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Sammanfattning:  

Bakgrund: Buller är ett oönskat ljud som är en bidragande faktor till nedsatt hörselförmåga. 

Trots att många inte tänker på det är musik en bullerkälla. Musikstudenter antas utsättas för 

buller på höga ljudnivåer från tidig ålder eftersom de varit sysselsatta med musik ett antal år 

och numera studerar musik. De höga ljudnivåerna kan leda till negativa effekter på hörseln. 

Fritidsbullret för övriga studenter har ökat de senaste åren. Detta kan ha lett till ökad 

bullerpåverkan hos fler individer än bara de som har musik som sysselsättning. Syfte: Syftet 

med studien är att undersöka om det föreligger en skillnad gällande bullerrelaterad 

hörselnedsättning mellan musikhögskolestudenter och övriga studenter vid Örebro universitet 

som inte är hörapparatsanvändare. Syftet är även att undersöka om kön, prevalens av tinnitus, 

regelbundet användandet av hörselskydd och exponeringstimmar kan ha en påverkan på den 

eventuella hörselnedsättningen. Metod: För att undersöka prevalensen av en 

hörselnedsättning och notch har luftledd tonaudiometri utförts på frekvenserna 125-8000 Hz 

samt en högfrekvensaudiometri på frekvenserna 9000-16 000 Hz har även utförts. Resultatet 

analyserades i IBM SPSS v. 23. För att fastställa statistisk signifikans användes p = 0,05 som 

gränsvärde.  Resultat: Ingen statistisk signifikant skillnad mellan musikhögskolestudenterna 

och de övriga studenterna i förekomst av en notch eller hörselnedsättning. Det fanns inte 

heller något statistisk signifikant samband mellan prevalensen av tinnitus, kön, 

exponeringstimmar eller hörselskydd i förekomst av hörselnedsättning eller notch.  
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Begreppsförklaring 

 A-kurva: tyder på normal mellanörefunktion vid tympanometri. 

 dB, decibel: är en enhet för en logaritmisk skala som beskriver förhållandet 

mellan två mätvärden.  

 dB A: enhet som används vid angivelse av ljudnivåer på hörbara frekvenser som 

har mätts med A-vägd filter.  

 dB HL: står för decibel hearing level och är en enhet som används för den 

logaritmiska skalan som används vid tonaudiometri med hörtelefoner. 

Referensvärdet för 0 dB HL är framtaget med hjälp av medianvärdet av 

hörtrösklar på en specifik frekvens som utgår från unga vuxnas som inte haft 

tidigare problem med hörseln eller öronen.  

 dB LpAeq: används för att beskriva ljudnivån i dB A som motsvarar 

medelvärdet av ljudintensiteten under en angiven tid som exempelvis under en 

konsert. 

 Frekvens: antalet svängningar per sekund hos ljudvågen, det vill säga antalet 

gånger partikeln som bildar ljudvågen rör sig från positivt värde till negativt 

värde och tillbaka till startvärdet. Enheten för frekvens är Hertz, förkortas Hz. 

Det är frekvensen som avgör om ljudet uppfattas som mörkt eller ljust. Hos ett 

ljusare ljud sker fler svängningar per sekund, alltså har det en högre frekvens. 

Ett mörkt ljud innehåller mindre antal svängningar per sekund, alltså har det en 

lägre frekvens. 

 Hörselnedsättning: kriteriet för en hörselnedsättning i denna studie är att 

hörtrösklarna på två eller fler frekvenser hamnar på minst 25 dB HL, alternativt 

att en frekvens hörtröskel hamnar på 30 dB HL eller mer i antingen ett eller två 

öron. Detta ska vara mätt med luftledd tonaudiometri. 

 Hörtröskel: hörtröskel är det slutliga värdet mätningen resultarar i vid 

tonaudiometri. Det anses vara det svagaste ljudet man kan uppfatta vid varje 

frekvens. 

 Notch: betyder nedgång, dipp eller hack. I hörselrelaterade sammanhang kan det 

vara en tidig indikation på en bullerinducerad hörselnedsättning. Det syns i 

audiogrammet som en nedsättning (dipp) i hörförmågan på någon av 

frekvenserna 3000, 4000 eller 6000 Hz. En notch förekommer oftast i samband 

med annars relativt normala hörtrösklar.  

 Notch formel: ND = PT - BT. Där ND står för notchdjup och PT står för sämsta 

hörströskeln vid 3000, 4000 eller 6000 Hz. BT står för bästa hörtröskeln vid 

1000, 2000, 3000 eller 4000. ND måste vara minst 15 dB för att räknas som en 

notch. 

 Oskadad hörsel: hörtrösklarna ligger på 20 dB HL eller bättre på alla mätta 

frekvenser 500-8000 Hz eller ett tonmedelvärde 4 (TMV4) under 20 dB HL. 

 TMV4: tonmedelvärde 4. Tonmedelvärde på frekvensen 500, 1000, 2000 och 

4000 Hz. Ett TMV4 på -10 till 20 dB HL tyder på oskadad hörsel. Ett TMV4 på 

över 20 dB HL tyder på en hörselnedsättning av olika grader.  
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1. Inledning 

Musikbuller är vanligt förekommande och människor i alla åldrar exponeras för 

det idag. Musikstudenter är en grupp som exponeras för musikbuller nästan 

dagligen. Musikstudenter är regelbundet involverade i repetitioner, övning med 

instrument, konserter och ljudinspelningar (Barlow, 2011). Detta ökar risken för 

att få en bullerinducerad hörselnedsättning. En hörselnedsättning för en 

musikstudent innebär en påverkan på deras framtida karriär inom musik, eftersom 

det kan påverka deras uppträdande och musikaliska perception, vilket bland annat 

innebär deras förmåga att detektera toner (Rodrigues, Amorim, Silva, Neves, 

Sousa & Ináci, 2015). Det finns studier som har granskat musikstuderande mot en 

kontrollgrupp och det finns studier genomförda med endast en granskning av 

musikstuderande (Lüders, Giglio de Oliveira Goncalvares, Bender de Moreira 

Lancerada, Ribas & de Conto, 2014; Phillips, Henrich& Mace, 2010; Schmidt, 

Verschuure & Brocaar, 1994). Resultaten från jämförelsestudierna som granskats 

i denna studie har både visat och inte visat en statistisk signifik ant skillnad mellan 

grupperna. De studier som fokuserat på att enbart undersöka musikstuderande har 

främst funnit att det finns en hörselnedsättning hos de undersökta deltagarna. 

2. Bakgrund 

Ljud bildas när partiklarna i ett elastiskt medium (exempelvis luft) rör sig fram 

och tillbaka från sin ursprungliga position. Rörelsen hos partiklarna fortplantas 

med hjälp av mediets elastiska egenskaper och bildar en ljudvåg (Clark & 

Ohlemiller, 2008; Emanuel & Letowski, 2009). Ljudet fångas upp av ytterörat och 

förstärks delvis av ytterörats konstruktion och även av hörselgångens 

konstruktion som bidrar till en resonans. Ljudet färdas genom hörselgången och 

når trumhinnan. Det resulterar i att trumhinnan börjar vibrera och vibrationerna 

fortplantas vidare till de tre små benen i mellanörat. De tre benen kallas för 

hammaren, städet och stigbygeln. De är länken mellan trumhinnan och cochlean 

(även kallad för snäckan) som är placerad i innerörat. Cochlean innehåller två 

olika sorters vätska, perilymfa och endolymfa. När ljudvågorna i form av 

mekaniska vibrationer når cochlean börjar vätskorna röra sig, som i sin tur 

aktiverar de inre- och yttre hårcellerna. Det är hårcellerna som gör att de 

mekaniska ljudvågorna som kommit via stigbygeln omvandlas till elektrisk 

aktivitet. Den elektriska aktiviteten sänds vidare upp till hjärnan via hörselnerven. 

