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Sammanfattning:  

Bakgrund: Studier visar att barn och ungdomar idag utsätter sig för starka ljudnivåer bland 

annat genom att lyssna på musik med hög volym i mp3-spelare men att de också exponeras 

för starka ljudnivåer vid exempelvis konserter och vid besök på diskotek. Studier visar även 

att hörselskador som beror på ohälsosamma ljudnivåer ökar hos unga människor. Trots detta 

har inte risker med starka ljudnivåer samma plats i samhällsdebatten som mer generella 

riskbeteenden såsom alkohol- och nikotinkonsumtion, droganvändning och sexualvanor. Inte 

heller i skolan ges detta ämne stort utrymme.               

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om interventioner med hörselrelaterad 

information har någon effekt på attityd, beteende och kunskap hos barn och ungdomar i 

skolåldern.                

Metod: En systematisk litteraturstudie har genomförts. Artikelsökningen har skett i PubMed 

och CINAHL. Cirka 1000 titlar och cirka 300 abstrakt har granskats för att avgöra studiernas 

relevans och detta resulterade i 9 artiklar som använts till denna litteraturstudie.                 

Resultat: Resultatet av studien visar att olika typer av interventioner har använts för att 

informera barn och ungdomar i olika åldersgrupper om hörselbevarande åtgärder. Även om 

flertalet studier rapporterar effekt av interventionerna är det inte möjligt att dra någon entydig 

slutsats. Detta beror på att olika interventionstyper har använts och att de har följts upp efter 

olika lång tid. Ett annat problem är att begreppen attityd, beteende och kunskap inte definieras 

i studierna, dessutom har effekt visat sig vara problematisk att mäta.  
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1. Inledning 

Det finns idag många kampanjer som syftar till att informera ungdomar om generella risker 

och skadliga beteenden som exempelvis alkohol- och nikotinkonsumtion, droganvändning 

och sexualvanor. Flera studier som bland annat utrett beteendeförändringar hos ungdomar i 

samband med hälsofrämjande information har genomförts med varierande resultat (T.ex. 

Hornik, Jacobsohn, Orwin, Piesse & Kalton, 2008; Evers et al. 2012; Larsson, Eurenius, 

Westerling & Tydèn, 2006).   

I en amerikansk studie av Hornik et al. (2008) undersöktes effekter av en påkostad omfattande 

antidrogkampanj för ungdomar mellan 12,5 och 18 år, kampanjen pågick mellan år 1999 till 

år 2004. Syftet var att utbilda ungdomar om droger (marijuana och olika 

inhalationssubstanser) samt övertyga de som sporadiskt använde droger att sluta. Olika 

medier användes, bland annat tv, radio och webbannonser. Trots att de flesta ungdomar (94 

%) rapporterade att de sett reklamen för denna kampanj i snitt 2-3 gånger per vecka, visade 

resultatet att kampanjen inte haft någon effekt.  

I en annan amerikansk studie av Evers et al. (2012) var syftet att minska användning av 

alkohol, tobak och droger hos ungdomar. Interventionen bestod av ett internetbaserat 

skräddarsytt program för högstadieelever med enkäter före och efter interventionen. Resultatet 

visade att användningen av dessa medel minskat i interventionsgruppen. Signifikanta 

skillnader sågs mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp tre månader efter studien.  

En svensk studie av Larsson et al. (2006) vände sig till ungdomar (16-20 år) för att öka 

kunskap, förbättra attityd till säker sex och öka kondomanvändning. Interventionen bestod av 

information, en lektion som fokuserade på attityder och deltagarna fick gratis kondomer. 

Enkäter fylldes i före och efter interventionen. Resultatet visade att interventionsgruppen hade 

ökad kunskap, förbättrad attityd och använde kondomer i större utsträckning. Signifikanta 

skillnader fanns mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp ett år efter studien.  

En viktig aspekt för att förändra attityd och beteenden är debatten som pågår i samhället, 

denna information behöver ges kontinuerligt för att förändringen ska bevaras (Oskamp, 1991). 

Exempelvis var barnaga vanligare förr. Det debatterades och informerades vilket ledde till att 

det upphörde och är sedan länge förbjudet enligt lag. Det har tidigare visat sig att när debatten 

inte är aktuell kan det oönskade beteendet åter öka. Ett annat exempel är användandet av 

cykelhjälm som ökat eftersom det varit en viktig samhällsfråga (K. Rågsjö, 

kommunikationsstrateg, Folkhälsomyndigheten, personlig kommunikation, 11 mars, 2014). 

Danhauer et al. (2012) undersökte användandet av mp3-spelare hos ungdomar och om det 

fanns behov av hörselrelaterad information. Ungdomarna upplevde att de använde mp3-

spelare på ett säkert sätt men resultaten från studien visade att de lyssnade under långa 

perioder på starka volymer. Studien visade även att kunskap om hörsel och skadliga ljud var 

begränsad och att ungdomar var i behov av hörselrelaterad information.     

Intervention är en insats för att hjälpa människors psykiska och fysiska hälsa (Socialstyrelsen, 

n.d). I denna uppsats beskrivs vilka typer av interventioner som idag används för att delge 

barn och ungdomar hörselrelaterad information samt om och i så fall vilken effekt de har. 
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt innehåller beskrivning av teorierna The Health Belief Model och The Theory of 

Planned Behaviour, hörselrelaterad information samt begreppsdefinitioner och hälsoeffekter 

av buller. 

 

2.1 Hälsorelaterad information i skolan 

Barn och ungdomar delges information om hälsa redan i grundskolan men i läroplanerna finns 

inga specifika mål angående hörsel eller hörselbevarande åtgärder.   

 

I läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (2011) anges bland annat ett 

kunskapsmål:  

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått 

kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön 

och samhället. 

Vidare framgår det att: 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att: i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande 

kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex 

och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger. 

I läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (2011) beskrivs 

att: 

Det är skolans ansvar att varje elev har kunskaper om förutsättningarna för en 

god hälsa. 

 

2.2 Attityd 

 

Enligt Angelöw och Jonsson (2000) finns ett flertal teorier om attityder. Inom 

socialpsykologin består begreppet attityd av tre olika delar. Dels tanke- eller kunskapsdelen 

som innefattar de föreställningar individen har om något, exempelvis en viss situation. Dels 

känslodelen som avser vilka känslor individen har till situationen i fråga. Slutligen nämns en 

handlingskomponent som har att göra med hur individen väljer att handla i förhållande till 

situationen.  

Hälsoskyddsenheten på Socialstyrelsen undersökte år 2002 med hjälp av föreningen Artister 

och Musiker mot Tinnitus (AMMOT) ungdomars beteenden, kunskaper och attityder till 

starka ljudnivåer. I undersökningen, som genomfördes med enkäter, ställdes frågor om 

miljöer där musik är det huvudsakliga syftet som exempelvis på diskotek, konserter eller 

klubbar/pubar med livemusik. Enkäten besvarades av 316 ungdomar (15-20 år). I fråga om 

attityd till ljudnivåer angav följande andel elever att musiken var för stark på: 

inomhuskonserter 46 %, på skoldiskotek 38 %, på diskotek/klubbar/rave 38 % och på 

musikpubar 23 %. Undersökningen visade vidare att flickor, äldre elever och musikstuderande 
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i större utsträckning än andra grupper upplevde ljudnivåerna för starka 

(Folkhälsomyndigheten, 2002). 

 

 

2.3 Beteende/Riskbeteende 

Det finns skillnader mellan attityd och beteende. Det går endast till viss del att förutsäga ett 

beteende, exempelvis nämns att ett beteende avgörs av flera olika attityder och att flera 

faktorer ofta har betydelse för hur vi väljer att handla (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Det finns ett flertal modeller som kan användas för att förklara sambandet mellan individens 

attityd och beteende och dessa spelar en väsentlig roll gällande hälsobeteenden (T.ex. Rydén 

& Stenström, 2008; Rutter & Quine, 2002).  

