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Sammanfattning: Hörselrelaterade problem såsom tinnitus, ljudöverkänslighet och 

hörselnedsättning är vanligt förekommande bland musiker och dessa typer av 

problem kan påverka förmågan att utöva musik. Flera studier tyder på att information 

om hörsel, hörselbesvär samt hörselbevarande åtgärder kan leda till ökad 

kunskapsnivå och i vissa fall till ett ändrat beteende vad gäller användning av 

hörselskydd eller exponering för höga ljudnivåer. En tidigare studie gjord år 2002 

visar att denna typ av information har haft en liten plats i undervisningen vid 

Sveriges musikutbildningar. Syftet med denna studie var att kartlägga hörselhälsan 

hos elever/studenter/lärare samt hur hörselbevarande åtgärder tillämpas vid Sveriges 

musikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå år 2014 och att 

diskutera resultatet i förhållande till en tidigare kartläggning gjord år 2002. En 

webbaserad enkät bestående av 24 frågor skickades ut till 195 rektorer/studierektorer 

vid Sveriges musikutbildningar, svarsfrekvensen var 48 %. Resultatet tyder på att 

medvetenheten och intresset hos utbildningsledarna vad gäller risker i relation till 

musikutövande har ökat sedan år 2002 och att hörselbevarande åtgärder såsom 

information har en större plats vid Sveriges musikutbildningar år 2014 jämfört med 

år 2002. 
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1 Bakgrund 
 

Flera studier tyder på att tinnitus, ljudöverkänslighet och hörselnedsättning är vanligt 

förekommande bland musiker på grund av den ljudexponering de utsätts för i samband med 

musikutövande (t.ex. Agerberg, 2004; Barlow, 2011; Behar, Wong & Kunov, 2006; Phillips, 

Henrich & Mace, 2010; Pride & Cunningham, 2005; Santucci, 2009; Zhao, Manchaiah, 

French & Price, 2010). Den vanligaste typen av hörselnedsättning relaterad till 

bullerexponering, eller i detta fall stark musik, är så kallad bullerskada. Enligt Roeser, Valente 

och Hosford-Dunn (2007) kan denna typ av hörselnedsättning vara tillfällig och det är inte 

ovanligt att även tinnitus, det vill säga upplevelse av ljud utan yttre ljudkälla, förekommer. 

Bullerskadan har ett karaktäristiskt utseende på tonaudiogrammet där hörtrösklarna, det vill 

säga den lägsta hörbara ljudnivån vid en specifik frekvens, tyder på en inneröreskada. 

Hörselnedsättningen, vanligen mellan 4000 och 8000 Hz, kan liknas vid ett hack i kurvan 

vilken beskriver hörtrösklarna på tonaudiogrammet och är som störst vid 6000 Hz. Vid 

långvarig bullerexponering kan ovan givna hörtrösklar försämras permanent. 

 

De studier vilka tyder på att musiker är en grupp som jämfört med andra grupper, vilka utsätts 

för höga ljudnivåer, löper större risk att drabbas av tinnitus, ljudöverkänslighet och 

hörselnedsättning bygger på olika metodologiska ansatser såsom litteraturstudier och 

experimentella studier. Litteraturstudier (t.ex. Behar et al, 2006; Santucci, 2009; Zhao et al, 

2010) visar att det finns samband mellan musik och dessa typer av hörselrelaterade problem. 

Det har även gjorts experimentella studier (t.ex. Agerberg, 2004; Barlow, 2011; Philips et al, 

2010; Pride & Cunningham, 2005). De experimentella studierna bygger på liknande metoder 

jämfört med varandra. En studie av Barlow (2011) syftade till att undersöka om det fanns 

någon evidens för hörselnedsättning hos en grupp bestående av 50 musikstuderande individer. 

Tonaudiometri utfördes för att undersöka de medverkandes luftledda hörtrösklar. Av de 

medverkandes tonaudiogram kunde 16 % tolkas som lätt hörselnedsättning men 44 % av de 

medverkandes tonaudiogram visade tecken på nedsatt hörsel vid 4000-6000 Hz. 

 

En studie av Philips et al. (2010) undersökte förekomsten av bullerskada bland 

universitetsstudenter. Studenterna var i åldrarna 18-32 år och studerade klassisk musik. 

Studien visade att 45 % av de 329 medverkande hade denna typ av hörselnedsättning. 

Resultatet visar att 18 % av studenterna med bullerskada och 17 % av studenterna utan 

bullerskada uppgav att de upplever tinnitus efter att ha utövat musik eller annan typ av 

ljud/bullerexponering. Ingen av de 329 medverkande studenterna uppgav att de ständigt 

upplever tinnitus. Studien byggde på att de medverkande fick besvara ett frågeformulär om 

bland annat deras musik/bullerexponering. Hörtrösklarna mättes vid frekvenserna 1000-8000 

Hz. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad 

gäller förekomst av bullerskada. Resultatet visade ett samband mellan exponeringstid och 

bullerskada vilket innebar att de studenter som uppgav att de utövar musik 2 timmar eller mer 

dagligen riskerar att drabbas av bullerskada. 

 

En studie av Pride och Cunningham (2005) syftade till att undersöka huruvida det fanns 
någon skillnad mellan två grupper vad gäller otoakustiska distorsionsprodukter (DPOAE). 

Studien utgick ifrån det faktum att slagverkare utsätts för starka ljudnivåer vilka stundvis kan 

överstiga 145 dB SPL och att de yttre hårcellerna kan ta skada redan vid 120 dB SPL. Studien 

byggde på att mäta DPOAE hos dels en experimentgrupp bestående av normalhörande 

slagverkare och dels en kontrollgrupp bestående av normalhörande individer som inte var 
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slagverkare. Experimentgruppen bestod av 86 individer och kontrollgruppen bestod av 39 

individer. Enligt Pride och Cunningham (2005) ger mätning av otoakustiska emissioner ett 

säkrare resultat jämfört med tonaudiometri vad gäller mätning av de yttre hårcellernas 

funktion. Studiens resultat tyder på att normalhörande slagverkare skulle ha lägre amplitud 

hos den dominerande distorsionsprodukten jämfört med normalhörande individer vilka inte är 

slagverkare. 

 

En enkätundersökning gjord i Sverige för att få klarhet i vilken grad musiklärare drabbas av 

olika hörselproblem visade att nära 25 % av de 626 medverkande musiklärarna upplevde 

besvär av tinnitus och nära 60 % upplevde ljudöverkänslighet (Agerberg, 2004). 

Det finns således evidens för att hörselrelaterade problem är vanligt förekommande bland 

musiker. Flera studier tyder på att detta problem inte enbart kan ses hos yrkesmusiker utan 

även hos musikstuderande (Barlow, 2011; Philips et al. 2010). 

 

Enligt Arlinger, Hagerman och Ytterlind (2001) kan olika typer av hörselrelaterade problem 

påverka förmågan att utöva musik i varierande grad. Det kan till exempel handla om 

förmågan att kunna urskilja orenheter i ljudet eller uppfatta och kunna särskilja närliggande 

frekvenser. På så sätt kan intonationsförmågan drabbas vilket skulle kunna ses som ett stort 

hinder i musikutövande. 

 

När det kan fastslås att hörselrelaterade problem såsom tinnitus, ljudöverkänslighet och 

hörselnedsättning är vanligt förekommande bland musiker och att dessa typer av problem kan 

påverka förmågan att utöva musik kan det således konstateras att det finns ett stort behov av 

att minska förekomsten av dessa hörselrelaterade problem. 

 

1.1 Nyttan av information 

Flera studier har gjorts med syftet att undersöka nyttan av information, vilket i detta fall 

innebär att undersöka huruvida information om hörsel, hörselbesvär samt hörselbevarande 

åtgärder kan leda till en ökad kunskapsnivå samt ett ändrat beteende vad gäller användning av 

hörselskydd (t.ex. Chermak, Curtis & Seikel, 1996; Dell & Holmes, 2012; Folmer et al, 2012; 

Gates & Jones, 2007). 

De olika studierna har ett gemensamt syfte men vänder sig till olika målgrupper såsom 

barn/ungdomar, lantbrukare och krigsveteraner. Tre av studierna har använt liknande metod 

där en grupp individer får information om hörsel, hörselbesvär och hörselbevarande åtgärder. 

Före och efter informationstillfället besvaras frågor vilka mäter individernas kunskapsnivå 

och användning av hörselskydd (Chermak et al, 1996; Dell & Holmes, 2012; Gates & Jones, 

2007).  

En studie byggde på ett interaktivt datorprogram där användaren själv kan välja vad hen vill 

få information om. Användaren ges även möjlighet att besvara frågor som liknar frågorna 

ställda i de andra studierna (Folmer et al, 2012).  

 

Resultatet från dessa fyra studier tyder på att information leder till en ökad kunskapsnivå. Det 

är dock inte lika tydligt vad gäller huruvida information kan leda till ett ändrat beteende eller 

inte (Chermak et al, 1996; Dell & Holmes, 2012; Folmer et al, 2012; Gates & Jones, 2007). I 

tre av artiklarna framkommer det att de svarande har i direkt anslutning till 

informationstillfället eller kort därefter uppgett att de troligtvis kommer öka användningen av 

hörselskydd i fortsättningen (Chermak et al, 1996; Dell & Holmes, 2012; Folmer et al, 2012). 

I en av studierna har det undersökts huruvida användandet av hörselskydd har ökat direkt efter 

informationstillfället men även tre månader senare och resultatet tyder på att information kan 

leda till ett ändrat beteende (Gates & Jones, 2007). 
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En studie av Zeigler och Taylor (2001), där 200 musikstuderande vid ett statligt universitet 

och 48 musikstuderande vid en privat högskola (college) deltog, gjordes för att undersöka 

effekten av en kartläggning av studenternas medvetenhet vad gäller tinnitus. De medverkande 

fick uppge i vilken utsträckning de använder hörselskydd i samband med musikutövande. 

Studien byggde på att de medverkande svarade på en enkät vid ett undersökningstillfälle samt 

en enkät vid ett uppföljningstillfälle. Resultatet visade att cirka 54 % av de medverkande inte 

kände till begreppet tinnitus sedan tidigare men efter att ha fått en definition av vad tinnitus 

kan vara uppgav cirka 59 % av de medverkande att de upplever tinnitus. Resultatet tyder på 

att information om hörsel, hörselbesvär samt hörselbevarande åtgärder har en positiv effekt på 

såväl kunskapsnivå som förändring av beteende vad gäller användning av hörselskydd eller 

vistelse i bullriga ljudmiljöer. Enligt Zeigler och Taylor (2001) är denna positiva effekt störst 

då denna typ av information kan ges kontinuerligt över en längre tid. 

 

1.2 Musikutbildningar 

Detta leder tankarna till huruvida information om hörsel, hörselbesvär samt hörselbevarande 

åtgärder får någon plats i undervisningen vid musikutbildningar. Då det tyder på att 

kontinuerlig information om dessa ämnen skulle kunna leda till att färre musiker drabbas av 

hörselrelaterade problem är det befogat att undersöka i vilken utsträckning det ges plats för 

denna typ av information i undervisningen vid Sveriges musikutbildningar. 