I hjärnan tolkas sedan ljudsignalerna (Clark & Ohlemiller, 2008).  
 

2.1. Buller 

Buller är ett ljud som anses vara oönskat att höra, det kan innehålla både låga och 

höga ljudintensiteter (Zhao, Manchaiah, French & Price, 2010). Bullerexponering 
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kan bidra till negativa effekter på hörseln. Risken för en permanent 

hörselnedsättning ökar desto längre tid individen vistas i den bullriga ljudmiljön 

samt hur pass stark ljudintensiteten är. Graden av den eventuella 

hörselnedsättningen påverkas av hur ojämn bullerexponeringen är (Zhao et al., 

2010). Genetiska faktorer har en påverkan i graden av en hörselnedsättning 

orsakad av bullerexponering (Kähäri, Zachau, Eklöf, Sandsjö & Möller, 2003; 

Sliwinska-Kowalska & Davis, 2012; Zhao et al., 2010).  

En hörselnedsättning orsakad av buller kan dels bero på att individen varit 

exponerad för enstaka starka impulsljud eller att individen under ett flertal 

tillfällen varit exponerad för kontinuerligt starka ljudnivåer. Det kan även vara en 

kombination av de båda exemplen (Jansen, Helleman, Dreschler & de Laat, 2008; 

Phillips et al., 2010).  Sliwinska-Kowalska och Davis (2012) beskriver att en 

längre tid av bullerexponering på hög ljudnivå orsakar en skada hos de inre och 

yttre hårcellerna i cochlean, vilket gör att individer kan få svårare att förstå tal i 

bullriga miljöer. Detta påverkar livskvalitén och skapar en begränsning i 

individens förmåga att arbeta inom specifika yrken som kräver en god hörsel. 

Enligt Sliwinska-Kowalska och Davis (2012) kan en överexponering av höga 

ljudnivåer ha en negativ påverkan på flera delar i cochlean. Zhao et al. (2010) 

beskriver att buller kan leda till en cellulär metabolisk överansträngning som i sin 

tur leder till förändring av hårcellerna i cochlean, vilket orsakar en 

hörselnedsättning efter bullerexponering. Vanligtvis är en bullerinducerad 

hörselnedsättning associerad med en förlust eller skada av de yttre hårcellerna i 

cochlean. Oavsett vilken skada som sker går den inte att göra ogjord, utan det blir 

en permanent skada, vilket gäller alla oavsett ålder. 

Bullerexponering kan leda till en permanent hörselnedsättning eller en tillfällig 

hörselnedsättning. En tillfällig hörselnedsättning är ett symptom på 

överstimulering av höga ljudnivåer (Zhao et al., 2010). Uppkomsten av en 

tillfällig hörselnedsättning har ännu inga konkreta förklaringar, men det finns ett 

antal teorier (Zhao et al., 2010). En teori är att förändringar inom cochlean har 

skett. Den metaboliska bearbetningen av de yttre- och inre hårcellerna kan ha 

försämrats eller så kan en försämring av blodtillförseln till cochlean skett. Det kan 

bero på att de afferenta (inåtgående) nerverna har svullnat upp eller att 

stereocilierna längst upp på hårcellerna är i obalans och rör på sig i ett onormalt 

mönster. Graden av tillfällig hörselnedsättning påverkas av vilken typ av ljud som 

individen har blivit exponerad för (Zhao et al., 2010). Enligt Petrescu (2008) kan 

en återkommande tillfällig hörselnedsättning senare leda till en djupare cellskada 

som utvecklas till en permanent hörselnedsättning. Det går dock inte att använda 

den tillfälliga hörselnedsättningen som indikator på hur stor en kommande 

permanent hörselnedsättning kan bli. 
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2.2. Musikbuller 

Musik är något som människor känner kontakt med och använder sig av för att 

uttrycka både positiva och negativa känslor (Lüders et al., 2014). Musik uppfattas 

som ett vackert och behagligt ljud, vilket sällan betraktas som buller (Schmidt et 

al., 1994). Musik är dock inte bara något som skänker nöje och glädje, utan det 

kan bli ett problem eftersom det ofta presenteras på höga ljudnivåer, vilket kan 

leda till permanenta hörselskador (Lüders et al., 2014). De flesta människor 

utsätter sig frivilligt för musikbuller och det har blivit accepterat som en av de 

vanligaste bullerkällorna i form av fritidsbuller (Zhao et al., 2010). Enligt Barlow 

(2011) har fritidsbuller blivit allt vanligare under de senaste åren. Risken för 

negativa effekter av fritidsbuller har dessutom blivit större, dels för att 

ljudkällorna för fritidsbuller har förändrats och dels för att lyssningsmönstren hos 

individer har förändrats. Teknikutvecklingen har varit explosionsartad och antalet 

sålda musikspelare har ökat. En personlig musikspelare vid maximal ljudnivå kan 

generera ljudnivåer mellan 91 och 121 dB A i hörselgången. Det har även blivit 

mer populärt att gå nattklubbar där ljudnivån kan vara upp till 106 dB A, om 

individen befinner sig på dansgolvet (Barlow, 2011). 

Enligt Zhao et al. (2010) finns det studier som visar på en skillnad mellan män 

och kvinnor i hörselnedsättningar som orsakats av musikexponering. Män har ofta 

sämre hörtrösklar på de höga frekvenserna än vad kvinnor har. I studien av Kähäri 

et al. (2003) redovisas skillnaden mellan könen i förekomst av hörselnedsättning. 

Männen i studien hade sämre hörtrösklar än kvinnorna vid frekvenserna 3000, 

4000 och 6000 Hz. Enligt Bohlin och Erlandsson (2007) kan denna skillnad i 

hörtrösklar ha samband med mäns och kvinnors olika sätt att bedöma risker. I 

deras studie framkom det att kvinnor bedömde diskotek och konserter som mer 

riskabla än män.  

Enligt Barlow (2011) har det blivit vanligare att studera musikrelaterade kurser 

och program. På kurserna och programmen är studenterna involverade i 

musikskapande samt inspelningen av musik, vilket innebär att de utsätts för höga 

ljudnivåer eftersom musiken mestadels är förstärkt. Det medför en större risk för 

att studenterna ska utveckla en bullerinducerad hörselnedsättning. Musikstudenter 

är regelbundet involverade i aktiviteter med höga ljudnivåer, som lektioner, 

repetitioner och uppträdande, i samtliga fall med förstärkt musik. Enligt Hu, 

Hofmann, Davis, Capo, Krane och Sataloff (2014) är vanliga källor till buller i 

musikrelaterade sammanhang bakgrundsmusik, högtalare och instrumenten 

själva. Musikstudenter är inte exponerade för musikbuller under en hel arbetsdag, 

utan ofta några timmar åt gången. Trots det är den exponering de utsätts för så 

pass stor att det kan leda till en påverkan på deras hörsel (Phillips et al., 2010).  