Rosenstock (1966) utvecklade The Health Belief Model. Denna modell kan användas för att 

förklara människors riskbeteende vad gäller hälsa och bygger på flera faktorer: Upplevd 

sårbarhet, self-efficacy, barriärer, upplevda fördelar med att ändra beteendet och cues to 

action. Upplevd sårbarhet kommer an på hur allvarligt en individ uppfattar hot, exempelvis 

sjukdom. Sårbarhetens grad beror på risken att hotas av sjukdom eller ohälsa. Är risken stor 

upplevs sårbarheten stor. Hotet och allvaret kan uppfattas olika från individ till individ. Self-

efficacy är förmågan att styra beteende och beror på individens tilltro på sin egen förmåga att 

agera hälsofrämjande. En annan faktor är vilka för- och nackdelar en individ ser med ett 

agerande. Även om en person ser fördelar med att agera hälsofrämjande, genom att ha en 

tilltro till att åtgärden är effektiv, kan denne samtidigt se nackdelar med åtgärden. Det kan 

vara faktorer som obehag, att åtgärden blir kostsam etcetera. Om beredskapen och den egna 

förmågan väger starkast så ökar sannolikheten att agera. Om de negativa aspekterna väger 

starkast kan de fungera som barriärer som hindrar individen från att vidta åtgärder. Cues to 

action innebär att individen påverkas av inre faktorer (exempelvis kroppsliga symptom) eller 

yttre faktorer (exempelvis information) som kan leda till beteendeförändring. Ett exempel är 

om en individ eller någon i dennes bekantskapskrets är med om en bilolycka så kan detta leda 

till att individen blir mer försiktig i trafiken. En liknelse kan göras till att om en individ eller 

någon i dennes bekantskapskrets drabbas av hörselrelaterade problem kan detta leda till att 

individen är mer aktsam om sin hörsel.      

Ajzen (2002) utvecklade The Theory of Planned Behaviour, en modell som kan användas för 

att predicera mänskligt beteende. Enligt modellen är det en individs intentioner som avgör hur 

denne agerar. Intentionen beror i sin tur på tre faktorer: Dels individens föreställning om 

konsekvenser av handlandet vilket påverkar dennes attityd och, dels föreställning om andras 

attityder och sociala normer. Slutligen nämns den upplevda kontrollen, om personen ser 

hinder eller möjligheter i beteendet. Rydén och Stenström (2008) beskriver ett exempel: Det 

är större chans att en individ lyckas med att går ner i vikt om denne anser att allvarliga 

hälsoproblem skulle kunna orsakas av övervikten och att rätt kost och motion skulle förbättra 

både hälsa och utseende. Av betydelse är om vänner och familj är av samma uppfattning, samt 

om individen själv tror sig klara av att gå ner i vikt och är motiverad till detta.  

Ett exempel relaterat till hörsel skulle kunna vara att en person som har kunskap om 

konsekvenser av skadliga ljud, vetskap om hur hörseln kan skyddas och även tror sig ha 

möjlighet att göra detta, har bättre förutsättningar att bevara sin hörselhälsa. 
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I studien av Hälsoskyddsenheten på Socialstyrelsen och föreningen AMMOT (2002) 

undersöktes i vilken utsträckning ungdomar skyddar sin hörsel i miljöer som 

inomhuskonserter, skoldiskotek, diskotek/klubbar/rave och på musikpubar. Drygt en tredjedel 

skyddade hörseln vid konserter medan endast en femtedel skyddade sin hörsel på diskotek 

eller musikpubar. 

Beteendeförändring är en process och detta kräver att man följer beteendet under lång tid och 

mäter förändringen vid minst två mättillfällen (Rydén & Stenström, 2008).  

 

2.4 Kunskap 

Målgruppen för denna studie är barn och ungdomar i skolåldern. Skolverket (1997) definierar 

kunskap på följande sätt: 

Teoretisk kunskap är inte en avbildning av verkligheten utan en mänsklig 

konstruktion. Kunskap är på det viset inte sann eller osann i absolut mening, 

utan något som kan argumenteras för och prövas. Det finns kunskap av olika 

slag. Fyra olika kunskapsformer har diskuterats: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Det måste finnas en balans mellan dessa eftersom de kompletterar 

varandra och utgör varandras förutsättningar. 

 

2.5 Hörselrelaterad information i Sverige 

Folkhälsomyndigheten har från 1 januari 2014 övertagit stora delar av Socialstyrelsens 

tidigare ansvar för hälsoskydd och folkhälsorapportering (Folkhälsomyndigheten, n.d). I 

Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS 2014:13) finns allmänna råd och 

föreskrifter där riktlinjer anges för buller inomhus. Inga specifika riktvärden finns för starka 

ljudnivåer i skolor utan det hänvisas till de allmänna råd som finns om buller inomhus. 

Folkhälsomyndigheten har främst arbetat med tillsynsvägledning vad gäller frågor som 

handlar om starka ljud på konserter, diskotek och dylikt, vilken ska finnas som stöd då de 

kommunala miljökontoren genomför tillsyn. 

Ett nationellt tillsynsprojekt om starka ljud genomfördes år 2005 efter att Socialstyrelsen 

konstaterat att de allmänna råd som tagits fram inte alltid följdes och att tillsynen var eftersatt. 

Det var 89 kommuner som deltog i projektet. Resultatet visade att ljudnivåer överskred 

Socialstyrelsens allmänna råd. I rapporten framgår planer på ett nytt tillsynsprojekt inom 

några år (Folkhälsomyndigheten, n.d). Det har framtagits en skrift som heter ”Bullret bort! En 

liten bok om god ljudmiljö i förskolan” vilken innehåller exempel på hur några förskolor 

arbetat med att få ned starka ljudnivåer. I övrigt har inte några andra förebyggande projekt 

eller kampanjer genomförts gentemot skolor eller allmänhet vad avser hörselbevarande 

åtgärder. Däremot redogör Folkhälsomyndigheten för andra hälsofrämjande insatser för barn 

och ungdomar exempelvis insatser för att förhindra och minska alkohol- och 

tobaksanvändning.  

AMMOT (2010) är en ideell förening som intresserar sig för ämnet. Föreningen består bland 

annat av artister och musiker. De vill förebygga tinnitus och andra hörselskador genom att 

sprida information och på så sätt öka kunskapen om hörsel och ljud. De arbetar exempelvis 

med utbildningsprojekt, de håller föreläsningar om hörsel och ljudsäkerhet och arrangerar 

”öronvänliga” konserter. 
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2.6 Ungdomars exponering för starka ljud 

Många ungdomar utsätts idag för starka ljud, inte minst på fritiden. Exempelvis kan mp3-

spelare, konserter och diskotek vara källor till höga ljudnivåer. Fuchs (2010) påpekar att 

bullerskador historiskt sett har varit ett arbetsplatsrelaterat problem. Dock har 

hörselnedsättning som kan relateras till starka ljudnivåer genom användande av mp3-spelare 

eller andra handhållna musikspelare blivit ett växande problem. 

I en amerikansk studie av Hoover och Krishnamurti (2010) kartlades lyssningsvanor och 

attityder hos 428 studenter. De fyllde i en webbaserad enkät och resultatet visade att omkring 

65 % av alla tillfrågade studenter lyssnade på mp3-spelare med hörlurar minst tre dagar i 

veckan. Omkring en tredjedel lyssnade så mycket som 5-7 dagar i veckan. Mer än 75 % av de 

tillfrågade lyssnade på sin mp3-spelare två timmar per dag eller mindre. Mer än en tredjedel 

uppgav att de lyssnade på full volym i vissa situationer. Cirka 44 % uppgav att de inte var 

oroliga för hörselskador i samband med användning av mp3-spelare, medan resterande 

uppgav att de var oroade i varierande grad (något, måttligt eller mycket) för att skada sin 

hörsel. Cirka hälften uppgav att de kunde tänka sig att minska lyssningstiden, och nära två 

tredjedelar kunde tänka sig att minska volymen för att skydda sin hörsel. 

 

2.7 Hälsoeffekter av buller 

Starka ljudnivåer har en negativ inverkan på hälsa och välbefinnande. Hörselorganet kan 

skadas och detta kan medföra nedsatt hörsel men även stress, sömnsvårigheter och risk för 

hjärt-kärlsjukdomar kan orsakas av starka ljud (Bengtsson Ryberg & Andersson, 2008). 

Hörselnedsättning tillhör en av de vanligare följderna för personer som är utsatta för buller. 

Detta kan ofta påverka människors sociala situation eftersom det kan bli svårt att uppfatta tal 

och detta blir särskilt märkbart vid starka bakgrundsljud. Att inte höra vad andra säger kan 

orsaka stor anspänning, vilket kan leda till trötthet och kan orsaka stress. Rent fysiologiskt 

kan höga ljudnivåer ge upphov till tinnitus men även hyperacusis. Sömnstörningar är en 

annan vanlig konsekvens när man utsätts för buller. Tillfällig påverkan av buller i form av 

impulsljud kan ge temporärt höjt blodtryck och ökad hjärtfrekvens. Är man utsatt för buller en 

längre tid kan bullret orsaka hypertoni som senare kan leda till hjärtinfarkt eller andra hjärt-

kärlsjukdomar (Bengtsson Ryberg & Andersson, 2008). 

Buller kan definieras som allt oönskat ljud men även önskat ljud kan vara skadligt för hörseln 

vid starka ljudnivåer (T.ex. Arbetsmiljöverket, n.d; Hörselskadades riksförbund, 2010).  

Hur mycket en individ störs av buller beror i stor omfattning på egenskaper hos ljudet så som 

ljudets informationsinnehåll, ljudnivå, frekvenssammansättning och duration. Även andra 

faktorer har betydelse, som hur ljudet kan kontrolleras, om det är förutsägbart och om det går 

att undvika (Bengtsson Ryberg & Andersson, 2008). 

