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Enkätundersökning om gymnasieungdomars attityder till stark 
musik 

1 Bakgrund 
Tinnitus och ljudkänslighet är symptom som tycks öka bland ungdomar (Widén, 2006). En 
förklaring kan vara att ungdomar tillbringar allt mer och längre tid i bullriga miljöer. Få studier 
har fokuserat på ungdomar, deras ljudexponering, förekomst av tinnitus och ljudkänslighet 
(Olsen-Widén & Erlandsson, 2004a). Vanligare är att studier riktar in sig på vuxna personer i 
arbetslivet. I en studie av Bogoch, House och Kudla (2005) visades att det inte räcker med endast 
en medvetenhet om riskerna av att drabbas av bullerrelaterade hörselproblem, som 
hörselnedsättning, tinnitus och ljudkänslighet för att få individer att använda hörselskydd. En 
tänkbar förklaring kan vara att individens attityd till buller påverkas av de egna erfarenheterna, 
vilket kan ha betydelse för hur individen väljer att agera i en bullrig situation (Widén, 2006). 

1.1 Buller  
Enligt Hörselskadades riksförbunds (2010) ljudmiljörapport förknippas buller ofta med 
öronbedövande dån från exempelvis en maskinhall, eller det skärande ljudet från en cirkelsåg. 
Arbetsmiljöverket (2005) definierar buller som allt icke önskvärt ljud, d.v.s. inte bara ljud som är 
hörselskadligt utan även ljud som bara är störande. I studien används termen starkt buller i syfte 
att belysa buller av hörselskadlig karaktär. Socialstyrelsen (SOS) (2009) skriver att buller är den 
miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Främsta källan till buller är trafiken, men 
även musik hör till en av de främsta källorna.  

Vid förstagångsbesöket på en tinnitusklinik fick patienter i åldrarna 8-20 år svara på frågor om 
sin tinnitus. Av dem angav 54% att tinnitusen debuterat direkt i anslutning av bullerexponering. 
Den vanligaste bullerkällan som angavs var musik (Holgers och Juul, 2006). Musik är den 
bullerkälla som fokuset ligger på i denna studie.  

1.2 Hörselnedsättning 
När hörselorganet utsätts för starkt buller kan det leda till en temporär hörselnedsättning (Roeser, 
Valente & Hosford-Dunn, 2007). En temporär hörselnedsättning kan återgå till det normala under 
de närmsta 24 timmarna. Under denna tid är det även vanligt att tinnitus förekommer (Roeser et 
al., 2007). Hos ungdomar är det vanligt med tillfälliga övergående hörselbesvär i samband med 
diskotek- och konsertbesök (Olsen-Widén & Erlandsson, 2004a). En regelbunden exponering av 
starka ljud och bullernivåer ökar risken att drabbas av en permanent skada på hörselorganet. Det 
finns stora individuella skillnader i hur tålig man är för starkt buller (Roeser et al., 2007). 
En hörselnedsättning orsakad av buller kallas för bullernedsättning. Det brukar drabba personer 
som utsätts för mycket buller på arbetsplatsen och/eller fritiden. En bullerskada drabbar främst 
hörselorganets sensoriska celler. Den brukar vara mest uttalad kring 4000 Hz, men även andra 
frekvenser på hörselorganet kan drabbas (Roeser et al., 2007). En annan oönskad effekt av 
mycket bullerexponering kan vara ljudkänslighet. 

1.3 Ljudkänslighet 
Personer som besväras av ljudkänslighet lägger ofta mer uppmärksamhet på ljud och ägnar mer 
energi åt att fundera kring hur olika ljud upplevs (Stansfeld, 1992). Han menar att personer med 
ljudkänslighet upplever sig ha mindre kontroll över situationer där de vistas i bullriga ljudmiljöer. 
I litteraturen beskrivs ljudkänslighet ofta med termen hyperacusis (Roeser et al., 2007; Baguley 
& McFerran, 2010). Roeser et al. (2007) förklarar begreppet hyperacusis som en extrem 
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ljudkänslighet mot vardagsljud med låg intensitet. Det finns ingen enhetlig definition för var 
gränsen mellan ljudkänslighet och hyperacusis skall dras. Olika försök har gjorts, men ännu har 
det inte lyckats (Andersson, Bagnuley, McKenna & McFerran, 2005; Baguley & McFerran, 
2010). Enligt Roeser et al. (2007) kommer en audionom endast under ytterst få tillfällen träffa 
patienter med extrem ljudkänslighet/hyperacusis. 

Ljudkänslighet kan förklaras på olika sätt. Dels kan det bero på ljudirritation för vissa ljud i 
omgivningen. Det kan också bero på en rädsla att få eller förvärra en hörselnedsättning eller 
tinnitus (Andersson et al., 2005). Vardagsljud med låg intensitet kan för en ljudkänslig person 
upplevas obehagligt starkt. Hur en person reagerar på ljud beror på en rad olika faktorer (SOS, 
2009). En viktig del är individuella skillnader, tid på dygnet och i vilken miljö ljudet inträffar. 
Samma ljud kan upplevas på olika sätt av olika personer beroende på inställningar och attityder 
(Stansfeld,1992; SOS, 2009).  

Det finns kopplingar mellan ljudkänslighet och tinnitus redogör Andersson et al. (2005). 
Ljudkänslighet kan ibland ses som ett förstadium till tinnitus. Det kan även vara så att under tiden 
som tinnitus utvecklas kan ljudkänslighet uppkomma och förvärras. Enligt Fabijanska, 
Rogowski, Bartnik och Skarzynski (1999) har ca 40% av personer med tinnitus även problem 
med ljudkänslighet. 

1.4 Tinnitus 
Tinnitus är upplevelsen av ljud i frånvaro av någon yttre ljudkälla. Ljudet kan upplevas starkt 
eller svagt. Det är sällan endast en ren ton, utan ljudet är ofta mer komplext. Tinnitusljudet 
beskrivs vanligtvis i termer av pip, tjut och brus (Andersson et al., 2005).  

Tinnitus klassas inte som en sjukdom, utan är ett komplicerat fenomen, som kan förklaras på ett 
flertal olika sätt. Tinnitus är ett symptom som kan ha en mängd olika ursprung. Tinnitus kan ha 
sitt ursprung i innerörat, hörselnerven eller mer centralt i hörselsystemet. Det kan även ha sitt 
ursprung i mellanörat, vilket inte är lika vanligt. Då kan det förklaras med exempelvis 
muskelryckningar i tensor tympani eller stapediusmuskeln. Tinnitus kan också vara vaskulärt 
vilket innebär att aktiviteten i blodkärl uppfattas. Det vanligaste är att tinnitus uppstår i innerörat, 
hörselnerven eller mer centralt i hörselsystemet. Då är det svårare att ge en exakt förklaring till 
ursprunget av tinnitusljudet. Oavsett var tinnitus har sitt ursprung kan det föra med sig en rad 
negativa konsekvenser för den drabbade individen, t.ex. koncentrationssvårigheter, oro och 
ångest (Andersson, 2000).  