Enligt Rodrigues et al. (2015) börjar ofta musikstudenternas musikexponering i 

en tidig ålder, eftersom deras övning med instrument mestadels börjar när de går 

i grundskolan. Det är då de får tillgång till privatlektioner och sedan sker träningen 
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både i klassrummet och i hemmet.  Enligt Sliwinska-Kowalska och Davis (2012) 

kan exponering av höga ljudnivåer i tidig barndom ha en påverkande effekt senare 

i vuxen ålder när man åter igen exponeras för buller, genom att det ökar risken för 

att få en bullerinducerad hörselnedsättning.  

I en orkester kan ljudnivåerna under en konsert ligga mellan 80-100 dB LpAeq 

(Jansen et al. 2008). Jansen et al. (2008) redovisar tre exempel som kan påverka 

upplevelsen av ljudtrycksnivån i en orkesterlokal. Det är hur musikerna är 

placerade i lokalen, repertoaren och den tid de spelar. Författarna nämner även att 

preventionsåtgärderna för orkestermusiker är få och inte optimala. Sliwinska-

Kowalska och Davis (2012) beskriver att klassiska orkestermusiker ofta 

exponeras för ljudnivåer på cirka 80 dB A och exponeringen varierar mellan 20-

45 timmar per vecka. Under en rockkonsert kan ljudnivåerna nå upp till 148 dB L 

pAeq, men ligger oftast mellan 100-115 dB LpAeq (Størmer, Lauki, Høydal & 

Stenklev, 2015). Enligt Størmer et al. (2015) presenteras rockmusik ofta på höga 

ljudnivåer på grund av den elektriska förstärkningen och musiken innehåller 

samtliga av de hörbara frekvenserna.  

Förlust av de yttre hårcellerna kan ge en minskad känslighet för låga till måttliga 

ljudnivåer, det vill säga ljud som ligger mellan 40-60 dB HL. Det kan leda till att 

musikerna ökar ljudnivån på sin sång eller sitt instrument då de inte hör de måttligt 

starka ljuden. Detta kan i sin tur leda till en större hörselnedsättning. En 

bullerinducerad hörselnedsättning är en vanlig konsekvens av att vistas i miljöer 

med höga ljudnivåer. Hörselnedsättning kan vara extra svårt för musiker eftersom 

de bland annat får svårigheter med perceptionen av toner och klangfärg, eftersom 

det påverkar deras karriär inom musik. Sångare behöver sin hörsel för att höra 

bakgrundsmusiken, följa sina medsångare, bedöma sin röstkvalité och korrigera 

sitt uppträdande. En hörselnedsättning kan negativt påverka deras uppträdande 

(Hu et al., 2014). Svårigheter i detektion och analysering av ljudstyrka, tonhöjd 

och klangfärg kan uppstå (Kähäri et al., 2003). För alla musikstudenter och inte 

bara sångare blir en hörselnedsättning en negativ påverkan på deras utbildning, 

livskvalité och det sociala samspelet med andra människor (Rodrigues et al., 

2015).  

2.3. Andra negativa effekter av buller 

Musik på höga ljudnivåer medför inte enbart en negativ påverkan på hörtrösklar, 

utan det ökar risken för att drabbas av tinnitus, hyperacusis, distortion eller 

diplacusis (Zhao et al., 2010). Enligt Kähäri et al. (2003) är tinnitus en spontan 

eller påverkad ljudsensation som sker i örat. Författarna beskriver tinnitus som ett 

ringande eller surrande ljud. Tinnitus kan uppkomma av olika typer av 

hörselnedsättningar, men det är vanligare att bullerinducerad hörselnedsättning 

bidrar till tinnitus (Tyler, Noble, Coelho, Haskell & Bardia, 2009). Tyler et al. 

(2009) menar att tinnitus snarare är ett symtom än en diagnos och att det föreligger 
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många olika orsaker till tinnitus. Tinnitus kan påverka en individ på ett antal olika 

sätt. Hyperacusis är ljudkänslighet och kan vara mest påtaglig för musikerna 

eftersom det påverkar deras framförande (Kähäri et al., 2003). Distortion beskrivs 

som att musiken inte har en naturlig klangfärg. Diplacusis är när egenskaperna i 

ett ljud inte låter korrekt, ljudets frekvens och tonhöjd passar inte ihop med 

varandra (Kähäri et al., 2003). Dessa fyra följder av buller borde enligt Jansen et 

al. (2008) bli likvärdigt behandlade som en hörselnedsättning, eftersom de 

påverkar musikernas musikaliska förmåga.  

3. Tidigare forskning  

Tidigare studier som genomförts visar ett delat resultat.  

3.1. Studier på musikstudenter 

Studien genomförd av Lüders et al. (2014) deltog totalt 84 deltagare, varav 42 var 

musikstudenter och övriga 42 varken var studenter eller musiker. Medelåldern var 

26 år. Det genomfördes luftledd tonaudiometri på 125-8000 Hz och en 

högfrekvensaudiometri på frekvenserna 9000, 10 000, 11 200, 12 500, 14 000 och 

16 000 Hz. Denna studie visade på att det fanns statistisk signifikant skillnad 

mellan grupperna. Musikstudenterna hade bättre hörtrösklar än kontrollgruppen 

på högfrekvensaudiometrin. På frekvenserna 125-8000 Hz hade musikstudenterna 

sämre hörtrösklar än kontrollgruppen. I studierna av Phillips et al. (2010) samt 

Barlow (2011) undersöktes musikstudenter men ingen kontrollgrupp användes. 

Resultaten från dessa studier visade att musikstudenterna hade nedsatta 

höströsklar. 40 % av de undersöka i studien av Barlow (2011) hade en notch. 

Kriteriet för en notch enligt Barlow (2011) var att vid 1000 Hz var hörtröskeln 

inte på mer än 15 dB HL och hörtröskelvärdet vid 3000, 4000 och 6000 Hz var 

minst 15 dB sämre än den sämsta hörtröskelnivån på 1000 Hz och 500 Hz. 

Hörtröskeln vid 8000 Hz skulle vara minst 10 dB bättre än den allra sämsta 

hörtröskeln. För att klassificera en hörselnedsättning använde Barlow (2011) 

summan av hörtröskelnivåerna på 1000, 2000, 3000, 4000 och 6000 Hz. Om 

summan var lägre än 50 dB HL eller räknades det inte som en hörselnedsättning 

men över 50 dB HL räknades det som en hörselnedsättning.  

I studien av Phillips et al. (2010) undersöktes 329 musiker med tonaudiometri. 45 

% av musikerna hade en notch på 4000 eller 6000 Hz. I studien av Phillips et al. 

(2010) anges kriteriet för en notch genom formeln ND = PT - BT, vilket beräknar 

notchdjupet som enligt dem behöver vara 15 dB för att räknas som en notch. 

Denna formel har använts i den genomförda studien.  I studien av Schmidt, et al. 

(1994) jämfördes musikstudenter och medicinstudenters hörsel bland annat 

genom tonaudiometri och högfrekvensaudiometri. Deltagarna i denna studie hade 

en medelålder på 25 år. Denna studie visade ingen statistisk signifikant skillnad 

mellan grupperna, varken på den vanliga tonaudiometrin eller den högfrekventa 
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mätningen. I studien av Schmidt et al. (1994) var kriteriet för en sensorineural 

hörselnedsättning en hörtröskel på 25 dB HL eller mer på frekvenserna 3000, 

4000 eller 6000 Hz. Kriteriet enligt Schmidt et al. (1994) för en notch var en 

nedsättning på någon av frekvenserna 3000, 4000, 6000 Hz på 20 dB HL eller 

mer för att vid de närmsta frekvenserna på vardera sida om nedsättningen ha ett 

värde på minst 5 dB bättre. 