Vilken typ av buller och vilken ljudnivå en individ utsätts för har inverkan på hur denne 

påverkas. Attityd till bullerkällan och hur känslig individen är för buller har även betydelse.  

Det egna hälsotillståndet är även en faktor och vissa grupper är känsligare än andra såsom 

barn, gravida, äldre och hörselskadade (Nilsson, Bluhm, Bolin, Bengtsson Ryberg & 

Johansson Horner, 2013). 
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2.7.1 Hörselnedsättning 

Cirka 1,4 miljoner människor i Sverige har idag någon form av hörselnedsättning 

(Hörselskadades Riksförbund, 2013). 

Den vanligaste orsaken till hörselnedsättning är skador i innerörat. Människans hörselorgan 

innehåller tusentals sinnesceller, så kallade hårceller. Dessa hårceller har till uppgift att 

registrera ljud för att sedan skicka elektriska nervimpulser till hörselcentrum i hjärnan. 

Hårcellerna kan skadas av buller och starka ljud. Det kan handla om ett plötsligt starkt ljud 

men det kan också handla om starkt ljud över en kortare eller längre tid (Plack, 2010).  

Arbetsmiljöverket (2000) beskriver tidsaspekten som en faktor att ta hänsyn till när det gäller 

bullerexponering. Lika energiprincipen är ett begrepp inom akustiken som förklarar 

sambandet mellan ljudnivå och exponeringstid.  

En A-vägd ekvivalent ljudtrycksnivå på 85 dB under 8 timmar motsvarar 88 dB 

under 4 timmar. En ökning av nivån med 3dB motsvarar en halvering av 

exponeringstiden för samma ekvivalenta ljudnivå. Motsvarande innebär en 

sänkning av nivån med 3 dB en dubblering av exponeringstiden 

(Arbetsmiljöverket, 2000, s. 34). 

Vid exponering av starka ljudnivåer kan en temporär skada uppstå, TTS (Temporary 

Threshold Shift) vilket innebär tillfällig minskad känslighet hos hårcellerna. Detta kan hålla i 

sig allt från några minuter till flera dagar och är ofta resultatet av starka ljud som gevärskott 

eller hög musik (Plack, 2010). Vid en tillfällig påverkan kan hårcellerna återhämta sig och 

personen återfår sin hörsel. Vid permanent skada, PTS (Permanent Threshold Shift) dör eller 

skadas hårcellerna så allvarligt att de inte går att reparera. Detta innebär då att en irreversibel 

hörselnedsättning uppstått (Roeser, Valente & Hosford-Dunn, 2007).  

 

2.7.2 Tinnitus 

Tinnitus innebär upplevelse av ljud utan yttre ljudkälla och är en subjektiv upplevelse. 

Exempelvis kan det upplevas att det ringer, piper, tjuter eller susar i örat och är vanligt hos 

personer med hörselnedsättning men kan även förekomma hos personer som inte har nedsatt 

hörsel. 

Det är idag oklart vad som orsakar tinnitus men inom forskningen finns flera teorier som 

exempelvis stress, antiinflammatoriska läkemedel eller felaktigt bett för att nämna några. Vid 

skador i innerörat som orsakas av buller, andra sjukdomar samt vid åldersrelaterad 

hörselnedsättning är tinnitus särskilt vanligt. Idag finns ingen bot mot tinnitus utan 

behandlingen går ut på att lindra symptomen med exempelvis kognitiv beteendeterapi 

(Andersson, 2000). 

Cirka 15 % av Sveriges befolkning har tinnitus (Hörselskadades Riksförbund, 2013). 
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2.7.3 Ljudöverkänslighet - Hyperacusis och Recruitement of loudness 

Hyperacusis eller ljudöverkänslighet innebär att vanliga ljud kan upplevas onormalt starka. 

Idag vet man relativt lite om orsaken till hyperacusis men det associeras ofta med tinnitus och 

kan uppstå i samband med traumatiska ljudupplevelser (Plack, 2010). Enligt Hörselskadades 

Riksförbund (2013) har cirka 200 000 personer i Sverige hyperacusis. 

Recruitement of loudness (onormal hörstyrketillväxt) innebär att avståndet mellan hörtröskeln 

(den nivå där ljudet blir hörbart) och obehagsnivån (den nivå där ljudet upplevs som 

obehagligt starkt) är förminskat på grund av skador på hårceller i innerörat (Smeds & Leijon, 

2000). Att hörstyrkan ökar onormalt snabbt kan upplevas obehagligt. Att vara överkänslig 

mot ljud kan skapa oro, ångest och stress hos den drabbade. 

 

 

3. Problemformulering 

 

Stor vikt läggs idag på att informera människor om hälsoaspekter, hur man kan bevara och 

främja hälsan och hur sjukdomar kan förebyggas. Hur mycket information och undervisning 

som än ges, är frågan om kunskapen blir bestående och att det i sin tur leder till förändrad 

attityd och förändrat beteende.  

Att öka kunskapen och bidra till bättre hälsa hos människor i allmänhet och barn och 

ungdomar i synnerhet är en given vinst för såväl individer som för samhället i stort.  

I audionomens etiska kod (2001) står bland annat att:  

 

Audionomen skall med hjälp av sina kunskaper och erfarenheter upplysa om 

skaderisker inom hörselområdet och bidra till ökad medvetenhet om hörandet 

och dess betydelse samt verka för god ljudmiljö.  

 

Om audionomer i framtiden kan arbeta mer med förebyggande åtgärder och inte begränsas till 

att arbeta med rehabilitering där skadan redan har skett skulle detta eventuellt kunna leda till 

minskade hörselrelaterade problem som orsakats av buller. 

 

4. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om interventioner med hörselrelaterad information 

har någon effekt på attityd, beteende och kunskap hos barn och ungdomar i skolåldern (6-18 

år). 

 

4.1 Frågeställningar 

1. Vilken typ av intervention används? 

2. Vilken effekt har hörselrelaterad information gällande attityd, beteende och kunskap hos 

barn och ungdomar? 
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5. Metod 

Som metod valde författarna att genomföra en systematisk litteraturstudie. Litteratur har sökts 

via databaserna PubMed och CINAHL för att hitta forskningsrapporter som relaterar till 

frågeställningarna. PubMed är en internationell databas inom området medicin. CINAHL är 

en internationell databas inom områdena omvårdad, hälso- och sjukvård. Sökorden som 

användes var: hearing, prevention, education, effect, hearing protection, conservation, 

information, hearing conservation program, evaluation, attitude, behavior, adolescent och 

child. Dessa sökord har kombinerats med varandra. Eftersom syftet med studien var att 

undersöka om information som förebyggande åtgärd har någon effekt ansågs sökorden 

hearing, prevention, hearing protection, hearing conservation program och evaluation vara 

relevanta. För att behandla kunskapsaspekten användes sökorden information och education 

som författarna anser synonyma. Undersökningen skulle även klargöra vilken effekt 

hörselprevention har på attityd och beteende hos de som ges information och därför ansågs 

attitude och behavior vara relevanta. Sökorden adolescent och child användes eftersom 

målgruppen är barn och ungdomar.   

Resultatet av sökningarna redovisas i Tabell 1. Sökningar genomfördes 7 - 11 februari 2014. I 

båda databaserna användes trunkering för att bredda sökningen. Ingen gräns har satts gällande 

årtal när studierna publicerades för att inte gå miste om betydelsefulla äldre studier. Endast 

studier på engelska har sökts. Vid urval 1 granskades cirka 1000 titlar och cirka 300 abstrakt 

för att avgöra studiernas relevans. Exklusionskriterier var studier som inte behandlade attityd 

och beteendeförändringar och studier där målgruppen var över 18 år. Vid urval 2 granskades 

13 studier med hjälp av Forsberg och Wengströms (2013) checklista för systematiska 

litteraturstudier för att ytterligare bedöma studiernas relevans. Fyra studier som inte ansågs 

vara av tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet eller att de inte motsvarade litteraturstudiens 

syfte fick värderingen låg och exkluderas i detta urval.  
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Tabell 1. Översikt av sökningar gjorda i PubMed och CINAHL 7 - 11 februari 2014. 