 

En enkätundersökning av Hellqvist (2002) vände sig till utbildningsrepresentanter (främst 

rektorer) vid cirka 130 musikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå i 

Sverige. Vid enkätundersökningen var svarsfrekvensen cirka 70 %. Med gymnasial 

utbildningsnivå menas gymnasieskolans estetiska program med musikinriktning samt 

musikutbildning vid folkhögskola, med eftergymnasial utbildningsnivå menas 

musikutbildning på högskolenivå, det vill säga utbildning vid musikhögskola. Resultatet 

visade att Sveriges musikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå 

generellt har dålig kännedom om vilka ljudnivåer elever/studenter samt lärare befinner sig i 

när de musicerar. De flesta utbildningsrepresentanterna uppgav att det inte hade gjorts någon 

ljudnivåmätning i de lokaler där musiken utövas. Enligt Hellqvist (2002) hade större andelen 

utbildningar inte heller någon policy vad gäller ljudnivåer.  

Vid enkätundersökningen uppskattade kring 60 % av utbildningsrepresentanterna att tinnitus 

eller andra hörselskador är ett förekommande problem bland elever/studenter samt lärare vid 

musikutbildningarna. Resultatet från enkätundersökningen av Hellqvist (2002) tyder på att 

information om hörsel, hörselbesvär samt hörselbevarande åtgärder hade en liten plats i 

undervisningen vid svenska musikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial 

utbildningsnivå år 2002 samt att endast 14 % av de svarande upplevde att den undervisningen 

som gavs var tillräcklig. År 2002 erbjöds endast 24 % av eleverna/studenterna hörselkontroll 

under utbildningen. Motsvarande siffra för lärare var 37 %. 

 

Föreliggande studie motiveras av att det kan konstateras att hörselrelaterade problem såsom 

tinnitus, ljudöverkänslighet och hörselnedsättning är vanligt förekommande bland 

yrkesmusiker, musiklärare och musikstuderande. Det kan även konstateras att information om 

hörsel, hörselbesvär samt hörselbevarande åtgärder kan leda till ökad kunskapsnivå och i vissa 

fall till ett ändrat beteende vad gäller användning av hörselskydd eller vistelse i bullriga 

ljudmiljöer. Med vistelse i bullriga miljöer menas exempelvis exponeringstid, något som kan 

påverkas av medvetenhet vad gäller risker med buller och höga ljudnivåer i samband med 

musikutövande. Det kan konstateras att denna typ av information har haft en liten plats i 

undervisningen vid Sveriges musikutbildningar (Hellqvist, 2002). Då studier gjorda senare än 

år 2002 (Barlow, 2011; Behar, Wong & Kunov, 2006; Phillips, Henrich & Mace, 2010; Pride 
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& Cunningham, 2005; Santucci, 2009; Zhao, Manchaiah, French & Price, 2010) tyder på att 

hörselrelaterade problem är vanligt förekommande bland musiker finns ett behov av att 

undersöka om det har skett någon förändring vid Sveriges musikutbildningar jämfört med 

enkätundersökningen gjord år 2002 (Hellqvist, 2002) då en ökning av information och 

hörselbevarande åtgärder skulle kunna leda till att färre musikstuderande drabbas av 

hörselrelaterade problem. Med hörselbevarande åtgärder menas information om 

hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet, regelbundna ljudnivåmätningar, användande av hörselskydd, 

samt regelbundna hörselkontroller. 

2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att kartlägga hörselhälsan hos elever/studenter/lärare samt hur 

hörselbevarande åtgärder tillämpas vid Sveriges musikutbildningar på gymnasial och 

eftergymnasial utbildningsnivå år 2014 och att diskutera resultatet i förhållande till en tidigare 

kartläggning (Hellqvist, 2002). 

3 Metod 
 

En kvantitativ metodologisk ansats i form av enkätundersökning användes för insamling av 

data. Enkäten bygger på den enkät vilken konstruerades och användes av Hellqvist (2002) 

men är kompletterad med ytterligare frågor. En webbaserad enkät skickades ut till 195 

utbildningsrepresentanter vid musikutbildningar på gymnasieskola, folkhögskola samt 

universitet. Två påminnelser skickades ut till de e-postadresser vilka inte hade svarat på 

enkäten. Påminnelserna skickades ut med sju dagars intervall där den första påminnelsen 

skickades ut sju dagar efter ordinarie utskick. Då Hellqvist (2002) enkätundersökning 

huvudsakligen vände sig till rektorer var respondenterna även i detta fall rektorer och 

studierektorer. Enkäten består av 24 frågor.  

 
Tabell 3.1 Fördelning av e-postadresser. 

Utbildning Antal e-postadresser 

Gymnasium 130  

Folkhögskola 48 

Musikhögskola 17 

 

3.1 Enkätfrågor 

Nedan ges en redovisning av enkätfrågorna. Det framkommer vilka enkätfrågor Hellqvist 

(2002) använde vid enkätundersökningen år 2002 samt vilka enkätfrågor som har tillkommit 

år 2014. Hellqvist enkät har använts som underlag men har reviderats i form av modifierade 

frågor samt kompletterande frågor. Enkätens struktur bygger på den ursprungliga enkäten 

gjord av Hellqvist (2002).  

 

Vid presentation av enkätfrågorna har dessa organiserats efter teman och följer således inte 

den ordning frågorna presenteras i enkäten. Frågorna är hämtade ur den ursprungliga enkäten 

om inte annat anges. Resultatet från föreliggande studie kommer att diskuteras i förhållande 

till resultatet från enkätundersökningen gjord år 2002 (Hellqvist, 2002).  
 

Enkätfråga 1. Vilken typ av utbildning representerar du? 

Kompletterande enkätfråga från år 2014. Frågan motiveras av att då respondenten ges 
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möjlighet att tala om vilken utbildning hen representerar är det möjligt att jämföra de olika 

utbildningarna med varandra och undersöka eventuella skillnader mellan grupperna. 

 

3.1.1 Kunskap om hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet 

Ljudsäkerhet är ett begrepp som användes i den ursprungliga enkäten från år 2002 och 

används även nu. Kunskap om ljudsäkerhet tolkas som kunskap om risker samt hur 

hörselskador kan förebyggas. Det kan till exempel handla om ljudnivåer, vid vilka ljudnivåer 

finns risker för hörselskador och när är det befogat att använda hörselskydd? 

 

Enkätfråga 2. Uppfattar du att eleverna/studenterna på utbildningen har god eller dålig 

kunskap om hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet? 

Resultatet från de frågor vilka undersöker respondenternas uppfattningar om 

elevernas/studenternas/lärarnas kunskapsnivå kan ge en generell bild av hur kunskapsnivån 

kan se ut hos elever/studenter/lärare vad gäller hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet vid Sveriges 

musikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå. Resultatet kan även ge 

en bild av huruvida det finns något som tyder på att de utbildningar där det förekommer 

planerade föreläsningstimmar i ämnen vilka berör hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet är de 

utbildningar där respondenterna uppfattar kunskapsnivån som god. 

 

Enkätfråga 3. Uppfattar du att lärarna på utbildningen har god eller dålig kunskap om 

hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet? 

Resultatet kan ge en bild av huruvida det finns något som tyder på att de utbildningar där 

lärarna uppfattas ha dålig kunskap om hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet är de utbildningar där 

lärarna efterfrågar utbildning/fortbildning i dessa ämnen. 

 

3.1.2 Hörselrelaterade besvär 

Enkätfråga 4. 

a) Uppfattar du att eleverna/studenterna på utbildningen har problem med tinnitus? 

b) Uppfattar du att eleverna/studenterna på utbildningen har problem med andra 

hörselskador? 

Frågan fanns med i den ursprungliga enkäten från år 2002 men då som en fråga (… problem 

med tinnitus eller andra hörselskador). Frågan är nu uppdelad för att kunna skilja på tinnitus 

och ”andra hörselskador”. Resultatet kan ge en bild av huruvida det finns något som tyder på 

ett samband mellan omfattningen av hörselrelaterade besvär hos elever/studenter/lärare och 

omfattningen av hörselbevarande åtgärder vid Sveriges musikutbildningar på gymnasial och 

eftergymnasial utbildningsnivå. 

 

Enkätfråga 5. 

a) Uppfattar du att lärarna på utbildningen har problem med tinnitus? 

b) Uppfattar du att lärarna på utbildningen har problem med andra hörselskador? 

Frågan fanns med i den ursprungliga enkäten från år 2002 men då som en fråga (… problem 

med tinnitus eller andra hörselskador). 

 

Enkätfråga 6. Har det hänt att elever/studenter på utbildningen har slutat på grund av tinnitus 

eller andra hörselskador? 

 

Enkätfråga 7. Har det hänt att lärare på utbildningen har slutat på grund av tinnitus eller andra 
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hörselskador? 

 

Enkätfråga 8.  

a) Har det gjorts anpassningar för att elever/studenter/lärare på utbildningen ska kunna 

klara av utbildning/undervisning? 

Kompletterande enkätfråga från år 2014. Frågan motiveras av att det i den ursprungliga 

enkäten inte fanns någon fråga vilken undersökte vad utbildningen/arbetsgivaren har gjort för 

att underlätta utbildning/undervisning, något som kan leda till att elever/studenter/lärare inte 

behöver sluta på grund av tinnitus eller andra hörselskador. 

b) Kan du ge något exempel på anpassningar som har gjorts för att elever/studenter/lärare 

med hörselnedsättning på utbildningen ska kunna klara av utbildning/undervisning? 

Respondenten har genom ett fritextsvar möjlighet att med egna ord ge exempel på 

anpassningar gjorda med syfte att underlätta utbildning/undervisning för de 

elever/studenter/lärare vilka besväras av hörselrelaterade problem. 

 

3.1.3 Hörselbevarande åtgärder 

Enkätfråga 9. Har ljudnivåerna mätts i övningsrummen på skolan? 

Det finns flera påverkande faktorer vad gäller ljudnivåerna vid musikutövande och exempel 

på faktorer är musikinstrument, spelteknik samt musikgenre. Utbildningarnas längd varierar 

och elever/studenter kommer och går och det finns ingen garanti för att den genomsnittliga 

ljudnivån från en musikensemble är densamma för en annan. Således finns ett behov av att 

mäta ljudnivåerna vid flera tillfällen då olika individer med olika musikinstrument kan leda 

till olika ljudnivåer. 

 

Enkätfråga 10. Har ljudnivåerna mätts i konserlokalen/aulan på skolan? 

 

Enkätfråga 11. Har expertis inom området rumsakustik utnyttjats de senaste åren? 

Kompletterande enkätfråga från år 2014. Frågan motiveras av att resultatet kan ge en bild av 

om utbildningsrepresentanterna är medvetna om att det finns personer med bred kunskap 

inom området rumsakustik och att dessa kunskaper kan utnyttjas exempelvis vid 

nybyggnationer samt inredning av redan befintliga lokaler för att kunna få en, ur ett 

musikerperspektiv, bra ljudmiljö. 

 

Enkätfråga 12. Har ni någon policy/gräns för ljudnivåer i skolans lokaler? 

 

Enkätfråga 13. Har ni någon policy för användning av hörselskydd i skolans lokaler? 

Kompletterande enkätfråga från år 2014. Då ljudnivåerna varierar vid utövande av musik kan 

det vara svårt att kontrollera om ljudnivåerna är i enlighet med skolans policy. Att kontrollera 

om hörselskydd används eller inte är betydligt lättare i jämförelse. 

 

Enkätfråga 14. Använder eleverna/studenterna på utbildningen hörselskydd vid repetitioner? 

