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Sammanfattning:  
Bakgrund: Musiker utsätts för höga ljudnivåer vid exempelvis repetitioner och framträdanden 
som kan leda till olika hörselsymptom. För musiker är det problematiskt att använda hörselskydd 
bland annat eftersom klangfärg och tonbildning kan försvinna vilket i sin tur leder till att 
musikern inte hör sitt musikaliska uttryck. 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka Musikhögskolestudenters och musikgymnasieelevers 
attityder till stark musik samt att jämföra med ett tidigare insamlat datamaterial (Landälv, 
Malmström & Widén, 2013). Det tidigare insamlade datamaterialet inriktar sig på gymnasieelever 
med blandade studieinriktningar. 
Metod: Genom en enkätundersökning på Musikhögskolestudenter, musikgymnasieelever samt ett 
tidigare insamlat datamaterial (Landälv, Malmström & Widén, 2013) undersöktes attityder till 
stark musik.  
Resultat: Inga könsskillnader i attityder till stark musik och hörselskyddsanvändning fanns hos 
grupperna. Gymnasieelever med blandade studieinriktningar hade mest positiv attityd till stark 
musik och använde hörselskydd i lägre utsträckning. Musikhögskolestudenter hade mest negativ 
attityd till stark musik och använde hörselskydd i högre utsträckning. Attityder hade störst 
korrelation till hörselskyddsanvändningen i jämförelse med hörselsymptom.  

Sökord: attityder till stark musik, hörselskydd, tinnitus och ljudöverkänslighet. 
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1. Bakgrund 

Det är vanligt att musiker utsätts för höga ljudnivåer vid exempelvis repetitioner och 

framträdanden vilket kan leda till hörselnedsättning, tinnitus och andra hörselrelaterade 

problem såsom ljudkänslighet och ljudtrötthet (Janson, 2006). Eftersom musiker vill höra 

ljudkällan ses yrket som speciellt jämfört med andra yrkesverksamheter. I de flesta andra 

yrken önskar man tvärtom att bli av med ljudkällan som ses som en oönskad bieffekt, till 

exempel maskinbuller i en industriverksamhet (Arbetsmiljöverket, 2014d). 

    Oönskat ljud benämns ofta som buller (Arbetslivsinstitutet, 2004). Ibland är buller bara 

störande men ofta är det även skadligt. Förutom hörselproblem kan buller även bidra till 

sömnstörningar, stress, huvudvärk och förhöjt blodtryck (Naturvårdsverket, 2013). Enligt 

Arbetsmiljöverket (2003) kan buller även försämra prestationen och göra arbetsuppgifter 

svårare att genomföra. Statistik visade att år 2010 anmäldes 930 bullerrelaterade 

arbetssjukdomar i Sverige.  
    Även önskade ljud är skadliga för hörseln om de blir för starka. Hörseln tar alltså inte 

hänsyn till om det är önskad stark musik på mp3-spelaren eller oönskat buller från en maskin. 

Vid musiklyssnande vänjer sig hörseln efter ett tag och då är det lätt att höja volymen utan att 

reflektera kring det. På konserter kan det vara svårt att ha kontroll över ljudkällan men att inte 

stå bredvid högtalare och att använda hörselskydd rekommenderas (Arbetslivsinstitutet, 

2004). 
    För musiker är det särskilt viktigt att skydda hörseln eftersom det är av stor vikt att ha en 

normal hörselfunktion för yrket (Arbetsmiljöverket, 2014a). 
    Uppskattningsvis lider 50 000 människor av Sveriges befolkning av tinnitus. Vissa hör det 

endast när det är riktigt tyst runtomkring medan andra hör det hela tiden. För cirka 100 000 

individer i Sverige är tinnitus så allvarligt att kvaliteten på deras dagliga liv påverkas negativt. 

Många får sömnproblem och koncentrationssvårigheter av tinnitus (Andersson, 2000). 

    Tinnitus definieras som ”en upplevelse av ljud i frånvaro av yttre stimulering.” (Andersson, 

2000, s.11). Ofta är det ringande, tjutande eller brusande ljud som finns ständigt för dem som 

har tinnitus. Det finns några kända och många okända orsaker till tinnitus. De vanligaste 

kända orsakerna är att tinnitus kommer i samband med hörselnedsättning och bullerskada. 

Andra faktorer som visat sig påverka tinnitus är exempelvis felaktigt bett, Mèniéres sjukdom 

och ljudkänslighet (Andersson, 2000). 