Sökning Sökord/sökordskombination PubMed 
Antal 

träffar 

CINAHL 
Antal 

träffar 

Urval 1 
Antal unika 

träffar 

Urval 

2 

Urval 

3 

S:1 Hearing* 98120 31841 -   

S:2 Prevent* 1741395 435032 -   

S:3 Educat* 833107 455000 -   

S:4 Effect* 6753401 702720 -   

S:5 Hearing protect* 711 415 -   

S:6 Conservation* 88052 4223 -   

S:7 Information 829857 250564 -   

S:8 Hearing conservation program 222 72 -   

S:9 Evaluation 1820461 365665 -   

S:10 Attitude* 300877 182539 -   

S:11 Behavior* 947462 180163 -   

S:12 Adolescent* 1599809 64563  -   

S:13 Child* 2031156 439967 -   

S:14 S:1 AND S:2 AND S:3 AND S:4  292 158 -   

S:15 S:14 AND S:12 73 30 17 9 7 

S:16 S:14 AND S:13 107 55 10 3 2 

S:17 S:1 AND S:6 799 213 -   

S:18 S:17 AND S:4  321 78 -   

S:19 S:18 AND S:12 63 6 4 1 0 

S:20 S:18 AND S:13 30 9 -   

S:21 S:4 AND S:8 117 38 -   

S:22 S:21 AND S:12  20 4 -   

S:23 S:21 AND S:13 13 5 -   

S:24 S:14 AND S:10 85 30 -   

S:25 S:14 AND S:11 80 42 -   

S:26 S:24 AND S:11 41 16 -   

S:27 S:24 AND S:12 29 7 -   

S:28 S:24 AND S:13 20 4 -   

S:29 S:25 AND S:12 27 9 1 0  

S:30 S:25 AND S:13 27 12 -   

S:31 S:26 AND S:12 17 3 -   

S:32 S:26 AND S:13 7 3 -   

S:33 S:1 AND S:2 AND S:7 544 288 -   

S:34 S:33 AND S:10 91 36 -   

S:35 S:33 AND S:11 72 38 -   

S:36 S:34 AND S:11 33 13 -   

S:37 S:34 AND S:12 29 3 1 0  

S:38 S:34 AND S:13 19 10 -   

S:39 S:35 AND S:12 27 8 -   

S:40 S:35 AND S:13 26 16 -   

S:41 S:36 AND S:12 11 0 -   

S:42 S:36 AND S:13 5 3 -   

S:43 S:5 AND S:7 AND S:9 17 10 -   

S:44 S:43 AND S:12 1 1 -   

S:45 S:43 AND S:13 1 3 -   

*= trunkering.  

De 13 artiklarna har värderats till hög, medel och låg relevans utifrån syftet med denna studie. 

Se Tabell 2 för artikelmatris. Artiklar som fick värdering låg exkluderades och resultatet blev 

9 artiklar som används till denna litteraturstudie. Författarna har haft uppsikt över huruvida 

forskningsetiska principer tillämpats. I detta arbete benämns alla handhållna musikspelare 

mp3-spelare för att underlätta läsning och inte uppmärksamma olika fabrikat. Alla 

hörselbevarande åtgärder benämns som interventioner. 
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Tabell 2. Artikelmatris 

Författare 

(Årtal) 

Syfte Metod 

 

    n 

 ålder 

Resultat Rele-

vans 

Knobloch, 

M., & 

Broste, S. 

(1998). 

Att efter ett hörselbevarande 

program öka användandet av 

hörselskydd och minska risken 

för bullerskador hos ungdomar 

som bor eller arbetar på 

bondgårdar. 

Intervention som 

följs av enkät 1 

g/år i 4 år. 

 

n=753 

IG 375, 

KG 378 

 

12-18 år 

Interventionen 

hade effekt. 

Medel 

Weichbold. 

V., & 

Zorowka, P. 

(2007). 

Undersöka om ett 

hörselbevarande program har 

effekt gällande beteende 

angående ungdomars 

musiklyssning. 

Intervention med 

enkät före och ett 

år efter. 

n=1757 

 

12-21 år 

Interventionen 

hade inte effekt 

förutom vad gällde 

att ta pauser under 

bullerexponering. 

Medel 

Griest, S., 

Folmer, R., 

& Martin, 

W. (2007). 

 

Att utvärdera effektiviteten av 

utbildningsprogrammet 

Dangerous Decibels för att öka 

elevernas kunskaper och positivt 

ändra deras attityder och avsedda 

beteenden relaterade till hörsel 

och hörselpreventiva åtgärder. 

Intervention med 

enkät före och tre 

månader efter. 

 

n=1028 

IG 507, 

KG 521 

 

9-13 år 

Effekt för 

fjärdeklassare men 

inte för 

sjundeklassare 

förutom gällande 

kunskap. 

Hög 

Weichbold, 

V., & 

Zorowka, P. 

(2003). 

Undersöka beteendeförändringar 

hos ungdomar efter en 

hörselskyddskampanj. 

Intervention med 

enkät före och ett 

år efter. 

n=169 

 

14-18 år 

Interventionen 

hade inte effekt. 

Medel 

Dell, S., 

& Holmes, 

A. (2012). 

Att bedöma effektiviteten i ett 

hörselbevarande åtgärdsprogram 

för att öka kunskaper och 

förändra attityder till höga ljud 

och buller bland ungdomar. 

Intervention med 

enkät före och en 

vecka efter. 

n=64 

 

11-14 år 

Interventionen 

hade effekt. 

Medel 

Chermak, 

G., Curtis 

L., & Seikel 

J. (1996). 

Att undersöka effektiviteten av 

hörselbevarandeprogram hos 

fjärdeklassare. 

Intervention med 

enkät före och en 

vecka efter. 

 

n=48 

 

9-10 år 

Interventionen 

hade effekt. 

Medel 

Martin, W., 

Griest, S., 

Sobel, J., & 

Howarth, L. 

(2013). 

Att utvärdera effektiviteten av 

fyra hörselbevarande program 

för att öka kunskaper, förändra 

attityder och framtida beteenden 

till ljudexponering och lämplig 

användning av 

hörselskyddsstrategier för barn. 

Intervention med 

enkät före, direkt 

efter och tre 

månader efter. 

n=1120 

IG 987  

P
1
-209  

P
2
-272 

P
3
-322 

P
4
- 184 

KG 124 
P=program 
 

9-10 år 

Alla fyra 

interventionerna 

hade effekt av 

varierande grad 

och varaktighet. 

Hög 

Randolph, 

R., Hudak, 

R., & 

Vaught, C. 

(2003). 

Att utvärdera två olika metoder 

för att utbilda barn om buller och 

hörselnedsättning. 

Intervention med 

enkät före och 6 

veckor 

efter. 

n=565 

KG -    

IG -  

 

5-11 år 

 

Båda 

interventionerna 

hade effekt. 

Låg 

Berg et al. 

(2009). 

Att genomföra en 

uppföljningsanalys av data från 

en tidigare studie. 

Analys av 

tidigare studie. 

n= 753 

IG 375, 

KG 378  

 

12-18 år 

 

Interventionen 

hade långsiktlig 

effekt. 

Låg 

IG, interventionsgrupp. KG, kontrollgrupp. – redovisas inte. 

 

 

http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Shawna+M+Dell&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Alice+E+Holmes&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Curtis%20L%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Curtis%20L%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Seikel%20JA%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Seikel%20JA%22%7C%7Csl~~rl','');
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Författare 

(Årtal) 

Syfte Metod     n 

 ålder 

Resultat Rele-

vans 

Marlenga et 

al. (2011). 

Undersöka långsiktliga effekter 

av hörselbevarande intervention 

för landsbygdens 

gymnasieelever. Denna studie 

bedömde huruvida 

interventionen ledde till minskad 

förekomst av kliniskt bedömda 

bullerskador och/eller 

användning av hörselskydd. 

Enkät och 

audiologiska 

tester 16 år efter 

original studien. 

n=392 

IG=200 

KG=192 

 

28-34 år 

Interventionen 

hade långsiktlig 

effekt. 

Medel 

Taljaard, D., 

Leishman, 

N., & 

Eikelboom, 

R. (2013). 

Avgöra om programmet Cheers 

for Ears är effektivt i fråga om 

att öka kunskap om 

bullerpåverkan och undersöka 

självrapporterat 

lyssningsbeteende. 

Intervention med 

enkät före och 3 

månader efter. 

n= 318 

 

9-13 år 

Interventionen är 

effektiv när det 

gäller att ändra 

lyssningsbeteenden 

och öka kunskapen 

hos 

grundskoleelever. 

Medel 

Danhauer et 

al.  (2012). 

 

Att undersöka gymnasieelevers 

kunskap om hörsel och deras 

uppfattningar om hur de 

använder mp3-spelare för att se 

vilket behov som finns vad 

gäller hörselbevarande åtgärder. 

Webbaserad 

enkät. 

n=131 

 

14-18 år 

Resultatet visade 

att hörselbevarande 

program behövs då 

kunskap om hörsel 

och farliga ljud var 

begränsad. 

Låg 

Serra et al. 

(2007). 

Utforma ett hörselbevarande 

program för ungdomar i syfte att 

tidigt upptäcka 

hörselnedsättning, utvärdera 

samband mellan 

hörselnedsättning och genetiska 

faktorer och öka medvetenheten 

om effekter av buller. 