Frågan fanns med i den ursprungliga enkäten från år 2002 men då användes begreppet 

öronproppar istället för hörselskydd. Begreppet öronproppar ändras till hörselskydd efter 

förslag från Christine Hellqvist (personlig kommunikation, 30 januari, 2014) då 

”hörselskydd” är ett vidare begrepp jämfört med ”öronproppar”. 

 

Enkätfråga 15. Använder lärarna på utbildningen hörselskydd vid repetitioner? 

Frågan fanns med i Hellqvist (2002) ursprungliga enkät men då användes begreppet 
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öronproppar istället för hörselskydd. 

 

Enkätfråga 16. Använder eleverna/studenterna på utbildningen hörselskydd vid konserter på 

skolan? 

Frågan fanns med i den ursprungliga enkäten från år 2002 men då användes begreppet 

öronproppar istället för hörselskydd. 

 

Enkätfråga 17. Använder lärarna på utbildningen hörselskydd vid konserter på skolan? 

Kompletterande enkätfråga från år 2014. Frågan motiveras av att resultatet kan användas för 

att undersöka huruvida det finns något samband vilket talar för att eleverna/studenterna vid en 

viss utbildning använder hörselskydd om lärarna gör det. 

 

Enkätfråga 21.  

a) Erbjuds eleverna/studenterna på utbildningen hörselkontroll under utbildningen? 

b) Utförs hörselkontrollerna av en audionom? 

c) Om inte, vem utför hörselkontrollerna? 

Kompletterande frågor, b) och c), vilka undersöker vem som utför hörselkontrollerna då det 

inte är självklart att dessa utförs av en audionom eller någon med audionomkompetens. 

 

Enkätfråga 22.  

a) Erbjuds lärarna på utbildningen hörselkontroll under utbildningen? 

b) Utförs hörselkontrollerna av en audionom? 

c) Om inte, vem utför hörselkontrollerna? 

Kompletterande frågor, b) och c), vilka undersöker vem som utför hörselkontrollerna då det 

inte är självklart att dessa utförs av en audionom eller någon med audionomkompetens. 

Det finns även möjlighet att undersöka om det finns någon skillnad mellan elever/studenter 

och lärare vad gäller vem som utför hörselkontrollerna. 

 

3.1.4 Undervisning relaterad till hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet 

Enkätfråga 18. Finns det föreläsningstimmar avsatta i kursplanerna till utbildning i 

a) Örats anatomi, fysiologi och funktion? 

b) Tinnitus och andra hörselskador? 

c) Riskfaktorer i yrkesutövande vad gäller tinnitus/hörselskador? 

d) Lagstiftning/gränsvärden inom området? 

e) Akustik och ljuddämpning? 

f) Teknik för ljudmätning? 

 

Enkätfråga 19. Skulle du kunna ta bort föreläsningstimmar i något musikrelaterat ämne i 

förmån för undervisning i 

a) Örats anatomi, fysiologi och funktion? 

b) Tinnitus och andra hörselskador? 

c) Riskfaktorer i yrkesutövande vad gäller tinnitus/hörselskador? 

d) Lagstiftning/gränsvärden inom området? 

e) Akustik och ljuddämpning? 

f) Teknik för ljudmätning? 

Kompletterande enkätfråga från år 2014. Frågan motiveras av att resultatet kan ge en bild av 

huruvida respondenten upplever att den nuvarande undervisningen är tillräcklig eller inte samt 
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upplevelsen av hur viktiga dessa ämnen är i förhållande till andra musikrelaterade ämnen. 

I den ursprungliga enkäten från år 2002 fick respondenten svara på om undervisningen i dessa 

ämnen var tillräcklig eller inte, något som kan ge en otydlig bild av verkligheten då de flesta 

alltid skulle svara att det kunde ha varit mer undervisning. 

 

Enkätfråga 20. Efterfrågar lärarna på utbildningen utbildning/fortbildning i 

a) Örats anatomi, fysiologi och funktion? 

b) Tinnitus och andra hörselskador? 

c) Riskfaktorer i yrkesutövande vad gäller tinnitus/hörselskador? 

d) Lagstiftning/gränsvärden inom området? 

e) Akustik och ljuddämpning? 

f) Teknik för ljudmätning? 

Kompletterande enkätfråga från år 2014. Frågan motiveras av att tidigare studie tyder på att 

denna typ av utbildning har haft en liten plats i undervisningen (Hellqvist, 2002). Således förs 

tankarna till lärarnas kunskap - kan det vara så att några av dagens musiklärare läste sin 

utbildning år 2002, hur ser då deras kunskapsnivå i dessa ämnen ut år 2014? 

Resultatet kan även ge en bild av om lärarna själva visar intresse för att få vidare utbildning i 

dessa ämnen. 

 

3.1.5 Avslutande frågor 

Enkätfråga 23. Vad tror du kan påverka omfattningen av information och hörselbevarande 

åtgärder på utbildningen? 

Kompletterande enkätfråga från år 2014 med fritextsvar vilket ger respondenten möjlighet att 

med egna ord skriva vad hen tror kan vara påverkande faktorer, exempelvis kunskap, intresse 

eller ekonomi. 

 

Enkätfråga 24. Har du något att tillägga? 

Kompletterande enkätfråga från år 2014. Respondenten har här möjlighet att med egna ord 

tillägga vad än hen tänker på, exempelvis något som respondenten vill förtydliga eller något 

som saknas i enkäten. 

 

3.2 Procedur 

Tjänsten WebbEnkäter användes vid konstruktion av den webbaserade enkäten. Tjänsten är 

webbaserad och erbjuder olika produkter där såväl kostnad som funktioner varierar. Den 

produkt vilken har använts heter Student och är en gratisversion av tjänsten. Produkten gör det 

möjligt att skicka ut ett obegränsat antal enkäter med obegränsat antal frågor. 

Svarsalternativen var slutna svar för de flesta enkätfrågorna och respondenten kunde endast 

välja ett svarsalternativ men ett fåtal enkätfrågor besvarades med ett fritextsvar där 

respondenten själv formulerar egna svar och exempel. Den svarande kunde välja att inte 

besvara någon fråga då ingen enkätfråga var obligatorisk. Insamlad data kan laddas ned för att 

bearbetas i datorprogrammen Microsoft Excel och IBM SPSS Statistics. När den webbaserade 

enkäten var färdigkonstruerad visades den för några personer för synpunkter. Efter ett möte 

med Leif Gifvars (personlig kommunikation, 17 februari, 2014), universitetsadjunkt och 

enhetsledare på musikhögskolan vid Örebro universitet, ändrades vissa av enkätfrågorna 

innan enkäten ansågs vara färdigkonstruerad. Då Leif Gifvars granskade enkäten har 

musikhögskolan vid Örebro universitet exkluderats ur studien. 

 

Vid insamlande av respondenternas e-postadresser har sökandet skett manuellt. Webbplatsen 
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studera.nu utnyttjades för att söka efter musikutbildningar vid universitet/musikhögskola. 

Utifrån sökresultatet har utbildningarnas webbplatser granskats för att finna e-postadresser till 

rektorer/studierektorer. Webbplatsen folkhögskola.nu har utnyttjats för att söka efter 

musikutbildningar vid folkhögskola. Utifrån sökresultatet har utbildningarnas webbplatser 

granskats för att finna e-postadresser till rektorer/studierektorer. För att finna e-postadresser 

till rektorer/studierektorer vilka representerar gymnasieutbildningarna i Sverige utnyttjades 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) webbplats. SKL har webbadresser till Sveriges 

kommuners webbplatser. På så sätt kunde webbplatserna för samtliga av Sveriges 290 

kommuner granskas för att undersöka vad det finns för gymnasieskolor i respektive kommun. 

Därefter granskades samtliga gymnasieskolors webbplatser för att undersöka om skolan 

erbjuder någon typ av musikutbildning. Därefter granskades personallistor vid de skolor vilka 

erbjuder musikutbildning för att finna e-postadresser till rektorer/studierektorer. 

 

Respondenterna fick ett e-postmeddelande med missivbrevet (Bilaga) och en länk till enkäten. 

Den svarande hade möjlighet att avbryta och fortsätta fylla i enkäten vid ett senare tillfälle. 

Enkäten skickades ut till 195 e-postadresser varav en e-postadress visade sig vara ogiltig. 

Automatiska svar från 14 e-postadresser togs emot där det framkom att mottagaren inte var 

anträffbar under en viss tidsperiod. 

 

 
Figur 3.1 Exempel på enkätfråga såsom frågan ser ut i den webbaserade enkäten. Genom att klicka på ”Bakåt” 

har den svarande möjligheten att gå tillbaka och ändra svar på tidigare enkätfrågor. Genom att klicka på ”Nästa” 

har den svarande möjligheten att hoppa över en enkätfråga utan att svara. Överst på skärmbilden visas reklam för 

gratisversionen av enkätverktyget. Nederst på skärmbilden visas namnet på skaparen av den webbaserade 

enkäten samt skaparens e-postadress. 

 

3.3 Etik 

Då respondenterna tar emot e-postmeddelandet innehållande missivbrev och länk till enkäten 

väljer de själva om de vill svara på enkäten eller att avstå. 

I missivbrevet (Bilaga) framkommer att presenterade resultat kommer att avidentifieras, vilket 

innebär att det i resultatavsnittet av denna uppsats inte framgår vilka 

utbildningsrepresentanterna är eller vilka utbildningar de representerar. Svar på enkätfrågor 

kan således inte kopplas till varken person eller utbildning. 

Då ingen enkätfråga är obligatorisk kan respondenten välja att inte svara på vissa frågor. 
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Respondenten kan avbryta enkäten och fortsätta vid ett senare tillfälle, men då en icke-

slutförd enkät skulle kunna betyda att respondenten har valt att inte vara med i studien 

kommer endast slutförda enkäter att användas vid presentation av resultat. 

4 Resultat 

 
Nedan redovisas resultaten enligt den struktur som användes vid presentation av 

enkätfrågorna i metodavsnittet. Enkätfrågorna följer således inte den ordning de presenterades 

i enkäten. 

 

Av 195 utskickade enkäter mottogs 94 svar. Svarsfrekvensen var således 48 % och i tabell 4.1 

redovisas hur stor andel av representanterna för varje utbildningstyp som deltog i studien. 

 
Tabell 4.1 Redovisning av antal svar i förhållande till utskickade enkäter. 

Utbildning Antal e-postadresser Antal svar Svarsfrekvens 

Gymnasium 130 56 43 % 

Folkhögskola 48 30 63 % 

Musikhögskola 17 8 47 % 

 

4.1 Kunskap om hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet 

Resultatet, redovisat i figur 4.1, visar att utbildningsrepresentanterna uppskattar att 

eleverna/studenterna vid Sveriges musikutbildningar har ganska bra kunskaper om 

hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. Utbildningsrepresentanterna uppskattar lärarnas 

kunskapsnivå som högre jämfört med eleverna/studenterna. Av 93 svarande uppskattade 33 

respondenter lärarnas kunskap som ganska bra medan 52 respondenter uppskattade lärarnas 

kunskap om hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet som mycket bra. 

 

 
Figur 4.1 Utbildningsrepresentanternas uppskattning av kunskapsnivån hos elever/studenter och lärare vad gäller 

hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet (enkätfråga 2 och 3; n = 93). 

