är 3,4091 och 

för pojkar 3,4828 (Tabell 2). Resultatet visar att respondenterna i studien i genomsnitt har en 

mer ”tveksam” attityd till stark musik.  

 

 

Gymnasieungdomars attityder till stark musik i relation till socioekonomisk 

status 

Det var totalt 198 individer som besvarade frågorna behandlande föräldrarnas SES (Tabell 3) 

samt frågor rörande attityder till stark musik. Analysen visar att det ej föreligger någon 

signifikant skillnad mellan grupperna med olika utbildningsnivåer.  

 

Tabell 3 visar en deskriptiv översikt över variablerna socioekonomisk status och attityder till 

stark musik. Tabellen visar kombinationer av utbildningsnivå, antal respondenter, medelvärde 

samt standardavvikelse. Den visar även att de med en hög utbildningsnivå var av majoritet 
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(51,51%) i stickprovet och med ett liknande medelvärde i jämförelse med de övriga 

grupperna.  

 

Tabell 3. En deskriptiv översikt över variablerna SES och attityder (N=198) 

  Utbildningsnivå SES N Total (N) M Total (M) Sd 

Båda föräldrarna grundskola Låg 8 (4,04%) 
29 

(14,64%) 

3,46 

3,46 
0,73 

En förälder grundskola en 

förälder gymnasium. 
Låg 21 (10,60%) 3,46 

0,56 

Båda föräldrarna gymnasium Medel 56 (28,28%) 
67 

(33,83%) 

3,50 

3,45 
0,72 

En förälder grundskola en 

förälder högskola/universitet 
Medel 11 (5,55%) 3,40 

0,70 

En förälder gymnasium en 

förälder högskola/universitet 
Hög 47 (23,73%) 

102 

(51,51%) 

3,40 

3,43 
0,64 

Båda föräldrarnas 

högskola/universitet 
Hög 55 (27,77%) 3,47 

0,55 

 

 

Användandet av hörselskydd på konsert och diskotek i relation till kön 

Det var 58 flickor och 39 pojkar som besvarade frågan i vilken utsträckning man använder 

hörselskydd på diskotek (Tabell 2). Utöver detta var det totalt 113 som angav att de aldrig går 

på diskotek. Frågan som besvarar hur frekvent gymnasieungdomar använder hörselskydd på 

konserter besvarades av 84 flickor och 72 pojkar (Tabell 2). Förutom dessa 156 respondenter 

var det totalt 54 som uppgav att det aldrig går på konsert. T-testet visar att det inte finns någon 

signifikans skillnad mellan könen gällande graden av hörselskyddsanvändning på diskotek 

eller konserter. Resultatet visar att respondenterna i snitt använder hörselskydd 5,6% av 

gångerna när de går på diskotek och 23,7%  på konserter. 

 

Socioekonomiska skillnader med avseende på användandet av hörselskydd 

Det var totalt 156 respondenter som besvarade frågor rörande hörselskyddsanvändning 

(Tabell 4) och utbildningsnivå varav dessa var det 84 flickor och 72 pojkar. Analysen visade 

på att det ej föreligger någon signifikant skillnad mellan de individer vars föräldrar har en låg 

utbildningsnivå kontra föräldrar med en högre utbildningsnivå. Antal och procentsatser för 

grupperna med olika utbildningsnivåer presenteras i tabell 4.  
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Tabell 4. En deskriptiv översikt över variablerna SES och hörselskyddsanvändning  

Utbildningsnivå SES 

Använder ej 
hörselskydd 

(N) 

Använder 
hörselskydd 

(N) Total (N) 

Båda föräldrarna grundskola Låg 6 (3,9%) 2 (1,3%) 8 

En förälder grundskola en förälder gymnasium. Låg 9 (5,8%) 7 (4,5%) 16 

Båda föräldrarna gymnasium Medel 29 (18,9%) 16 (10,4%) 45 

En förälder grundskola en förälder högskola/universitet Medel 4 (2,6%) 5 (3,2%) 9 