Det finns samband mellan tinnitus och depression. Tinnituspatienter som även lider av depression 
får ofta fler psykologiska och somatiska problem. Psykologiska problem som kan uppstå är 
exempelvis stress, oro och ilska. Somatiska problem kan vara yrsel, huvudvärk , och 
nacksmärtor. Det är möjligt att det är depressionen i sig som leder till de övriga psykologiska och 
somatiska problemen, och att det inte är direkt länkat till tinnitusen. Det finns svårigheter i att 
klart se hur tinnitus och depression påverkar varandra (Andersson et al., 2005). 

1.5 Förekomst av tinnitus och/eller ljudkänslighet 
Förekomsten av tinnitus varierar mellan olika studier vilket kan förklaras av i vilket sammanhang 
studien gjorts, hur frågan om tinnitus varit formulerad, samt hur tinnitus definierats (Olsen-
Widén & Erlandsson, 2004a). Bogoch et al. (2005) genomförde en studie av personer i kön till en 
rockkonsert där 84,7% uppgav att de någon gång hade upplevt tinnitus. Davis (1995) refererad i 
Andersson et al. (2005) genomförde en studie om förekomst av tinnitus och fann att 45% någon 
gång hade upplevt tinnitus. 
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Det görs ofta en särskiljning mellan temporär och permanent tinnitus. Temporär tinnitus är 
tinnitus som någon gång går över, medan permanent tinnitus inte gör det. Hur gränsen dras i olika 
studier för vad som är temporär och permanent tinnitus kommer att påverka resultatet. 

Antalet personer med permanent tinnitus varierar vanligen mellan 10-15% (Andersson et al., 
2005; SOS, 2009). Av dessa besväras sannolikt endast en liten del av tinnitusen uppger 
Andersson et al. (2005). I en svensk studie av Olsen-Widén och Erlandsson (2004a) på 1285 
ungdomar uppgav 8,7% att de hade permanent tinnitus enligt definitionen pipande, susande ljud 
hela tiden. 22,0% svarade att de hade haft temporär tinnitus utifrån kriteriet att det varat 24 
timmar eller mer. Den förhållandevis låga förekomsten av tinnitus kan förklaras genom att en 
striktare definition av tinnitus använts och att studien genomfördes på ungdomar mellan 13 och 
19 år, vilket rimligen borde ge en lägre förekomst av tinnitus jämfört med en vuxen äldre 
population (Olsen-Widén & Erlandsson, 2004a). 

Vidare redogör Olsen-Widén och Erlandsson att 17,1% uppgav sig vara ljudkänsliga. I en studie 
av 10 349 individer i Polen var förekomsten 15,2% (Fabijanska et al., 1999). I ytterligare en 
studie samlades data in dels från 595 personer via internet och 589 via brev. De fann att 9 
respektive 8% svarade “Ja” på frågan: Anser du dig själv vara känslig mot vardagliga ljud? 
(Andersson, Lindvall, Hursti & Carlbring, 2002). 

1.6 Riskmedvetenhet 
Unga människor utsätter sin hörsel för risker i samband med olika fritidsaktiviteter, som 
diskotek- och konsertbesök (Olsen-Widén & Erlandsson, 2004a). Enligt Folmer, Saunders, Dann, 
Griest, Leek och Fausti (2010) är många människor inte medvetna om riskerna med att utsätta sig 
för starkt buller. I en webbaserad enkätstudie på TV-kanalen MTV:s hemsida av Chung, Des 
Roches, Meunier och Eavey (2005) med 9693 svar, uppgav 43% att de upplevt tinnitus efter att 
ha varit på diskotek och så många som 61% efter att ha varit på konsert. Trots detta visade 
undersökningen att endast 14% använde hörselskydd. Däremot svarade 66% att de skulle kunna 
tänka sig använda hörselskydd om de fick veta mer om riskerna, och 59% om de fick råd av 
någon professionell inom området. 

Bogoch et al. (2005) fick i sin studie svar från 204 personer om deras uppfattningar om hög 
musik i förhållande till deras riskmedvetenhet. 34,3% trodde att det var ganska sannolikt och 
39,8% trodde att det var väldigt sannolikt att ljudstyrkenivåerna på konserter kan skada deras 
hörsel. Trots detta visade undersökningen att 80,2% aldrig använde hörselskydd på konserter. 
48,5% angav att de föredrog att stå/sitta i den mest högljudda delen av lokalen. 

Enligt Nationell miljöhälsoenkät (2007) refererat i SOS (2009) använder 15% av befolkningen i 
åldrarna 18 - 28 år öronproppar vid musikevenemang. Vidare angav 41% att de haft tinnitus efter 
stark musikexponering. Anmärkningsvärt är att siffran endast är 26% räknat på hela 
befolkningen. Denna form av tinnitus går ofta över, men bör ses som en varningssignal på en 
överbelastning och överexponering av stark musik (SOS, 2009). Enligt Chung et al. (2005) 
saknar många personer medvetenhet om riskerna med att drabbas av en permanent skada på 
hörselorganet. 

Folmer et al. (2010) visar att även personer som är medvetna om riskerna med starka bullernivåer 
ändå väljer att inte använda hörselskydd. Det är alltså fler som är medvetna om riskerna, och/eller 
har upplevt hörselsymptom av för mycket ljudexponering, än de som skyddar sig (Bogoch et al., 
2005; Chung et al., 2005; SOS, 2009). Mer än bara information om starka ljuds skadliga effekter 
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tycks vara nödvändigt för att få personer att skydda hörseln (Folmer et al., 2010; Weichbold & 
Zorowka, 2003; Widén & Erlandsson, 2007). 