    Enligt Andersson (2000) gjorde Heller och Bergman år 1953 ett experiment, där de bad 

personer utan tinnitus att gå in i ett ljudisolerat rum och skriva ner vad de hörde. De kom fram 
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till att över 90 % upplevde någon form av ljud, även där var brummande, brusande och 

ringande vanligast förekommande.  

   Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2005:16) får arbetstagarna inte vistas på sin arbetsplats utan 

hörselskydd i mer än 8 timmar/dag om den dagliga bullerexponeringen är 80 dB(A)1 eller 

högre. Arbetsgivaren är skyldig att bedöma risken med buller som arbetstagarna utsätts för. 

Överskrids de gränsvärden2 som gäller har arbetsgivaren skyldighet att se till att hörselskydd 

finns och används på arbetsplatsen. Liknande regler saknas dock för musiker.  

   Arbetsmiljöverket (AFS 2005:16) uppger att bullerexponeringen på ett diskotek är 75 dB(A) 

för de som arbetar där. Om hörseln utsätts för höga ljudnivåer kan det leda till temporär 

hörselnedsättning och då kan ljud upplevas som dämpade. Hörseln återhämtar sig oftast inom 

24 timmar men om ljud upplevs som dämpade efter några dygn eller veckor kan det vara ett 

tecken på bullerskada. Ljudöverkänslighet, även kallat hyperacusis, är ytterligare ett symptom 

som kan uppkomma i samband med hörselnedsättning och bullerskada. Det innebär att ljud av 

måttlig intensitet upplevs som obehagligt starka (Arbetsmiljöverket, 2014b). Ett annat 

symptom som buller och starka ljud kan medföra är ljudförvrängningar som innebär sämre 

kvalitet på ett tydligt hörbart ljud. Detta kan vara särskilt besvärligt för musiker eftersom de 

behöver höra sitt musikaliska uttryck så bra som möjligt (Arbetsmiljöverket, 2014c). 

    Arlinger, Hagerman och Ytterlind (2001) beskriver i sin bok Ljuv musik och öronproppar, 

som är riktad till bland annat musiker och musiklärare, att starka ljud på låga frekvenser kan 

påverka känselsinnet vilket för många är en positiv upplevelse. Många musiker motiveras 

därför att musicera på hög volym.  

    . Att lyssna på stark musik kan resultera i hörselskada och därmed kan viktiga aspekter av 

det som musiker arbetar med försämras, till exempel förmågan att urskilja orenheter och att 

uppfatta tonhöjder. Arlinger et al. (2001) nämner också att det för många musiker är känsligt 

att tala om dålig hörsel, eftersom de inte vill framstå som sämre musiker. Detta kan vara en av 

orsakerna till att musiker inte vill använda hörselskydd. Något som också gör användningen 

av hörselskydd problematisk hos musiker är att de vill höra ljudkällan, till skillnad från till 

exempel industriarbetare som vill undvika buller. 

    Arlinger et al. (2001) menar att de flesta hörselskydd dämpar ljud mer i diskanten än i 

basen. Även specialgjorda hörselskydd för musiker med dämpningsfilter kan förvränga 

ljudbilden för hörselskyddsanvändaren. Andra alternativ för att förebygga hörselskador är 

                                                           
1 dB(A) är ett vägningsfilter A enligt standarden SS-EN 61672-1. Med den logaritmiska enheten decibel (AFS 
2005:16). 
2 Gränsvärde är ett värde som inte får överskridas (Arbetsmiljöverket, 2005). 
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skärmar av plexiglas eller ljudabsorberande material som ”bygger in” det starka ljudet. 

Speciallösningar där hörselskydd är fästa vid stolarnas nackstöd förekommer, musikerna lutar 

sig då tillbaka när de inte spelar för att komma ifrån ljudet. Trots alla lösningar är det i 

slutänden viktigt för en musiker att höra musiken. Klangfärg och tonbildning är två mycket 

viktiga komponenter för en musikers musikaliska uttryck. För att kontakten, 

kommunikationen och återkopplingen mellan musikern och instrumentet ska fungera väl 

behöver musikern höra bra. Hör musikern inte sitt instrument ordentligt blir det svårt att 

framföra musiken, vilket kan leda till frustration och stress. 

    De främsta orsakerna till att musiker väljer att avstå från att använda hörselskydd är enligt 

Arlinger et al. (2001) svårighet med att höra rätt toner, intonation, klangfärg, puls och rytmik. 

Andra faktorer är att uppfattandet av tonhöjder försvåras samt svårighet att urskilja 

variationen mellan svagare och starkare partier i musiken. 