En förälder gymnasium en förälder högskola/universitet Hög 22 (14,2%) 13 (8,4%) 35 

Båda föräldrarnas högskola/universitet Hög 3 (8,4%) 28 (18,2%) 41 

Total (N)   83 (54%) 71 (46%) 154 

 

Sambandet mellan risktagande, riskmedvetenhet, normer och attityder till 

hörselskyddsanvändning 

Analysen visar att de oberoende variablerna norm, risktagande, riskmedvetenhet och attityder 

tillsammans kan förklara 25,8% av variationen i hörselskyddsanvändning. Resultatet från 

analysen visar att de oberoende variablerna norm och attityder är signifikanta (Tabell 5). De 

resterande variablerna risktagande och riskmedvetenhet är inte signifikanta och därav ingen 

inverkan på graden av hörselskyddsanvändning. Den oberoende variabeln norm visar att 

respondenterna i studien använder hörselskydd i en större utsträckning ju mer man instämmer 

med frågan om hörselskydd bör användas på diskotek och konserter. Analysen visar även att 

den oberoende variabeln attityder har ett samband med hörselskyddsanvändning. Detta 

förklaras genom att ju mer negativ attityd respondenten har till stark musik desto mer 

sannolikt är det att individen använder hörselskydd. 

Tabell 5 Multipel regressionsanalys över de oberoende variabler med samband till hörselskydd. 

N=76 B Beta R R square 

Adj. R 

Square F Sig. 
      

,545
a
 ,298 ,258 7,518 

  

Normer ,450 ,285         ,012 

Risktagande ,193 ,118       

 

,261 

Riskmedvetenhet ,298 ,121         ,272 
Attityder -,945 -,327         ,005 
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Bortfall 

Tabell 6. En deskriptiv översikt över variabler fördelat på internt och externt 

bortfall.  

Variabel N Internt bortfall Externt bortfall 

 Attityder 
203 15 

24 

   

 
Hur ofta använder du 

hörselskydd på diskotek? 
97 6 

 

 
Hur ofta använder du 

hörselskydd på konsert? 
156 6 

 

 Risktagande 
216 0 

   

 Riskmedvetenhet 
211 5 

   

 Normer 
215 1 

   

 
Vid inkodningen av data i SPSS 20.0 var det en del frågor med ett större bortfall än andra 

(Tabell 6). Utifrån variablerna som berör studiens frågeställningar har frågor gällande 

attityder till stark musik visat sig ha ett större totalt internt bortfall (15,4%) än övriga 

variabler. Samtliga attityd frågor hade ett liknande internt bortfall, mindre än fyra. Frågor 

behandlande variablerna norm, risktagande och riskmedvetenhet hade ett internt bortfall på 

under tre på vardera fråga. Ett flertal interna bortfall har dock registreras på frågorna 

berörande hörselskyddsanvändning på diskotek och konsert. 

 

5.0 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Till denna studie valdes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Ett alternativ 

till att utföra studien hade kunnat vara att intervjua gymnasieungdomar för att undersöka dess 

attityder till stark musik. Anledningen till varför denna studie valde att använda en enkät 

framför en intervju var på grund av att författarna saknade kunskap i ämnet gällande 

intervjuer. Detta hade kunnat bidra till ett missvisande resultat samt ett felaktigt utförande av 

insamlingen gällande information från respondenterna.  