3.2. Studier på musiker 

Enligt Størmer et al. (2015) varierar förekomsten av hörselnedsättning mellan 0-

41%  hos musiker enligt studier de tagit del av. Andelen rockmusiker som 

rapporterar tinnitus varierar mellan 17-43% och resultaten av Størmer et al. (2015) 

studie visade en statistisk signifikant skillnad mot kontrollgruppen där 

rockmusikerna hade sämre hörsel. I studien av Kähäri et al. (2003) undersöktes 

139 jazz- och rockmusiker genom tonaudiometri. Medelåldern på deltagarna var 

35 och 37 år för män respektive kvinnor. Studien visar att 74 % hade en 

hörselnedsättning. I Størmer et al. (2015) studie användes kriteriet två eller fler 

frekvenser på 25 dB HL eller mer, eller en frekvens på 30 dB HL eller mer för att 

klassas som en hörselnedsättning. Detta kriterie gällde även i studien av Kähäri et 

al. (2003). I studien av Hu et al. (2014) undersöktes hur vanligt det var att sångare 

hade en hörselnedsättning. Resultatet visade att av de 172 sångare som deltog i 

studien hade 17,5 % en hörselnedsättning.  

3.3. Musiker och deras musikaliska perception 

Enligt Zhao et al. (2010) är det allmänt känt att musiker har en bättre 

perceptionsförmåga av toner än de som inte är aktiva med musik. Denna förmåga 

ökar deras kapacitet att upptäcka ljud och de har lättare att skilja ljuden åt, både 

toner av olika intensitet samt olika frekvenser.  Jansen et al. (2008) hävdar att 

musiker har vältränade hörselorgan och har en mer utvecklad ljudkänslighet. 

Detta gör att musiker har lättare att detektera rena toner, exempelvis de som 

används vid tonaudiometri. I en studie av Schön et al. (2004) framgick att musiker 

var bättre på att detektera tonhöjdsförändringar i musik och tal jämfört med icke-

musiker. Enligt Schön et al. (2004) har de med en musikalisk erfarenhet lättare att 

höra tonhöjdsskillnader. I studien av Akin och Belgin (2009) testades 

musikstudenters perception mot övriga studenters perception av rena toner. 

Resultaten visade att musikstudenterna hade lättare att detektera de rena tonerna. 

Författarna redovisar även att det finns neurologiska skillnader i hjärnan hos 

musiker jämfört med de som inte är eller har varit aktiva med musik, vilket kan 

vara anledningen till att musiker är bättre på att detektera och skilja på rena toner. 
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4. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger en skillnad gällande 

bullerrelaterad hörselnedsättning mellan musikhögskolestudenter och övriga 

studenter vid Örebro universitet som inte är hörapparatsanvändare. Syftet är även 

att undersöka om kön, prevalens av tinnitus, regelbundet användandet av 

hörselskydd och exponeringstimmar kan ha en påverkan på den eventuella 

hörselnedsättningen 

5. Etik 

Det forskningsetiska dilemmat som kan uppkomma i studien är under mätningen 

av hörtrösklar på såväl musikhögskolestudenter som övriga studenter. Under 

denna mätning kan en hörselnedsättning upptäckas. Det måste ske ett 

ställningstagande hur informationen ska ges till en person som innan inte hade 

någon kännedom om detta. Dessa studenter kommer rekommenderas att ta 

kontakt med hörselvården för vidare utredning. 

6. Metod 

Denna studie är en tvärsnitts- och observationsstudie. Tvärsnittsstudie innebär att 

man samlar in information vid ett tillfälle från fler olika inidivder, med ett flertal 

variabler per individ. Observationsstudie kan bland annat innebära att deltagarna 

i studien observeras utan inverkan av observatören (Bryman, 2011).  
 

6.1. Utformning av instruktioner, anamnes och information om studien  

De anamnesmallar som användes (se bilaga 1 och 2) togs fram i enlighet med 

SAME (1996). Det lades till frågor som ansågs relevanta till syftet med studien. 

Anamneserna skiljde sig mellan musikstudenterna och de övriga studenterna 

eftersom de relevanta frågorna till dem var olika.  De behövde anpassas efter 

inklusions- och exklusionskriterierna som fastställts i denna studie.  
 

Instruktionerna inför hörselmätningen var lika för alla deltagare och dessa finns 

att se i bilaga 3. Instruktionerna togs fram i enlighet med Schlauch och Nelson 

(2009). I bilaga 4 finns den information som varje deltagare fick efter att 

hörselmätningen var genomförd i form av ett informationsblad. I 

informationsbladet stod det tydligt att deltagaren när som helst kunde avbryta sin 

medverkan i studien om denne önskade det. En del av deltagarna fick denna 

information innan mätningen. Vad de fick för information innan varierade och 
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berodde på hur deltagarna rekryterades till studien. Alla deltagare fick information 

om vad studiens huvudsakliga syfte var innan hörselmätningen påbörjades. 

6.2. Inklusions och exklusionskriterier 

För att få relevanta deltagare till studien som passade syftet togs följande 

inklusions- och exklusionskriterier fram. Kriterierna skiljde sig något mellan 

musikhögskolestudenterna och de övriga studenterna.  

6.2.1. Musikhögskolestudenter 

Inklusionskriterier 

 Individen ska vara mellan 18-32 år gammal 

 Varit aktiva med musik i minst 8 år 

 Studera på något av följande program: konstnärligt kandidatprogram i 

musikalisk gestaltning, inriktning jazz- och rockmusik, konstnärligt 

kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning kammarmusik, 

konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning 

komposition, ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i 

gymnasieskola – musik, instrument och ensemble, samt musikproduktion 

Exklusionkriterier 

 Användare av hörhjälpmedel 

 Vaxpropp 

 Hörselnedsättning i resultatet, som inte tyder på en bullerinducerad 

hörselnedsättning  

 Individen ska inte ha vistats i en bullrig ljudmiljö med hög ljudnivå upp till 

åtta timmar innan mättillfället 
 

6.2.2. Övriga studenter 

Inklusionskriterier 

 Individen ska vara mellan 18-32 år gammal 

 Vara student på Örebro universitet, inte på musikhögskolan 

Exklusionskriterier 

 Användare av hörhjälpmedel 

 Vaxpropp 

 Hörselnedsättning i resultatet, som inte tyder på en bullerinducerad 

hörselnedsättning 

 Sysselsätter sig med musik på fritiden, exempelvis medverkande i ett 

musikband 

 Individen ska inte ha vistats i en bullrig ljudmiljö med hög ljudnivå upp till 

åtta timmar innan mättillfället 
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Hörapparatsanvändare valdes bland annat bort då studien av Lüders et al. (2014) 

haft detta som exklusionskriterium. Anledningen till detta var att man ville 

utesluta deltagare vars hörselnedsättning grundar sig i annat än en bullerskada. 

Tidiga bullerskador brukar inte rehabiliteras med hörapparat. Även i studien av 

Jansen et al.(2009) användes detta som ett exlusionkriterium.  

Anledningen till att deltagarna inte skulle vistas i en ljudmiljö med höga 

ljudnivåer minst åtta timmar innan mättillfället var för att minska risken för en 

tillfällig hörselnedsättning. Här skiljer sig studierna åt kring hur många timmar 

det skulle gälla. I denna studie har författarna valt att följa Kähäri et al. (2003) 

exempel och använda sig av åtta timmar.  