 

4.2 Hörselrelaterade besvär 

Då 38 % av utbildningsrepresentanterna uppfattar att en del elever/studenter har problem med 

tinnitus och motsvarande siffra för lärare är 43,5 % kan det konstateras att tinnitus är ett 

förekommande problem bland både musikstuderande och musiklärare. Vad gäller ”andra 

hörselskador” visar resultatet att 22,8 % av utbildningsrepresentanterna uppfattar att en del 
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lärare har hörselrelaterade problem, andra än tinnitus. Resultatet, redovisat i figurerna 4.2 och 

4.3, visar att de flesta utbildningsrepresentanter uppfattar att ingen eller nästan ingen har 

problem med ”andra hörselskador”, detta gäller såväl elever/studenter som lärare. 

 

 
Figur 4.2 Utbildningsrepresentanternas uppfattning av huruvida eleverna/studenterna på utbildningen har 

problem med tinnitus eller andra hörselskador (enkätfråga 4 a): n = 92; enkätfråga 4 b): n = 91). 

 

 
Figur 4.3 Utbildningsrepresentanternas uppfattning av huruvida lärarna på utbildningen har problem med 

tinnitus eller andra hörselskador (enkätfråga 5: n = 92). 

 

Enkätfrågorna 6 och 7 undersöker huruvida det har hänt att elever/studenter/lärare på 

utbildningen har slutat på grund av tinnitus eller andra hörselskador (enkätfråga 6: n = 93; 

enkätfråga 7: n = 91). Resultatet visar att över 90 % av utbildningsrepresentanterna uppger att 

ingen eller nästan ingen har slutat från utbildning/arbete på grund av tinnitus eller andra 

hörselskador vare sig det gäller elever/studenter eller lärare på utbildningen. 
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Figur 4.4 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida anpassningar har gjorts för att elever/studenter/lärare 

ska kunna klara av utbildning/arbete (enkätfråga 8 a): n = 92). 

 

Resultatet visar att 56,5 % av utbildningsrepresentanterna anser att det inte har varit aktuellt 

att göra anpassningar för att elever/studenter/lärare ska kunna klara av utbildning/arbete. Av 

92 respondenter uppger 29 individer att anpassningar har gjorts för att elever/studenter/lärare 

ska kunna klara av utbildning/arbete. Resultatet visar att 7,6 % av respondenterna uppger att 

anpassningar inte har gjorts för att elever/studenter/lärare ska kunna klara av 

utbildning/arbete. Fråga 8 b) besvarades av 30 respondenter. Respondenterna har genom ett 

fritextsvar formulerat exempel på anpassningar som har gjorts för att elever/studenter/lärare 

ska kunna klara av utbildning/arbete. Respondenternas svar liknar varandra och vissa typer av 

åtgärder nämns i nästan alla svar. Några återkommande exempel på åtgärder som har gjorts 

för att elever/studenter/lärare ska kunna klara av utbildning/arbete är ommöblering och byte 

av möbler i lokaler där musik utövas, montering av ljudabsorbenter, utbildning till lärare och 

elever/studenter samt tillgång till hörselskydd. Exempel på åtgärder som inte var lika 

återkommande är ljudnivåmätare i lokaler där musik utövas, förbud mot att vistas i lokalen 

om ljudnivån överstiger en bestämd gräns, inköp av digitala trumset och digitala pianon samt 

installation av teleslinga i undervisningslokaler. En respondent ger exempel tydligt riktat mot 

lärare. 

 

Lärarna uppmärksammar vikten av att som musiker vara extra rädd om sin 

hörsel. Personal som lider av tinnitus har fått enskilt arbetsrum och schema med 

pauser för att kunna arbeta heltid. Nu ser vi också över om det finns andra 

arbetsuppgifter som passar för del av tjänsten. 

 

4.3 Hörselbevarande åtgärder 

Resultatet, redovisat i figur 4.5, visar att över 40 % av utbildningsrepresentanterna uppger att 

ljudnivåmätningar har gjorts någon gång i såväl övningsrum som konsertlokaler. Kring 20 % 

av utbildningsrepresentanterna uppger att ljudnivåerna har mätts vid flera tillfällen. 
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Figur 4.5 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida ljudnivåmätningar har gjorts i utbildningens övningsrum 

samt konsertlokal/aula (enkätfråga 9 och 10; n = 93). 

 

Enkätfråga 11 undersöker om expertis inom området rumsakustik har utnyttjats de senaste 

åren. Resultatet visar att av 93 svarande uppgav 41 respondenter (44,1 %) att expertis inom 

området rumsakustik har utnyttjats de senaste åren medan 41 respondenter (44,1 %) uppgav 

att expertis inom området inte har utnyttjats de senaste åren. Av de 93 svarande uppgav 11 

respondenter (11,8 %) att de inte visste huruvida expertis inom området rumsakustik har 

utnyttjats de senaste åren. 

 

 
Figur 4.6 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida utbildningarna har någon policy vad gäller ljudnivåer 

eller användning av hörselskydd (enkätfråga 12 och 13; n = 93). 
 

Resultatet visar att cirka 30 % av utbildningarna har någon policy/gräns vad gäller ljudnivåer i 

skolans lokaler. Resultatet visar även att cirka 40 % av utbildningarna har någon form av 

policy vad gäller användning av hörselskydd i skolans lokaler. 
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Figur 4.7 Utbildningsrepresentanternas uppfattning av elevers/studenters/lärares användning av hörselskydd vid 

repetitioner (enkätfråga 14 och 15; n = 93). 

 

Resultatet som redovisas i figurerna 4.7 och 4.8 visar att respondenterna uppfattar att 

hörselskydd används i större omfattning vid repetitioner jämfört med konserter samt att detta 

gäller både elever/studenter och lärare. 

 
Figur 4.8 Utbildningsrepresentanternas uppfattning av elevers/studenters/lärares användning av hörselskydd vid 

konserter på skolan (enkätfråga 16 och 17; n = 93). 

 

 
Figur 4.9 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida elever/studenter/lärare erbjuds hörselkontroller under 

utbildningen (enkätfråga 21 a) och 22 a); n = 93). 
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Figur 4.10 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida hörselkontrollerna utförs av en audionom (enkätfråga 

21 b): n = 25; enkätfråga 22 b): n = 37). 

 

Enkätfråga 21 a) undersöker om elever/studenter erbjuds hörselkontroller under utbildningen. 

Resultatet visar att av 93 svarande uppgav 23 respondenter (24,7 %) att eleverna/studenterna 

på utbildningen erbjuds hörselkontroller. Enkätfråga 21 b) undersöker om hörselkontrollerna 

utförs av en audionom. Resultatet visar att av 25 svarande uppgav 10 respondenter (40 %) att 

hörselkontrollerna utförs av en audionom. Enkätfråga 21 c) undersöker vem som utför 

hörselkontrollerna om dessa inte utförs av en audionom. Resultatet visar att av 10 svarande 

uppgav 9 respondenter att hörselkontrollerna utförs av ”skolsköterskan” och en respondent 

uppgav att hörselkontroller utförs av någon anställd hos företaget Specialistläkarhuset. 

 

Enkätfråga 22 a) undersöker om lärare erbjuds hörselkontroller under utbildningen vilket 

tolkas som arbetstid. Resultatet visar att av 93 svarande uppgav 36 respondenter (38,7 %) att 

lärarna på utbildningen erbjuds hörselkontroller. Enkätfråga 22 b) undersöker om 

hörselkontrollerna utförs av en audionom. Resultatet visar att av 37 svarande uppgav 14 

respondenter (37,8 %) att hörselkontrollerna utförs av en audionom. Enkätfråga 22 c) 

undersöker vem som utför hörselkontrollerna om dessa inte utförs av en audionom. Resultatet 

visar att av 15 svarande uppgav samtliga respondenter att hörselkontrollerna utförs av 

”sköterska på företagshälsovården”. 

 

4.4 Undervisning relaterad till hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet 

Resultatet som redovisas i figur 4.11 visar att 43 % av utbildningarna har föreläsningstimmar 

avsatta i kursplanerna för utbildning i örats anatomi, fysiologi och funktion. Vad gäller 

utbildning i tinnitus och andra hörselskador uppger 58,1 % av respondenterna att utbildning 

ges. Utbildning i riskfaktorer i yrkesutövandet vad gäller tinnitus/andra hörselskador ges vid 

67,7 % av utbildningarna. Av 92 svarande uppger 35,9 % att föreläsningstimmar finns avsatta 

i kursplanerna för utbildning i Lagstiftning/gränsvärden inom området. Utbildning i akustik 

och ljuddämpning ges vid 54,8 % av utbildningarna. Vad gäller teknik för ljudmätning uppger 

41,3 % av respondenterna att utbildning ges. 

Resultatet som redovisas i figur 4.12 visar att cirka 50 % av utbildningsrepresentanterna kan 

tänka sig att ta bort föreläsningstimmar i något musikrelaterat ämne i förmån för undervisning 

i de ämnen, vilka berörs i enkätfråga 19.  

Resultatet som redovisas i figur 4.13 visar att över 70 % av utbildningsrepresentanterna 

uppfattar att lärarna på utbildningen inte efterfrågar utbildning/fortbildning i de ämnen, vilka 

berörs i enkätfråga 20. 
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Figur 4.11 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida det finns föreläsningstimmar avsatta i kursplanerna till 

utbildning i dessa ämnen (enkätfråga 18 Alt 1, 2, 3, 5; n = 93; Alt 4, 6; n = 92). 

 

 
Figur 4.12 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida föreläsningstimmar i något musikrelaterat ämne kan 

tänkas tas bort i förmån för undervisning i dessa ämnen (enkätfråga 19 Alt 1: n = 91; Alt 2, 3, 4, 5, 6; n = 92). 
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Figur 4.13 Utbildningsrepresentanternas uppfattning om huruvida lärarna på utbildningen efterfrågar utbildning 

i dessa ämnen (enkätfråga 20 Alt 1, 3, 4, 5; n = 94; Alt 2: n = 92; Alt 6: n = 93). 

 

4.5 Avslutande frågor 

Enkätfråga 23, ”Vad tror du kan påverka omfattningen av information och hörselbevarande 

åtgärder på utbildningen?”, besvaras med ett fritextsvar (n = 46). Flera respondenter har svarat 

med långa svar av vilka 10 har exkluderats då dessa inte svarar på enkätfrågan. Av de övriga 

36 svaren, vilka besvarar enkätfrågan, anses 12 svar endast delvis besvara enkätfrågan. Flera 

respondenter menar att tid och ekonomi kan påverka omfattningen av information och 

hörselbevarande åtgärder på utbildningen. En respondent svarar, ”Nästan allt fokus ligger på 

att lära sig musicera. Finns för litet tid över till hörselinformation”. Respondenten menar att 

tid är en faktor, vilken kan påverka omfattningen av information och hörselbevarande åtgärder 

på utbildningen. En annan respondent svarar, ”Mer pengar i budget för att kunna engagera 

professionella föreläsare”. Respondenten menar att ekonomi är en faktor, vilken kan påverka 

omfattningen av information och hörselbevarande åtgärder på utbildningen. Resultatet visar 

att omfattningen av information och hörselbevarande åtgärder på utbildningen kan påverkas 

av vem som anses ha ansvar för detta. En respondent svarar enligt följande.  

