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Sammanfattning: Bakgrund: Hörselskador såsom hörselnedsättningar, tinnitus och 
ljudkänslighet har visat sig debutera efter exponering för stark musik på nattklubbar. 
Unga vuxna vistas på nattklubbar där musiken kan uppgå till ljudnivåer uppemot 112 
dB. Tidigare forskning visar att användning av hörselskydd är ovanligt bland unga 
vuxna när de vistas på nattklubb. Syfte: Denna studie syftar till att få en djupare 
förståelse om varför unga vuxna inte använder hörselskydd på nattklubbar. Metod: 
Tio personer som regelbundet vistas på nattklubbar i åldern 20-25 år intervjuades. 
Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att unga vuxna är medvetna om riskerna 
med att utsätta sig för stark musik men anser inte att musiken på nattklubb är så pass 
stark att de behöver skydda sin hörsel även om de upplevt tillfälliga hörselsymptom. 
Andra anledningar var bl.a. att ingen annan använder sig av hörselskydd och därför 
vill de inte heller göra det och att de anser att hörselskydd är fula och obekväma.  
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1. Bakgrund  

 

I dagens samhälle är hörselskador ett problem som inte bara förknippas med stigande ålder.   
Unga vuxna drabbas idag i större utsträckning av hörselrelaterade problem och en trolig orsak 
kan vara den ökande bullerexponeringen i samband med fritidsaktiviteter (Daniel, 2007). 
Unga vuxna utsätter sig frivilligt för potentiellt skadligt starka ljud på fritiden, t.ex. genom att 
gå på nattklubbar. Att vistas på nattklubb är en hälsorisk eftersom de starka ljuden kan ge en 
permanent skada på hörseln (Vogel, Brug, van der Ploeg & Raat, 2010). I den här studien 
intervjuas unga vuxna om varför de väljer att inte skydda sin hörsel med hörselskydd när de 
befinner sig på nattklubbar. 
 

1.1 Buller 

Buller definieras enligt Arbetsmiljöverket (2005) som allt icke önskvärt ljud. Det innebär att 
buller inte behöver vara hörselskadligt utan kan enbart vara störande. Arlinger (2007) nämner 
att buller kan delas in i olika kategorier med avseende på bullerkällan såsom trafik- eller 
industribuller. Vad som ses som buller är individuellt, skön musik för en individ kan uppfattas 
som störande buller av en annan. Ljud, musik eller buller som är kontrollerbart eller ger 
individen positiva känslor är lättare att handskas med rent psykologiskt än ljud som 
förknippas med obehag. Musik i regel har en frekvens- och amplitudvariation som skiljer sig 
från industribuller. Detta kan bidra till att musik inte upplevs som lika starkt, trots att det är 
samma ljudnivå (Arlinger, 2007).  
 

1.2 Hörselorganet 

Enligt litteraturen delas örat in i de tre delarna ytter-, mellan- och innerörat (Arlinger, 2007; 
Emanuel & Letowski, 2009; Fuchs, 2010). Den huvudsakliga uppgiften för ytter- och 
mellanörat är att föra vidare ljud in till innerörat. Innerörat består av två delar, vestibularis 
(balansorganet) och cochlean (hörselsnäckan). Inuti cochlean finns hörselorganet som 
innehåller sinnesceller, även kallat hårceller (Arlinger, 2007; Emanuel & Letowski, 2009; 
Roeser, Valente & Hosford-Dunn, 2007). Dessa hårceller reagerar på de mekaniska 
förändringar som uppstår när ljud kommer in till cochlean. Hårcellerna är uppradade längs 
hela cochlean och varje hårcell reagerar på specifika frekvenser. Människans hörsel uppfattar 
frekvenser från ca 20–20000 hertz (Hz). Hårceller i början av snäckan reagerar på höga 
frekvenser och hårceller i toppen av snäckan reagerar på låga frekvenser. När hårcellerna 
aktiveras av ljud som kommer in i cochlean skickas nervsignaler upp till hjärnan där tolkning 
av ljudet sker (Arlinger, 2007; Emanuel & Letowski, 2009; Fuchs, 2010). Ljudets styrka mäts 
med avseende på ljudtryck eller ljudintensitet och uttrycks i enheten decibel (dB). 
Decibelskalan är logaritmiskt uppbyggd och passar därför bra då människans hörsel uppfattar 
ljudtryck inom ett mycket stort område (Emanuel & Letowski, 2009; Roeser et al., 2007).  
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1.3 Bullers påverkan på hörselorganet 

Hårcellerna i hörselorganet kan förstöras vid exponering av farligt höga ljudnivåer och 
förlorar därmed sin förmåga att registrera ljud och vidarebefordra nervsignaler. En 
hörselskada orsakad av bullerexponering benämns som bullerskada (Arlinger, 2007; Emanuel 
& Letowski, 2009; Roeser et al., 2007).  
 
På arbetsplatser får personal vistas i buller med en genomsnittlig ljudnivå på max 85 dB i 8 
timmar under en dag. Enligt Arbetsmiljöverket (2005) måste arbetsgivaren tillhandahålla 
hörselskydd för arbetarna om ljudnivån går över den gränsen. Varje gång ljudnivån ökar med 
3 dB måste tiden man vistas i ljudet halveras för att det inte ska räknas som skadligt 
(Arbetsmiljöverket, 2009). Exempelvis halveras tiden från 8 timmar till 4 timmar om 
ljudnivån ökar från 85 dB till 88 dB. Ljudnivåmätningar som gjorts på nattklubbar har visat 
att det är mellan 104 dB och 112 dB på en typisk nattklubb (Daniel, 2007). Vid vistelse i en 
ljudmiljö på 104 dB skulle det enligt Arbetsmiljöverket (2005) innebära att det går att vistas 
där i ca 7 minuter utan hörselskydd för att det inte ska vara skadligt. Om ljudnivåerna på 
nattklubben är runt 112 dB bör hörselskydd användas om vistelsen är längre än 1 minut 
(Arbetsmiljöverket, 2005).  
 

1.4 Hörselnedsättning 

Om hörselorganet utsätts för starka ljud kan det skadas och detta kan leda till en 
hörselnedsättning (Arlinger, 2007). Skadan kan vara temporär och hörselfunktionen återgår då 
efter en tid till det normala. Hörselnedsättningen kan även bli permanent vid upprepad 
exponering av starka ljud. Hörselnedsättning kan förutom bullerexponering även orsakas av 
genetiska sjukdomar och andra miljöfaktorer som exempelvis rökning (Fuchs, 2010; Roeser et 
al., 2007). Carlsson (2005) fann att rökning i samband med en viss genetisk mutation utgjorde 
en större risk att drabbas av hörselnedsättning orsakat av buller. Enligt Roeser et al. (2007) 
yttrar sig en bullerskada först i en hörselförsämring runt 4000 Hz men efter långvarig 
bullerexponering påverkas även andra frekvenser.  
 