Audiologiska 

tester och enkät 

1g/år i 3 år. 

n=208 

 

14-18 år 

Studien är 

ofullständig. 

Låg 

IG, interventionsgrupp. KG, kontrollgrupp. – redovisas inte. 

 

 

6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas innehåll och resultat av interventioner. Därefter beskrivs 

uppföljningsenkäternas omfattning. 

 

6.1 Interventioner 

Olika typer av interventioner har använts för att delge barn och ungdomar hörselrelaterad 

information. Se Tabell 3 för innehåll och effekt av interventionerna. De skiljer sig i innehåll, 

metod, under hur lång tid de varade, hur de presenterades, vilka åldersgrupper de vände sig 

till, pedagogiska insatser och vilken information som gavs.  

 

 

 

http://pediatrics.aappublications.org/search?author1=Barbara+Marlenga&sortspec=date&submit=Submit
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Tabell 3. Innehåll och effekt av interventionerna. 

Författare 

(årtal) 

 

    n 

 ålder 

Interventionstyp Effekt 

Knobloch, 

M., & 

Broste, S. 

(1998). 

n=753 

IG 375, 

KG 

378 

 

12-18 

år 

Under 4 år genomgick eleverna ett program i 

hörselbevarande syfte som utgått från Royster och 

Royster. 

Programmet bestod av 5 olika komponenter: 1. 

Föreläsningar om örats anatomi och fysiologi. 2. Besök 

i skolan eller utskick av foldrar för att påminna 

eleverna om att skydda hörseln. 

3. Eleverna fick själva mäta upp bullernivåer på ”sin” 

gård/farm med hjälp av bullermätare. 4. Fri tillgång till 

hörselskydd (dessa kontrollerades och byttes ut vid 

behov under dessa fyra år). 5. Årliga hörselprov för 

varje elev i studien. Utformningen av de pedagogiska 

insatserna byggde på modifierade aspekter ur The 

Health Belief Model och Theory of Self Efficacy. 

Signifikant ökning gällande 

användning av hörselskydd 

kunde ses i båda grupperna. 

Vid sista kontakten med 

eleverna svarade 81 % av 

interventionsgruppen och 43 

% av kontrollgruppen att de 

skulle använda hörselskydd 

i framtiden när de vistades i 

bullriga miljöer. 

Weichbold. 

V., & 

Zorowka, P. 

(2007). 

n=1757 

 

12-21 

år 

Kampanjen PROjectEAR hålls i 45 minuters pass 

spridda över tre dagar under skoltid. Innehållet i 

kampanjen var multimediapresentationer som 

filmvisning och ljudklipp. Presentation av hörapparater 

och hörselskydd. Grupparbete med utformning av 

webbsidor och vykort. Information om risker med 

skadliga ljud och konsekvenser av hörselnedsättning. 

Eleverna uppmuntrades att använda öronproppar och ta 

pauser vid exponering för starka ljud. 

Interventionen hade inte 

effekt förutom vad gällde att 

ta pauser under 

bullerexponering. 

Griest et al. 

(2007). 

 

n=1028 

IG 507, 

KG 

521 

 

9-13 år 

Dangerous Decibel är ett program som innehåller 

interaktiva 35-minuters lektioner. Eleverna får lära sig 

om hörseln, hur starka ljud påverkar hörseln, 

konsekvenser av hörselnedsättning samt förebyggande 

strategier för att skydda hörseln. Programmet 

presenterades av professionella utbildare för att 

garantera kompetensen. 

 

 

Programmet hade effekt när 

det gäller att långsiktigt 

förbättra kunskap, attityd 

och beteende hos 

fjärdeklasselever. 

Sjundeklasselever 

uppvisade långsiktiga 

förbättringar 

kunskapsmässigt men 

däremot såg man ingen 

långsiktig förbättring på 

attityd eller beteende. 

Weichbold, 

V., & 

Zorowka, P. 

(2003). 

n=169 

 

14-18 

år 

Kampanjen PROjectEAR hålls i 45 minuters pass 

spridda över 3 dagar under skoltid. Innehållet i 

kampanjen var föreläsningar, multimediapresentationer 

med bilder, filmvisning och lyssningsexempel. 

Grupparbete där eleverna fick utforma vykort och 

webbsidor. Presentation av hörapparater och 

hörselskydd. Praktiska övningar och rollspel. Eleverna 

informerades om hörsel, negativa effekter av 

hörselnedsättning. Framförallt gavs information om 

risken för bestående hörselskador till följd av 

kontinuerlig exponering för starka ljudnivåer. 

Kampanjen hade ingen 

effekt. 

Dell, S., 

& Holmes, 

A. (2012). 

n=64 

 

11-14 

år 

I programmet Dangerous Decibel ingår information om 

anatomi och fysiologi av hörselsystemet, orsakerna till 

bullerskador, korrekt användning av hörselskydd och 

öronhygien. Tre sätt att skydda sin hörsel: 1. Sänk 

volymen, 2. Gå därifrån och 3. Skydda dina öron. De 

fick även se en film som innehöll fysiken av ljud, ljud 

är vibrationer och hur högt är för högt! Vid slutförandet 

av studien fick eleverna hörselutbildningsmaterial och 

gratis hörselskydd. 

Det fanns en statistiskt 

signifikant minskning i 

positiva attityder till buller. 

 

http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Shawna+M+Dell&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Alice+E+Holmes&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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Författare 

(årtal) 

 

    n 

 ålder 

Interventionstyp Effekt 

Chermak et 

al. (1996). 

n=48 

 

9-10 år 

Interventionerna innehöll filmvisning av Listen UP! 

For the sounds of your life och olika aktiviteter som 

diskussioner, demonstration av hörselmätning och 

deltagarna gavs hörselskydd. Filmen Johnny Guitar 

som innefattade vikten av att kunna höra, vad ljud är, 

anatomi och fysiologi av hörselsystemet, orsaker till 

hörselnedsättning med fokus på bullerskador, 

hörselbevarande åtgärder och nyttan av hörapparater.  

Signifikant ökning gällande 

kunskap och markanta 

skillnader gällande framtida 

hörselbevarande beteenden 

som att använda 

hörselskydd när de befann 

sig i bullriga ljudmiljöer. 

Det gav bättre effekt för 

interventionsgruppen när 

eleverna fick delta i mer 

omfattande aktiviteter. 

Eleverna fick större 

förståelse av vikten av 

hörselbevarande åtgärder 

efter programmet.  

 

Martin et al. 

(2013). 

n=1120 

IG 987  

P
1
-209  

P
2
-272 

P
3
-322 

P
4
- 184 

KG 

124 
P= 
program 

 

9-10 år 

Interventionsgruppen delades in i fyra grupper som fick 

följande:  

1. Undervisning/föreläsning av Dangerous 

Decibelprogrammet som presenterades av 

vårdpersonal. 

2. Undervisning/föreläsning av Dangerous 

Decibelprogrammet som presenterades av 

gymnasieelever. 

3. Museum om bullerskador och förebyggande åtgärder 

för bullerskador. 

4. Databaserat virtuellt museum. 

 

Alla 4 interventionerna hade 

positiv effekt av varierande 

grad. Resultatet av studien 

visade på att 

klassrumsinterventionerna 

är effektivare än 

studiebesöken på museerna 

(alla interventionerna spelar 

dock roll för de förbättrade 

resultaten hos eleverna) och 

resulterade i mer ihållande 

kunskap, attitydförändring 

och förhållningssätt till 

hörsel och hörselbevarande 

strategier. Dock visade sig 

att dessa förbättringar 

avklingade efter ett tag och 

var alltså inte bestående.  

 

Marlenga et 

al. (2011). 

n=392 

IG=200 

KG=19

2 

 

28-34 

år 

Under 4 år genomgick eleverna ett program i 

hörselbevarande syfte från Royster and Royster. 

Programmet bestod av 5 olika komponenter: 1. 

Föreläsningar om örats anatomi och fysiologi. 2. besök 

i skolan eller utskick av foldrar för att påminna 

eleverna om att skydda hörseln. 

3. Eleverna fick själva mäta upp bullernivåer på ”sin” 

gård/farm med hjälp av bullermätare. 4. Fri tillgång till 

hörselskydd (dessa kontrollerades och byttes ut vid 

behov under dessa fyra år). 5. Årliga hörselprov för 

varje elev i studien. Utformningen av de pedagogiska 

insatserna byggde på modifierade aspekter ur The 

Health Belief Model och Theory of Self Efficacy. 

 

Det var signifikant skillnad 

mellan grupperna, 

interventionsgruppen 

använde hörselskydd i större 

än kontrollgruppen. Man 

kunde inte se någon 

signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande 

hörselnedsättning. 