 

Tänker att det är oklart var ansvaret ligger någonstans att sprida informationen 

om hörselbevarande åtgärder. Ligger ansvaret hos högskolorna som bedriver 

yrkesutbildningar, ligger det hos de högskoleförberedande instanserna, ligger det 

hos dem som har kunskapen på detta område eller åligger det individen själv att 

skaffa sig tillräcklig info? 

 

Resultatet tyder på att flera respondenter menar att omfattningen av information och 

hörselbevarande åtgärder kan påverkas av huruvida det redan finns hörselrelaterade problem 

bland elever/studenter/lärare. En respondent svarar, ”Om det blir fler problem bland de 

studerande gör det att vi bör höja insatsen”. Exempel på ett svar som inte anses besvara 

enkätfrågan är ”Utbildning och förståelse för allvaret i att inte ha kunskap om hur man tar 

hand om sin hörsel”. 
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Enkätfråga 24, ”Har du något att tillägga?”, besvaras med ett fritextsvar (n = 25). 

Resultatet visar att flera respondenter upplever att det inte är helt enkelt att svara på 

enkätfrågorna då vissa frågor är mer eller mindre relevanta beroende på utbildning. En 

respondent svarar att ”Frågorna är inte direkt tillämpliga hos oss då, som i fråga 23, vi inte har 

samma riskfaktorer då vi inte har ensembler (rock, jazz osv) utan enbart sångare (kör, 

ensemble, enskilt och i mindre grupper)”. En annan respondent svarar, ”Frågorna besvarade 

med utgångspunkt från utbildningarna i Musikproduktion. Skolan har även andra utbildningar 

där svarsprofilen troligen ser annorlunda ut”. Ytterligare en respondent svarar enligt följande. 

 

Frågorna om ”föreläsningstimmar” är irrelevanta. På en gymnasieskola som vår 

får eleverna undervisning i andra ämnen om örats anatomi, hörselskador osv. och 

musiklärarna tar upp med eleverna om risken av höga ljudnivåer – men kanske 

inte i direkt föreläsningsform. Vi jobbar med många olika 

undervisningssätt/undervisningsformer som i vissa fall ger ett bättre lärande än 

föreläsningar. 

 

Resultatet visar att flera utbildningar erbjuder gjutna hörselskydd till lärare kostnadsfritt och 

till elever/studenter men då till ett förmånligt pris. Resultatet visar även att flera 

utbildningsrepresentanter upplever detta område som viktigt och önskar mer utbildning i 

ämnen relaterade till hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. 

5 Diskussion 

 
Följande avsnitt består av två delar, Metoddiskussion och Resultatdiskussion. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vid utskick av enkäten mottogs 14 automatiska svar vilka meddelade att e-postinnehavaren 

var ledig under en period. Detta kan förklaras av att det, vid tiden enkäten skickades ut, var 

sportlov runt om i landet. Av dessa 14 utbildningsrepresentanter deltog 4 i studien.  

Av de 195 e-postadresserna visade sig endast en vara ogiltig. Att det var en ytterst liten andel 

ogiltiga e-postadresser skulle kunna förklaras av en manuell sökning där samtliga 

musikutbildningars webbplatser har granskats. Således är chansen stor att de e-postadresser 

vilka anges på utbildningarnas webbplatser är giltiga och uppdaterade. Genom den manuella 

sökningen framkom information om exempelvis ledighet/sjukskrivning och vem som har 

rektorsansvaret under tiden. Svarsfrekvensen var 48 % och kan anses vara något låg då det är 

ett bortfall på 52 %. Detta bortfall skulle delvis kunna förklaras av att det i ämnesraden inte 

framgick att e-postmeddelandet handlade om en enkätundersökning. Således är det möjligt att 

en del respondenter aldrig öppnade e-postmeddelandet. Det finns även en risk att e-

postmeddelandet aldrig nådde fram till en del respondenter då det kan ha fastnat i exempelvis 

en brandvägg eller ett spamfilter (Trost, 2012). I missivbrevet (Bilaga) fick respondenterna 

information om att det vid presenterade resultat inte framgår vem som har sagt vad. Det kan 

dock inte uteslutas att det finns respondenter som väljer att inte delta i studien på grund av att 

enkätsvaren skulle kunna ses som negativa. Det är dock inte ovanligt att svarsfrekvensen 

ligger mellan 50 och 75 % på många enkätundersökningar, där svarsfrekvensen ofta är något 

lägre vid webbaserade enkäter jämfört med andra sätt att distribuera enkäten (Trost, 2012). 

Således upplevs svarsfrekvensen vid föreliggande studie, 48 %, som rimlig i förhållande till 

vad som kan förväntas vid webbaserade enkätundersökningar även om det är önskvärt med en 

högre svarsfrekvens. 
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Det finns en del brister i de enkätfrågor, fråga 2 och 3, vilka undersöker respondenternas 

uppskattning av kunskapsnivån hos elever/studenter/lärare vad gäller 

hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. Dessa brister kan leda till ett osäkert resultat och ett osäkert 

underlag för jämförelse med resultatet från studien gjord av Hellqvist (2002). För det första 

handlar det om en uppskattning och det framgår inte vad den svarande utgår ifrån, till 

exempel prov/tentamensresultat. För det andra innehåller frågan egentligen tre frågor - det 

frågas dels efter den uppskattade kunskapsnivån vad gäller hörsel, dels den uppskattade 

kunskapsnivån vad gäller hörselskador och dels den uppskattade kunskapsnivån vad gäller 

ljudsäkerhet. För det tredje kan svarsalternativen uppfattas olika av olika respondenter. Vad en 

individ upplever vara ganska bra kunskap skulle kunna vara ganska dålig kunskap för en 

annan. Det framgår inte heller vilka elever/studenter respondenter hänvisar till vid en flerårig 

utbildning, om det är kunskapsnivån då eleverna/studenterna påbörjar eller avslutar sin 

utbildning eller en helhetsbild av samtliga elever/studenter. Det frågas visserligen efter en 

uppskattning och denna uppskattning kan ge en någorlunda tydlig bild av hur det kan se ut i 

förhållande till förekomsten av hörselbevarande åtgärder men då det handlar om just 

uppskattningar kan det vid en jämförelse med resultatet från år 2002 vara svårt att tala om 

eventuella skillnader. 

 

Enkätfrågorna, fråga 9 och 10, med syftet att undersöka huruvida ljudnivåerna mäts i skolans 

lokaler har svarsalternativen Ja, det har gjorts flera gånger, Ja det har gjorts någon gång, 

Nej, det har inte gjorts samt Vet inte. Vad betyder då dessa svarsalternativ? Resultatet talar 

egentligen inte om hur ofta ljudnivåerna mäts och av vilken anledning. Då det finns flera 

påverkande faktorer vad gäller ljudnivåerna såsom ommöblering i lokaler, antal 

elever/studenter/lärare vilka utövar musik i lokalerna, musikinstrument, spelteknik samt 

musikstil finns det ett behov av att regelbudet undersöka de genomsnittliga ljudnivåerna. 

Således saknas en följdfråga som genom ett fritextsvar eventuellt kan ge en tydligare bild av 

när och varför ljudnivåerna mäts.  

 

Enkätfrågan, fråga 11, vilken undersöker huruvida expertis inom området rumsakustik har 

utnyttjats de senaste åren kan anses vara intressant i sammanhanget då resultatet kan ge en 

bild av om respondenterna känner till att det finns personer med en hög kunskapsnivå inom 

området samt hur dessa kunskaper kan vara till nytta vid exempelvis nybyggnationer eller 

inredning av lokaler där musik utövas. Svarsalternativen Ja, Nej och Vet inte ger dock ingen 

information om hur dessa kunskaper utnyttjas vilket skulle vara mer intressant i 

sammanhanget. Det är även oklart hur ”expert” inom området rumsakustik ska definieras och 

det är omöjligt att veta vad respondenten har för syn på vem som är en expert inom området. 

 

I enkäten, fråga 12 och 13, frågas respondenterna om utbildningen har någon policy vad gäller 

ljudnivåer samt användning av hörselskydd i skolans lokaler. Frågan med syftet att undersöka 

huruvida utbildningen har någon policy/gräns för ljudnivåer i skolans lokaler fanns med i 

Hellqvist (2002) ursprungliga enkät men då ljudnivåerna varierar vid utövande av musik kan 

det vara svårt att kontrollera om ljudnivåerna är i enlighet med skolans policy/gränsvärde. En 

kompletterande fråga med syftet att undersöka om utbildningen har någon policy vad gäller 

användning av hörselskydd i skolans lokaler har tillkommit då det kan anses vara lättare att 

kontrollera att denna typ av policy efterföljs jämfört med en policy gällande ljudnivåer. 

Resultatet från dessa enkätfrågor ger dock ingen information om hur det kontrolleras om 

policyn efterföljs eller inte. Frågorna undersöker inte heller hur utbildningens policy ser ut 

gällande ljudnivåer eller användning av hörselskydd i skolans lokaler. 

 

Svarsalternativen i enkätfrågorna, frågorna 14-17, vilka undersöker huruvida 
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elever/studenter/lärare använder hörselskydd eller inte kan anses vara otydliga och ospecifika, 

vilket kan leda till ett osäkert resultat. Då den ena respondenten kan svara Ja, många gör det 

kan den andra respondenten svara Ja, en del gör det även om de egentligen menar samma sak. 

 

Att tala om föreläsningstimmar avsatta i kursplanerna till utbildning i ämnen relaterade till 

hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet, fråga 18, kan anses vara något problematiskt. Det är inte 

säkert att elever/studenter får föreläsningar i dessa ämnen men det utesluter inte att de får 

informationen då den kan vävas in i enskilda lektioner med musiklärare, exempelvis 

instrument/sångundervisning. Enkätfrågan kan anses vara mer riktad mot 

folkhögskola/musikhögskola då det vid dessa utbildningar är ett stort fokus på musik och 

musikrelaterade ämnen. Vid gymnasieskolans utbildningar är musiken endast en del av 

utbildningen och eleverna läser samtidigt ämnen, gemensamma för samtliga 

gymnasieprogram. Således kan detta innebära att respondenterna svarar att det inte finns 

föreläsningstimmar avsatta i kursplanerna till utbildning i örats anatomi, fysiologi och 

funktion vid utbildning på gymnasieskola men det utesluter inte att eleverna får denna 

information genom undervisning i ämnen såsom biologi eller naturvetenskap. 

 
Då resultatet från enkätundersökning gjord av Hellqvist (2002) visade att utbildning i 

hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet hade en liten plats i undervisning vid Sveriges 

musikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå år 2002 leds tankarna till 

dagens musiklärare och deras kunskapsnivå. Kan det vara så att dagens musiklärare läste sin 

utbildning runt år 2002 eller tidigare och vad kan det i så fall innebära för dagens utbildning? 

Hur kan en individ med liten kunskap inom ett ämne sprida denna typ av information i en 

större utsträckning idag? Således finns ett behov av att undersöka om dagens musiklärare 

efterfrågar utbildning/fortbildning i ämnen relaterat till hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet, fråga 

20. De svarsalternativ respondenterna har att välja på är Ja, Nej samt Vet inte. Vad betyder då 

resultatet? Svarar respondenten ”Ja” tyder det på att lärarna på utbildningen visar ett intresse 

för att lära sig mer om hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet men vad tyder resultatet på om 

respondenten svarar ”Nej”? Det skulle kunna tyda på att lärarna är ointresserade och inte vill 

ha utbildning/fortbildning i dessa ämnen, de kanske anser att de inte har behov av ytterligare 

utbildning. Det kan lika gärna tyda på att lärarna får utbildning/fortbildning i dessa ämnen, 

kontinuerligt eller sporadiskt. Det saknas således svarsalternativ såsom Utbildning ges redan i 

ämnet då resultatet nu kan anses vara otydligt. 