1.7 Risktagandebeteende 
Individer fattar ofta beslut som är skadliga för deras hälsa, trots att de är medvetna om riskerna 
(Rutter & Quine, 2002). Socioekonomisk status (SES) har visat sig ha liten inverkan på hälsan 
under ungdomsåren (Richter, 2010). Däremot verkar det enligt Olsen-Widén och Erlandsson 
(2004b) som att individer med en lägre SES är mer benägna att ägna sig åt hälsorelaterade 
risktagandebeteenden, vilket i sin tur kan leda till en negativ hälsopåverkan senare i livet. För att 
förklara dessa beteenden har det framtagits olika förklaringsmodeller. The Health Belief Model 
(HBM) är en modell som används vid förklaring av och för att förutse risktagandebeteende 
relaterat till dess hälsopåverkan. HBM ger sin förklaring till beteende utifrån fyra aspekter: 
upplevd mottaglighet för dålig hälsa, upplevd allvarlighet av sjukdom eller hälsotillstånd, 
upplevda fördelar med att förändra ohälsosamma vanor samt upplevda barriärer till att ändra sitt 
beteende. Vid beslut om beteenden som påverkar hälsan sker en avvägning av de hinder/barriärer 
som finns mot beteendet, vägt mot de upplevda fördelarna beteendet kan ge (Rutter & Quine, 
2002). Trots detta är det inte säkert att individen ändrar sitt beteende även om fördelarna 
överväger hinder och barriärer. Enligt Rosenstock (1966) krävs det ofta en händelse som 
påverkar personen att gå från att vara redo att förändra sitt beteende till att faktiskt göra detta. Det 
kan t.ex. vara sjukdom eller dålig hälsa som kan leda till att en individ ändrar sitt beteende. 
Theory of Planned Behavior (TPB) är en annan teori som kan användas för att förklara 
hälsorelaterade beteenden. Enligt TPB kan man med hjälp av attityder, subjektiva normer, 
upplevelse av kontroll och beteendemässiga intentioner förutsäga beteendet. Attityden har en 
värderande dimension, exempelvis att personen kan vara positiv eller negativ gentemot ett visst 
fenomen, som i sin tur kan ha effekter för vilket beteende som uppvisas (Ajzen, 1991). Enligt 
Fishbein och Ajzen (1975) är attityden i sin tur uppbyggd av tre aspekter: kognitiva, 
känslomässiga och beteendemässiga. Vidare redogör Ajzen (1991) att de subjektiva normerna 
främst handlar om hur individen uppfattar att andra ser på beteendet. Upplevelse av kontroll beror 
på hur individen ser på de hinder som finns, de egna färdigheterna och vilka faktorer som skulle 
kunna underlätta eller försvåra beteendet. Intentioner kan förklaras utifrån attityd, subjektiva 
normer och upplevelse av kontroll. 

Både HBM och TPB tar upp psykologiska aspekter som tycks vara av stor betydelse för 
individens beteenden och attityder. Enligt Olsen-Widén och Erlandsson (2004a) finns det stöd för 
HBM, då personer med tinnitus och/eller ljudkänslighet använder hörselskydd i högre grad än 
personer som inte hade det. Ju mer hörselsymptom personer upplevt desto större motivation 
visade de att använda hörselskydd (Olsen-Widén och Erlandsson, 2004a). Tänkbart är även att en 
individs attityd till stark musik också påverkas av de egna erfarenheterna av hörselsymptom. En 
individ som har en positiv attityd till stark musik, d.v.s. inte ser det som något stort problem, kan 
tänkas utsätta sig för mer risker än andra (Widén, 2006). Detta kan tänkas bero på att de inte 
riktigt är medvetna om riskerna, en viktig aspekt som tas upp i HBM (Rutter & Quine, 2002). 
Enligt Ajzen (1991) finns det även kopplingar mellan subjektiva normer och en individs attityd, 
som tas upp i TPB.  

2 Syfte 
Syftet med studien är att jämföra gymnasieungdomars attityder till stark musik i relation till olika 
självupplevda hörselsymptom, samt med avseende på de psykologiska variablerna norm, 
risktagande och riskmedvetenhet.  
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2.1 Frågeställningar 

1a  Finns det skillnader i attityder till stark musik hos personer med permanent tinnitus i 
 jämförelse med dem utan? 

1b  Finns det samband mellan hörselsymptomen och attityder till stark musik? 

1c  Hur mycket av variationen i attityder till stark musik bidrar permanent tinnitus och 
 frågorna om ljudkänslighet med? 

2a  Hur mycket av variationen i attityder till stark musik förklarar de psykologiska 
 variablerna norm, risktagande och riskmedvetenhet? 

 2b  Hur mycket av variationen i attityder till stark musik förklarar de psykologiska 
 variablerna norm, risktagande och riskmedvetenhet tillsammans med hörselsymptomen 
 ljudkänslighet och permanent tinnitus? 

 3 Metod 

 3.1 Urval 
Urvalet bestod av totalt 281 gymnasieungdomar i åldrarna 15-19 år. Datainsamling genomfördes 
tillsammans med en annan studiegrupp, dels på en gymnasieskola i Dalsland och dels i 
Värmland. 39 personer valde att inte delta i studien, vilket motsvarar ett totalt externt bortfall på 
7,2%. Av deltagarna var könsfördelningen 108 unga kvinnor (44,6%) och 132 unga män (54,5%). 
Två personer uppgav inte sitt kön (0,8%).  

 3.2 Mätinstrument 
Frågorna är främst inriktade på musik från diskotek och konserter som bullerkälla. Enkäten inleds 
med ett missivbrev (se Bilaga 1, försättsblad). Där får deltagarna information om studiens syfte, 
att deltagandet är frivilligt och att resultaten kommer behandlas konfidentiellt. Deltagarna får 
möjlighet att ge sitt informerade samtycke, samt fylla i namn, program och årskurs.  

 Nästa sida (se Bilaga 1, sida 1 av 2) inleds med två demografiska frågor om kön och ålder. De 
följs av 22 påståenden (se Tabell 1) mätta på en femgradig ordinalskala med svarsalternativen: 
Tar helt avstånd ifrån, Tar delvis avstånd ifrån, Tveksam, Instämmer och Instämmer helt. 
Påståendena innehåller bl.a. två mätinstrument. Det ena är en modifierad version av Youth 
Attitudes to Noise Scale (YANS) (Widén, 2006). 
Det andra är ett mätinstrument om barriärer mot 
hörselskyddsanvändning, som finns med i enkäten 
för att det används av den andra studiegruppen. 
Mätinstrumentet YANS är speciellt inriktat på att 
mäta ungdomars attityder till stark musik. 
Påståendena om attityder är uppbyggda av de tre 
aspekterna: kognitiva, känslomässiga och 
beteendemässiga (Fishbein & Ajzen, 1975). 
Frågorna om attityder till stark musik (n=11, 
α=0,827) och om barriärer (n=5, α=0,824) 
reliabilitetstestades med Cronbach’s Alpha. Sista 
sidan (se Bilaga 1, sida 2 av 2) inleds med frågor 
kring hörselstatus. Där återfinns frågan om 
permanent tinnitus ”Har du själv permanent tinnitus 

Tabell 1  Ämnesöversikt av påståenden från 
Bilaga 1, sida 1 av 2.  