1.5 Tinnitus 

Tinnitus innebär en upplevelse av ljud utan någon yttre ljudkälla. Själva ljudet kan upplevas 
med stora individuella variationer men beskrivs ofta som pip, brus eller tjut (Baguley, 
Andersson, McFerran & McKenna, 2013). Ljudet kan enligt Arlinger (2007) även variera i 
frekvens, styrka och tid. Tinnitus är ingen sjukdom utan benämns som ett symptom. 
Komplexiteten bakom fenomenet gör att det kan förklaras på många sätt. Tinnitus kan ha sin 
uppkomst i innerörat där skadade hårceller ger upphov till ljudet. Detta förklarar dock långt 
från alla fall eftersom personer med normal hörsel även kan uppleva tinnitus (Baguley et al. 
2013). En annan förklaring är att skadan sitter längs hörselnerven eller längre upp i 
hörselsystemet. Arlinger (2007) hävdar att tinnitus kan förklaras genom ökad spontanaktivitet 
i hörselnerven. Det förekommer också att tinnitus har sin uppkomst i mellanörat även om det 
inte är lika vanligt. Drabbade individer kan även uppleva besvär som ångest, oro och 
koncentrationssvårigheter (Baguley et al. 2013).  
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1.6 Hyperakusis 

Hyperakusis innebär ökad ljudkänslighet. Individer med hyperakusis är ljudkänsliga och 
upplever obehag från ljud som inte besvärar människor utan symptomet. En person med 
hyperakusis som utsätts för ljud kan uppleva obehag, smärta, irritation, rädsla och andra 
negativa känslor.  Det finns flera olika faktorer som kan orsaka hyperakusis, en av dem är 
bullerexponering (Le Prell, Henderson, Fay & Popper 2012). 
 
 

1.7 Andra kroppsliga effekter av buller 

Buller påverkar inte enbart hörseln. Daniel (2007) påpekar att buller har andra negativa 
effekter på övriga kroppen såsom ökad puls, förhöjt blodtryck och huvudvärk. Babish, Ising, 
Gallacher, Sweetnam och Elwood (1998) belyser att långvarigt trafikbuller har ett samband 
med utvecklande av hjärt- och kärlsjukdomar. Även Arlinger (2007) menar att buller kan ha 
en koppling till negativa psykologiska effekter såsom koncentrationssvårigheter och mental 
trötthet. Hua et al. (2014) undersökte bakgrundsbullers påverkan på kognitiva prestationer och 
fann att hörselskadade försökspersoner stördes i högre grad av buller än normalhörande 
försökspersoner.  
 
 

1.8 Teorier om hälsorisktagande 

Unga vuxna är ofta medvetna om risker men fattar ändå beslut som kan vara skadliga för 
hälsan (Daniel, 2007). Enligt Rydén och Stenström (2008) har forskningen inom 
hälsopsykologin utvecklat begrepp och teorier för att förklara processerna bakom 
beslutsfattande och beteendeförändring. The Health Belief Model (HBM) är en modell som 
förklarar riskbeteende i relation till hälsa. HBM består i grunden av fyra aspekter som 
förklarar ett beteende: Individens upplevda mottaglighet för en hälsorisk, upplevelse av 
hälsoriskens fara för individen, upplevda fördelar med att agera vid ett ohälsosamt beteende 
samt upplevda hinder för att förändra beteendet (Rosenstock, 2005). Rosenstock menar att de 
två förstnämnda aspekterna utgör en grundnivå för hur villig individen är till att förändra 
beteendet. De två sistnämnda aspekterna vägs mot varandra när ett beslut fattas som påverkar 
hälsan. Även om fördelarna med beteendeförändringen väger tyngre än upplevda hinder, är 
det inte säkert att förändringen sker. Rosenstock menar då att det som en femte aspekt ofta 
krävs en påverkande händelse för att en individ faktiskt ska ändra sitt ohälsosamma beteende. 
Den händelse fungerar som en trigger för att individen ska sporras att ta tag i situationen och 
åstadkomma en beteendeförändring.  
 
Locus of Control är ett begrepp som används för att förklara hur individer uppfattar 
lokalisationen av kontroll i olika situationer. Rotter (1966) beskriver att det dels finns intern 
kontrolluppfattning vilket betyder att individen själv uppfattar sig ha ett stort eget inflytande 
över sin hälsosituation och att egna handlingar påverkar hälsotillståndet. Det finns även extern 
kontrolluppfattning vilket innebär att individen lägger över kontrollen på yttre faktorer som 
tillfälligheter, andra individer eller ödet för att förklara hälsotillståndet. Individer som 
använder extern kontrolluppfattning uppfattar inte sina egna handlingar som viktiga och 
avgörande för utfallet i en situation. Rotter menar att det är individens tolkning av vad som 
orsakar ett visst utfall som påverkar riktningen mot intern eller extern kontrolluppfattning och 
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inte själva utfallet i sig. Om de egna handlingarna påverkar hälsotillståndet på ett positivt sätt 
så får individen en känsla av att det egna agerandet har en större påverkan på hälsotillståndet.  
 
Ytterligare en modell som förklarar beteenden är Theory of Planned Behaviour (TPB). Ajzen 
(1991) menar att TPB utgår från attityder, subjektiva normer och upplevd kontroll för att på så 
sätt förklara individens beteendemässiga intentioner. Med hjälp av individens intentioner kan 
ett beteende förutsägas. Enligt Ajzen bestäms attityden till det aktuella beteendet av huruvida 
individen upplever beteendet som gynnsamt eller ej. De subjektiva normerna styrs av 
individens upplevelse av hur omgivningen ställer sig till beteendet. Den upplevda kontrollen 
är den upplevda svårighetsgraden att utföra eller inte utföra beteendet. Denna kontroll grundar 
sig på tidigare erfarenheter och förväntade svårigheter. En positiv uppfattning om attityd och 
upplevelse av subjektiva normer i kombination med en hög grad av kontroll gör att individen 
har starkare intentioner till att utföra beteendet.  

 

1.9 Unga vuxnas bullerexponering och hörselskyddsanvändning 

Enligt Daniel (2007) tycks bullerexponeringen öka bland unga vuxna. Unga vuxna utsätter sig 
frivilligt för höga ljudnivåer i samband med aktiviteter såsom MP3-lyssning via hörlurar, 
konserter och nattklubbar. Dagens unga vuxna vistas på nattklubbar och konserter där ljudet 
är så starkt att det kan vara skadligt för hörseln (Vogel et al., 2010). Det finns många faktorer 
som inverkar på valet att använda hörselskydd. En av dem är att stark musik inte ses som 
tillräckligt farligt för att vidta skyddande åtgärder (Gilliver, Beach & Williams, 2013). Olsen-
Widén och Erlandsson (2004) fann bl.a. i sin studie att socioekonomisk status (SES) spelar 
roll för användandet av hörselskydd då personer med högre SES använde hörselskydd i större 
utsträckning jämfört med personer med lägre SES. Olsen-Widén och Erlandsson fann också 
att hörselskyddsanvändning var mer förekommande på konserter än på nattklubbar och att 
individer som drabbats av permanenta hörselskador skyddar sin hörsel i större utsträckning. 
 