 

Ett fritextsvar kan leda till att respondentens svar blir relativt långt och att det innefattar en del 

information utöver den information, vilket besvarar enkätfrågan. Då endast hälften av 

respondenterna anses besvara enkätfråga 23, dock i varierande grad, leder detta tankarna till 

huruvida frågans formulering lätt kan leda till missuppfattningar. Eventuellt kunde en 

annorlunda formulering ge en högre svarsfrekvens men det är svårt att uttala sig om detta. 

 

Sammanfattningsvis kan detta tolkas som att enkäten inte var perfekt år 2002 och inte heller 

år 2014. Enkäten har kompletterats med nya frågor och en del av de redan befintliga frågorna 

har reviderats, men på så sätt att resultatet från föreliggande studie fortfarande kan jämföras 
med Hellqvist (2002). Genom att använda denna enkät kan resultatet från föreliggande studie 

diskuteras i förhållande till resultatet från den tidigare kartläggningen (Hellqvist, 2002). 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet i förhållande till den tidigare studien gjord av Hellqvist (2002). I 

Hellqvists (2002) studie framgår inte rådata, endast cirkel- och stapeldiagram som visar andel 



 

23 

 

svar redovisat i procent. I den jämförande diskussionen nedan kan därför eventuella 

skillnader/likheter endast tolkas som tendenser.  

 

5.2.1 Kunskap om hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet 

Resultatet från föreliggande studie jämfört med resultatet från studien gjord av Hellqvist 

(2002), redovisat i figurerna 5.1 och 5.2, tyder på att flera utbildningsrepresentanter uppfattar 

kunskapsnivån hos elever/studenter/lärare som mycket bra år 2014 jämfört med år 2002. 

Jämförelsen tyder även på att betydligt färre utbildningsrepresentanter uppfattar 

kunskapsnivån som ganska dålig hos elever/studenter/lärare år 2014 jämfört med år 2002. 

Detta skulle kunna förklaras av att resultatet från föreliggande studie tyder på att ämnen vilka 

berör hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet har en större plats i undervisningen vid Sveriges 

musikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå år 2014 jämfört med år 

2002. Ytterligare en förklaring kan vara en ökad medvetenhet hos utbildningsledare vad gäller 

risker i samband med musikutövande då flera respondenter menar att detta är ett viktigt 

område som bör ingå i undervisningen. 

 

 
Figur 5.1 Utbildningsrepresentanternas uppskattning av kunskapsnivån hos eleverna/studenterna vad gäller 

hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. 

 

 
Figur 5.2 Utbildningsrepresentanternas uppskattning av kunskapsnivån hos lärarna vad gäller 

hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. 

 

5.2.2 Hörselrelaterade besvär 

Den redovisade jämförelsen, mellan resultaten från föreliggande studie och studien gjord av 

Hellqvist (2002), vilken presenteras i figur 5.3 tyder på att betydligt färre 
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utbildningsrepresentanter uppfattar att elever/studenter på utbildningen besväras av tinnitus 

eller andra hörselskador år 2014 jämfört med år 2002. Detta gäller även 

utbildningsrepresentanternas uppfattning om huruvida lärarna på utbildningen har problem 

med tinnitus eller andra hörselskador, vilket kan ses i figur 5.4. Att förekomsten av 

hörselrelaterade problem hos elever/studenter/lärare skulle ha minskat är svårt att säkert säga 

då resultaten från föreliggande studie och studien gjord av Hellqvist (2002) baseras på 

utbildningsrepresentanternas uppfattningar om förekomsten av dessa typer av problem. Skulle 

förekomsten av hörselrelaterade problem hos elever/studenter/lärare ha minskat skulle det 

kunna förklaras av en ökad medvetenhet vad gäller risker vid musikutövande. Då resultatet 

tyder på att information om örats anatomi, fysiologi och funktion, riskfaktorer i 

yrkesutövandet vad gäller tinnitus/hörselskador samt akustik och ljuddämpning har en större 

plats i undervisningen år 2014 jämfört med år 2002 skulle detta kunna innebära att 

elever/studenter, men även lärare, har blivit mer medvetna om hur hörseln kan påverkas av 

olika typer av ljud och ljudnivåer samt hur hörseln kan skyddas genom olika åtgärder såsom 

användning av hörselskydd eller sänkta ljudnivåer. 

 

 
Figur 5.3 Utbildningsrepresentanternas uppfattning av huruvida eleverna/studenterna på utbildningen har 

problem med tinnitus eller andra hörselskador. 

 

 
Figur 5.4 Utbildningsrepresentanternas uppfattning av huruvida lärarna på utbildningen har problem med 

tinnitus eller andra hörselskador. 

 

Presenterade data i figur 5.5 tyder på att det var ytterst få elever/studenter som slutade sin 

utbildning på grund av tinnitus eller andra hörselskador år 2002. Resultatet tyder på att det år 

2014 är ingen eller nästan ingen som slutar sin utbildning på grund av tinnitus eller andra 

hörselskador. Att i stort sett ingen slutar sin utbildning på grund av tinnitus eller andra 
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hörselskador kan förklaras av de anpassningar som görs för att elever/studenter/ med 

hörselrelaterade problem ska kunna klara av sin utbildning. 

 

  
Figur 5.5 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida elever/studenter har slutat sin utbildning på grund av 

tinnitus eller andra hörselskador. 

 

 
Figur 5.6 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida lärare har slutat sitt arbete på grund av tinnitus eller 

andra hörselskador. 

 

Jämförelsen mellan resultaten från föreliggande studie och studien gjord av Hellqvist (2002), 

vilken redovisat i figur 5.6, tyder på att cirka 10 % av lärarna slutade sitt arbete på grund av 

tinnitus eller andra hörselskador år 2002. Denna jämförelse tyder på att denna siffra har 

minskat och att det endast är kring 2 % av utbildningsrepresentanterna som uppger att lärare 

har slutat på grund av tinnitus eller andra hörselskador år 2014. Vad denna siffra exakt innebär 

är svårt att svara på. Det framgår inte hur långt tillbaka i tiden utbildningsrepresentanterna har 

tittat när de har besvarat enkätfrågan, med andra ord framgår det inte när dessa lärare har 

slutat sin utbildning. Det går inte att utesluta att en respondent har deltagit i föreliggande 

studie samt studien gjord av Hellqvist (2002). Denna respondent kan således ha en och samma 

lärare i åtanke. Resultatet från denna fråga är på så sätt något otydlig då resultatet kan variera 

beroende på hur länge respondenten har arbetat som rektor/studierektor. En 

rektor/studierektor som har arbetat en kortare period kanske inte själv har varit med om att 

någon har slutat på grund av hörselrelaterade besvär eller vet om tidigare fall då detta har hänt 

även om det faktiskt har hänt att lärare vid den aktuella utbildningen har slutat just på grund 

av tinnitus eller andra hörselskador. Resultatet tyder dock på att betydligt färre lärare slutar på 

grund av tinnitus eller andra hörselskador, något som kan förklaras av en ökad medvetenhet 

hos utbildningsledare vad gäller hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. Således kan det innebära att 
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anpassningar som görs för att lärare ska kunna klara av sitt arbete inte har gjorts i samma 

utsträckning år 2002 jämfört med år 2014. I resultatet framkommer att flera respondenter ger 

exempel på anpassningar direkt riktade mot lärare såsom anpassning av arbetstider, 

arbetsuppgifter samt tillgång till ett enskilt arbetsrum. Då dessa anpassningar kan göra att den 

lärare som besväras av tinnitus eller andra hörselskador har möjlighet att ”vila öronen” under 

arbetsdagen kan detta leda till att denna lärare orkar behålla sitt arbete. Då flera respondenter 

nämner kostnadsfria gjutna hörselskydd till lärare som exempel på anpassningar skulle även 

detta kunna förklara att andelen lärare som slutar på grund av tinnitus eller andra hörselskador 

är mindre år 2014 jämfört med år 2002. 

 

Av 92 svarande har 7 respondenter svarat ”nej” på frågan om anpassningar har gjorts för att 

elever/studenter/lärare ska kunna klara av utbildning/arbete. Då det finns ett svarsalternativ 

som anger att det inte har varit aktuellt betyder ”nej” således att behovet av anpassningar har 

funnits men att ingenting har gjorts. Av dessa utbildningar var 70 % folkhögskoleutbildningar 

och 30 % gymnasieutbildningar. Detta är intressant men det är svårt att uttala sig om vad detta 

egentligen innebär. Detta skulle kunna innebära att utbildningen struntar i de som är i behov 

av anpassningar, eventuellt på grund av bristande kunskap om hörsel och hörselskador. Det 

skulle även kunna innebära att någon typ av anpassning har gjorts men att respondenten inte 

upplever det som en anpassning som görs med syftet att elever/studenter/lärare ska kunna 

klara av utbildning/arbete. Även om det finns ett svarsalternativ som anger att behovet av 

anpassningar inte har funnits garanterar inte detta att den som svarar ”nej” på frågan menar att 

behovet finns men att ingenting görs. Den som svarar ”nej” kan således mena att anpassningar 

inte har gjorts då det inte har funnits behov. Är det dock ett aktivt beslut från 

utbildningsledning att anpassningar inte ska göras även då behovet finns och att avsaknaden 

av anpassningar kan leda till att elever/studenter/lärare tvingas sluta på grund av tinnitus eller 

andra hörselskador vore det oerhört intressant att undersöka vilka anledningar som finns till 

dessa beslut. 

 

Enkätfråga 8 a) besvarades av 92 respondenter. Av dessa svarade 29 respondenter att 

anpassningar har gjorts för att elever/studenter/lärare ska kunna klara av utbildning/arbete. 

Dessa respondenter gavs då möjligheten att svara på enkätfråga 8 b) och genom ett fritextsvar 

ge exempel på anpassningar som har gjorts. Enkätfråga 8 b) besvarades av 30 respondenter. 

Att det är ett större antal svarande än vad som förväntas, det vill säga att 30 respondenter har 

besvarat en fråga som egentligen borde ha besvarats av 29 respondenter, kan förklaras av att 

det var 94 respondenter som deltog i studien. Således kan det konstateras att två respondenter 

valde att inte svara på om anpassningar har gjorts för att elever/studenter/lärare ska kunna 

klara av utbildning/arbete. Då dessa respondenter ”hoppar över” enkätfråga 8 a) hamnar de på 

enkätfråga 8 b) och kan således besvara fråga 8 b) utan att ha besvarat fråga 8 a).  