 

Svarsfrekvensen varierade mellan de skolor som deltog i undersökningen. Av de fyra skolorna 

som deltog i undersökningen var det en gymnasieskola i Uppsala med praktiska program som 

bidrog med den högsta svarsfrekvensen (100%). De resterande gymnasieskolorna i Västerås 
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(51,6%), Eskilstuna(67,7%) och Örebro (41,6%) var teoretiska program. Samtliga deltagande 

skolor förutom Örebro uppvisade dock en acceptabel svarsfrekvens på över 50%. Detta då 

Trost (2007) benämner att en acceptabel svarsfrekvens bör ligga mellan 50-75% i 

enkätundersökningar. Svarsfrekvensen hade kunnat vara högre om undersökningsledarna hade 

varit på plats och delat ut enkäterna istället för att skicka dem via brev till skolornas rektorer. 

Rektorerna för respektive skola delade ut enkäterna vilket kan bidragit till att respondenterna 

känt sig tvingade till deltagande i undersökningen och därav eventuellt skapat en 

beroendeställning. Detta strider mot de forskningsetiska kraven (SOSFS, 2003:460) och hade 

kunnat förhindras genom att undersökningsledarna varit på plats för att förebygga ett 

eventuellt maktförhållande mellan respondent och rektor/lärare. För att främja anonymitet och 

frivillighet till deltagande hade undersökningsledarna kunnat samla respondenterna utan lärare 

och rektorer för att delge nödvändig information. Vidare skulle varje enskilds respondents 

svar förseglas i ett anonymitetsbrev för att förhindra obehöriga att ta del av den enskilda 

individens svar. Att vara på plats hade även kunnat motivera fler respondenter till att delta i 

undersökningen och därigenom bidra till en högre svarsfrekvens (Trost, 2007). En annan 

faktor till det externa bortfallet (24st) kan ha varit enkätens storlek då den omfattade fler 

frågor än vad som behövdes för att besvara denna studies syfte och frågeställningar. Kylén 

(2004) menar att enkätens storlek har en inverkan till valet av deltagande hos respondenterna. 

Mätinstrumentets storlek grundar sig i att datainsamlingen skedde tillsammans med en annan 

uppsatsgrupp inom samma projekt med en annan inriktning och krävde därav ett större antal 

frågor.  

 

Denna studies resultat visar på ett visst internt/externtbortfall där variabeln attityd var av 

majoritet. Anledningen till varför variabeln attityd hade det största totala och interna bortfallet 

kan bero på att attityd frågorna (fråga 1-11) var av majoritet. Ett flertal interna bortfall har 

dock registreras på frågorna berörande hörselskyddsanvändning på diskotek och konsert. Ett 

högre internt bortfall på dessa frågor kan bero på att vissa respondenter är under 18 år och har 

därför ett begränsat tillträde till nattklubbar, diskotek och i vissa fall konserter. En annan 

anledning till varför dessa frågor har ett högre internt bortfall kan bero på frågornas 

formulering av svarsalternativen och kan därför skapat en osäkerhet hos respondenten. Andra 

svarsalternativ hade kunnat underlätta för respondenten då det kan vara svårt att bedöma på en 

skala 0-100% hur ofta man använder hörselskydd. En annan faktor som kan spela in är att 

respondenterna kan ha svårt att tyda vad som menas med diskotek, det vill säga pubar, 
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nattklubbar med mera. Ordet diskotek skulle kunna bytas ut mot fester då 133 av 

respondenterna var under 18 år och har därav en större erfarenhet av fester än av diskotek. En 

fråga rörande festivaler hade kunnat bidra till en högre svarsfrekvens gällande 

hörselskyddsanvändning. Då detta kan ha väckt osäkerhet hos respondenten om vad som 

räknas som konsert. Bortfallet tros inte påverka denna studies resultat då majoriteten av 

grupperingar varit jämna (Esaiasson, 2007; Statistiska centralbyrån, 1997). Frågeställningarna 

rörande SES kan dock påverkats av bortfallet, då grupperingar av SES visat sig vara ojämna 

och kan skapat en felaktig bild av resultatet rörande SES.  