 En annan anledning till att unga vuxna inte använder hörselskydd är att de lever mer i nuet 
utan att reflektera över konsekvenser och de eventuella hörselskador som kan bli 
problematiska i framtiden (Vogel, Brug, van der Ploeg & Raat, 2011). Det finns även 
anledningar såsom kosmetiska skäl, att det är obekvämt med någonting i öronen samt 
grupptryck från kamrater som anser att hörselskydd inte ska användas (Daniel, 2007). Daniel 
påpekar att trots medvetenhet om riskerna vid bullerexponering väger dessa anledningar ofta 
tyngre. Erlandsson, Holmes, Widén & Bohlin (2008) fann att unga vuxna inte skyddade 
hörseln trots att de haft erfarenheter av hörselförändringar och tinnitus efter besök på 
nattklubb. Även okunskap om starka ljuds påverkan på hörseln kan vara en bidragande orsak 
till att inte använda hörselskydd (Daniel, 2007). Åtgärder som kan vidtas för att minska risken 
för hörselskador vid starka ljud är att använda hörselskydd, sänka ljudvolymen och ta pauser 
från musiken. Det finns tidigare kvantitativa studier som undersökt unga vuxnas attityder till 
stark musik (Erlandsson et al., 2008; Gilliver et al., 2013; Vogel et al., 2010). De har visat att 
deltagarnas attityder till stark musik oftast är positiv och att åtgärder för att skydda hörseln 
sällan vidtas. Det har alltid varit svårt att motivera personer att skydda sin hörsel från starka 
ljud och unga vuxna dras ofta till aktiviteter med stark musik. I studien av Vogel et al., (2011) 
visade det sig att unga vuxna som har ett riskfyllt beteende när det kommer till Mp3-
lyssnande uppvisade ett riskbeteende även på nattklubbar. De ansåg att hörselskydd inte var 
nödvändigt på nattklubbar och varken ville eller kände att de behövde ändra sitt beteende. I 
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undersökningar gjorda på unga vuxnas riskbeteenden räknas inte bullerexponering med som 
en riskfaktor trots att det är en stor hälsorisk och mer forskning behövs i området. Det är inte 
bara på konserter och nattklubbar som unga vuxna vistas i skadliga ljudmiljöer, det kan även 
vara skadligt starka ljud på t.ex. gym (Erlandsson et al., 2008), idrottsevent så som matcher 
och även hemma när musik spelas på stereon (Gilliver et al., 2013). 
 
Att använda hörselskydd anses inte som ”normalt” och många har en negativ attityd gentemot 
öronproppar med påståenden som att de ”förstör musikupplevelsen” och ”gör det omöjligt att 
höra vad andra säger”. Detta handlar om normativa ideal d.v.s. ideal om hur individen vill 
framstå. Användning av hörselskydd ses som någonting för känsliga människor och då passar 
det inte att använda hörselskydd om någon vill framstå som stark, frisk och osårbar. Att vara 
mån om sin hörsel är någonting som gör att individen anses av andra att vara svag och sårbar 
(Widén & Erlandsson, 2007). 
 
Ovan nämnda studier belyser att det finns problematik med att unga vuxna inte väljer att 
använda hörselskydd på nattklubbar. Detta indikerar att mer forskning behövs inom området 
om varför detta beteende förekommer hos unga vuxna. 
 

2. Syfte  

Syftet med den explorativa studien är att undersöka varför unga vuxna inte använder 
hörselskydd på nattklubbar, utifrån deras upplevelser och erfarenheter av att vistas på 
nattklubb.  
 

3. Metod 

3.1 Urval 

Urvalet bestod totalt av 10 unga vuxna i åldrarna 20–25 år med en medelålder på 22,7 år. 
Könsfördelningen var fem män (50 %) och fem kvinnor (50 %). Inkluderingskriterier för 
deltagande i studien var dels att informanterna ska vara mellan 19-25 år, informanterna ska 
besöka nattklubbar 2 gånger eller mer/månad och att informanterna inte ska använda 
hörselskydd på krogen. Andra inkluderingskriterier var även att informanterna inte får 
uppleva permanenta hörselproblem och informanterna får inte studera vid musikhögskolan 
eller audionomprogrammet. Det lägre ålderskravet motiveras utifrån att 18-åringar sällan 
studerar på universitetsnivå och heller inte har så stor erfarenhet av nattklubbsvistelse. 
Tidigare forskning visar att musiker är generellt bättre på att skydda sin hörsel då detta 
sinnesorgan är en viktig funktion i deras yrkesutövande (Widén & Erlandsson, 2007). 
Audionomstudenter har en djupare kunskap och förståelse för ljud och dess påverkan på 
hörseln vilket skulle kunna ha påverkat intervjusvaren. Därför exkluderades dessa två 
utbildningskategorier. Det genomfördes totalt 13 intervjuer varav 4 av dessa var 
pilotintervjuer. Antalet intervjuer som användes i studien var totalt tio stycken varav en av 
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dessa var en pilotintervju. Pilotintervjun inkluderades i studien då den ansågs bidra med 
relevant information för studiens syfte. Informanten som medverkade under pilotintervjun gav 
sitt samtycke till att intervjun fick användas i studien.  
 

3.2 Tillvägagångssätt 

En intervjuguide framställdes med sex olika teman. Framställningen av intervjufrågor och 
teman baserades dels på tidigare forskning och dels på författarnas egna tankar och idéer där 
den tidigare forskningen fungerade som underlag och inspiration för författarna. De sex 
temana var ”Allmänt om nattklubb”, ”Upplevelse av musik”, ”Kunskap”, ”Hörselskydd”, 
”Påverkan av starka ljud” samt ”Avslutning” som behandlade frågor om respondenternas 
åsikter såsom vems ansvaret är för ljudvolymen på nattklubben, om det borde finnas regler 
kring hur stark ljudnivån får vara på nattklubbar e.t.c. (se Bilaga 1). I och med att intervjuerna 
var semistrukturerade möjliggjordes det för att ställa följdfrågor och följa upp informanternas 
svar. Informanter rekryterades via sociala medier tillgängliga för studenter vid Örebro 
universitet. Studiens syfte och inkluderingskriterier angavs vid rekryteringen. Intervjuerna 
genomfördes vid Campus Örebro och Campus USÖ. Innan intervjuerna påbörjades fick 
informanterna läsa igenom och skriva under ett informerat samtycke (se Bilaga 2) där studiens 
syfte och bakgrund presenterades. Intervjuernas längd varierade mellan 12-22 minuter. 
Intervjumaterialet spelades in, transkriberades och skrevs ut ordagrant. Ansvaret under 
intervjuerna fördelades mellan författarna så att en person intervjuade och den andra personen 
fanns med som stöd och fick även möjlighet att ställa följdfrågor. Dessa två roller skiftade 
mellan författarna efter varje enskilt intervjutillfälle.  
 

3.3 Analysmetod 

Metoden kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats tillämpades i analysarbetet enligt 
Hallgren Graneheim och Lundman (2004, 2012). Den induktiva ansatsen innebar att 
analyseringen av texterna gjordes förutsättningslöst utan en förutbestämd modell eller teori. 
Analysprocessen bestod av sju olika steg: Genomläsning av intervjutexten, uppdelning av 
texten i meningsbärande enheter, kondensering, kodning, jämförelse av koder, kategorisering 
och tematisering. Innan analysen påbörjades delades de tio intervjutexterna upp mellan 
författarna och varje intervju analyserades först var för sig i de fyra första stegen för att sedan 
jämföras med övriga intervjuer i de tre sista stegen. Den transkriberade texten delades upp i 
stycken som innehöll relevant information, så kallade meningsbärande enheter. Enligt 
Hallgren Graneheim och Lundman (2004, 2012) ska varje enhet innehålla en specifik 
företeelse och det är därför viktigt att enheterna inte är för stora. De meningsbärande 
enheterna kortades sedan ner utan förändring av innehållet, kallat kondensering. 
Kondenseringen syfte var att göra texten lättare att hantera. Varje kondenserad meningsenhet 
blev sedan tilldelad en kod som fungerade som en etikett till en meningsenhet. Kodernas syfte 
var att spegla innehållet i varje enskild meningsenhet. Alla koder för varje enskild intervju 
tolkades tillsammans av författarna och jämfördes med alla andra koder från alla intervjuer. 
Likartade koder från alla intervjuer grupperades därefter i kategorier och i vissa fall i 
underkategorier. Kategorierna tematiserades sedan i olika teman där ett tema bestod av flera 
kategorier.   
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3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som används inom forskningen och syftar i kvantitativ 
forskning på hur pålitliga mätningarna är samt hur giltiga resultaten är i förhållande till det 
som undersöks (Olsson & Sörensen, 2011). I kvalitativ forskning innebär reliabilitet att data 
samlas in och analyseras på ett tillförlitligt och strukturerat sätt. Validitet i kvalitativ 
forskning innebär att samla in relevant data för studiens syfte (Malterud, 2009). 
Genomförandet av pilotintervjuer gjordes för att på så sätt testa frågornas relevans och om 
dessa var formulerade på ett öppet och förståeligt sätt. Att genomföra pilotintervjuer kan 
stärka både reliabiliteten och validiteten eftersom det möjliggör att frågor kan läggas till, tas 
bort eller omformuleras. Kvalitativ innehållsanalys är en empirinära ansats då kategorier och 
teman ska kunna beläggas med citat från informanterna, vilket bidrar till att stärka 
reliabiliteten. Analysarbetet skedde i nära samarbete mellan författarna och under arbetets 
gång har det förekommit en kontinuerlig diskussion om tolkning och framställning av koder, 
underkategorier, kategorier och teman. Även löpande diskussioner med handledaren har varit 
en del i processen. Dessa diskussioner gjorde att resultatet växte fram succesivt och flera olika 
synvinklar bidrog till tolkningen av resultatet, vilket också kan minska risken för 
tolkningsbias.  
 