Påståenden 

Nummer ämnen 

1 - 11 Attityder till stark musik 
(YANS) 

12, 19 och 20 Norm, intention och kontroll 
(TPB) 

13 och 22 Risktagande och 
riskmedvetenhet 

14 - 18  Barriärer mot 
hörselskyddsanvändning (HBM) 

21 Beredskap 
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som pågår 24 timmar om dygnet?”. Sedan får deltagarna ange hur ofta de besöker diskotek och 
konserter, samt hur ofta de använder hörselskydd vid dessa tillfällen. Dessa frågor finns med för 
att de används av den andra studiegruppen. Avslutningsvis ställs nio frågor om självupplevda 
hörselsymptom med vardera fem svarsalternativ: Aldrig 0% av gångerna, Sällan Mindre än 25% 
av gångerna, Relativt ofta ca: 50% av gångerna, Ofta Mer än 50% av gångerna och Alltid 100% 
av gångerna. Frågan om temporär tinnitus (hörselsymptom 1) är formulerad "Hur ofta har du 
upplevt sus, pip eller ringningar i öronen som varat i 24 timmar eller längre efter att du varit på 
konsert, diskotek eller uteställen?". Frågan om ljudkänslighet (hörselsymptom 5) är formulerad " 
Upplever du att du är ljudöverkänslig?". Att begreppet ljudöverkänslighet används i frågan är ett 
sätt att få deltagarna att bedöma om deras symptom är "över" vad de själva anser vara normalt. 
Eftersom frågan endast mäter frekvens av symptomet och inte graden av allvarlighet använder vi 
i studien begreppet ljudkänslighet istället för ljudöverkänslighet/hyperacusis. Sannolikt har några 
av dem som uppger ljudöverkänslighet 100% av gångerna vad Roeser et al. (2007) skulle 
definiera som hyperacusis, d.v.s. en extrem ljudkänslighet mot vardagsljud. Det går dock inte att 
utifrån enkäten avgöra med säkerhet. 

3.3 Tillvägagångssätt 
Rektorer kontaktades via telefon. Mer ingående information skickades med e-post. Vi delade ut 
enkäterna på en gymnasieskola i Dalsland. Varje besök i ett klassrum tog ca 15 minuter och 
enkätsvaren samlades in direkt efter ifyllandet. Innan enkäterna delades ut gavs muntlig 
information om studiens syfte. Eleverna uppmanades att noggrant läsa igenom missivbrevet för 
att aktivt ta beslut om de ville ge sitt informerade samtycke eller inte.  

Den andra studiegruppen besökte en gymnasieskola i Värmland. Där valde ledningen att själva 
distribuera enkäterna till eleverna. Enkätsvaren inhämtades på plats två veckor senare. 

3.4 Bearbetning och analys 
Data som erhölls kodades in och behandlades med SPSS (19.0.0). Svaren från de 22 påståendena 
(se Bilaga 1, sida 1 av 2) kodades in 1, 2, 3, 4 och 5, där 1 motsvarade Tar helt avstånd ifrån, 2 
motsvarade Tar delvis avstånd ifrån, osv. Eftersom svarsalternativen är en ordinalskala indikerar 
4 och 5 en mer positiv inställning till den givna frågeställningen, än 1 och 2 som indikerar en mer 
negativ inställning. 3 motsvarar Tveksam, vilket är ett neutralt svarsalternativ. Svaren från 
påståendena om attityder till stark musik räknades 
ihop till ett medelvärde av attityd hos varje enskild 
individ. Medelvärdet kan variera mellan 1,0 - 5,0. I 
mätinstrumentet om attityder till stark musik innebär 
3,0 en varken positiv eller negativ attityd, större än 
3,0 innebär en mer positiv attityd och mindre än 3,0 
en mer negativ attityd. Mätinstrumentet var 
approximativt normaltfördelat (se Figur 1) vilket är 
en förutsättning för att använda parametrisk statistik. 
Svaren på frågan om permanent tinnitus (se Bilaga 1, 
sida 2 av 2) kodades in 1 för Ja och 2 för Nej. De nio 
frågorna om hörselsymptom kodades 1, 2, 3, 4 och 5, 
där 1 motsvarar Aldrig 0% av gångerna, 2 motsvarar 
Mindre än 25% av gångerna, osv.  

För att undersöka skillnader (1a) mellan de med och 
utan permanent tinnitus som oberoende grupper mot 
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attityder till stark musik användes Mann-Whitney U-test. Detta för att gruppen som rapporterade 
tinnitus var liten (n=13) vilket innebär att normalfördelning vad gäller attityder till stark musik 
inte kan uppnås för den gruppen. För att undersöka samband (1b) mellan hörselsymptomen och 
attityder till stark musik gjordes en korrelationsmatris med Pearsons korrelation. För att 
undersöka hur mycket av variationen (1c) i attityder till stark musik som hörselsymptomen 
bidrog med gjordes en multipel regressionsanalys. 

För att undersöka hur mycket av variationen i attityder till stark musik som de psykologiska 
variablerna norm, risktagande och riskmedvetenhet tillsammans med hörselsymptomen 
ljudkänslighet och permanent tinnitus bidrog med gjordes en multipel regressionsanalys i två 
steg. Först (2a) med bara de psykologiska variablerna norm, risktagande och riskmedvetenhet, 
sedan (2b) med även hörselsymptomen ljudkänslighet och permanent tinnitus. 

4 Resultat 

Tabell 2 Procentuell fördelning samt antal rapporterade hörselsymptom. 

 Svarsfrekvens % (n) 

Hörselsymptom 

 

Aldrig 0% 
av 
gångerna 

Sällan 
Mindre än 
25% av 
gångerna 

Relativt 
ofta ca: 
50% av 
gångerna 

Ofta Mer 
än 50% av 
gångerna 

Alltid 
100% av 
gångerna 

Temporär tinnitus  
1. Hur ofta har du upplevt sus pip eller 
ringningar i öronen som varat i 24 timmar 
eller längre efter att du varit på konsert 
diskotek eller uteställen? 

60,3 (144) 23,8 (57) 7,5 (18) 5,4 (13) 2,9 (7) 

Oro p.g.a. temporär tinnitus 
2. Hur ofta blir du orolig på grund av att du 
haft sus, pip eller ringningar i öronen som 
varat 24 timmar eller längre, efter att du har 
varit på konsert, diskotek eller uteställen? 

71,1 (170) 17,6 (42) 5,9 (14) 3,8 (9) 1,7 (4) 

Lomhördhet 
3. Har du upplevt att du har varit lomhörd 
efter att du har varit på klubbar, diskotek eller 
konserter etc.? 