 

Taljaard et 

al. (2013). 

n= 318 

 

9-13 år 

Programmet Cheers for ears består av interaktiva 

lektioner. Eleverna fick simulera hörselnedsättning och 

samtidigt lyssna på musik och tal med efterföljande 

diskussion. Undervisning om hörsel och skadliga ljud, 

bland annat visades en modell på ett öra samt 

information om förebyggande åtgärder. Grupparbete 

med exempelvis diskussioner, enkäter, ljudklipp. 

 

Programmet är effektivt när 

det gäller att ändra 

lyssningsbeteenden och öka 

kunskapen hos 

grundskoleelever. 

http://pediatrics.aappublications.org/search?author1=Barbara+Marlenga&sortspec=date&submit=Submit


14 
 

6.2 Interventionernas design 

Studien av Knobloch och Broste (1998) refererar till och utgår ifrån Royster och Roysters bok 

från år 1990: Hearing Conservation programs Practical Guidlines for Success, för att skapa 

ett hörselbevarande program.  

Ingen ytterligare information går att hitta angående kampanjen PROjectEAR än vad som 

framgår i studierna av Weichbold och Zorowka (2003, 2007). Se Tabell 3. 

I studierna av Griest et al. (2007), Dell och Holmes, (2012) och Martin et al. (2013) används 

programmet eller delar av programmet Dangerous Decibel. På Dangerous Decibels hemsida 

(n.d) beskrivs deras syfte vilket är att minska omfattningen av bullerskador och tinnitus 

genom utställningar, utbildning och forskning. Dangerous Decibel har utvecklats i samarbete 

med Oregon Health & Science University i Portland. Programmet utvecklades med hjälp av 

National Institutes of Health stipendiet tillsammans med Oregon Museum of Science and 

Industry. Programmet är cirka 50 minuter långt och utgår ifrån undersökningsbaserat lärande. 

Deltagarna får upptäcka vikten av att sänka volymen, gå bort från bullerkällan och hur de kan 

skydda sin hörsel. Deltagarna får utföra ljudmätningar, lära sig om decibel och göra modeller 

av sina egna öron. De får utforska ljud och hur de kan skydda sin hörsel i många år framöver. 

Med lite träning kan vem som helst utföra denna presentation på ett effektivt sätt. Dangerous 

Decibel-programmet har under sin utveckling kontinuerligt utvärderats och visat sig vara ett 

roligt och effektivt sätt för att förbättra kunskaper, attityder och beteenden i såväl fjärde- som 

i sjundeklass. 

I studien av Chermak et al. (1996) användes en egenkomponerad intervention med syfte att 

utbilda barn i åldrar mellan 5 och 11 år om hörselsystemet, riskerna med buller och hur de ska 

skydda sig mot bullerskador. 

Taljaard et al. (2013) utvärderade Cheers for ears (n.d) som är ett skolhälsoprogram med 

syfte att utbilda och uppmuntra hälsosamma beteenden bland barn/ungdomar i åldrar mellan 

10 och 12 år för att förebygga bullerskador. Programmet består av en timmes interaktiv 

utbildning som sker i klassrummet. Det innefattar filmvisning för att visa hur örat och hörseln 

fungerar samt diskussioner och aktiviteter för att lära barnen om orsakerna till bullerskador 

och lära ut hörselbevarande strategier. Barnen får prova en simulator för att få uppleva hur 

vardagsljud låter om de skulle haft en hörselnedsättning. Ljudnivåmätare används för att mäta 

ljudstyrkan på mp3-spelare vid olika volymer. Alla elever får med sig ett faktablad som 

påminnelse om vad de lärt sig. 

 

6.3 Uppföljningsenkäter 

Alla interventioner följdes upp med enkäter efter interventionstillfället dock varierade 

tidsintervallet allt från en vecka upp till 16 år. Enkäterna skiljde sig i omfattning och var 

utformade på olika sätt och innefattade frågor som berörde attityd, beteende och/eller 

kunskap. Översikt av enkäternas omfattning, exempel på frågor och tid mellan intervention 

och uppföljningsenkät redovisas i Tabell 4. 

 

 

 

http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Shawna+M+Dell&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Alice+E+Holmes&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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Tabell 4. Översikt av uppföljningsenkäter. 

Författare 

(årtal) 

    n 

 ålder 

Totalt 

antal 

enkät-

frågor 

 

(Antal) enkätfrågor och exempel gällande: 

 

 

Tid 

efter 

inter-

ventio- 

nen 
                 

              Attityd 

 

Beteende 

 

Kunskap 

Knobloch, 

M., & 

Broste, S. 

(1998). 

n= 

753 

 

12-18 

år 

- -  - 

 Exempel: 

Använder du 

hörselskydd någon 

gång? 

- 

Exempel: Kan starkt 

ljud skada hörseln? 

1, 2 

och 3 

år  

Weichbold, 

V., & 

Zorowka, 

P. (2007). 

n= 

1757 

 

12-21 

år 

11 Antal frågor 0. Antal frågor 5. 

Exempel: När du är 

på diskotek, hur ofta 

använder du 

öronproppar (eller 

liknande)?  

Antal frågor 6. 

Exempel: - 

1 år 

Griest et al. 

(2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=478 

 

9-10 år 

20 Antal frågor 3. 

Exempel: Barn som 

lyssnar på musik på 

hög volym hela tiden 

verkar inte ha en 

hörselnedsättning, så 

jag behöver inte oroa 

mig för att få en 

hörselnedsättning.  

Antal frågor 3. 

Exempel: Jag 

använder 

öronproppar eller 

hörselskydd när jag 

utsätts för starka 

ljud.  

Antal frågor 7.  

Exempel: Vilka av 

följande typer av 

ljud kan vara 

tillräckligt starka för 

att skada hörseln?  

Mp3-spelare, 

diskmaskin, 

fyrverkerier, 

tvättmaskin, 

skottlossning, 

konsert. 

3 mån 

n=550 

 

12-13 

år 

19 Antal frågor 2. 

Exempel: Att ha en 

hörselnedsättning är 

inte en stor sak. 

Antal frågor 3. 

Exempel: Om jag 

går till en högljudd 

konsert, kommer 

jag att använda 

hörselskydd. 

Antal frågor 8. 

Exempel: Jag vet en 

hel del om hur jag 

kan skydda min 

hörsel när jag utsätts 

för starka ljud. 

Weichbold, 

V., & 

Zorowka, 

P. (2003). 

n=169 

 

14-18 

år 

- 

 

- Antal frågor 2. 

Exempel: Om du 

var på diskotek de 

senaste 6 

månaderna, använde 

du någon gång 

hörselskydd eller 

liknande för att 

skydda din hörsel?  

- 1 år 

Dell, S., 

& Holmes, 

A. (2012). 

n=64 

 

11-14 

år 

27 De har använt 19 frågor från Youth Attitude to Noise Scale som de 

modifierat och redovisar inte dessa frågor. 

1 

vecka 

- - - 

Chermak et 

al. (1996). 

n=48 

 

9-10 år 

18 Antal frågor 0. 

 

Antal frågor 10. 

Exempel: Du tittar 

på TV med en 

kompis och du 

måste skrika till din 

kompis för att den 

ska kunna höra dig. 

Vad gör du med 

volymen?  

Antal frågor 8. 

Exempel: Ett bra sätt 

att skydda din hörsel 

är att: använda tops, 

använda 

hörselskydd, prata 

högre i buller eller 

stoppa bomull i 

öronen? 

1 

vecka 

- =antal frågor eller exempel framkommer inte i studien. 

http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Shawna+M+Dell&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Alice+E+Holmes&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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Författare 

(årtal) 

     n 

 ålder 

Totalt 

antal 

enkät-

frågor 

 

(Antal) enkätfrågor och exempel gällande: 

 

 

Tid 

efter 

inter-

ventio- 

nen 
 

         Attityd 

 

      Beteende 

 

       Kunskap 

Martin et 

al. (2013). 

n=1120 

 

9-10 år 

- De har använt sig av en modifierad enkät från Dangerous 

decibelprojektet. 

3 mån 

Antal frågor 2. 

Exempel: 

Hörselnedsättning 

orsakad av starka 

ljud är enbart ett 

problem för äldre 

människor. 

Antal frågor 2. 

Exempel: Om du 

går på konsert där 

det är höga 

ljudnivåer med dina 

vänner, skulle du 

använda 

hörselskydd? 

Antal frågor 11. 

Exempel: Att höra 

ett extremt starkt 

ljud en gång kan 

orsaka 

hörselnedsättning. 

Marlenga 

et al. 

(2011). 

n=392 

 

28-34 

år 

- - - - 16 år 

Taljaard et 

al. (2013). 
n= 318 

 

9-13 år 

14 Antal frågor 0. Antal frågor 6. 

Exempel: Vad har 

du volymen på när 

du lyssnar på mp3-

spelare i %? 

Antal frågor 6. 

Exempel: Kan ljud 

skada din hörsel? 

3 mån 

- =antal frågor eller exempel framkommer inte i studien. 