3.5 Etiska överväganden 

Eftersom studien inkluderar människor som intervjuas måste etiska aspekter beaktas. Enligt 
Vetenskapsrådet (2014) måste flera krav på individskydd tillgodoses. Informanterna i denna 
studie har fått läsa skriftlig information om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och att 
de när som helst kan avbryta sin medverkan samt gett sitt informerande samtycke skriftligt till 
att medverka. Även information om dokumentering av intervjumaterialet, att personuppgifter 
behandlats konfidentiellt och att intervjumaterialet bara kommer användas i studiens syfte 
angavs. De enda personuppgifter som samlades in från informanterna var kön och ålder vilket 
ger en hög grad av anonymitet. Eftersom några av intervjufrågorna ifrågasatte informanternas 
beteende kan detta leda till etiska dilemman. Att ifrågasätta en individs beteende kan i vissa 
fall upplevas som kränkande för individen om detta inte utförs på ett professionellt 
tillvägagångssätt. Ifrågasättandet av beteendet kan i sin tur leda till en beteendeförändring hos 
informanten som både kan upplevas som både positiv och negativ. Då studiens syfte är att 
undersöka ett beteende är detta problem svårt att åtgärda.   
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   8	  

4. Resultat 

Resultatet utgörs av fyra olika teman. Varje tema består av kategorier och underkategorier 
som tillsammans bygger upp temat. I resultatet presenteras först en schematisk bild över tema 
och kategorier. Därefter redogörs det för respektive kategori och underkategori och 
exemplifieras med citat från intervjuerna. Temana är ”Anledningar till att inte använda 
hörselskydd”, ”Hörselsymptom, hörselskyddsanvändning och erfarenheter av dessa”, 
”Nattklubb” och ”Upplevd musik och ljudmiljö på nattklubb”. 
 
 

4.1 Tema 1 

 

Figur 1. Schematisk figur över första temat som är uppdelad i kategorierna ”Upplevda nackdelar med 
hörselskydd”, ”Försvar”, ”Okunskap”, ”Brist på reflektion av risker”, ”Påverkan från andra” och 
”Upplever inget behov av hörselskydd”.  
 
 
Första temat innefattar olika anledningar till att inte använda hörselskydd på nattklubb. 
Resultatet visar att de flesta informanter vet om att starka ljud egentligen kan vara skadliga för 
hörseln men trots denna kunskap använder de inte hörselskydd på nattklubb. En anledning är 
att många av informanterna påpekar olika nackdelar med hörselskydd. En nackdel är att 
ljudbilden och musiken påverkas negativt. Många av informanterna vill höra musiken bra när 
de är på nattklubb. Flera informanter menar att en nackdel med hörselskydd är att de är fula 
och dessutom har dålig komfort. Informanterna säger även att hörselskydd stänger ute 
önskvärt ljud och avskärmar individen från andra människor på nattklubben. De menar att 
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denna avskärmning leder till att hörselskyddsanvändning försvårar samtalsmöjligheter vilket 
följande citat belyser:  
 
”…men sen så blir det ju också att när man är på nattklubb så vill man ju kunna prata med 
sina vänner och såhär, och det kan man ju inte riktigt göra…jag tänker att det blir typ som en 
liten bubbla såhär när man har hörselskydd på sig” 
 
Informanterna använder olika typer av försvar för att hantera vetskapen om riskerna med att 
drabbas av negativa konsekvenser vid ljudexponering. Flera informanter uppger att den höga 
musiken ignoreras och att de inte agerar vid upplevda hörselsymptom. En informant menar att 
denna ignorans kan förklaras med tankesättet att ”det händer alla andra förutom mig själv”. 
Detta sätt att resonera är ett exempel på försvaret ”bortträngning”. Följande citat belyser detta:  
 
”…jag tror att många vet vad de ger sig in på när de lyssnar, alltså när man har hög 
musik…men jag tror många skiter i det, för dom bara ’ja men det händer inte mig’…” 
 
En annan informant menar att ignoransen beror på att unga vuxna lever i nuet och tränger bort 
eventuella problem som kan uppkomma i framtiden, vilket också är ett exempel på 
bortträngning:  
 
”… jag tror att det är lite såhär att man lever tills det väl händer så bryr man sig inte, men 
när det väl händer så ångrar man sig… ” 
 
En del informanter påtalar att de inte bryr sig om att skydda hörseln så länge den inte 
påverkas permanent, vilket är ytterligare ett exempel på försvar: 
 
”Ja, det skulle behöva bli värre, jag ska ju börja uppleva ett problem, annars kommer jag inte 
börja använda det” 
 
En annan förklaring till bullerrisktagande är okunskap. Flera informanter tror inte att den 
starka musiken är skadlig för hörseln och ser därför ingen stor risk med att utsättas för den. 
Okunskapen leder även till att personer inte reflekterar över risker. Hälften av informanterna 
menar att de helt enkelt inte tänker på att använda hörselskydd. En informant ser ingen stor 
risk med stark musik då vistelsen på nattklubben inte är under en längre tidsperiod:  
 
”Jag tror inte att det finns några stora risker tack vare att man vistas inte så jätte 
jättelänge…Sen står man inte i fyra timmar och bara lyssnar på det där höga musiken, så jag 
tror inte att det har väldigt stor påverkan.” 
 
Ytterligare en anledning är att informanterna påverkas av sin omgivning på nattklubbar. 
Några informanter menar att de skulle känna sig uttittade om de hade hörselskydd. En 
informant använder begreppet ”grupptryck” och att folk ”dömer” en person som har 
hörselskydd. Andra menar att användningen av hörselskydd inte är vanligt förekommande 
bland andra på nattklubbar och att det är därför de själva inte använder hörselskydd. En av 
informanterna uttrycker sig såhär:  
 
” …sen så tror jag väl mycket är att ingen annan gör det, alltså det är ju inte ofta man ser 
nån med hörselskydd eller öronproppar.”  
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Resultatet visar även att några informanter inte upplever behov av hörselskydd på nattklubb. 
De menar att de inte upplever några hörselsymptom och därför behövs inte hörselskydd. De 
tycker också att musiken inte upplevs som tillräckligt stark för att hörselskydd ska behöva 
användas: 
 
”…sen upplever jag väl inte heller att musiken är så pass hög att jag skulle behöva använda 
hörselskydd.” 
 