 

I denna studie beräknades respondentens socioekonomiska status genom föräldrarnas 

utbildningsnivå. Olsen-Widén och Erlandsson (2004b) använde sig utav Hollingshead four 

factory index för bestämma urvalets SES. I deras diskussion togs det upp att en anledning till 

varför det blev ett visst bortfall. Detta kunde bero på att en del av respondenterna inte kunde 

besvara frågan gällande vilket yrke föräldrarna hade. Vidare diskuterades frågan om att endast 

använda utbildningsnivå för att bestämma SES (Olsen-Widén och Erlandsson, 2004b). I 

denna studie användes enbart utbildningsnivå för att säkerställa ett mindre bortfall. För att 

utvärdera vilken reliabilitet mätinstrumentet hade användes Cronbach`s Alpha. Tidigare 

studier har fått en god reliabilitet genom Cronbach`s Alpha på områdena YANS (n=11, 

α=0,81) och RPI (n=14, α=0,81) (Widén, Bohlin & Johansson, 2011). Denna studie fick ett 

liknande Cronbach`s Alpha värde på området YANS (n=11, α=0,80) men ett lägre värde på 

RPI (n=6, α=0,61). Detta kan bero på att denna undersökning använde sig av en förkortad 

version av RPI där endast 6 av 14 frågor använts och minskade därav dessvärre 

mätinstrumentets reliabilitet. Syftet med att använda en förkortad version av RPI var att 

minska enkätens storlek (Kylén, 2004). Denna studies resultat gällande RPI kan påverkats av 

Alpha värdet och kan därav minskat trovärdigheten i dessa frågor.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka gymnasieungdomars attityder till stark musik i relation 

till de oberoende variablerna kön och socioekonomiska status. Syftet innefattade även att 

evaluera sambandet mellan variablerna risktagande, riskmedvetenhet och normer till 

hörselskyddsanvändning vid stark musik. Författarna av denna studie hade en hypotes om att 

resultatet skulle spegla en skillnad mellan variabeln attityder till stark musik i relation till kön 

och socioekonomisk status. Vidare förväntades en könsskillnad vad gäller 
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hörselskyddsanvändning då tidigare forskning påvisat detta (Widén, Holmes & Erlandsson, 

2006). Resultatet för sambandet mellan attityd till hörselskyddsanvändning betraktade 

författarna skulle ha den största inverkan på användandet av hörselskydd. Detta då det 

påvisats finnas ett samband mellan attityd till stark musik och användandet av hörselskydd 

(Widén, 2006). Vidare bedömdes variabeln norm som en faktor vilket förväntades ha ett lägre 

samband till hörselskyddsanvändning än risktagande och riskmedvetenhet.  

 

Attityder till stark musik i relation till kön 

Denna studie visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan könen hos 

gymnasieungdomar med avseende i attityder till stark musik. Resultatet av denna studie 

speglar därav inte det resultat som påvisas i Widén, Holmes och Erlandssons (2006) studie. I 

deras studie påvisas att det finns en signifikant skillnad mellan amerikanska och svenska 

ungdomars attityder till hörselskyddsanvändning i avseende till kön. Studien visar att män 

från USA och svenska män utsätter ungefär i samma utsträckning för stark musik men att 

amerikanska män hade en mer positiv attityd till stark musik. Det fanns även en skillnad 

mellan svenska flickors och pojkars attityd till stark musik. Undersökningen visar att svenska 

flickor hade en mer negativ attityd än svenska pojkar till stark musik. Denna studie kan ha ett 

samband med Bohlin och Erlandssons (2007) studie där de påvisar att klyftan mellan könen 

gällande attityder till stark musik håller på att minska. En bidragande faktor till detta kan vara 

att de sociala normer som finns i samhället börjar bli mer lika mellan könen och därav en mer 

lik attityd. Detta speglar även den diskussion Bohlin och Erlandsson (2007) för gällande hur 

sociala normer påverkar attityden till stark musik. Skillnader mellan variablerna kön och 

attityd till stark musik är relevanta att undersöka då Widén, Holmes och Erlandsson (2006) 

påvisar en signifikant skillnad mellan könen medan Bohlin och Erlandsson (2007) visar på att 

klyftorna minskar. Detta kan väcka en hypotes om att könsmässiga attitydskillnader håller på 

att jämnas ut. En positiv attityd till stark musik bidrar till ett mindre användande av 

hörselskydd och kan därav bidra till framtida hörselsymptom (Widén, Holmes & Erlandsson, 