6.3. Deltagare 

Deltagare till denna studie bjöds in via sociala medier och via personlig kontakt. 

Några av de som deltog i studien spred sedan ordet om studien och på så sätt 

tillkom fler deltagare. Studenter har haft möjlighet att genomföra en 

hörselmätning utan att ha bokat en tid innan. Det har varit ett bekvämlighetsurval 

av deltagare, vilket går ut på att använda personer som är tillgängliga till studien. 

Detta medför att resultatet inte är representativt för alla inom den gruppen som 

undersöks (Bryman, 2011). Totalt deltog 59 personer i mätningarna.  

Fem av deltagarna exkluderades från studien, fyra var övriga studenter och en var 

musikhögskolestudent. En deltagares hörtrösklar tydde på en genetisk 

hörselnedsättning och inte en bullerinducerad hörselnedsättning. Två deltagare 

överskred åldern på vårt inklusionskriterium och en deltagare hade ett kraftigt 

undertryck i sitt ena öra och i det andra örat fanns vätska bakom trumhinnan. Den 

sista deltagaren exkluderades då denne var aktiv med musik på fritiden.  

54 deltagare inkluderades, varav 26 stycken var musikhögskolestudenter från 

musikhögskolan och 28 stycken övriga studenter vid Örebro universitet. Av de 26 

musikhögskolestudenterna var 14 (53,8 %) män och 12 (46,2 %) kvinnor. 

Medelåldern på musikhögskolestudenterna var 24,5 år och medianålder 25 år. Av 

de 28 övriga studenterna var 11 (39,3 %) män och 17 (60,7 %) kvinnor. 

Medelåldern på de övriga studenterna var 23,1 år och medianåldern 22 år. Av 54 

deltagare var 25 (46,3 %) män och 29 (53,7 %) kvinnor. I Tabell 1 redovisas 

musikhögskolestudenterna i program, årskurs och antal. I Tabell 2 redovisas de 

övriga studenterna i program och antal.  
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Tabell 1. Redovisning av musikhögskolestudenterna per program, årskurs och 

antal. 

Ämneslärarprogrammet, 

inriktning mot arbete i 

gymnasieskola – musik, 

instrument och 

ensemble 

Konstnärligt 

kandidatprogram i 

musikalisk 

gestaltning, 

Inriktning jazz- och 

rockmusik 

 

 

Musikproducentprogrammet 

Årskurs Antal Årskurs Antal Årskurs Antal 

1 2 1 2 1 3 

2 2 2 3 2 3 

3 3 3 0 

4 0 

5 8 

 

Tabell 2. Redovisning av de övriga studenternas program och antalet per program. 

Program Antal 

Audionomprogrammet 4 

Biomedicinsk analytikerprogrammet 1 

Civilekonomprogrammet 2 

Dataingenjör programmet 2 

Förskolelärarprogrammet 2 

Juristprogrammet 1 

Kriminologiprogrammet 2 

Media och kommunikationsprogrammet 1 

Offentlig förvaltning och ledningsprogrammet 1 

Personalvetarprogrammet 4 

Samhälls- och beteendevetenskapsprogrammet 1 

Sjuksköterskeprogrammet 2 

Socionomprogrammet 3 

Tränarprogrammet 1 

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskola 1 
 

Enligt de uppgifter som gavs från forskningsadministrationen vid 

musikhögskolan studerar för närvarande 147 studenter på de utvalda programmen 

som inkluderades i studien. Dock kan det ha tillkommit eller fallit bort studenter 

sedan dessa siffror fastställdes. Av totalt 147 studenter som studerar på de 

relevanta programmen på musikhögskolan har hörselmätningar genomförts på 

17,7 % av studenterna. Dock medverkade inte studenter från alla relevanta 

program. De program som de medverkande studenterna var från var konstnärligt 

kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning jazz- och rockmusik, 
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ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskola – musik, 

instrument och ensemble och musikproducent programmet. På dessa program 

studerar totalt 124 studenter. Från dessa program har hörselmätningar genomförts 

på 21,7 % av studenterna.  

6.4. Hörselmätning 

För att kunna bedöma prevalens av en bullerpåverkan genomfördes en 

hörselmätning. De metoder som genomfördes var luftledd tonaudiometri på 

frekvenserna 125 - 8000 Hz samt högfrekvensaudiometri på frekvenserna 9000, 

10 000, 11 200, 14 000 och 16 000 Hz. 

Till tonaudiometrimätningen användes audiometrarna Madsen Astera2 med 

Telephonics TDH39P hörtelefoner samt Interacusitics AC40 med interacustic 

hörtelefoner. Till högfrekvensaudiometrin användes endast Interacustics AC40 

eftersom det var den enda av audiometrarna på plats som hade kalibrerade 

hörtelefoner för att genomföra en högfrekvensaudiometri. Dessa hörtelefoner var 

av märket Sennheiser 200H. Protokollen för audiometerkalibrering baseras på 

standarderna ISO 389-1 (International Standards Organization, 1998) och ISO 

389-5 (International Standards Organization, 2006). Mätningen genomfördes i 

ljudisolerade mätboxar.  

Metoden som användes vid båda tonaudiometrimätningarna var den modifierade 

Hugson-Westlake metoden. Denna metod går kort ut på “sänk 10, höj 5”, en 

ascenderande metod (Schlauch & Nelson, 2009). Med detta menas att vid svar vid 

en nivå sänks ljudet 10 dB till en ohörbar nivå för att sedan höjas i 5 dB HL steg 

tills ett svar tas emot igen. Det hörtröskelkriterium som användes var svar på 

samma ljudnivå och samma frekvens tre gånger, i enlighet med Schlauch och 

Nelson (2009). Ljudnivån ändrades i 5 dB steg.  

I denna studie har både hörselnedsättning och en notch i audiogrammet varit av 

intresse. Hörselnedsättning har definierats som att hörtrösklarna på två eller fler 

frekvenser hamnar på minst 25 dB HL alternativt att en frekvens hörtröskel 

hamnar på 30 dB HL eller mer i antingen ett eller två öron. Notch har definierats 

enligt formeln ND = PT – BT i enlighet med Phillips et al. (2010). Där ND står 

för notch djup och PT står för sämsta hörtröskeln vid 3000, 4000 eller 6000 Hz. 

BT står för bästa hörtröskeln vid 1000, 2000, 3000 eller 4000.  ND måste vara 

minst 15 dB för att räknas som en notch. Hänsyn har inte endast tagits till 

hörtrösklar på över 30 dB HL utan även en notch där den sämsta frekvensen har 

ett bättre hörtröskelvärde än 30 dB HL har varit av intresse.  

Innan tonaudiometrin otoskoperades deltagarnas öron. Detta för att se om det 

fanns ett hinder i hörselgången som kunde påverka mätningen samt för att bedöma 

trumhinnans tillstånd. Vid behov genomfördes en tympanometrimätning för att se 
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att mellanörefunktionen var utan anmärkning och därmed inte skulle påverka 

mätningen. För att genomföra tympanometri användes impedansutrustningen 

Interacustics Titan. Av de 54 deltagarna som inkluderades genomfördes 

tympanometri på två stycken övriga studenter och en musikstudent. Samtliga tre 

blev utan anmärkning och uppvisade en A-kurva bilateralt.  
 