Några informanter påpekar att de vet om att de borde använda hörselskydd på nattklubb och 
att de även skulle använda det om det erbjöds på nattklubbar. Andra informanter säger att de 
inte skulle använda hörselskydd även om det fanns tillgängligt på nattklubb. 
 

 

4.2 Tema 2 

 

Figur 2. Schematisk figur av andra temat som är uppdelat i kategorierna ”Erfarenheter av 
hörselsymprom”, ”Känslor kring hörselsymptom”, ”Erfarenheter av hörselskyddsanvändning” och 
”Upplevda fördelar med hörselskydd”. 
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Några informanter har inte upplevt hörselsymptom på nattklubb men det är flera informanter 
som uppger att de upplevt ljud i öronen efter att ha vistats på nattklubb. Ljuden beskrivs att 
låta som sus, ringningar eller tjut. Informanterna har blandade känslor kring hörselsymptom. 
Många är inte oroliga trots att de upplevt någon form av symptom, oftast i form av 
ringningar/sus i öronen. Inställningen att hörselsymptomen går över finns hos de flesta. 
 
”… jag kan tycka det är jobbigt för stunden men går jag därifrån så, går det över jag har 
liksom aldrig känt av dagen efter att oj jag har ont i öronen eller liksom så för att det har 
varit för högt utan då har det varit, det har gått över…” 
 
De allra flesta av informanterna har aldrig använt hörselskydd på nattklubb men uppger att de 
använder hörselskydd vid andra tillfällen. Informanterna använder hörselskydd när de vet att 
det kommer låta illa och de önskar stänga ute ljudet, det kan vara t.ex. när de använder 
gräsklippare, kör traktor eller när de vistats på en bullrig arbetsplats. Några informanter 
berättade att de använder hörselskydd för att stänga ute ljud när de vill ha lugn och ro eller vill 
sova. 
 
”… när man använder motorsåg och lite sådant och sådana grejer och när man typ har folk 
som snarkar och man inte kan sova, då använder jag också hörselskydd liksom också bara för 
att nej, men det är typ sådana grejer som jag använder hörselskydd till. Arbeten som jag vet 
kommer låta högt, då använder jag hörselskydd …”  
 
Vid frågan om vilka fördelar det finns med hörselskydd var svaren blandade, det vanligaste 
svaret var att hörselskydd är bra för att det skyddar hörseln när ljudnivån runtomkring är hög. 
Andra berättade om fördelar med att de stänger ute oönskat ljud och att det är bra att det finns 
för andra som är känsliga för starkt ljud.  
 
”…  framför allt att man skyddar öronen och att man undviker tinnitus och sånt. Och just att 
man kan stänga in sig i en liten bubbla eller vad man ska säga när tillfället krävs det är väl 
jätteviktigt. Det .. det är väl dom det finns, dom e ju egentligen väldigt små att ta med, det är 
ju ingen svår grej att ta med dom, dom är ju väldigt lätta och dom är ju en väldigt liten sak 
som kan göra en stor skillnad…”  
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4.3 Tema 3 

 

 

 

 

Figur 3. Schematisk figur över tredje temat som är uppdelat i kategorierna ”Ansvar och regler” och 
”Förebyggande åtgärder mot hörselsymptom”.  
 
 
Tema 3 handlar om nattklubbar som miljö. De främsta anledningarna till att informanterna går 
på nattklubb är för att umgås med människor, dansa och för att ha kul. Merparten av 
informanterna vistas till största delen på dansgolvet eller i baren när de är på nattklubb. Ingen 
av informanterna uppgav att musiken är en anledning till att gå på nattklubb. 
 
Det tredje temat behandlar kategorierna ”Ansvar och regler” för ljudnivå på nattklubbar samt 
”förebyggande åtgärder mot hörselsymptom”. Flertalet av informanterna tycker att ansvaret 
för ljudnivån åligger nattklubbsägaren eller arrangören. De menar också att arrangören har ett 
ansvar att faktiskt sänka musiken om besökare klagar på ljudnivån. En del informanter tycker 
även att musikansvarig har ett ansvar att inte spela för stark musik. Ett fåtal informanter 
påpekar dock att man som besökare har ett eget ansvar för sin egen hörsel. De menar att det är 
upp till den enskilde individen att göra nattklubbsansvarig uppmärksam på att ljudnivån är för 
hög. Andra menar att staten har ett ansvar för att upprätta regelverk för tillåten ljudnivå:  
 
”…staten har ett ansvar att såhär ’det här är en skadlig volym, det får inte vara över det 
här’…där borde det ligga det främsta ansvaret.”  
 
Mer än hälften av informanterna tycker att regler för ljudnivå borde finnas så att hörseln inte 
riskerar att skadas. Andra påpekar att riktlinjer vore bättre än regler då alla nattklubbar har 
olika stora lokaler och har därför olika förutsättningar för att tillämpa generella regler. En 
annan informant tycker att regler inte behövs då besökarna slutar gå till klubbar som spelar för 
högt.  
 
Under intervjuerna har det framkommit tankar om olika åtgärder för att förebygga 
hörselsymptom på nattklubbar. Några informanter menar att förbyggande åtgärder kan göras i 
lokalen t.ex. att placera högtalarna längre bort från dansgolvet och på så sätt minska 
exponeringen av starka ljud. Många menar att man också kan mäta och kontrollera ljudnivån 
så att den inte spelas på en skadligt hög ljudvolym. Fler än hälften av informanterna hävdar att 
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tillgänglighet av hörselskydd på nattklubbar borde öka och att nattklubbar uppmuntrar till att 
använda det. Förslag om att dela ut gratis öronproppar eller sälja i baren till ett förmånligt pris 
framkommer av några informanter:  
 
”Jag tror att man skulle vara bättre på att visa folk att vi har hörselskydd, vi har öronproppar 
som man kan sätta i öronen. Känner ni att det är för hög volym så kan ni bara säga till.” 

 
	  
	  
	  

4.4 Tema 4 
 

 

Figur 4. Schematisk figur över fjärde temat som är uppdelat i kategorierna ”Ljudnivå” och ”Musik”. 
 
 
Informanterna anser att ljudnivån på nattklubb är viktig och med hög musik kan man dansa 
mer fritt. Det är dock jobbigt om det är för hög ljudnivå och det är ofta för hög volym för att 
kunna prata på dansgolvet.  
 
Många informanter upplever att det är en hög ljudnivå på nattklubbar, vissa anser att det är för 
högt och andra anser att det är en bra ljudnivå. En del upplever att ljudnivån är för hög ibland 
beroende på vilken nattklubb de är på och var någonstans på nattklubben de befinner sig. En 
informant upplever att musiken känns lägre senare under kvällen, när denne har vant sig.  
De flesta informanterna vill gärna att det ska vara en hög ljudnivå på dansgolvet, men att den 
ska vara lägre utanför dansgolvet så att det går att samtala. En av anledningarna till att de vill 
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ha hög ljudnivå på dansgolvet är för att musiken ska vara starkare än ljudet de människor som 
befinner sig på dansgolvet gör ifrån sig.  
 