2006; Olsen-Widén & Erlandsson, 2004b). Ajzen (1991) menar att attityder har en koppling 

till erfarenheter vilket även kan påvisas i studier av Olsen-Widén och Erlandsson (2004). 

Dessa studier visar på att individer som upplevt hörselsymptom efter exponering av stark 

musik använder hörselskydd mer frekvent i jämförelse med de utan upplevda symtom. 
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Användandet av hörselskydd på konsert och diskotek 

Denna studies resultat visar på att det inte finns någon signifikant skillnad mellan könen i 

relation till hur frekvent individen använder hörselskydd på diskotek och konsert. Detta 

stämmer överens med andra studier där man inte funnit någon signifikant skillnad mellan 

flickor och pojkar gällande användandet av hörselskydd på diskotek och konserter (Olsen-

Widén & Erlandsson, 2004b; Widén, Bohlin & Johansson, 2011). Det har dock påvisats att 

flickor uttryckt en större oro än pojkar för att skada hörseln via uppkomna tillfälliga 

hörselsymptom (Bohlin och Erlandsson, 2007). Pojkar har även svårare än flickor att uppfatta 

sin sårbarhet gällande situationer som kan bidra till eventuella risker (Widén & Erlandsson, 

2007). Likt Widén, Holmes och Erlandssons (2006) studie visade även denna studies resultat 

på att det är vanligare att gymnasieungdomar använder hörselskydd på konserter än på 

diskotek. Det påvisades även i deras studie att flickor i en större utsträckning använder sig av 

hörselskydd på konserter än pojkar men detta skildrades inte i denna studies resultat. Bohlin 

och Erlandsson (2007) påvisar att det finns en könsskillnad i hur frekvent man går på 

diskotek. Studien visar att flickor i en större utsträckning visats på diskotek än pojkar men att 

det inte föreligger någon skillnad i hur ofta man besöker konserter. Det kan vara intressant att 

undersöka variabeln hur ofta man vistas på diskotek och konserter. Detta då denna studies 

resultat inte speglar hur denna variabel påverkar utsträckningen av hörselskyddsanvändning 

mellan könen. Respondenterna kan ha missuppfattat frågan gällande hur ofta de använder 

hörselskydd på diskotek. Vissa respondenter kan haft svårt att uppfatta vad vi menade med 

diskotek. Detta kan ha påverkat frågans validitet då den i vissa fall kanske inte mätt vad den 

avsåg att mäta.  

 

Socioekonomisk status i relation till kön och hörselskyddsanvändning 

Resultatet i denna studie visar på att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan 

variablerna attityder till stark musik och socioekonomisk status beräknad på föräldrarnas 

utbildningsnivå. Detta stämmer inte överens med tidigare studier där det påvisats skillnad 

mellan attityd och SES. En studie av Olsen-Widén och Erlandsson (2004b) visar att det 

föreligger en signifikant skillnad mellan SES och användandet av hörselskydd. Deras studie 

visar på att individer med en lägre SES bakgrund är mindre benägna att använda hörselskydd 

och att personer med en högre SES bakgrund uttrycker en större oro för att skada hörseln vid 

stark musik. Denna studies resultat visar även på att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan gymnasieungdomars SES och hörselskyddsanvändning. Detta resultat överensstämmer 
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inte med tidigare resultat där man fått fram en skillnad mellan variablerna (Olsen-Widén & 

Erlandsson, 2004b). En faktor som kan ha spelat in i denna studies resultat är beräkningen av 