 

Alla variabler utreddes inte i alla enkäter eftersom studierna hade olika syften. I enkäterna 

som ingick i studierna av Griest et al. (2007) och Martin et al. (2013) utreds alla tre variabler. 

I studierna Knobloch och Broste (1998), Weichbold och Zorowka (2007), Chermak et al. 

(1996) och Taljaard et al. (2013) utreds två variabler i enkäten, beteende och kunskap. I 

studierna av Weichbold och Zorowka (2003), Dell och Holmes (2012) och Marlenga et al. 

(2011) redovisas inte vilka frågor som ingick i enkäterna. Studierna redovisade hur frågorna 

kategoriserades gällande attityd, beteende och kunskap, vilket framgår klart och tydligt i vissa 

artiklar.  

Resultat av litteraturstudien visade att sju av nio studier haft effekt på attityd, beteende 

och/eller kunskap. I studierna av Griest et al. (2007), Dell och Holmes (2012), Chermak et al. 

(1996), Martin et al. (2013) och Taljaard et al. (2013) var syftet att undersöka om 

hörselrelaterad kunskap ökar efter interventionerna, fyra av dessa fann en effekt. I studierna 

av Knobloch och Broste (1998), Weichbold och Zorowka (2003, 2007), Griest et al. (2007), 
Chermak et al. (1996), Martin et al. (2013), Marlenga et al. (2011) och Taljaard et al. (2013) 

var en del av syftet att undersöka beteendeförändring efter interventionerna. Exempelvis 

användning av hörselskydd i bullriga miljöer, sex av dessa fann en effekt. I studierna av 

Griest et al. (2007), Dell och Holmes (2012) och Martin et al. (2013) var målsättningen delvis 

att undersöka attitydförändringar efter interventionerna och effekt sågs i alla dessa tre. 

 

 

 

 

http://pediatrics.aappublications.org/search?author1=Barbara+Marlenga&sortspec=date&submit=Submit
http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Shawna+M+Dell&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Alice+E+Holmes&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://pediatrics.aappublications.org/search?author1=Barbara+Marlenga&sortspec=date&submit=Submit
http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Shawna+M+Dell&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Alice+E+Holmes&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://pediatrics.aappublications.org/search?author1=Barbara+Marlenga&sortspec=date&submit=Submit
http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Shawna+M+Dell&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Alice+E+Holmes&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskusteras metod och resultat. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie bygger på nio artiklar. Att inte fler artiklar hittats skulle kunna bero på 

att intresset för att undersöka effekten av hörselrelaterad information riktad till barn och 

ungdomar inte är tillräckligt stort. Även problematiken med att utvärdera effekten av 

interventioner på attityd, beteende och kunskap kan vara en bidragande faktor. Sökningarna 

kunde ha gjorts i fler databaser, exempelvis i databasen PsycINFO. En annan orsak till 

begränsningen av artiklar kan vara sökorden som eventuellt kunde ha utökats.  

Litteratursökningen är möjligen bristfällig. Behavioral change är ett sökord som kunde ha 

ingått i sökningarna. Kunskap relateras till education och information men finns inte med som 

eget sökord, knowledge. I efterhand inser författarna att detta sökord kunde ha ingått. 

Författarna valde att använda de etablerade begreppen attityd och beteende. Synonymer till 

dessa begrepp kunde ingått i sökningen vilket författarna insett i efterhand och detta kan ha 

begränsat antalet artiklar. Referenslistorna i studierna kunde ha granskats för att få tips på 

sökord och därigenom kunde eventuellt fler relevanta studier hittats.  

Författarnas ambition var att enbart använda artiklar i litteraturstudien som var etiskt 

granskade. Sökningarna resulterade i nio användbara artiklar för denna studies syfte. På grund 

av detta begränsade antal inkluderades studier utan etisk granskning. Fyra artiklar av nio var 

etiskt granskade. I en studie framgick det att kontrollgruppen fick ta del av informationen från 

interventionen efter att studien var avslutad. I en annan studie fick kontrollgruppen inte ta del 

av informationen på grund av att det planerades långsiktliga uppföljningar av denna studie 

vilket gjordes 16 år senare.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om hörselrelaterad information har någon effekt på 

attityd, beteende och kunskap hos barn och ungdomar.  

Resultatet av litteraturstudien visade att sju av nio artiklar tyder på att hörselrelaterad 

information riktad till barn och ungdomar haft effekt på attityd, beteende och/eller kunskap. 

Fem studier hade som syfte att undersöka om hörselrelaterad kunskap ökar efter 

interventionerna, fyra av dessa uppgavs haft effekt. I åtta studier var en del av syftet att 

undersöka beteendeförändring efter interventionerna. En beteendeförändring var exempelvis 

om användandet av hörselskydd i bullriga miljöer ökade. Sex av dessa fann en effekt. Tre 

studier hade som målsättning att undersöka attitydförändringar efter interventionerna och 

effekt sågs i alla tre. Även om merparten av studierna påvisar effekter av interventionerna 

förefaller det finnas anledning att ifrågasätta dessa resultat.  

Att mäta vilken effekt en intervention har på attityd, beteendeförändringar och kunskap är 

komplicerat vilket motiverar frågan om studierna verkligen kan påvisa att interventionerna 

haft effekt? I studierna av Knobloch och Broste (1998), Weichbold och Zorowka (2003, 2007) 

och Griest et al. (2007) berörs begreppen attityd, beteende och kunskap i olika omfattning 

dock redovisas inga definitioner på begreppen. I studierna av Dell och Holmes (2012), 

http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Shawna+M+Dell&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.noiseandhealth.org/searchresult.asp?search=&author=Alice+E+Holmes&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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Chermak et al. (1996), Martin et al. (2013), Marlenga et al. (2011) och Taljaard et al. (2013) 

redovisas inga definitioner på dessa begrepp. Detta gör det svårt att bedöma om innebörden av 

begreppen är densamma i alla artiklar.  

I studierna beräknades effekt som en statistiskt säkerställd skillnad mellan kontrollgrupp och 

interventionsgrupp. I de studier som endast innefattade interventionsgrupp jämfördes 

signifikant skillnad före och efter interventionen.  

Det har inte gått att fastställa att vissa typer av interventioner har haft bättre effekt än andra. 

Även om interventionerna innehåller liknande komponenter är de utformade på olika sätt. Se 

Tabell 3 för interventioner. Interventionerna har följts upp efter olika lång tid med hjälp av 

enkäter. Studierna vänder sig till skolelever i olika åldrar vilket tas upp senare i diskussionen. 

Att jämföra resultaten blir därför mycket svårt på grund av dessa skillnader. 

 Något som kan påverkat resultatet är vilken typ av intervention som använts, efter hur lång 

tid uppföljningen skett och hur enkäterna utformats.  

Alla interventioner visade sig ha effekt förutom PROjectEAR. Det finns anledning att ställa 

sig frågan vad detta kan det bero på. I studierna framkommer det att detta projekt delvis liknar 

de andra interventionerna vad gäller information, praktiska övningar och hörselbevarande 

strategier. Exakt vilken information som delgivits är oklart eftersom det inte förklaras i detalj. 

För att mer specifikt ta reda på vad PROjectEAR innehåller har information om denna 

kampanj eftersökts genom sökmotorn Google, utan resultat. Frågan är om det kan bero på 

något annat än interventionerna? Exempelvis enkäternas utformning eller innehåll.                

För att mäta effekt på attityd, beteende och kunskap efter interventionerna har studierna 

använt sig av enkäter. Attityd bör mätas före och direkt efter ett interventionstillfälle för att 

kunna mäta en eventuell attitydförändring som ett resultat av interventionen (Henerson et al. 

1987).  Att mäta beteende är svårare och mer komplext och är något som bör göras vid 

upprepade tillfällen för att kunna avgöra om beteendeförändringen är ihållande (Rydén & 

Stenström, 2008). Weichbold och Zorowka (2007) nämner svårigheterna med att mäta 

beteende. Att jämföra enkäter före och efter en intervention kan ge en viss inblick av effekten 

men ger inte tillförlitliga resultat på beteendeförändringar som beror på interventionen. Att 

mäta kunskap med hjälp av enkäter är inte heller helt oproblematiskt. Oavsett vilka variabler 

som ska mätas är reliabilitet och validitet viktigt. Reliabilitet innebär att resultatet av en 

mätning blir detsamma vid upprepade mätningar. Om enkätfrågorna innehåller svåra ord som 

barnen/ungdomarna inte förstår eller om instruktionerna är bristfälliga kan detta leda till 

missuppfattningar och därmed låg reliabilitet. Validitet innebär att mätinstrumentet mäter det 

som det är avsett att mäta. Exempelvis ska en enkät innehålla rimliga frågor som är relevanta 

för undersökningen (T.ex. Forsberg & Wengström, 2013; Trost, 2012).  