”… det är bra om ljudnivån är på ett sådant sätt att det är tillräckligt högt på alltså just på 
dansgolvet för att folk faktiskt ska höra musiken och att det inte ska, att inte någon som ska 
kunna övertonas av någon…”  
 
Informanterna tycker att det är viktigt med områden på nattklubben där man kan samtala och 
att det skiljer sig mellan olika nattklubbar hur bra samtalsmöjligheter det finns. Några 
informanter brukar gå utomhus när de vill samtala med någon då det inte går att göra inomhus 
på grund av den höga ljudnivån. Vissa informanter tycker att det oftast finns möjligheter att 
samtala, medan några andra informanter tycker att det saknas tystare områden på nattklubbar. 
 
”… när man går och sätter sig och pratar någonstans såhär ja då vill man ju sitta och prata 
så då vill man kanske, ha lite tystare, fast det kanske inte alltid är det…” 
 
Informanter som upplever att musiken är för hög använder olika strategier, några försöker 
flytta sig längre bort från det starka ljudet, några går hem från nattklubben om de upplever att 
ljudet är obehagligt högt och några andra stannar kvar på dansgolvet ändå trots upplevt 
obehag. Vid vistelse på nattklubb är informanterna inte där ensamma och vid upplevt obehag 
kan det vara svårt att få hela gruppen att vidta en strategi, som att röra sig längre bort från 
ljudkällan, och därför gör inte informanten det heller. 
 
”… ibland kanske man står kvar, ibland kan man ju faktiskt försöka få med dom man dansar 
med en bit bort, att man rör sig därifrån, för man märker ju att om det är för högt så har man 
ju inte kul heller.. så jag antar i dom flesta fall så försöker man flytta på sig men är man ett 
stort gäng så kan det faktiskt vara svårt…” 
 
Det är flera informanter som skulle säga till någon ansvarig om ljudet är för högt, men de tror 
inte att det skulle ge någon verkan. Däremot tror samma informanter att den ansvariga skulle 
lyssna om det var flera som sa till att ljudet var för högt.  
 
Olika informanter upplever att olika faktorer bidrar till att de får en bra musikupplevelse. Det 
som de flesta sa handlade om själva musiken, informanterna tycker att det är viktigt att den är 
varierad och att det spelas låtar som de känner igen. Några informanter tycker att det är viktigt 
med hög bas. Det som bidrar till en dålig musikupplevelse är bland annat om musiken inte 
stämmer överens med deras musiksmak eller att musiken är för stark. 
Många informanter upplever att en nattklubb utan musik inte är någon nattklubb utan mer en 
pub. Vissa skulle inte gå till en nattklubb utan musik och att det skulle vara tråkigt utan 
musik. Andra trodde att det skulle vara trevligt med en nattklubb utan musik för att då kunna 
samtala bättre.  
De allra flesta informanter upplever att musiken på nattklubb har en väldigt stor betydelse. 
Musiken hjälper till att höja stämningen. En informant säger att musiken taggar och peppar 
människorna som är där. Den ger ork att stanna på nattklubben länge.  
 
”… det är inte bra om det är för högt, att man får ont i öronen, men det krävs nog en viss 
ljudnivå, som jag sa tidigare, att man ska orka, är det för lågt så blir det ju ingen 
stämning…” 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av den kvalitativa studien visar att de unga vuxna som deltog i studien är medvetna 
om riskerna med att utsätta sig för stark musik men anser inte att musiken på nattklubb är så 
pass stark att de behöver skydda sin hörsel med hörselskydd. Det bekräftas i studien av 
Gilliver et al. (2013) som belyser att de starka ljuden inte anses vara tillräckligt skadliga för 
att individerna ska vidta åtgärder. Det finns även andra anledningar till att hörselskydd inte 
används på nattklubb av de unga vuxna som deltog i studien. Bland annat så ansåg 
informanterna att musiken blir sämre vid användning av hörselskydd. Informanterna ansåg 
också att hörselskydd är fult och obekvämt, de skulle även vara oroliga för att bli uttittade om 
de använde hörselskydd på nattklubb. Liknande resultat sågs i studien av Daniel (2007) där 
kosmetiska skäl, att det är obekvämt med någonting i öronen och grupptryck från jämnåriga 
fick deltagarna att inte använda hörselskydd på nattklubbar. 
 
I resultatet av studien uppger flera informanter att en anledning till bristande användning av 
hörselskydd bland unga vuxna beror på tankesättet ”det händer alla andra utom mig”. De 
tränger bort tanken att deras egen hörsel kan ta skada av den starka musiken även om de ser 
andra bli drabbade av detta. Detta kan ses som ett exempel på försvaret bortträngning som 
syftar till att skydda individen från den eventuella ångest som insikten om att man kan ta 
skada skulle kunna innebära. Genom att tänka ”det händer inte mig”, slipper individen 
konfronteras med en obehaglig insikt och kan därigenom fortsätta att bete sig som vanligt. 
Okunskap är en annan förklaring till att hörselskydd inte används eftersom individerna då inte 
reflekterar över riskerna. Det bekräftas i studien av Daniel (2007) där okunskap om starka 
ljuds påverkan på hörseln är en anledning till bristande användning av hörselskydd bland unga 
vuxna.  
 
Många av informanterna som deltog i studien har upplevt tillfälliga hörselsymptom i form av 
tinnitus efter vistelse på nattklubb men ingen har fått permanenta besvär. I studien av 
Erlandsson et al., (2008) står det att unga vuxna inte använder hörselskydd trots att de upplevt 
hörselförändringar och tinnitus efter besök på nattklubb. Informanterna uppgav att om de i 
framtiden skulle uppleva permanenta hörselsymptom skulle de kunna tänka sig att använda 
hörselskydd på nattklubb, men att de tillfälliga besvär som de upplever ibland, inte är 
tillräckligt för att de ska vidta åtgärder i nuläget. I studien av Vogel et al. (2011) sågs liknande 
resultat där unga vuxna inte använder hörselskydd för att de lever mer i nuet utan att tänka på 
konsekvenserna som kan komma i framtiden. Att leva i nuet utan att se hur handlingar idag 
kommer ge konsekvenser i framtiden kan förklara en del hälsorisktagande. I denna studie 
framkommer det att deltagarna trots medvetenheten om riskerna med att utsätta sig för stark 
musik fortfarande gör det utan att skydda hörseln. Det går i linje med The Health Belief 
Model (Rosenstock, 2005) som förklarar riskbeteende i relation till hälsa där individens 
agerande mot hälsorisken beror på hur mottagliga de anser sig vara och hur stor fara de anser 
att hälsorisken utgör. Informanterna i denna studie ansåg inte att den starka musiken på 
nattklubbar vara så pass stark att den skulle skada deras hörsel och agerar därför inte för att 
kunna motverka hälsorisken. Den femte aspekten i HBM som ibland krävs för att en individ 
ska agera för att motverka en hälsorisk är en påverkande händelse. I studien har fler 
informanter uppgett att det skulle krävas att de upplever besvär av den starka musiken på 
nattklubbar för att de ska börja vidta åtgärder. De allra flesta informanterna har inte upplevt 
någon oro när de vistats i miljöer med hög musik, vilket tyder på en positiv attityd till hög 
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musik som stärker resultatet från tidigare studier (Erlandsson et al., 2008; Gilliver et al., 2013; 
Vogel et al., 2010). 
 