SES. Detta då studien inte tog hänsyn till föräldrarnas yrkesbefattning utan beräknade SES 

genom föräldrarnas utbildningsnivå. Om beräkningen av SES istället gjorts utifrån 

utbildningsnivå och yrkesbefattning hade mätinstrumentet Hollinghead factory index kunnat 

användas (Hollinghead, 1975; Svensk kodifiering, Broberg, 1992). Detta hade kunnat skapa 

en mer omfattande bild över individens socioekonomiska status. Resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om grupperna gällande SES hade varit mer jämnfördelade då det förelåg en 

majoritet av hög SES (Tabell 3).  

 

Sambandet mellan risktagande, riskmedvetenhet, normer och attityder till 

hörselskyddsanvändning  

Denna studies resultat visar att det finns signifikanta samband mellan de oberoende 

variablerna normer respektive attityd och den beroende variabeln grad av 

hörselskyddsanvändning. Att vistas i bullriga miljöer under social aktivitet har en koppling till 

samhällets normer. Om det föreligger normer som uttrycker en acceptans till bullriga miljöer 

finns det en större risk att individen utsätter sig för förhållanden där bullexponering kan vara 

en faktor (Widén & Erlandsson, 2007). Sambandet mellan variabeln norm och 

hörselskyddsanvändning kan förklaras genom att ju mer individen instämmer i normen att 

man bör använda hörselskydd desto mer frekvent används hörselskydd vilket även påvisas av 

Quick et al. (2008). Det har även påvisats att det finns ett samband mellan attityd och normer 

där normer har en koppling till hörselskyddsanvändning (Ajzen, 1991; Quick et al., 2008). 

Variabeln attityd har i denna studie visat att ju mer negativ attityd individen har till stark 

musik ju högre blir graden av hörselskyddsanvändning. Detta stämmer överens med tidigare 

studier som behandlat variabeln attityd till stark musik där en positiv attityd gör individen 

mindre benägen till hörselskyddsanvändning (Olsen-Widén & Erlandsson, 2004b; Widén, 

Holmes & Erlandsson, 2006). Denna studies resultat visar på att det inte föreligger ett 

signifikant samband beträffande risktagande och riskmedvetenhet i relation till 

hörselskyddsanvändning. Detta stämmer inte överens med de resultat som Bogoch, House och 

Kudla (2005) samt Widén, Bohlin och Johansson (2011) visar i sina studier. I dessa studier 

visar man på att riskmedvetenhet är en faktor som påverkar graden av 

hörselskyddsanvändning. De visar även på att ungdomar har en riskmedvetenhet beträffande 

hälsoaspekter men att detta inte skildras i ungdomars hörselskyddsanvändning eller i dess 
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attityd till stark musik (Bogoch, House & Kudla, 2005). Widén, Bohlin och Johansson (2011) 

visar att det finns ett samband mellan variablerna riskmedvetenhet och 

hörselskyddsanvändning. Om en individ har en högre riskmedvetenhet är chansen större att 

denna använder sig av hörselskydd vid riskfyllda aktiviteter som diskotek och konserter. En 

anledning till varför denna studie inte speglar dessa resultat kan bero på urvalets storlek där 

vårt urval kanske skulle ha varit större för att påvisa signifikans. I denna studie kunde de 

oberoende variablerna (norm, risktagande, riskmedvetenhet och attityd) tillsammans förklara 

25,8% i variationen i hörselskyddsanvändning. Detta visar på att det finns ytterligare variabler 

som kan påverka hörselskyddsanvändandet i urvalet. Variabler som kan tänkas medverka till 

en högre variation skulle kunna vara SES, ålder, socialaktivitet samt hörselsymptom. 

Variabeln ålder har visat sig inverka på hörselskyddsanvändning där äldre ungdomar 

använder hörselskydd i större utsträckning än yngre (Olsen-Widén & Erlandsson 2004b). 