45,8 (110) 27,9 (67) 15,0 (36) 7,5 (18) 3,8 (9) 

Oro p.g.a. lomhördhet 
4. Har du varit orolig på grund av att du varit 
lomhörd efter att ha varit på klubbar diskotek 
eller klubbar? 

66,2 (157) 21,5 (51) 5,9 (14) 5,1 (12) 1,3 (3) 

Ljudkänslighet  
5. Upplever du att du är ljudöverkänslig? 

60,8 (146) 25,0 (60) 7,9 (19) 2,9 (7) 3,3 (8) 

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

40,0 (96) 33,3 (80) 14,6 (35) 7,1 (17) 5,0 (12) 

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

41,7 (100) 42,1 (101) 12,9 (31) 2,9 (7) 0,4 (1) 

Ljudtrötthet  
8. Upplever du att du kan vara " trött på ljud" 

28,3 (68) 40,8 (98) 15,4 (37) 10,4 (25) 5,0 (12) 
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efter en vanlig dag? 

Ont i öronen 
9. Hur ofta har du upplevt att du fått ont i 
öronen efter att ha varit på exempelvis 
konsert, diskotek eller klubbar? 

53,3 (128) 30,8 (74) 9,6 (23) 4,2 (10) 2,1 (5) 

 

 Svarsfrekvens % (n) 

Hörselsymptom Ja Nej 

Permanent tinnitus 
Har du själv permanent tinnitus som pågår 24 
timmar om dygnet? 

5,4 (13) 94,6 (228)  

1a Finns det skillnader i attityder till stark musik hos personer med permanent tinnitus i jämförelse med 

dem utan? 
Det var 13 (5,4%) ungdomar som angav att de hade permanent tinnitus (se Tabell 2). Mann 
Whitney U-test användes för att analysera om det fanns någon skillnad mellan de med permanent 
tinnitus och de utan med avseende på deras attityder till stark musik. Personer med permanent 
tinnitus hade mer negativa attityder till stark musik än de som svarat Nej (U(13;201) = 2,20; p<.001) 
(Mean R. Ja= 39,12, Mean R. Nej=111,92). 

1b Finns det samband mellan hörselsymptomen och attityder till stark musik? 
Vid analys av samband mellan de självupplevda hörselsymptomen och dess relation till attityder 
till stark musik gjordes en korrelationsmatris med Pearsons korrelation (se Tabell 3, 1b). Frågan 
om temporär tinnitus (hörselsymptom 1) korrelerade inte signifikant med attityder till stark 
musik, d.v.s. temporär tinnitus verkar inte ha samband med attityder till stark musik. Däremot 
gav frågorna om ljudkänslighet (hörselsymptom 5 - 7) och ljudtrötthet (hörselsymptom 8) en 
medelstark negativ korrelation. Resterande frågor (hörselsymptom 2, 3, 4 och 9) korrelerade 
svagt. Det indikerar att de som ofta upplever hörselsymptom har en mer negativ attityd till stark 
musik än de som gör det sällan. 

Tabell 3  
1b 

Korrelationsmatris mellan hörselsymptom och attityder till stark musik med Pearsons korrelation. 

 Korrelation 

Hörselsymptom r 

Temporär tinnitus  
1. Hur ofta har du upplevt sus pip eller ringningar i öronen som varat i 24 timmar eller längre efter 
att du varit på konsert diskotek eller uteställen? 

-0,048ns 

Oro p.g.a. temporär tinnitus 
2. Hur ofta blir du orolig på grund av att du haft sus, pip eller ringningar i öronen som varat 24 
timmar eller längre, efter att du har varit på konsert, diskotek eller uteställen? 

-0,128* 

Lomhördhet 
3. Har du upplevt att du har varit lomhörd efter att du har varit på klubbar, diskotek eller konserter 
etc.? 

-0,136* 

Oro p.g.a. lomhördhet 
4. Har du varit orolig på grund av att du varit lomhörd efter att ha varit på klubbar diskotek eller 
klubbar? 

-0,166** 



Sida 9 av 15 

 

Ljudkänslighet  
5. Upplever du att du är ljudöverkänslig? 

-0,347*** 

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

-0,333*** 

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

-0,313*** 

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

-0,259*** 

Ont i öronen 
9. Hur ofta har du upplevt att du fått ont i öronen efter att ha varit på exempelvis konsert, diskotek 
eller klubbar? 

-0,207** 

* = p < 0,05   ** = p < 0,01   ***= p < 0,001 

1c Hur mycket av variationen i attityder till stark musik bidrar permanent tinnitus och frågorna om 

ljudkänslighet med? 
För att undersöka hur mycket av variationen i attityder till stark musik som hörselsymptomen 
bidrog med gjordes en multipel regressionsanalys. Hela modellen (1c) är signifikant (F=12,080; 
p<.001; N=211). Tillsammans förklarar de oberoende variablerna permanent tinnitus och 
frågorna om ljudkänslighet 17,4% av variationen i attityder till stark musik (Bv). De oberoende 
variablerna som visade sig vara signifikanta var permanent tinnitus (M=1,94, Sd=0,24) och 
ljudkänslighet (hörselsymptom 5) (M=1,65, Sd=1,01).  

Tabell 4 
1c 

Multipel regressionsanalys (enter) av sambandet mellan hörselsymptomen permanent tinnitus och 
frågorna om ljudkänslighets (Obv.) inverkan på attityder till stark musik (Bv.). 

 B Beta R Square Adj. R2 R F Sig. 

1c    0,190 0,174 0,436 12,080 0,000 

Permanent tinnitus 
Har du själv permanent tinnitus som 
pågår 24 timmar om dygnet?   

0,467 0,178     0,010 

Ljudkänslighet  
5. Upplever du att du är 
ljudöverkänslig? 

-0,105 -0,169     0,035 

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

-0,079 -0,145     0,085 

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

-0,075 -0,098     0,217 

För att undersöka hur mycket de psykologiska variablerna norm, risktagande och 
riskmedvetenhet kan förklara attityder till stark musik, gjordes en multipel regressionsanalys, i 
två steg. Först (2a) med enbart de psykologiska variablerna norm, risktagande och 
riskmedvetenhet, för att se hur mycket de ensamma kunde förklara attityder till stark musik. 
Sedan (2b) testades hörselsymptomsvariablerna ljudkänslighet (hörselsymptom 5) och permanent 
tinnitus, tillsammans med de psykologiska variablerna för att se hur mycket de tillsammans 
kunde förklara attityder till stark musik. 
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Hörselsymptomen ljudkänslighet och permanent tinnitus valdes p.g.a. att de hade starkast 
korrelation med attityder till stark musik (se Tabell 4, 1c). 