6.4.1. Hänvisning till hörcentral 

Om en hörselnedsättning skulle upptäckas eller om en deltagare ville ha mer 

information hade kontaktuppgifter till hörcentralen i Örebro tagits fram. Av de 54 

inkluderade deltagarna hänvisades ingen till hörcentralen och ingen önskade mer 

information om hörcentralen. Av de fem exkluderade deltagarna hänvisades en 

student till hörcentralen på grund av sin till synes genetiska hörselnedsättning som 

enligt individen själv hade försämrats. En student hänvisades till läkare på grund 

av undertryck och vätska bakom trumhinnan.  

6.5. Statistisk analys av resultat 

För att analysera resultatet av hörselmätningarna samt frågorna i anamnesen 

användes statistikprogrammet IBM SPSS Statistics version 23. För att fastställa 

statistisk signifikans användes p=0,05 som gränsvärde. För att tolkas som en 

statistisksignifikant skillnad skulle p-värdet vara mindre än 0,05. De tester som 

användes för att urskilja statistiska signifikanta skillnader var chi 2- test och t-test 

för oberoende grupper. För att analysera statistiskt signifikanta samband användes 

Spearmans test. 

7. Resultat  

I denna studie fanns sju audiogram som visar på en hörselnedsättning enligt de 

krav som fastställts för att definiera en hörselnedsättning. Fyra av dessa 

audiogram fanns bland musikhögskolestudenterna och tre bland de övriga 

studenterna. Bland musikhögskolestudenterna hade 15,3% en indikation på en 

hörselnedsättning enligt deras audiogram och bland de övriga studenterna 10,7%. 

Detta gör att en jämförelse i SPSS inte ger ett resultat med en statistisk signifikant 

skillnad.  

7.2. Förekomst av notch 

16 av 26 (61,5 %) musikhögskolestudenter hade en notch enligt valda kriterium. 

13 av 28 (46,4 %) övriga studenter hade en notch enligt samma kriterium. Totalt 

hade 29 av 54 (53,7 %) deltagare i studien en notch. Chi 2-test visar ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan grupperna och dess prevalens av en notch. 
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En jämförelse mellan de två gruppernas notchdjup på vardera öra genomfördes 

med ett t-test. Detta test visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

7.3. Jämförelse mellan kön 

En jämförelse mellan prevalens av tinnitus hos män respektive kvinnor 

genomfördes med ett chi 2-test. Detta test visade ingen skillnad mellan könen. En 

jämförelse med män respektive kvinnor och prevalens av notch genomfördes med 

ett chi 2-test. Ingen statistisk signifikant skillnad fanns att se. Chi 2-test 

genomfördes med män respektive kvinnor samt TMV4 på höger respektive 

vänster öra, men ingen skillnad fanns. Detta gällde både för 

musikhögskolestudenter och övriga studenter. Männen sammanslagna TMV4 låg 

på 1,34 dB HL och kvinnorna TMV4 låg på -1,65 dB HL på vänster öra. På höger 

öra hade männen ett TMV4 på 0,8 dB HL och kvinnorna -0,2 dB HL.  

7.4. Hörselskydd 

46,1 % av musikhögskolestudenterna använde regelbundet hörselskydd och 17,8 

% av de övriga studenterna använde regelbundet hörselskydd vid konserter och 

nattklubbsbesök. Vid chi 2-test av användandet av hörselskydd och prevalens av 

notch fanns ingen skillnad mellan de två undersökta grupperna. Inte heller fanns 

det ett samband mellan användandet av hörselskydd och prevalens av en notch 

med Spearmanstest. Vid ett Spearman test av tinnitus och användande av 

hörselskydd fanns det inte heller ett samband. 

7.5. Musiktimmar per dag 

Musiktimmar per dag för övriga studenter jämfördes med prevalens av både notch 

och tinnitus med Spearmans test utan att ett samband hittades.  

 

7.6. Högfrekvensaudiometri 

Vid analys av högfrekvensaudiometrin användes samma kriterier för en 

hörselnedsättning som vid mätningen mellan 125-8000 Hz. Av de 28 övriga 

studenterna visade 35,7% på en hörselnedsättning på frekvenserna 9000-16 000 

Hz. Av de 26 musikhögskolestudenterna visade 30 % på en hörselnedsättning på 

frekvenserna 9000-16 000 Hz. Ingen påvisad skillnad mellan grupperna. 

7.7 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

musikhögskolestudenterna och de övriga studenterna i förekomst av en notch eller 

hörselnedsättning. Det finns inte heller något statistisk signifikant samband 

mellan prevalensen av tinnitus, kön eller hörselskydd i förekomst av 

hörselnedsättning eller notch.  
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8. Diskussion 

Diskussionen består av två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 

8.1. Metoddiskussion 

Denna studie grundar sig i att det finns en kontrollgrupp att göra jämförelser med. 

Detta ger ett djup i studien som ett antal tidigare studier saknar eftersom de inte 

använt sig av en kontrollgrupp eller att de använt kontrollgrupper som skiljer sig 

åt från undersökningsgruppen. Det förekom en notch-djup analys vilket få av de 

tidigare studierna har.  

8.1.1. Inklusions- och exklusionskriterier 

Ett exklusionskriterium var att deltagare i studien använde någon form av 

hörhjälpmedel, exempelvis hörapparat. Det finns olika orsaker till en 

hörselnedsättning och användandet av hörhjälpmedel, vilket är orsaken till detta 

exklusionskriterium. Det finns belägg för att dessa anledningar är irrelevanta för 

syftet med studien. Syftet är att undersöka prevalensen av en bullerpåverkan, 

vilket sällan rehabiliteras med hörapparat till en början. Deltagarna i studien är i 

ung ålder och en bullerpåverkan i form av en notch bör inte vara så pass grav att 

en hörapparat behövs. I studien av Lüders et al. (2014) var ett exklusionskriterium 

hörapparatsanvändare och i studien av Jansen et al. (2009) exkluderades tre 

personer då de hade hörselnedsättningar som tydde på en annan orsak än 

bullerexponering. Med detta som bakgrund valdes det att exkludera 

hörapparatsanvändare. Konsekvensen av att dessa individer exkluderades kan 

vara anledningen till att ingen statistisk signifikant skillnad mellan de undersökta 

grupperna hittades. 

Frågan om deltagarna hade varit i kontakt med rehabilitering på en hörcentral 

tidigare ställdes inte till deltagarna. Detta leder till att en deltagare kan ha blivit 

inkluderad i studien trots att denne inte mötte inkluderingskriterierna, vilket är en 

felkälla i denna studie. Ingen av de inkluderade deltagarna uppgav att de varit i 

kontakt med en hörcentral tidigare. 

Studierna som granskades inför denna undersökning har haft en varierad 

åldersgräns på deltagarna. Åldersgränsen i denna studie sattes till 18-32 år i 

enighet med Phillips et al. (2010). Den satta åldersgränsen förhindrar att en 

hörselpåverkan på grund av ålder anträffas då prevalensen av hörselnedsättningar 

ökar med stigande ålder. 

Antalet timmar deltagarna i studien skulle undvika att vistas i miljöer med för 

höga ljudnivåer innan mättillfället kan har varit för få. Flertalet studier hade fler 

antal timmar än vad denna studies hade satt som gräns. Möjligheten finns att en 

tillfällig hörselnedsättning funnits hos någon av deltagarna och därav är det en 



 18  
 

felkälla. Inga tydliga indikationer på att en tillfällig hörselnedsättning fanns 

hittades hos någon av deltagarna. Den eventuella prevalensen av en tillfällig 

hörselnedsättning kan ha påverkat resultatet på det sätt att om ett flertal ur en av 

undersökningsgrupperna hade en tillfällig hörselnedsättning kan det ha lett till att 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna fanns i resultatet.  I denna 

studie användes åtta timmar som gräns för exponering av höga ljudnivåer innan 

hörselmätningen. Det underlättade processen att få deltagare till studien samt 

passade in i tidsramen för studien. 