 

5.3 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieungdomars attityder till stark musik i 

relation till kön och socioekonomisk status. Vidare var studiens mål att utvärdera hur 

variablerna normer, attityder, risktagande och riskmedvetenhet inverkar på användandet av 

hörselskydd. Sammanfattningsvis kan denna studie inte dra några generella slutsatser då 

urvalet var för litet. Denna studie visar på att det inte finns någon skillnad i 

gymnasieungdomars attityder till stark musik i relation till socioekonomisk status. Studien 

visar inte heller på några skillnader i kön eller socioekonomisk status gällande 

hörselskyddsanvändning. Denna studie påträffade ett samband mellan variablerna norm, 

attityder, riskmedvetenhet och risktagande där variablerna tillsammans förklarade 25,8% i 

variationen av användandet av hörselskydd. Studien visar på att attityder och normer har en 

signifikant skillnad i användandet av hörselskydd. Studien påträffade inte någon signifikant 

skillnad mellan kön och gymnasieungdomars attityder till stark musik.  Det är viktigt att bidra 

med information till ungdomar beträffande hörselskyddsanvändning då hörselskador hos 

ungdomar tros öka.  Könsskillnader gällande attityder till stark musik tros minska och kan ha 

ett samband med att de sociala normerna som finns i samhället håller på att planas ut.  
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Björn Magnusson  Seminarieexemplar 
Pontus Svensson 

 

Bilaga 1 

Jag är:             Tjej                    Kille  

Hur gammal är du …………..(ange år). 

 

Vilket program går du……………………………….(Ange inriktning) 

Förvärvsarbetar din mamma? (Får en inkomst av det utförda arbetet)    Ja          Nej 

Förvärvsarbetar din pappa? (Får en inkomst av det utförda arbetet)       Ja          Nej 

 

Vad är din mammas högsta utbildningsnivå?  Grundskola  

    Gymnasium 

      

    Högskola/universitet 

 

Vad är din pappas högsta utbildningsnivå?  Grundskola 

    Gymnasium 

    Högskola/universitet 

 

 

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 discon, 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 disko 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.  
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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 ett ”tryck” i örat.  

     

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 högljud 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, disko, eller konserter.  

     

22. Jag bedömer att ljudvolymen på diskotek och 

konserter är så hög att den kan orsaka 

hörselskador. 

     

23. Att låta bli att använda hörselskydd på 

konserter och uteställen innebär ingen större risk 

för hörseln.  

     

24. Att lyssna länge på musik i hörlurar kan 

innebära en risk för hörselskador  

     

25. Jag bedömer att hög ljudvolym rent generellt är 

farligt för hörseln.  

     

26. Att lyssna på musik på hög volym utan att 

använda hörselskydd, är en risk värd att ta om det 

är musik jag verkligen tycker om. 

     

27. Risken att få en hörselskada av högljud musik 

bedömer jag som minimal.  

     

 

1) 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 

2) Har du själv permanent tinnitus som pågår 24timmar 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 
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1a) Hur många gånger på en månad går du på disco?...........................................(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 disco, 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 kosert   

 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, disco 

eller uteställen?    

     

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

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

konserter, disco 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, disco 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, disco eller klubbar? 
     

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Information gällande medverkan i enkätundersökning behandlande attityder till stark musik. 

 

Hej! 

Vi är två audionomstudenter vid Örebro Universitet som håller på med ett examensarbete 

vilket behandlar gymnasieungdomars attityder till stark musik. Studien kommer att utgå från 

en enkätundersökning varpå vi vill göra en förfrågan om det föreligger ett intresse hos er att 

delta.  Om intresse finns till deltagande så kan vi även bidra med kort information 

behandlande stark musik och dess påverkan på hörseln.  