Flera informanter har använt sig av hörselskydd i andra sammanhang än vid besök på 
nattklubb. Anledningarna till att de använder hörselskydd i de andra sammanhangen är att de 
vill stänga ute ljud som låter illa. Enligt Arlinger (2007) kan musik upplevas mindre starkt än 
t.ex. industribuller med samma volym på grund av att musikens frekvens och 
amplitudvariationer skiljer sig från bullrets. Det är även så att musik som ger individen 
positiva känslor är lättare att handskas med rent psykologiskt än ljud som förknippas med 
obehag. De tillfällen då informanterna använt hörselskydd är vid vistelse i industrier eller när 
de hanterar ett verktyg som låter högt, till exempel en gräsklippare eller en motorsåg. 
 
De fördelar med hörselskydd som informanterna uppgav var att de stänger ute oönskat ljud 
när så önskas. De ansåg också att det är bra att det finns för känsliga människor som vill ha 
hörselskydd på nattklubbar. Detta kan jämföras med det normativa idealet som tas upp i 
studien av Widén och Erlandsson (2007). Genom att inte använda hörselskydd så upprätthålls 
det normativa idealet om att vara stark, frisk och osårbar. Även Ajzen (1991) menar att 
beteende kan förutsägas med hjälp av normer. Dessa normer är styrda av hur omgivningen 
ställer sig till beteendet. Det är inte några informanter som uppgett att de går till nattklubbar 
för musikens skull även om alla ansåg att musiken har stor betydelse. Den huvudsakliga 
anledningen till besök på nattklubbar är för att träffa andra människor och dansa. Det är 
många som upplever att det är svårt att samtala med andra på nattklubbar på grund av att 
ljudvolymen är för hög, samtidigt som de vill ha en hög ljudvolym för att lättare kunna dansa 
och maskera ljudet från de andra besökarna på dansgolvet. Fler informanter önskar att det 
skulle finnas tystare områden inne på nattklubbarna som är ämnade för samtal. 
 
När informanterna upplevt att ljudet varit för starkt på nattklubbar har de vidtagit olika 
strategier. De individer vars strategi var att stå kvar på platsen trots att de upplevde att ljudet 
var för starkt kan liknas med studien av Widén & Erlandsson (2007). Ett av resultaten de fann 
var att en del valde att stå kvar och ”bita ihop” eftersom det var viktigt att upprätthålla en 
fasad av att vara stark och ”osårbar” och inte framstå som svag och ”sårbar”. Detta sätt att 
resonera kan vara en viktig aspekt av hälsorisktagande. 
 
Flera förslag på hur förbättringar i ljudmiljö kan ske på nattklubbar framkom under 
intervjuerna. I förslagen fanns bland annat ett om att flytta högtalarna längre bort från 
dansgolvet, och andra om att försöka mäta och kontrollera ljudnivån under kvällen så den inte 
överskrider en skadlig nivå. Många tror att ökad tillgänglighet av och mer information om 
hörselskydd skulle öka användningen och på så vis uppmuntra nattklubbsbesökare att skydda 
sin hörsel.  
 
Bland informanterna ansågs det att ansvaret för att musiken på nattklubb inte spelas för högt 
ligger hos musikansvarig, nattklubbschef, arangörer eller staten. Några ansåg att ansvaret låg 
hos dem själva genom att säga till när de upplever att musiken som spelas är för stark eller att 
ta med sig hörselskydd. Locus of Control (Rotter, 1966) är ett begrepp som används för att 
beskriva individers uppfattning om vem som bär ansvaret för deras hälsa. Informanterna i 
denna studie som anser sig själva ha ansvar över det starka ljudet de utsätter sig för på 
nattklubb har vad som kan liknas med den interna kontrolluppfattning som beskrivs i Locus of 
Control. Intern kontrolluppfattning innebär att individen själv anser sig ha stort inflytande på 
sin egen hälsosituation och kan påverka situationen och/eller omgivningen.  
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De flesta av informanterna i studien hade istället vad som kan liknas med extern 
kontrolluppfattning. Extern kontrolluppfattning i Locus of Control beskrivs användas av 
individer som inte uppfattar sina egna handlingar som viktiga och avgörande i utfallet av en 
situation. Individer som använder extern kontrolluppfattning lägger istället över kontrollen 
och ansvaret på yttre faktorer som i denna studie är musikansvarig, nattklubbschef, arrangör 
eller staten.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att explorativt undersöka varför informanterna inte använde 
hörselskydd på nattklubb, var kvalitativ innehållsanalys ett lämpligt val av metod då det 
möjliggör analys utifrån informanternas egna upplevelser och erfarenheter. I högsta möjliga 
mån eftersträvades öppna frågor i studien med syfte att få mer omfattande och variationsrika 
svar. Informanterna till studien rekryterades via sociala medier tillgängliga för studenter vid 
Örebro Universitet. Detta rekryteringssätt sågs som ett relativt enkelt sätt att få ut information 
om studien till ett stort antal människor. Under rekryteringsprocessen uppkom dock 
svårigheter med att hitta informanter. En åtgärd för att lösa detta problem skulle kunna ha 
varit att även rekrytera personer genom att fysiskt informera om studien på universitetet. 
Antalet analyserade intervjuer begränsades till tio stycken för att analysprocessen inte skulle 
bli övermäktig för författarna.  
 
Studien hade ett antal inkluderingskriterier för att deltagande skulle vara möjligt. Att 
informanterna inte skulle använda hörselskydd på nattklubb var avgörande för att uppfylla 
studiens syfte. Dessutom skulle informanterna vara vana och regelbundna nattklubbsbesökare 
för att kunna bistå med relevant information. Att besöka nattklubbar minst två gånger/månad 
sågs som tillräckligt ofta för att räknas som regelbunden besökare. Ålderskriteriet innebar att 
informanterna skulle vara mellan 19-25 år gamla. Unga vuxna som åldersgrupp kan 
diskuteras. Även om 18-åringar räknas som vuxna enligt lag motiveras den lägre 
åldersgränsen i kriteriet utifrån att 18-åringar sällan studerar på universitetsnivå vilket skulle 
försvårat rekryteringen. 18-åringar har heller inte lika stor erfarenhet av nattklubbsvistelse. 
Den övre åldersgränsen för unga vuxna är mer flytande och i den här studien sattes 25 år 
enbart för att ha en gräns. Kriteriet att informanterna inte skulle uppleva permanenta 
hörselproblem var viktigt därför att individer med dessa typer av problem sannolikt utifrån 
tidigare forskning skyddar sin hörsel i större utsträckning (Olsen-Widén & Erlandsson, 2004).  
 
Under framställningsprocessen av intervjuguiden var tanken att intervjuerna skulle vara 
mellan 45-60 minuter i längd. Då studiens intervjuer varierade mellan 12-22 minuter i längd 
kan en lärdom dras av att fler huvudfrågor och följdfrågor kunde ha ställts i intervjun. På så 
sätt hade studien kunnat gå in mer på djupet av vad det är som gör att bristen på användning 
av hörselskydd förekommer. Då författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av att intervjua 
kan detta också vara en orsak till att intervjuerna inte blev längre. Då intervjuerfarenhet 
saknades var pilotintervjuerna ett bra sätt att få en förståelse över tillvägagångssättet och att 
öva på att ställa följdfrågor. Följdfrågor var något som författarna upplevde som 
problematiskt och svårt då osäkerhet och rädsla för att styra informanterna förekom.  
 
Det insamlade intervjumaterialet transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Denna analysmetod utfördes som beskrivet i Hallgren Graneheim och 
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Lundman (2004, 2012) och ansågs som en lämplig metod för att analysera utskrivna texter. 
Analysmetoden är dessutom empirinära då kategorier och teman exemplifieras med citat, 
vilket stärker reliabiliteten. Metoden var relativt lätt att förstå i teorin men betydligt mer 
krävande i praktiken än vad författarna hade räknat med.  
 