8.1.2. Deltagare 

I denna studie skedde ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att de personer som 

fanns tillgängliga, matchade inklusionskriterierna och ville delta i studien fick 

delta. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom personer som sökt till denna studie 

kan ha gjort det på grund av en misstanke om en hörselnedsättning. Det kan ha 

gett ett vinklat resultat och fått mer personer med en eventuell hörselnedsättning 

eller notch att delta. Det kan även haft den motsatta effekten, att de som hör dåligt 

drar sig från att delta i studien på grund av rädsla att få en hörselnedsättning 

bekräftad. 

Bekvämlighetsurvalet kunde ha gett en ojämn könsfördelning på grund av 

bristande kontroll av vilka som deltog. I denna studie blev könsfördelningen dock 

någorlunda jämn. Denna urvalsmetod var det bästa alternativet eftersom det fanns 

en tidsgräns på studien och ingen längre tid behövde läggas på att rekrytera 

deltagare. 

I Tabell 1 redovisas årskurs av musikhögskolestudenterna. Anledningen till detta 

är för att redovisa spridningen mellan årskurserna. Tabell 2 visar en stor spridning 

av de övriga studenterna över olika program på Örebro universitet. Anledningen 

till att årskurser inte redovisas hos de övriga studenterna är då detta inte skulle 

bidra med relevant information till studien.  

8.1.3. Hörselmätning 

För att bedöma prevalensen av hörselnedsättning och notch genomfördes 

tonaudiometri, både i området 125 - 8000 Hz och i det högfrekventa området 9000 

- 16 000 Hz. I enlighet med Barlow (2011), Phillips et al. (2010) och Størmer et 

al. (2015) genomfördes enbart luftledning och inte benledning. Anledningen var 

dels för att bespara tid och att tidigare nämna studier valt att inte utföra 

benledning. Några av de tidigare studierna har valt att antingen genomföra 

benledning vid 500, 1000 och 2000 Hz om de luftledningströsklarna på dessa 

frekvenser var över 20 dB HL (Jansen et al., 2008) eller att endast utföra 

benledning vid en hörselnedsättning med ett tonmedelvärde över 25 dB HL 

(Lüders et al., 2014; Kähäri et al., 2003). Hos de fåtal personer som visade en 
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hörselnedsättning var de berörda hörtrösklarna på 6000 eller 8000 Hz och alla 

hade ett TMV4 bättre 25 dB HL. Anledningen till att en högfrekvensaudiometri 

genomfördes var att Lüders et al. (2014) menar att det kan visa en tidig indikation 

på en hörselnedsättning och visa tecken tidigare än den traditionella 

tonaudiometrin. Mättekniken i denna studie skiljer sig inte anmärkningsvärt från 

tidigare genomförda studier inom ämnet. Det som kan ha bidragit till skillnaden 

mellan resultatet i denna studie och tidigare studier är antalet deltagare. De flesta 

tidigare studier har haft ett större deltagarantal, vilket kan ha påverkat denna 

studies resultat.  

8.2. Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis hittades ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de 

undersökta grupperna. Det var ett fåtal som hade en hörselnedsättning enligt de 

kriterier som sattes upp för denna studie. De deltagare som hade en 

hörselnedsättning var för få för att det skulle räknas som något signifikant eller 

relevant. Detta medförde i sin tur att övriga jämförelser mellan hörselnedsättning, 

kön, tinnitus och hörselskydd inte visade några skillnader eller samband. 

Förekomsten av en notch fanns hos en stor del av deltagarna i båda grupperna. 

Trots att de flesta inte hade en hörselnedsättning hade flertalet en notch, vilket 

indikerar att de har en bullerpåverkan på sin hörsel. Denna kan med åren 

progrediera och resultera i en hörselnedsättning. Bohlin och Erlandsson (2007) tar 

upp skillnader mellan kön som en konsekvens av riskbeteende. Kähäri et al. 

(2003) beskriver att män ofta har sämre hörströsklar än kvinnor i diskanten. I 

denna studie kunde ingen könsskillnad påvisas, varken i prevalens av notch, 

tonmedelvärde eller rapporterad tinnitus. 

 

Studiens resultat överensstämmer med resultatet från Schmidt et al. (1994) studie, 

som inte fann någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. Medelåldern 

i Schmidt et al. (1994) studie och medelåldern i denna studie stämmer överens 

och de använde sig även av två studentgrupper. I studien av Lüders et al. (2014) 

var medelåldern samt metoden lik denna studie. Undersökningsgruppen var 

musikstudenter och kontrollgruppen var varken musiker eller studenter. 

Grupperna var köns- och åldersmatchade. Lüders et al. (2014) hade också ett 

förhållandevis litet urval, precis som denna studie. Resultatet visade dock en 

statistisk signifikant skillnad där musikstudenterna hade bättre hörtrösklar på den 

högfrekventa mätningen (12 500, 14 000 och 16 000 Hz), men signifikant sämre 

på frekvenserna 125-8000 Hz.  

Studien av Størmer et al. (2015) visade en statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna där musikerna hade sämre hörtrösklar. Kontrollgruppen i denna studie 

återspeglar dock inte undersökningsgruppen. Den undersökta gruppen bestod av 

111 musiker och kontrollgruppen bestod av 40 personer. Detta kan ha gett ett 

skevt resultat. Åldern kan ha varierat mellan grupperna då kontrollgruppen bestod 
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av studenter medan musikerna inte var musikstudenter. Åldern av deltagarna 

specificeras inte i studien. 

I studien av Barlow (2011) hade 38 % en notch och i den genomförda studien 

hade 61,5 % av musikhögskolestudenterna en notch. Barlow (2011) hade en 

liknande urvalsmetod som den genomförda studien då hans deltagare bestod av 

50 frivilliga musikstudenter. Det som skiljer den genomförda studien och Barlow 

(2011) studie är klassificeringen av en notch samt att hans medelålder på 

deltagarna var lägre (m = 21 år). Främst klassificeringen av en notch kan ha gett 

skillnaderna mellan studierna. 

I studien genomförd av Kähäri et al. (2003) undersöks musiker och inte 

musikstudenter samt att medelåldern var högre i studien. Det som framkommer i 

studien avKähäri et al. (2003) samt resultatet i den genomförda studien är att det 

finns en risk att musikstudenter får en hörselnedsättning längre fram i livet och 

musikkarriären till följd av exponering av musikbuller. Musikstudenterna i den 

genomförda studien använder dock hörselskydd i stor utsträckning vilket kan ha 

en motverkande effekt mot en hörselnedsättning. Studierna av Kähäri et al. (2003) 

och Størmer et al. (2015) som undersökt musiker har inte tagit tidigare 

användning, eller nuvarande användning, av hörselskydd med i resultatet. Det kan 

visa att skadan på musikers hörsel kommer först senare i livet. 

8.2.1. Fritidsbuller 

Anledningen att 46,4 % av de övriga studenterna hade en notch kan bero på det 

Barlow (2011) tar upp angående fritidsbuller. Lyssningsmönstren har förändrats 

och personliga musikspelare har blivit mer tillgängliga för befolkningen. Det har 

blivit en ökning av människor som besöker nattklubbar och barer. På dessa platser 

spelas det ofta musik på höga ljudnivåer och det används sällan hörselskydd. 