 

Studiens syfte är att undersöka gymnasieungdomars attityder till exponering av stark musik 

med hänsyn till kön och utbildningsnivå. Forskning har påvisat att hörselskador tros öka bland 

ungdomar där det påvisats ett samband mellan attityd och exponering av stark musik. Vi anser 

därför att deltagandet i studien är viktigt för att kunna bidra till det allmänna kunskapsläget 

samt det preventiva hörselskyddsarbetet som bedrivs bland ungdomar.  

 

Studien kommer att försöka skildra gymnasieungdomars attityder till stark musik med hänsyn 

till kön och socioekonomisk status samt evaluera sambandet mellan risktagande och 

riskmedvetenhet i starka ljudmiljöer.  

 

Vår förhoppning är att ni har ett intresse till deltagande samt att vi får samla in 100-150 

enkäter från er skola. Det kommer även att förekomma andra gymnasieskolor i 

undersökningen men dessa kommer ej att jämföras med varandra.  

 

Elevernas svar kommer att behandlas med anonymitet där enskilda elevers svar ej kommer att 

framgå i studien samt kunna sammankopplas med enskilda individer och skolor. Deltagande 

till enkätundersökningen är helt frivillig för eleverna där eleverna har möjlighet till att avbryta 

deltagande när de vill utan saklig grund.  

Med vänlig hälsningar 

 

Björn Magnusson, bjorn.magnusson86@live.se, 070-2989143 

Pontus Svensson, pontussvensson@live.se, 076-2007588 

 

Handledare 

Stephen Widèn 

Fil Dr, psykologi , forskarassistent vid institutet för handikappsvetenskap. 

Hälsoakademin, Örebro universitet. 

E-post: stephen.widen@oru.se 

Telefon: 019-303 686 
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Björn Magnusson  Seminarieexemplar 
Pontus Svensson 

 

Bilaga 3 

Gymnasieungdomars attityder till stark musik 

 

Vi är två audionomstudenter vid Örebro Universitet som håller på med ett examensarbete 

vilket behandlar gymnasieungdomars attityder till stark musik. Studien kommer att utgå från 

en enkätundersökning varpå ni har möjlighet att delta genom att fylla i denna enkät. 

 

Studiens syfte är att undersöka gymnasieungdomars attityder till exponering av stark musik 

genom att samla in och undersöka 300 enkätsvar. Försök att besvara enkätens alla frågor 

uppriktigt och ärligt samt självständigt då ditt enskilda svar är av vikt för studien. Det är 

viktigt för oss att du besvarar alla enkätens frågor då alla svar är lika viktiga, det finns inget 

svar som är rätt eller fel. Ifyllandet av enkäten tar endast 10-15 minuter. 

 

Din enkät kommer att få ett kodnummer för att du som deltagare i undersökningen ska vara 

anonym. Insamlad data kommer att presenteras som statistik så att ditt svar inte ska kunna 

identifieras i studien. Efter att studien är färdig så kommer enkäterna att arkiveras på Örebro 

Universitet där endast behöriga har tillträde till materialet. 

 

Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan i undersökningen utan grund då ditt 

medverkande är frivilligt. Resultatet av undersökningen kommer att pressenteras i en studie 

och kan komma att användas i forskning. Om du vill ta del av den färdiga studien kan du 

kontakta oss på telefon eller via mail. 

Med vänliga hälsningar  

Björn Magnusson, bjornmagnusson@live.se, 070-2989143 

Pontus Svensson, pontussvensson@live.se, 076-2007588 

 

Handledare 

Stephen Widèn 

Fil Dr, psykologi , forskarassistent vid institutet för handikappsvetenskap. 

Hälsoakademin, Örebro universitet. 

E-post: stephen.widen@oru.se 

Telefon: 019-303 686  

      Ja, Jag har tagit del av ovanstående information och vill delta*   

    

 
    

  Underskrift 

 
Årskurs   

    

 
    

  Namnförtydligande 

 
Program   

  

   
  

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

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