 

5.2.3 Hörselbevarande åtgärder 

Data som presenteras i figurerna 5.7 och 5.8 tyder på att ljudnivåerna mäts i större omfattning 

år 2014 jämfört med år 2002. Flera respondenter uppgav att ljudnivåmätare har installerats i 

utbildningens övningsrum, något som kan förklara denna ökning av ljudnivåmätningar. Att 

ljudnivåerna mäts i större omfattning år 2014 jämfört med år 2002 skulle även kunna 

förklaras av en ökad medvetenhet hos utbildningsledning vad gäller risker vid utövande av 

musik. Flera respondenter menar att ljudsäkerhet, det vill säga medvetenhet om vad som kan 

vara skadligt för hörseln samt hur hörselskador kan förebyggas, är ett viktigt område som bör 

ingå i elevernas/studenternas utbildning. Således tyder resultatet på att utbildningsledare har 

blivit mer intresserade av att veta vilka ljudnivåer elever/studenter/lärare vistas i dagligen i 

skolans lokaler. Jämförelsen av resultatet från föreliggande studie och resultatet från studien 
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gjord av Hellqvist (2002) tyder dock på att det är fler respondenter år 2014 som uppger att de 

inte vet huruvida ljudnivåerna mäts i utbildningens lokaler jämfört med år 2002. Vad detta 

beror på är svårt att svara på. Flera respondenter menar att lärarna har ett stort ansvar när det 

kommer till information och hörselbevarande åtgärder. Har lärarna ansvaret men samtidigt 

inte är helt medvetna om detta på grund av bristande information kan det leda till att 

ljudnivåmätningar, vilket i sig kan ses som en hörselbevarande åtgärd, inte blir gjorda. 

 

 
Figur 5.7 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida ljudnivåmätningar har gjorts i utbildningens 

övningsrum. 

 

 
Figur 5.8 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida ljudnivåmätningar har gjorts i utbildningens 

konsertlokal/aula. 

 

Resultatet visar att av 93 svarande uppgav 41 respondenter (44,1 %) att expertis inom området 

rumsakustik har utnyttjats de senaste åren. Vem som är experten eller vilken kunskap som har 

utnyttjats är oklart då det inte frågas efter denna information i enkäten. Flera respondenter 

uppgav att ljudnivåmätare har installerats i diverse lokaler, även slingsystem har installerats i 

undervisningslokaler vid flera utbildningar. Flera respondenter uppgav även att lokaler där 

musik utövas har anpassats genom inköp av nya möbler samt montering av ljudabsorbenter. 

För dessa typer av åtgärder är det möjligt att expertis inom området rumsakustik har 

utnyttjats. Att nära hälften av utbildningarna har utnyttjat expertis inom området rumsakustik 

de senaste åren kan förklaras av den ökade medvetenhet hos utbildningsledare, som resultatet 

tyder på, vad gäller risker som uppkommer vid utövande av musik. 
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Figur 5.9 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida utbildningen har någon policy/gräns vad gäller 

ljudnivåer i skolans lokaler. 

 

Resultatet tyder på att fler utbildningar har någon policy/gräns vad gäller ljudnivåer i skolans 

lokaler år 2014 jämfört med år 2002. Detta kan eventuellt förklaras av att utbildningsledare 

har blivit mer medvetna om risker vid musikutövande och därmed mer intresserade av att 

känna till vilka ljudnivåer elever/studenter samt lärare vistas i dagligen i skolans lokaler. Detta 

skulle även kunna förklara att ljudnivåmätningar görs i en större omfattning år 2014 jämfört 

med år 2002. Vad gäller användning av hörselskydd svarade cirka 40 % av respondenterna att 

utbildningen har en policy för detta. Att det är en större andel av utbildningarna som har en 

policy för användning av hörselskydd jämfört med en policy för ljudnivåer kan förklaras av 

att användning av hörselskydd är relativt enkelt att kontrollera och följa upp jämfört med 

huruvida en policy för ljudnivåer efterföljs. Ljudnivåer är något mer svåröverskådligt då 

ljudnivåerna inte är konstanta vid musikutövande. Exempel på faktorer som kan påverka 

ljudnivån är musikinstrument, spelteknik och musikgenre. 

 

 
Figur 5.10 Utbildningsrepresentanternas uppfattning om elevers/studenters användning av hörselskydd vid 

repetitioner. 
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Figur 5.11 Utbildningsrepresentanternas uppfattning om lärares användning av hörselskydd vid repetitioner. 

 

Resultaten från föreliggande studie och studien gjord av Hellqvist (2002) vilka jämförs i 

figurerna 5.10 och 5.11 tyder på att utbildningsrepresentanterna uppfattar att 

eleverna/studenterna inte använder hörselskydd i större utsträckning år 2014 jämfört med år 

2002. Resultatet tyder dock på en ökning hos lärare vad gäller användning av hörselskydd vid 

repetitioner. En förklaring till detta kan vara att även då det finns tillgång till hörselskydd kan 

dessa påverka ljudbilden på ett negativt sätt eller kännas obekväma i öronen efter en tids 

användning. Flera respondenter uppger att lärarna på utbildningen får kostnadsfria 

individuella gjutna hörselskydd vilka kan upplevas som mer bekväma vid långvarig 

användning jämfört med enklare hörselskydd samt att dessa typer av hörselskydd ger en god 

ljudåtergivning på grund av den raka dämpningen över alla frekvenser. Individuella gjutna 

hörselskydd innebär en högre kostnad jämfört med enklare hörselskydd. Då elever/studenter 

skulle kunna uppleva dålig ljudåtergivning eller obehagskänsla vid långvarig användning av 

enklare hörselskydd kanske dessa väljs bort. Den högre kostnaden som individuella gjutna 

hörselskydd medför kan leda till att dessa väljs bort, något som skulle kunna förklara att 

användningen av hörselskydd inte ökar även då elever/studenter har tillgång till hörselskydd. 

Nedan citeras ett par musiker som inte använder gjutna hörselskydd om varför de har valt bort 

denna typ av hörselskydd. 

 

Karin Ingebrand, student vid Linköpings universitet och tidigare elev vid musikutbildning på 

folkhögskola, menar att priset var en avgörande faktor i valet av hörselskydd: ”Jag skulle vilja 

ha gjutna men har nog bara inte skaffat det för att jag inte har kommit mig för och det är dyrt” 

(personlig kommunikation, 12 mars, 2014). 

 

Erika Norén, student vid Lunds universitet och tidigare elev vid musikutbildning på 

folkhögskola, uppger att priset medförde att gjutna hörselskydd valdes bort: ”Hade precis köpt 

en kontrabas och hade inte råd att köpa gjutna proppar” (personlig kommunikation, 12 mars, 

2014). 
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Figur 5.12 Utbildningsrepresentanternas uppfattning om elevers/studenters användning av hörselskydd vid 

konserter på skolan. 

 

Den presenterade jämförelsen, mellan resultatet från föreliggande studie och resultatet från 

studien gjorde av Hellqvist (2002), i figur 5.12 tyder på att utbildningsrepresentanterna 

uppfattar att färre elever/studenter använder hörselskydd vid konserter på skolan år 2014 

jämfört med år 2002. Detta skulle kunna förklaras av att flera respondenter menar att det är 

viktigt att eleverna/studenterna håller nere ljudnivåerna vid utövande av musik. Om 

eleverna/studenterna strävar efter att hålla ljudnivån på en sådan nivå att hörselskydd inte är 

lika befogat kan detta eventuellt förklara att färre elever/studenter skulle använda hörselskydd 

år 2014 jämfört med år 2002. Det ska även noteras att det är något fler respondenter år 2014 

som svarar att de inte vet huruvida hörselskydd används eller inte jämfört med år 2002. Detta 

för tankarna till hur insatta rektorer/studierektorer egentligen är vad gäller 

elevers/studenters/lärares användning av hörselskydd. Vad grundar respondenten sitt svar på? 

Har respondenten själv besökt utbildningens övningsrum vid repetitioner och observerat 

huruvida hörselskydd används eller inte? Att detta sker vid samtliga utbildningar, vilka har 

besvarat frågan, är osannolikt. Begreppet ”hörselskydd” har i föreliggande studie ersatt 

begreppet ”öronproppar”, vilket användes i den ursprungliga enkäten (Hellqvist, 2002). Då 

hörselskydd är ett bredare begrepp och öronproppar är en typ av hörselskydd bör denna 

ändring inte påverka resultatet men det kan inte uteslutas att respondenter eventuellt kan 

uppfatta frågan olika beroende på vilket begrepp som används. Då det vid fritextsvar är fler 

respondenter som använder begreppet ”hörselskydd” jämfört med de respondenter som 

använder begrepp såsom ”öronproppar” eller ”hörselproppar” tolkas detta som att en ändring 

av begreppet inte påverkar resultatet. 
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Figur 5.13 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida elever/studenter erbjuds hörselkontroller under 

utbildningen. 

 

 
Figur 5.14 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida lärare erbjuds hörselkontroller under utbildningen. 

 

Data i figurerna 5.13 och 5.14 tyder på att elever/studenter/lärare erbjuds hörselkontroller i 

lika stor utsträckning år 2014 jämfört med år 2002. Att fler lärare än elever/studenter erbjuds 

hörselkontroller skulle kunna förklaras av att lärarna erbjuds hörselkontroller genom 

företagshälsovården. Det framgår dock inte om hörselkontrollerna är regelbundna, något som 

skulle vara positivt då elever/studenter/lärare dagligen utsätts för stundvis höga ljudnivåer. 

Skulle det då utföras regelbundna hörselkontroller finns möjligheten att undersöka hur 

ljudmiljön i skolans lokaler påverkar hörseln hos elever/studenter samt lärare. Av de 

utbildningar vilka erbjuder elever/studenter/lärare hörselkontroller under utbildningen uppger 

kring 40 % att hörselkontrollerna utförs av en audionom. Respondenterna uppger att de 

hörselkontroller vilka inte utförs av en audionom utförs av en ”skolsköterska” eller en 

”sköterska på företagshälsovården”. Tillförlitligheten hos dessa hörselkontroller kan 

ifrågasättas då det inte finns någon garanti att hörselkontrollerna utförs på samma sätt som av 

en audionom. Mätutrustning, lokal samt instruktioner är faktorer som kan skilja sig beroende 

på vem som utför hörselkontrollerna och detta kan således påverka mätresultatet. Resultatet 

tyder på att det är fler utbildningsrepresentanter som känner till huruvida hörselkontroller 

erbjuds år 2014 jämfört med år 2002. Detta skulle kunna förklaras av en ökad medvetenhet 

hos utbildningsledare vad gäller risker relaterat till musikutövande samt ett ökat intresse för 

hörselbevarande åtgärder vid utbildningen. 
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5.2.4 Undervisning relaterad till hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet 

Jämförelsen, mellan resultaten från föreliggande studie och studien gjord av Hellqvist (2002), 

som redovisas i tabell 5.1 tyder på att ämnen relaterade till hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet 

har en större plats i undervisningen vid Sveriges musikutbildningar på gymnasial och 

eftergymnasial utbildningsnivå år 2014 jämfört med år 2002. Detta skulle kunna förklara 

varför fler utbildningsrepresentanter uppfattar att kunskapsnivån hos elever/studenter/lärare är 

högre år 2014 jämfört med år 2002 vad gäller hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. 

 
Tabell 5.1 Utbildningsrepresentanternas svar på huruvida det finns föreläsningstimmar avsatta i kursplanerna för 

undervisning i ämnen relaterade till hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. Dessa ämnen är a) Örats anatomi, fysiologi 

och funktion, b) Tinnitus och hörselskador, c) Riskfaktorer i yrkesutövandet vad gäller tinnitus/hörselskador, d) 

Lagstiftning/gränsvärden inom området, e) Akustik och ljuddämpning samt f) Teknik för ljudmätning. Tabellen 

visar andelen svar redovisat i procent (%). 
 