5.3 Förslag på framtida forskning 

Då studien utfördes med ett fåtal informanter och med korta intervjuer behövs ytterligare 
forskning med ett större urval och längre intervjuer. Längre intervjuer behövs för att ge 
möjlighet till en än mer fördjupad förståelse till varför unga vuxna väljer att inte använda 
hörselskydd på nattklubb. Det framkom i den här studien att det finns kunskap om att stark 
musik kan vara skadlig för hörseln men kunskapen går inte mycket djupare än så. Detta 
indikerar att det behövs mer forskning om att öka utbildningen inom detta område. I den här 
studien framkom det även att många tycker att ansvaret för ljudnivån ligger hos 
nattklubbsägare och arrangörer och att de måste bli bättre på att erbjuda hörselskydd. Det vore 
därför intressant att undersöka hur anställda i nattklubbsbranschen tycker och tänker kring 
ansvarsfrågan och om tillgängligheten av hörselskydd på nattklubb.  

6. Slutsatser 

Utifrån studien kan följande slutsatser dras: 
• Trots medvetenhet om riskerna väljer unga vuxna att inte skydda hörseln under 

vistelse på nattklubb där stark musik spelas. 
• Det krävs en påverkande händelse, såsom att själv drabbas av en hörselskada för att 

unga vuxna ska vidta förebyggande åtgärder mot hörselpåverkan. 
• I lokaler på nattklubbar borde tysta områden finnas i större utsträckning för att 

underlätta vid samtal. 
• Hörselskydd anses vara fula och obekväma. 
• Ett vanligt sätt att resonera är att ”Hörselskador händer alla andra utom mig”. 
• Tillfälliga hörselsymptom verkar inte ha betydelse för att individen ska börja använda 

hörselskydd.  
• En vanligt förekommande åsikt är att ansvaret för ljudnivån ligger hos andra, inte hos 

individen själv.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide   
 

Allmänt om nattklubb  
• Hur ofta går du på nattklubb? 

• Varför går du på nattklubbar? 

o Utveckla gärna 

• På vilka platser på nattklubben brukar du vistas?  

o Varför väljer du att vistas där? 

 

Upplevelse av musik  

 
• Beskriv vad är det som ger dig en bra musikupplevelse på nattklubbar? 

• Vilken roll har musiken på nattklubbar? 

o Beskriv på vilket sätt musiken ska spelas för att det ska kännas rätt? 

o Hur viktig är ljudnivån på nattklubbar? 

§ Varför? 

§ Hur skulle du uppleva nattklubbar om ingen musik spelades? 

• Skulle du gå dit ändå? 

• Hur tycker du att ljudnivån brukar vara på nattklubbar? 

o Beskriv hur du tycker att ljudnivån borde vara på nattklubbar? 

• Har du upplevt att det varit för stark ljudnivå någon gång? 

o Vad brukar du göra om du upplever att ljudnivån är för stark? 

 

Kunskap  
Beskriv vad du vet om hörseln? 

o Hur har du fått reda på den informationen?  

• Hur ser du på riskerna med att utsätta sig för stark musik? 
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Hörselskydd  

 
• Vad har du för erfarenheter av användning av hörselskydd? 

o Vid vilka situationer använder du hörselskydd? 

• Berätta vad du vet om hörselskydd?  

o Var har du fått reda på den informationen? 

• Varför tror du att du inte använder hörselskydd på nattklubb? 

o Varför använder du hörselskydd vid andra situationer men inte på nattklubb? 

o Flera anledningar 

• Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med hörselskydd? 

 

Påverkan av starka ljud  
• Har du någon gång varit orolig för hörselpåverkan efter att du blivit utsatt för stark musik? 

o Hur tänkte du då? 

o Vad gjorde du då? 

• Har du upplevt sus, ringningar eller lock för öronen efter en vistelse på nattklubb? 

o Hur kändes det? 

o Hur tänker du kring det? 

 

Avslutning  
• Vem bär ansvaret för att ljudnivån inte är farligt hög? 

• Vad tror du att man kan göra för att förebygga hörselskador på nattklubb? 

• Tycker du att det borde finnas regler för hur stark musik som får spelas på nattklubbar? 

• Är det någonting du tycker att vi missat att fråga om? 

• Kommer du på någonting som du vill förtydliga eller lägga till i intervjun? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   23	  

Bilaga 2 
	  
Informerat samtycke för en intervjustudie om unga vuxnas brist 
på användning av hörselskydd på nattklubb.  
 
Vi vill fråga dig om du vill delta som informant i en kvalitativ intervjustudie som ingår i vårt 
examensarbete. Studien utförs av universitetsstudenter Mattias Bergström och Sandra 
Granholm på Audionomprogrammet termin 6 vid Örebro universitet.  
 
Bakgrund till studien 
 
Det är vanligt att unga vuxna inte använder sig av hörselskydd vid vistelse på nattklubbar. 
Syftet med denna studie är att undersöka varför man inte använder hörselskydd när man är i 
lokaler där det spelas musik på hög ljudvolym. 
 
Praktiskt genomförande 
 
Unga vuxna kommer att intervjuas. Intervjun planeras att ta 30-45 min. Den insamlade 
informationen kommer att skrivas ut, analyseras och resultatet kommer att presenteras utan att 
det går att identifiera enskilda deltagare. Det insamlade materialet kan komma att användas i 
framtida forskning. 
 
Krav för att få delta i studien 

- Du är mellan 19-25 år gammal  
- Du upplever inga hörselproblem 
- Du går på nattklubb minst 2 ggr/månad 
- Du använder inte hörselskydd på nattklubb 
- Du studerar inte vid Musikhögskolan eller på audionomprogrammet 

Deltagande i studien 
 
Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt och du kan dra tillbaka ditt samtycke när som 
helst utan förklaring. Uppge om du avbryter ditt deltagande genom muntlig eller skriftlig 
begäran till oss. Vid ett eventuellt tillbakadragande av ditt samtycke raderas den inspelade 
intervjun och kommer inte att användas i studien. 
 
Hantering av insamlad information 
 
All insamlad information kommer att avidentifieras och kommer inte att presenteras i studien 
så att enskilda individers svar kan identifieras. Inga obehöriga kommer att kunna ta del av 
informationen. 
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Studieansvariga och kontaktpersoner 
 
Mattias Bergström 
 
0737711111, matbeh124@studentmail.oru.se 
 
Sandra Granholm 
 
0722848955, sangrh121@gmail.com 
 
Handledare:  
 
Stephen Widén  
 
019-303686, stephen.widen@oru.se  
 
Informerat samtycke 

- Jag bekräftar att jag fått del av denna skriftliga information. 
- Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 
- Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande.  
- Jag ger mitt godkännande till att den intervju jag deltar i spelas in och transkriberas för 

att användas som datamaterial i ett examensarbete. 
- Jag ger mitt godkännande att den insamlade informationen kan komma att användas i 

framtida forskning. 

 
     
…………………       ……………………………………….      ……………………………….      
Datum                        Deltagarens namnteckning                        Namnförtydligande 
 
 
Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående deltagare 
samt erhållit deltagarens samtycke. Deltagaren har även fått en kopia av informationen. 
 
 
 
…………………       ……………………………………….      ……………………………….      
Datum                        Namnteckning                                            Namnförtydligande 
 

 

 

	  

	  