2a Hur mycket av variationen i attityder till stark musik förklarar de psykologiska variablerna norm, 

risktagande och riskmedvetenhet? 

Hela modellen (2a) är signifikant (F=49,542; p<.001; N=212). Tillsammans förklarar de 
oberoende variablerna 40,8% av variationen i attityder till stark musik (Bv). Samtliga oberoende 
variabler lämnar signifikanta bidrag: 12. Norm (M=2,53, Sd=1,17), 13. Risktagande (M=3,60, 
Sd=1,07) och 22. Riskmedvetenhet (M=3,38, Sd=1,16). 

Tabell 5 
2a 

Multipel regressionsanalys (enter) av de psykologiska variablerna norm, risktagande samt 
riskmedvetenhets (Obv.) inverkan på attityder till stark musik (Bv). 

 B Beta R Square Adj. R2 R F Sig. 

2a    0,417 0,408 0,646 49,542 0,000 

Norm  
12. Man bör använda hörselskydd på 
diskotek och konserter. 

-0,155 -0,289     0,000 

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

0,216 0,367     0,000 

Riskmedvetenhet 
22. Jag bedömer att ljudvolymen på 
diskotek och konserter är så hög att 
den kan orsaka hörselskador? 

-0,150 -0,278     0,000 

2b Hur mycket av variationen i attityder till stark musik förklarar de psykologiska variablerna norm, 

risktagande och riskmedvetenhet tillsammans med hörselsymptomen ljudkänslighet och permanent 

tinnitus? 
Hela modellen (2b) är signifikant (F=39,355; p<.001; N=209). Tillsammans förklarar variablerna 
48,0% av variationen i attityder till stark musik. Samtliga oberoende variabler visade sig vara 
signifikanta: 12. norm (M=2,54, Sd=1,17), 13. risktagande (M=3,60, Sd=1,07), 22. 
riskmedvetenhet (M=3,38, Sd=1,17), ljudkänslighet (M=1,64, Sd=1,01), samt permanent tinnitus 
(M=1,93, Sd=0,24). 

Tabell 6 
2b 

Multipel regressionsanalys (enter) av variablerna norm, risktagande, riskmedvetenhet, ljudkänslighet, 
samt permanent tinnitus (Obv.) inverkan på attityder till stark musik (Bv.). 

 B Beta R Square Adj. R2 R F Sig. 

2b   0,492 0,480 0,702 39,355 0,000 

Norm  
12. Man bör använda hörselskydd på 
diskotek och konserter. 

-0,145 -0,268     0,000 

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

0,212 0,358     0,000 

Riskmedvetenhet 
22. Jag bedömer att ljudvolymen på 
diskotek och konserter är så hög att 

-0,115 -0,214     0,000 
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den kan orsaka hörselskador. 

Permanent tinnitus 
Har du själv permanent tinnitus som 
pågår 24 timmar om dygnet? 

0,321 0,123     0,022 

Ljudkänslighet  
5. Upplever du att du är 
ljudöverkänslig? 

-0,137 -0,220     0,000 

5 Diskussion 

Syftet med studien var att jämföra gymnasieungdomars attityder till stark musik i relation till 
olika självupplevda hörselsymptom. Widén, Holmes, Johnson, Bohlin och Erlandsson (2009) 
fann att individer med självupplevda hörselsymptom som ljudkänslighet och hörselnedsättning 
generellt hade mer negativa attityder till buller kopplat till ungdomskultur, t.ex. stark musik på 
diskotek, konserter och gym. Det går att jämföra med våra resultat som visade att det var 
skillnader i attityder till stark musik kopplat till olika hörselsymptom. Ungdomar med permanent 
tinnitus visade mer negativa attityder. Vi fann även att hörselsymptom 2-9 (se Tabell 3, 1b) hade 
signifikant samband med attityder till stark musik. De bidrog var för sig med en svag till 
medelstark negativ korrelation. Det innebär att ju oftare ungdomarna upplevt hörselsymptom 
desto mer negativa attityder till stark musik hade de. Tillsammans förklarade hörselsymptomen 
permanent tinnitus och ljudkänslighet 17,4% av variationen i attityder. Det innebär att 82,6% av 
variationen förklaras av något annat än självupplevda hörselsymptom. Därför var det intressant 
att undersöka om det fanns något samband mellan de psykologiska variablerna norm, risktagande 
och riskmedvetenhet med attityder till stark musik. Variabeln norm valdes utifrån TPB. Enligt 
Ajzen (1991) har normer kopplingar till individers attityder. Variabeln risktagande valdes för att 
undersöka deltagarnas allmänna förhållande till risktagande. Variabeln riskmedvetenhet valdes 
eftersom det är ett begrepp som HBM försöker förklara (Rutter & Quine, 2002). Dessa tre 
psykologiska variabler visade sig ensamma förklara 40,8% av variationen i attityder till stark 
musik. Tillsammans med hörselsymptomsvariablerna permanent tinnitus och ljudkänslighet 
förklarades 48,0% av variationen i attityder. Detta innebär att de psykologiska variablerna i vår 
undersökning förklarar mer av ungdomarnas attityder till stark musik än vad de självupplevda 
hörselsymptomen gör. 

Bland de nio hörselsymptomsfrågorna hade hörselsymptom 5 - 8 störst negativ korrelation med 
attityder till stark musik, samt störst signifikans. Fråga 5 - 7 berörde ljudkänslighet ur olika 
aspekter. Hörselsymptom 5 var en direkt fråga om ljudkänslighet “Upplever du att du är 
ljudöverkänslig?”. Det var också den frågan tillsammans med permanent tinnitus som visade sig 
ha störst inverkan på attityderna.  

Frågan om temporär tinnitus (hörselsymptom 1) korrelerade inte signifikant med attityder till 
stark musik, d.v.s. temporär tinnitus visade inte något samband med attityder i vår studie. 
Hörselsymptom 2 handlade om oro i samband med temporär tinnitus och hade svag negativ 
korrelation (se Tabell 3, 1b) vilket endast motsvarar 1,6% av förklarad variationen i attityder. 
Även frågorna om hörselsymptom 3, 4 och 9 hade en svag negativ korrelation. Både fråga 2 och 
4 berörde oro kopplad till upplevda hörselsymptom, något som Widén och Erlandsson (2004a) 
och Bogoch et al. (2005) fann hade starka kopplingar till det faktiska användandet av 
hörselskydd. Widén, Holmes och Erlandsson (2006) visade hur attityder påverkade individernas 
villighet att använda hörselskydd. Eftersom både oro och attityder har en koppling till 
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hörselskyddsanvändning, och attityder en koppling till hörselsymptom, är det tänkbart att oro 
kopplat till hörselsymptom kunde haft ett större samband med attityder till stark musik. Att våra 
resultat från frågorna 1 - 4 och 9 hade svag korrelation mot attityder till stark musik kan tänkas 
förklaras av hur de är formulerade. Samtliga av dem frågar om hörselsymptom efter att ha varit 
på konserter, diskotek, uteställen eller klubbar. Detta kan vara problematiskt eftersom enkäten 
delades ut till gymnasieungdomar där majoriteten (70,2%) var under 18 år. De flesta klubbar och 
diskotek har en åldersgräns på åtminstone 18 år. Dessa frågor blev därför delvis riktade till fel 
målgrupp. Denna problematik poängterades även av ett antal deltagare efter att de fyllt i enkäten. 
En mer lyckad formulering hade istället kunnat vara “efter att du varit utsatt för stark musik?”.  