 2002 2014 

 Ja Nej Vet inte Ja Nej Vet inte 

a) 27 % 62 % 11 % 43 % 40,9 % 16,1 % 

b) 51 % 41 % 7 % 58,1 % 29 % 12,9 % 

c) 55 % 36 % 9 % 67,7 % 20,4 % 11,8 % 

d) 35 % 51 % 14 % 35,9 % 41,3 % 22,8 % 

e) 38 % 51 % 12 % 54,8 % 32,3 % 12,9 % 

f) 25 % 60 % 15 % 41,3 % 37 % 21,7 % 

 

Att dessa ämnen har en större plats i undervisningen år 2014 jämfört med år 2002 kan 

förklaras av den ökade medvetenheten hos utbildningsledare vad gäller risker vid 

musikutövande som resultatet tyder på. Flera respondenter menar att dessa ämnen är en viktig 

del av elevernas/studenternas utbildning och resultatet tyder på ett ökat intresse hos 

utbildningsledare vad gäller att lägga mer tid på dessa ämnen. 

 

Nära hälften av utbildningsrepresentanterna kan tänka sig att ta bort föreläsningstimmar i 

något musikrelaterat ämne i förmån för undervisning i de ämnen, vilka berörs i tabell 5.1. Att 

hälften av respondenterna kan tänka sig detta skulle kunna innebära att dessa 

utbildningsrepresentanter upplever att den undervisning som faktiskt ges i dessa ämnen inte är 

tillräcklig idag. Samtidigt uppgav flera respondenter att denna typ av information kan nå 

elever/studenter på andra sätt än i föreläsningsform, till exempel vid enskild 

instrumentundervisning. Att det ändå är runt hälften av respondenterna som uppger att de kan 

tänka sig att ta bort föreläsningstimmar i andra ämnen i förmån för undervisning i ämnen 

vilka berör hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet kan tolkas som att dessa respondenter upplever 

detta område som viktigt. Att fler utbildningsledare inser vikten av undervisning i dessa 

ämnen kan förklaras av en ökad medvetenhet vad gäller risker vid utövande av musik. 

Resultatet tyder även på att ju mer undervisning som ges i dessa ämnen desto högre är 

kunskapsnivån hos elever/studenter/lärare, något som kan ses i flera studier (Chermak et al, 

1996; Dell & Holmes, 2012; Folmer et al, 2012; Gates & Jones, 2007). 

 
Resultatet visar att över 70 % av utbildningsrepresentanterna uppfattar att lärarna på 

utbildningen inte efterfrågar utbildning/fortbildning i ämnen vilka berör 

hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. Detta kan tolkas på flera sätt, till exempel att lärarna är 

ointresserade av utbildning i dessa ämnen. Då det inte finns något svarsalternativ som låter 

respondenten tala om att denna typ av utbildning redan ges kan slutsatsen att lärarna skulle 

vara ointresserade inte dras. Att respondenten svarar ”nej” kan således innebära att lärarna på 

utbildningen får utbildning i ämnen relaterat till hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet, regelbundet 
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eller sporadiskt. 

 

5.2.5 Avslutande frågor 

Resultatet tyder på att flera utbildningsrepresentanter upplever 

hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet som ett viktigt område och önskar mer utbildning i ämnen 

relaterade till hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. Detta kan förklaras av en ökad medvetenhet 

vad gäller risker med musikutövande, något som resultatet tyder på har ökat hos 

utbildningsledare sedan år 2002. Flera respondenter nämner tid och ekonomi som faktorer 

vilka kan påverka omfattningen av information och hörselbevarande åtgärder på utbildningen. 

Resultatet tyder på att fokus ligger på att lära ut musik och att utöva musik. Lärare är oftast 

inriktade på vissa musikinstrument och musikstilar vilket gör att en utbildning ofta behöver 

utnyttja kunskap från många lärare. Undervisning sker inte alltid i grupp utan enskilt vilket 

gör att utbildningen måste utnyttja lärarnas kunskaper under en längre tid för att alla 

elever/studenter ska kunna ta del av undervisningen. Det är inte ovanligt att utbildningarna 

har många lokaler där elever/studenter kan utöva musik under hela dygnet. Utbildningarna har 

ofta en del musikinstrument samt ljudutrustning i sin ägo. Med detta sagt blir det tydligare att 

en stor del av tiden och ekonomin går till musikutövande i någon form.  

 

Flera respondenter menar att omfattningen av information och hörselbevarande åtgärder på 

utbildningen kan påverkas av huruvida lärarna tar ansvar för detta. Resultatet tyder även på att 

flera respondenter uppfattar intresset hos elever/studenter vad gäller denna typ av information 

som en påverkande faktor. Är det lärarnas ansvar att se till att elever/studenter får information 

om hörselbevarande åtgärder skulle det kunna innebära att lärarna tvingas ta tid av bland 

annat instrumentalundervisning till denna typ av information. Ligger ansvaret istället hos 

utbildningsledningen kan det troligtvis organiseras på ett annat sätt, exempelvis i form av 

föreläsningar eller temadagar. Att låta elevers/studenters intresse styra utbildningen kan i vissa 

fall ses som positivt men i detta fall, då information och hörselbevarande åtgärder väljs bort, 

kan det ses som negativt. Elevernas/studenternas brist på intresse kan bero på dålig kunskap i 

området och detta ska inte behöva påverka huruvida elever/studenter får information om hur 

hörselskador kan förebyggas. Det framgår även i resultatet att omfattningen av information 

och hörselbevarande åtgärder kan påverkas av huruvida hörselrelaterade problem redan 

förekommer bland elever/studenter. Flera respondenter menar att om fler elever/studenter 

besväras av hörselrelaterade problem kommer mer resurser att läggas på information och 

hörselbevarande åtgärder. En utbildning med musikinriktning borde anse sig ha ett ansvar att 

se till att eleverna/studenterna på utbildningen har goda kunskaper om 

hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. Detta gäller samtliga musikutbildningar oavsett 

utbildningsnivå då det inte kan garanteras att eleverna/studenterna har med sig denna kunskap 

från sina tidigare studier. En tidigare studie tyder även på att effekten av informationen är som 

störst då den ges kontinuerligt över en längre tid (Zeigler & Taylor, 2001). 

 

Resultatet tyder på att flera respondenter anser att eleverna/studenterna inte är i behov av 

utbildning i ämnen relaterade till hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. Detta kan förklaras av att 

vissa utbildningar är inriktade på vissa musikstilar där musiken ofta utövas utan förstärkning. 

Ett exempel är musikutbildningar med fokus på folkmusik. Musiken utövas ofta i mindre 

grupper och spelas ofta på akustiska instrument. Således handlar detta om lägre ljudnivåer 

jämfört med en pop/rockgrupp. Dessa musiker, vilka utsätts för lägre ljudnivåer, skulle dock 

kunna söka sig till andra grupper och sammanhang där ljudnivåerna är betydligt högre och 

rent av skadliga för hörseln. Således bör det finnas ett ansvar hos samtliga musikutbildningar 

oavsett utbildningsnivå och oavsett musikinriktning att se till att elever/studenter har goda 

kunskaper om hörsel/hörselskador/ljudsäkerhet. 
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Utbildningsrelaterade enkätfrågor, exempelvis om undervisning ges i vissa ämnen eller om 

ljudnivåerna mäts i vissa lokaler, är något som en rektor/studierektor troligen kan ge ett säkert 

svar på. Enkätfrågor som undersöker hörselhälsan, det vill säga huruvida 

elever/studenter/lärare besväras av tinnitus/hörselskador, är dock något som inte kan besvaras 

med samma säkerhet av en rektor/studierektor. Svaren på enkätfrågorna grundar sig på 

respondentens egen uppfattning om huruvida elever/studenter/lärare besväras av 

tinnitus/hörselskador och resultatet ger en otydlig bild av verkligheten då det inte framgår i 

resultatet vad uppfattningen bygger på. Detsamma gäller användning av hörselskydd. Vad 

finns det för grunder till respondenternas svar vad gäller elevernas/studenternas/lärarnas 

användning av hörselskydd? Har rektorerna/studierektorerna besökt elever/studenter/lärare 

vid repetitioner och observerat huruvida hörselskydd används eller inte? 

 

5.3 Vidare forskning 

För att bilden av hörselhälsan hos elever/studenter/lärare vid Sveriges musikutbildningar på 

gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå ska bli tydligare behövs ytterligare studier som 

vänder sig direkt till elever/studenter och lärare vid utbildningarna då det endast är 

elevernas/studenternas/lärarnas svar som kan beskriva verkligheten. Detta gäller såväl 

förekomst av hörselrelaterade problem, såsom tinnitus och andra hörselskador, som 

användning av hörselskydd. 

6 Slutsats 
 

Respondenterna uppfattar hörselhälsan hos eleverna/studenterna/lärarna vid Sveriges 

musikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå som bättre år 2014 

jämfört med år 2002. Resultatet tyder på att medvetenheten vad gäller risker relaterat till 

musikutövande har blivit större hos utbildningsledarna år 2014 jämfört med år 2002. Flera 

respondenter är tydliga med att hörsel, hörselskador och hörselbevarande åtgärder är viktiga 

områden som bör ha plats i en musikutbildning. Resultatet tyder även på att hörselbevarande 

åtgärder har en större plats vid Sveriges musikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial 

utbildningsnivå år 2014 jämfört med år 2002. 
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Bilaga 

 

Hörselbevarande åtgärder vid Sveriges musikutbildningar 

En enkätundersökning 

 

 

Som audionomstudent vid Örebro universitet gör jag nu mitt examensarbete i form av en 

enkätundersökning. 

 

Hörselrelaterade problem såsom tinnitus, ljudöverkänslighet och hörselnedsättning är vanligt 

förekommande bland yrkesmusiker, musiklärare och musikstuderande. För att minska 

förekomsten av dessa problem är det viktigt att musiker blir medvetna om vad som kan orsaka 

hörselrelaterade problem samt hur de kan förebyggas. 

 

En viktig del av det stora arbetet att minska förekomsten av hörselrelaterade problem är att 

undersöka huruvida hörselbevarande åtgärder förekommer vid Sveriges musikutbildningar, 

till exempel undervisning i hörsel och ljudsäkerhet. Denna enkät skickas därför ut till 195 

utbildningsrepresentanter vid musikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial 

utbildningsnivå. Avsikten med undersökningen är att dina svar tillsammans med svar från 

övriga utbildningsrepresentanter skall kunna ge en bild av hur förekomsten av 

hörselbevarande åtgärder ser ut vid Sveriges musikutbildningar. För att denna bild skall bli så 

tydlig som möjligt är dina svar viktiga. 

 

Vid presenterade resultat kommer du som representant samt den utbildning du representerar 

att avidentifieras. 

 

 

 

Länk till enkäten: https://www.webbenkater.com/s/24ea23f 

 

 

 

Om du har några frågor om undersökningen så hör av dig till Anton Olausson, 

Telefon: 070-3245147 

E-post: antolh112@studentmail.oru.se 

 

Handledare: 

Peter Czigler, universitetslektor i hörselvetenskap. 

Telefon: ********** 

E-post: ********** 

 

På förhand tack för din medverkan. 

Anton Olausson, Örebro i februari 2014. 