Därmed ökar dagens fritidsbuller risken för en hörselnedsättning.  

8.2.2. Musikernas perception 

Resultatet i denna studie visade att det inte finns någon statistisk signifikant 

skillnad mellan musikhögskolestudenterna och de övriga studenterna gällande 

prevalensen av hörselnedsättning eller prevalens av tinnitus och notch. Zhao et al. 

(2010) samt Akin och Belgin (2009) tar upp musikers perception av rena toner. 

Zhao et al. (2010) beskriver att tränade musiker är mer uppmärksamma mot ljud 

och har en bättre diskriminationsförmåga. Detta kan alltså ha lett till att musikerna 

har bättre hörströsklar i denna studie i förhållande till de övriga studenterna som 

aldrig övat på att detektera rena toner. Denna perception kan ha påverkat resultatet 

i denna studie eftersom musikernas tränade öron gett dem ett övertag över de 

övriga studenternas. 
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Resultatet i Schön et al. (2004) studie tyder på att musiker har en förbättrad 

förmåga att upptäcka skillnader i tonhöjd hos musik samt tal.  
 

 

8.2.4. Klassificeringar  

Klassificeringen vad en hörselnedsättning kännetecknas av samt vad en notch 

klassificeras som skiljer sig mellan studierna.  

Till denna studie valdes kriteriet för en hörselnedsättning att två eller fler 

frekvenser låg på 25 dB HL eller mer, eller att en frekvens låg på 30 dB HL eller 

mer. Kriteriet för en notch var att ND minst skulle vara 15 dB HL för att räknas 

som en notch. Denna formel och definition är i enighet med Phillips et al. (2010). 

Resultatet stämmer även överens med i studien av Phillips et al. (2010) och den 

genomförda studien. I studien av Phillips et al. (2010) visade 45 % av 

musikstudenterna en notch på 4000 eller 6000 Hz. Detta resultat stämmer delvis 

överens med det genomförda resultatet där 61,5 % av musikhögskolestudenterna 

hade en notch på dessa frekvenser. I studien av Barlow (2011) hade 40 % av de 

undersökta en notch. Barlow (2011) använde en annan klassificering men fick ett 

liknande resultat som den genomförda studien. I studien av Schmidt et al. (1994) 

användes en annan klassificering för prevalens av en hörselnedsättning. Resultatet 

visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna, vilket stämmer 

överens med den genomförda studien, trots olika klassificeringar. Det finns flera 

definitioner av hörselnedsättning och notch och resultatet är delvis beroende på 

vilken typ av definition man väljer. Detta kan vara en anledning till att 46,4% av 

övriga studenterna hade en notch. 

9. Slutsats 

Ingen påvisad statistisk signifikant skillnad i förekomst av hörselnedsättning eller 

en notch mellan musikhögskolestudenterna och de övriga studenterna. Inte heller 

fanns något påvisat statistisk signifikant samband mellan påvisad 

hörselnedsättning och kön, prevalens av tinnitus, regelbundet användande av 

hörselskydd och exponeringstimmar. Inte heller fanns ett statistisk signifikant 

samband mellan påvisad notch och kön, prevalens av tinnitus, regelbundet 

användande av hörselskydd och exponeringstimmar. Resultatet från denna studie 

är inte representativt för hela populationen musikhögskolestudenter eller övriga 

studenter på Örebro universitet utan endast för deltagarna i studien. 

9.1. Framtida forskning 

För att kunna ge en rättvis bild av skillnaderna mellan musikhögskolestudenter 

och övriga studenter skulle en studie genomföras med ett större urval samt ett 

slumpmässigt urval. Deltagarna skulle behöva vara ålder och könsmatchade 

mellan undersökningsgruppen och kontrollgruppen för att ge ett rättvist resultat.  
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Bilaga 1 – Anamnes för musikhögskolestudenter 

 

Ålder…………………………………. Kön…………………………….................................. 

Program……………………………… Årskurs………………………………………………. 

Aktiva år……………………………… Huvudgenre……………………................................. 

Huvudinstrument………………… Använder du regelbundet hörselskydd…………….......... 

1. Hur upplever du din hörsel?  

Bra   Dålig 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Om svaret blir dålig, gå vidare med frågorna 2,3 och 4. Annars fortsätt med fråga 5. 

 

2. Upplever du någon sidoskillnad? 

   Nej   Ja 

 

3. Hur länge har du hört dåligt? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Kom det smygande eller plötsligt? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

5.  Har du eller har du haft någon öronsjukdom? 

Nej   Ja 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Upplever du tinnitus? 

Nej    Ja 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 – Anamnes för övriga studenteter 

Ålder…………………………………. 

Kön……………………………............ 

Program………………………………. 

Antal tim/dag musiklyssnande……….. 

Använder du hörselskydd på konserter/nattklubbar………………………….. 

1.  Hur upplever du din hörsel? 

Bra                  Dålig 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………........................................................ 

 

Om svaret blir dålig, gå vidare med frågorna 2,3 och 4. Annars fortsätt med fråga 5. 

 

2.      Upplever du någon sidoskillnad? 

Nej                            Ja 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3.      Hur länge har du hört dåligt? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4.      Kom det smygande eller plötsligt? 

Smygande                   Plötsligt 

 

5.      Har du eller har du haft någon öronsjukdom? 

Nej                            Ja 

…………………………………………………………............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6.      Upplever du tinnitus? 

Nej                            Ja 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3 – Instruktioner inför hörselmätning 
 

 

 Du kommer få höra korta signaler som både kan vara mörka eller ljusa, 

starka eller svaga. 

 Så fort du hör en signal trycker du på en knapp. Höger knapp om du hör 

signalen i höger öra och vänster knapp om du hör signalen i vänster öra. Du 

trycker även om signalen är väldigt svag. 

 Vi kommer börja med att testa ditt högra/vänstra öra. Jag säger till när vi 

byter öra 

 Under mätningen kan vi prata med varandra. Jag hör dig och du hör mig. 

 (Du får gärna ta av dig dina glasögon/örhängen) 
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Bilaga 4 – Information om studien 
 

Studier visar på att exponering av höga ljudnivåer kan ge en permanent påverkan 

på hörseln. Höga ljudnivåer är något som man kan kalla för buller, vilket i sig 

definieras olika beroende på vad man anser att buller är. Höga ljudnivåer vid 

musikutövande kan anses som ett sorts buller och medvetenheten om just det är 

inte relativt hög. 

Vi arbetar just nu med vår C-uppsats som går ut på att jämföra hörseln mellan 

musikhögskolestudenter och övriga studenter på Örebro universitet. Vi vill se om 

det finns någon skillnad eller om det i dagens samhälle inte är någon skillnad 

p.g.a. att höga ljudnivåer i vardagen är allt vanligare. 

Undersökningen är för er som är mellan 18-32 år och inte har en känd 

hörselnedsättning. Om du är musikstuderande ska du ha varit aktiv med musik ca 

åtta år. Du har alltid möjlighet att hoppa av undersökning när helst du vill. 

Vid frågor om studien kontakta oss: 

Lina Eriksson: linerh132@studentmail.oru.se, telefon nr: ********** 

Ellen Frödeberg Hall: ellhah131@studentmail.oru.se, telefon nr: ********** 

Handledare Berth Danermark: berth.danermark@oru.se, telefon nr: ********** 
 
 

mailto:linerh132@studentmail.oru.se
mailto:ellhah131@studentmail.oru.se