Eftersom variablerna inkluderade i vår studie förklarade 48,0% av variationen i attityder till stark 
musik, lämnar det utrymme för ytterligare variabler som kan tänkas ha inverkan på attityderna. 
Det skulle t.ex. kunna vara SES, ålder och om man deltar i mycket musikaktiviteter på fritiden. 
Intressant var sambanden Olsen-Widén och Erlandsson (2004b) visade om hur SES var kopplat 
till individers attityder till buller förknippade med ungdomskultur, t.ex. musik på diskotek och 
konserter. Individer med låg SES hade generellt mer positiva attityder än de med hög SES. 
Samtidigt kunde man se hur SES verkade ha störst inverkan på attityden under den tidiga 
ungdomstiden, och att inverkan minskade med stigande ålder. Individer med låg SES visade sig 
även mindre benägna att använda hörselskydd, än de med hög SES. Vi använde inga frågor om 
SES i vår studie. Däremot fann vi att individer med större benägenhet att ta risker även hade mer 
positiva attityder till stark musik. Därför är det möjligt att vi hade kunnat förklara mer av 
variansen i attityder om vi även hade inkluderat frågor om SES.  

I vår studie uppgav 5,4% att de hade permanent tinnitus (se Tabell 2). Totalt uppgav 39,7% att de 
någon gång haft temporär tinnitus och 39,2% att de någon gång upplevt sig ljudkänsliga efter att 
ha varit på konsert, diskotek eller uteställen. För att minska förekomsten av tinnitus och andra 
hörselsymptom måste allmänheten få mer information om farorna med stark ljudexponering 
(Folmer et al., 2010). Flera forskare ger exempel på hur ungdomar har bristande kunskaper vad 
gäller riskerna med att utsättas för stark musik (Chung et al., 2005; Crandell, Mills & Gauthier, 
2004; Vogel, Brug, Hosil, van der Ploeg & Raat, 2008). Chung et al. (2005) genomförde en 
enkätundersökning via internet där 20% uppgav att de hade för avsikt att använda hörselskydd i 
framtiden. Efter att deltagarna informerades om riskerna med stark ljudexponering ökade siffran 
till 66%. Dock verkar det enligt Folmer et al. (2010) som att trots att många är medvetna om 
riskerna ändå väljer att inte skydda sin hörsel. Weichbold och Zorowka (2003) menar att 
information om ett beteendes skadliga konsekvenser inte räcker till för att faktiskt ändra ett 
beteende. De genomförde en studie om ungdomars användande av hörselskydd på diskotek. 
Ungdomarna fick svara på en enkät med frågan om de använde hörselskydd på diskotek, innan 
och efter att de fick delta i en informationskampanj om hörseln. Resultet visade att användandet 
av hörselskydd ökade från 0% till 3,7% efter kampanjen. Widen et al. (2009) drar slutsatsen att 
självupplevda hörselsymptom kanske är viktigare än information och kunskap för att få 
ungdomar att ändra attityder och beteenden. Han föreslår att man i samband med 
informationskampanjer bör få möjlighet att uppleva exempelvis hur tinnitusljud kan låta, och hur 
tal kan vara svårt att förstå för personer med hörselnedsättning. Vidare resonerar Widén et al. att 
dessa erfarenheter skulle kunna fungera som utlösande faktorer, för att få ungdomar i riskzonen 
att ändra sina attityder och därmed beteenden, innan de själva behöver drabbas av 
hörselsymptom. Våra resultat indikerar att de psykologiska variablerna, norm risktagande och 
riskmedvetenhet spelar en större roll i förklaringen av attityder till stark musik, än erfarenheter av 
hörselsymptom. Dessa resultat skulle kunna ha implikationer för hur man i framtiden kan komma 
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att arbeta preventivt för att ändra ungdomars attityder och minska förekomsten av 
hörselsymptom. Både information och erfarenheter har antagligen en viktig roll i formandet av 
attityder. Men för att kunna förändra attityder och beteenden behövs det troligen fler åtgärder för 
att även påverka ungdomars normer, risktagande och riskmedvetenhet. Ungdomars allmänna 
uppfattning om risktagande har stark koppling till hur stora risker de faktiskt utsätter sig för 
(Gerard, Gibbons & Gano, 2003). Därför är det viktigt att hitta ett sätt att påverka ungdomars 
allmänna uppfattning om risk, för att kunna påverka deras faktiska beteende i en hälsosammare 
riktning. Widén och Erlandsson (2007) poängterar att om samhällets normer säger att det är 
normalt att vistats i ljudmiljöer med starkt ljud löper individen en större risk att utsätta sig för en 
sådan situation. Frågan om ljudtrötthet (hörselsymptom 8) “Upplever du att du kan vara ‘trött på 
ljud’ efter en vanlig dag?”, var den frågan flest angav att de någon gång hade upplevt (se Tabell 
2). Endast 28,3% angav att de aldrig upplevt detta. Därmed skickar samhället signaler att det är 
normalt att vistas i osunda ljudmiljöer. Därför menar vi att det är av stor vikt att samhället skapar 
sunda ljudmiljöer åt ungdomar att växa upp i. Genom att tidigt informera och skapa medvetenhet 
hos ungdomar, samt förmedla hälsosamma normer om riskerna med exponering av stark musik 
och buller, bör hörselsymptom kunna minskas.  