I en enkät kan frågorna tolkas på olika sätt av respondenterna. Det kan även vara så att 

människor inte alltid svarar ärligt på enkätundersökningar. En orsak kan vara att de svarar 

som de tror att de borde eller som det förväntas av dem, exempelvis att de svarar att de tänker 

skydda sin hörsel i större utsträckning än de egentligen har för avsikt att göra. Detta kan leda 

till att enkätunderökningar inte blir tillförlitliga (T.ex. Angelöw & Jonsson, 2000; Oskamp, 

1991). 

Alla enkäter innehåller frågor som är relevanta till studiernas syften men i de flesta studier 

mäts flera variabler i samma enkät, vilket inte är optimalt för utvärdering. Studierna har 

använt olika enkäter vars uppbyggnad inte redovisas utförligt i alla studier. Två studier har 

använt färdiga enkäter som använts tidigare inom detta område men modifierat dem. Det 

http://pediatrics.aappublications.org/search?author1=Barbara+Marlenga&sortspec=date&submit=Submit
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redogörs inte vad som har ändrats, hur mycket som ändrats och det framkommer inte heller 

orsaken till förändringen. Enligt Trost (2012) är utformning av enkäter viktigt för resultatet, 

hur man ställer frågor, i vilken ordning frågorna kommer och om svarsalternativ erbjuds eller 

vilken typ av svarsalternativ som ges.  

Vissa frågor har utformats på ett ledande sätt, detta kan eventuellt påvisa ett bättre resultat av 

studien än om frågorna utformats mer neutralt. I de studier där det finns både kontrollgrupp 

och interventionsgrupp jämförs enkätsvaren och visar ändå på en signifikant skillnad mellan 

grupperna trots dessa ledande frågor.               

Nedan följer tre exempel från en uppföljningsenkät där frågorna var utformade av författaren 

och vände sig till 9 - 10 åringar: 

Fråga: ”Vilket av följande kan göra att det ringer i öronen?   

Svarsalternativ: a) springa? b) använda öronproppar? c) dansa? eller d) buller?” 

Fråga: ”Du sitter på en matematiklektion och det är väldigt tyst, använder du hörselskydd för 

att skydda dig från bullret?  

Svarsalternativ: a) Ja b) Nej”   

Fråga: ”Ett sätt att skydda din hörsel när du är på diskotek är att:  

Svarsalternativ: a) sitta ner och lyssna på musiken? b) höja volymen? c) gå utomhus så att 

dina öron får en paus? d) Ställa dig närmare högtalaren?” 

Frågor av denna typ kan sannolikt leda till att missvisande svar ges dels på grund av det är få 

svarsalternativ och dels för att det är relativt lätt för respondenten att identifiera ”rätt” 

alternativ. Detta skulle felaktigt kunna visa att interventionen är effektfull. 

Uppföljningsenkäten fylldes i en vecka efter interventionen och respondenterna fyllde i 

samma frågor före som efter interventionen. 

Nedan följer ett exempel ur en annan studies enkät som också vände sig till 9 - 10 åringar: 

Fråga: ”Vilket av följande är ett bra sätt att skydda din hörsel vid starkt ljud?  

Svarsalternativ: Gå därifrån? Dra ned volymen? Vänja öronen vid starkt ljud genom att 

lyssna länge? Försöka undvika starkt ljud? Stoppa bomull i öronen? eller Använda 

öronproppar?”  

Resultatet av båda dessa enkäter visade att interventionerna var effektfulla. Exemplet från den 

andra enkäten innehåller dels fler alternativ men också svarsalternativ som inte är lika 

självklara. Målgruppen för enkäterna var barn mellan 9 och10 år, således har åldersfaktorn 

ingen betydelse i jämförelsen mellan de två enkäterna eftersom de är anpassade för samma 

åldersgrupp.  

Uppföljningsenkäter har fyllts i efter olika lång tid. Vissa fylldes i redan en vecka efter 

interventionerna och visade på effekt men eftersom det inte skedde någon uppföljning i ett 

senare skede kan de inte säkert identifiera någon långsiktlig effekt. Vad gäller attityd är det 

önskvärt att mäta effekten så snart som möjligt efter interventionen men vad gäller kunskap 

och beteende bör man sträva efter att följa upp det i ett senare skede. Det går inte att avgöra 

beteendeförändringar vid endast ett uppföljningstillfälle nära inpå en intervention utan bör 

göras vid upprepade tillfällen för att säkerställa ett ändrat beteende(Rydén & Stenström, 

2008). Några av studierna efterfrågade respondenternas intentioner vad gäller framtida 
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hörselbevarande beteenden och redogjorde för att interventionerna hade effekt gällande 

beteende. I samband med detta uttalar de sig om beteendeförändringar som egentligen ännu 

inte ägt rum.  

Interventionen PROjectEAR som inte visade på någon effekt följdes upp ett år efter 

kampanjen. Vissa interventioner som visade på effekt följdes upp redan efter en vecka. Hur 

skulle resultatet sett ut för dessa interventioner om de hade följts upp ett år senare? Hade de 

kunnat påvisa en bestående effekt? 

I kontrast till detta följdes en intervention upp 16 år senare och efter denna långa tid visade 

fortfarande interventionsgruppen signifikant skillnad gällande hörselrelaterad kunskap och 

hörselbevarande beteenden gentemot kontrollgruppen. Kan man med säkerhet säga att detta 

berodde på interventionen som gavs så många år tidigare? Möjligen kan andra faktorer spelat 

en avgörande roll som exempelvis senare inhämtad kunskap om hörselprevention eller om 

man har ett yrke där hörselskyddsanvändning är ett krav.  

Tidsaspekten kan vara en viktig faktor att ta hänsyn till. Information kan eventuellt lättare 

hållas kvar i minnet en vecka efter en intervention i jämförelse med ett år efteråt. När man lärt 

sig något nytt kan det fungera som inspirationskälla till ändrat beteende under en tid. Det är 

lätt att återgå till gamla vanor om informationen inte hålls uppdaterad (K. Rågsjö, personlig 

kommunikation, 11 mars, 2014). 

Interventionerna riktade sig till olika åldersgrupper. Har ålder någon betydelse för 

mottaglighet för information? I samtliga studier som visade sig ha effekt var deltagarna yngre. 

Griest et al. (2007) studie visade sig ha effekt gällande fjärdeklassare men inte på 

sjundeklassare. Studierna av Weichbold och Zorowka (2003, 2007) där deltagarna var lite 

äldre visade inte heller på någon effekt. Finns det faktorer som inte utreds i enkäterna vilka 

skulle kunna ha påverkat detta resultat? I flera av studierna tar författarna upp grupptryck som 

en variabel som inte utreds och påpekar att det är önskvärt att i framtida studier undersöka hur 

mycket barn och ungdomar påverkas av detta (T.ex. Griest et al. 2007, Weichbold & 

Zorowka, 2007). Grupptryck är en faktor som man bör ha i åtanke när det gäller riskbeteende. 

Detta kan leda till att ungdomar utsätter sig för risker för att accepteras av andra (Dumas, Ellis 

& Wolfe, 2012). Det kan anses som mesigt att inte vilja lyssna på stark musik eller använda 

hörselskydd. Musik spelar ofta en central roll i de miljöer som ungdomar vistas i som till 

exempel diskotek, fritidsgårdar och det ökande användandet av mp3-spelare.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att hörselhälsa är något som hamnar i skymundan 

trots ökade hörselproblem hos människor i samhället. Föreningar som AMMOT och 

organisationer som Hörselskadades riksförbund arbetar aktivt för att lyfta hörselrelaterade 

frågor i samhället. Idag debatteras ofta hälsofrågor som rör fetma, rökning, sola solarium och 

vikten av att motionera. Författarna efterfrågar en samhällsdebatt för att hörselrelaterade 

problem ska hamna på agendan och bli en diskuterad och belyst samhällsfråga. Även svenska 

studier som kan användas för att utforma interventioner som verkar för att förändra barn och 

ungdomars attityd och beteende gällande höga ljudnivåer och skyddandet av hörseln är 

önskvärda. Författarna ser gärna att standardiserade interventioner tillsammans med 

uppföljningsenkäter skulle ingå i skolundervisningen i framtiden.  
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8. Slutsats 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om interventioner med hörselrelaterad information 

har någon effekt på attityd, beteende och kunskap hos barn och ungdomar i skolåldern (6-18 

år). 

 

Olika interventioner har använts för att delge barn och ungdomar hörselrelaterad information.  

Även om flertalet studier rapporterar effekt av interventionerna är det inte möjligt att dra 

någon entydig slutsats. Detta beror på att olika interventionstyper har använts och att de har 

följts upp efter olika lång tid. Ett annat problem är att begreppen attityd, beteende och 

kunskap inte definieras i studierna, dessutom har effekt visat sig vara problematisk att mäta.  
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