För fortsatta studier föreslås en omformulering av hörselsymptomsfrågorna enligt tidigare 
diskussion, men att man använder samma 11 frågor om YANS. Det kan också vara intressant att 
undersöka hur mycket SES inverkar på attityder till stark musik. Ytterligare förslag kan vara en 
utökning av frågorna om norm, risktagande och riskmedvetenhet för att kunna säga mer om hur 
de påverkar attityderna. Intressant kan vara med en uppdelning av risktagande frågor dels 
gentemot hörselsituationer och allmänna situationer. Tänkbart är att ungdomar som är beredda att 
utsätta sin hörsel för risker också uppger sig vara mer positiva till att ta större risker i allmänhet.
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Attityder till stark musik 

Örebro våren 2011 

Till er som är 15 år och äldre 

Vi är två studenter från Audionomprogrammet på Örebro Universitet som genomför en 
enkätundersökning om ungdomars attityder till stark musik. Ni har härmed möjlighet att delta i 
denna undersökning genom att fylla i denna enkät.  

Syftet med undersökningen är att undersöka gymnasieelevers attityder till stark musik. Detta 
genom att samla in och analysera 200-300 enkätsvar. Det finns inget svar som är rätt eller fel, 
allas svar är lika viktiga. Det är viktigt att du besvarar enkäten så sanningsenligt som möjligt 
utifrån hur du tycker och tänker. Därför är det viktigt att enkäten fylls i självständigt. Ifyllandet 
av enkäten tar ca 5-10 minuter. 

Alla insamlade enkäter kommer att tilldelas ett kodnummer för att avidentifiera deltagarna. Data 
kommer inte att presenteras så att enskilda individers svar kan identifieras. Efter avslutad 
undersökning arkiveras enkäterna på Örebro Universitet. Inga obehöriga kan ta del av det 
insamlade materialet. 

Medverkan i undersökningen är frivillig och ni har rätt att när som helst avbryta er medverkan. 
Vill du avbryta din medverkan efter att enkäten fyllts i så kontaktar du oss. 

Resultaten kommer att bearbetas statistiskt och kan komma att användas i forskning. Om du är 
intresserad av att läsa den sammanställda uppsatsen, ring eller maila oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Daniel Landälv, daniel@landalv.se, 0708-89 88 03 
Lennart Malmström, l3nnartmalmstrom@gmail.com, 070-35 36 584  

 
Handledare Stephen Widén 
Fil Dr, psykologi, forskarassistent vid institutet för handikappvetenskap. 
Hälsoakademien, Örebro universitet 
E-post: stephen.widen@oru.se 
Telefon: 019-303 686 

Har du läst informationen och vill ge ditt informerade samtycke? 
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  Ja, jag har tagit del ovanstående information och vill delta 

      ______________________________          _______________________________ 
      Underskrift        Årskurs 

      

      ______________________________          _______________________________ 
      Namnförtydligande       Program 

 

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

Bilaga 1, försättsblad 
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Jag är:             Tjej                    Kille 

Hur gammal är du …………..(ange år). 

Här kommer några påståenden och frågor som vi vill att du ska ta ställning till. Markera med ett kryss, det 
alternativ som bäst passar in på dig. 
 Tar helt 

avstånd 
ifrån 

Tar delvis 
avstånd 

ifrån 

Tveksam Instämmer Instämmer 
helt 

1. Musik är som bäst när ljudvolymen är riktigt 
hög. 

     

2. Ljudnivån på diskotek, konserter, pubar och 
klubbar är inget problem för mig. 

     

3. Jag tycker att det är nödvändigt att använda 
hörselskydd på konserter. 

     

4. Jag är beredd att lämna lokalen om jag tycker att 
ljudnivån är för hög.  

     

5. Det är lätt för mig att bortse ifrån en hög 
ljudnivå när jag är på uteställen (exempelvis pubar, 
klubbar etc). 

     

6. Det borde finnas fler lagar och regler kring 
ljudnivåer överallt där musik spelas offentligt. 

     

7. Höga ljudvolymer är en naturlig del av vårt 
samhälle. 

     

8. Jag anser att musik på diskotek och konserter 
ska spelas så högt att den känns i kroppen. 

     

9. Jag tycker att ljudnivån på diskotek skulle 
kännas bättre om den var lägre. 

     

10. För mig är hög ljudnivå inget problem om det 
är musik som jag tycker om. 

     

11. Jag tycker att ljudnivån i samhället i allmänhet 
är för hög. 

     

12. Man bör använda hörselskydd på diskotek och 
konserter. 

     

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

     

14. Att använda öronproppar, upplever jag som ett 
problem, eftersom det blir svårare att höra vad 
andra säger till mig. 

     

15. Det känns obehagligt att använda öronproppar 
eftersom jag upplever ”tryck” i öronen. 

     

16. Jag irriterar mig på öronproppar eftersom de 
känns i vägen. 

     

17. Jag tycker att öronproppar passar dåligt för 
mina behov. 

     

18. Jag använder inte hörselskydd på konserter 
eftersom det förstör musikupplevelsen. 

     

19. Jag har för avsikt att använda hörselskydd i 
miljöer där det spelas högljudd musik. 

     

20. Det är viktigt för mig att ha kontroll över 
ljudvolymen. 

     

21. Jag har alltid med mig hörselskydd om jag går 
på ställen där jag vet att det kan bli hög ljudvolym, 
exempelvis på klubbar, diskotek eller konserter. 

     

22. Jag bedömer att ljudvolymen på diskotek och 
konserter är så hög att den kan orsaka 
hörselskador. 

     

 

Var god vänd sida! 
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1) Vet du om personer i din närhet som fått problem med sin hörsel på grund av för stark ljudvolym på klubbar, 
diskotek eller konserter?                                                                          Ja                     Nej 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

2c) Om du gör en bedömning av hur ofta du använder hörselskydd när du går på konsert, ungefär hur många procent 
av gångerna använder du hörselskydd? 

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

 Aldrig 
0% av 
gångerna 

Sällan 
Mindre än 
25% av 
gångerna 

Relativt ofta  
ca: 50% av 
gångerna 

Ofta 
Mer än 50% 
av gångerna 

Alltid 100% 
av gångerna 

1. Hur ofta har du upplevt sus, pip eller ringningar i öronen som 
varat i 24 timmar eller längre efter att du varit på konserter, 
diskotek eller uteställen?    

     

2. Hur ofta blir du orolig på grund av att du har haft sus, pip eller 
ringningar i öronen som varat 24 timmar eller längre, efter att du 
varit på konserter, diskotek eller uteställen?  

     

3. Har du upplevt att du varit lomhörd efter det att du varit på 
klubbar, diskotek eller konserter etc? 

     

4. Har du blivit orolig på grund av att du varit lomhörd efter att 
du varit på klubbar, diskotek eller konserter? 

     

5. Upplever du att du är ljudöverkänslig? 
 

     

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

     

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

     

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

     

9. Hur ofta har du upplevt att du fått ont i öronen efter att ha varit 
på exempelvis konserter, diskotek eller klubbar? 
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Tack för din medverkan! 