    I en studie av Tjärnström (2012) intervjuades sex musiker bland annat om ljudnivåer och 

musikupplevelser. Samtliga respondenter svarade att musiken måste ha en ”viss” stark 

ljudnivå för att den ska ge en upplevelse. En av respondenterna led av tinnitus men tyckte 

ändå ljudnivån inte bör vara så svag att han inte rycks med och lever sig in i musiken. En 

annan fråga handlade om huruvida musikerna musicerade med eller utan hörselskydd. Tre av 

musikerna hade en hörselskada och de använde hörselskydd. De andra tre hade inte någon 

hörselskada och berättade att de kände sig distanserade från musiken när de använde 

hörselskydd och valde därför att avstå.  

    Det finns flera teorier och modeller som används för att förklara beteende och 

beteendeförändring. Exempelvis har Theory of reasoned action, Theory of planned behaviour 

och Health belief model använts för att förklara hur hälsoriskbeteende kan förändras till att bli 

mer hälsoorienterat beteende (Rutter & Quine, 2002). Theory of reasoned action (Fishbein & 

Ajzen, 1975) förklarar att den största påverkan på individens beteende är den egna avsikten att 

utföra något. Individens egen motivation avgör hur mycket ansträngning personen är villig att 

göra för ett visst beteende. Theory of planned behavior är senare utvecklad av Ajzen (1991) 

och beskriver hur attityden till ett visst beteende, subjektiva normer och upplevd 

beteendekontroll tillsammans inverkar på en individs beteende. Rosenstock (1966) utvecklade 

Health belief model för att förklara hälsobeteendet hos en individ. Han hade en teori att en 

sjukdom eller en försämrad hälsa ofta leder till att en individ förändrar sitt beteende. Det finns 

variabler enligt Rosenstock (1966) som ingår i Health belief model och en av dessa variabler 

är individens psykologiska beredskap att vidta särskilda åtgärder. Den andra variabeln är den 

utsträckning en viss handling upplevs göra nytta vad gäller att minska hotet mot hälsan. 
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Samtidigt som individen kan se fördelar med att agera hälsofrämjande kan individen samtidigt 

tycka att det finns nackdelar som väger tyngre och därmed inte ändra sitt hälsobeteende. 

Dessutom nämner Rosenstock (1966) begreppet ”Cues to action” som innebär att man kan 

hitta ledtrådar till varför en individ har ett visst beteende. Exempelvis kan individen själv 

drabbas av ohälsa till följd av ett riskfyllt beteende och får då en ”tankeställare”, därefter 

ändrar individen sitt beteende. Ett exempel som Rosenstock (1966) nämner är att 

sannolikheten för att använda bilbälte höjdes om individen själv varit med om en trafikolycka 

eller kände någon som varit det.  

    Attityder uppfyller olika funktioner hos individen (Angelöw & Jonsson, 2000). Försvar, 

självkänsla och behovet att uttrycka värderingar är några av dessa funktioner. 

Attitydbegreppet brukar delas upp i tre olika komponenter inom den socialpsykologiska 

forskningen. Den första komponenten är tanke- eller kunskapskomponenten. Där handlar det 

om själva idéerna och föreställningarna som en individ har för exempelvis en situation eller 

ett speciellt objekt. Den andra komponenten riktar sig mot vilka känslor individen har mot 

objektet i fråga. Den sista komponenten i attitydbegreppet är handlingskomponenten där 

själva beredskapen för att handla på ett visst sätt i förhållande till den aktuella situationen, 

beaktas. Det är viktigt att skilja på attityd och beteende, en individ kan utrycka en attityd men 

behöver nödvändigtvis inte bete sig på samma sätt. Ett exempel är politiker som ibland säger 

en sak men handlar på ett annat sätt.  Det som också kan påverka attityder är den aktuella 

situationen. En individ som inte tycker om kokt lax men är bortbjuden på middag där det 

serveras just kokt lax skulle med stor sannolikhet ändå äta laxen vid det tillfället. Rädslan att 

avvika från gruppens åsikter kan göra att individen bortser från sin attityd (Angelöw & 

Jonsson, 2000). 

    För att förklara en individs attityd till en stark musik menar Widén (2008) att alla positiva 

aspekter som musik bidrar till bör beaktas. Musik kan vara ett medel för att slappna av, höja 

stämningen eller att koppla bort vardagliga problem för en stund. Dessa positiva aspekter 

skulle kunna vara förklaringen till att individer har en positiv attityd till stark musik (Widén, 

2008). 

   Laitinen (2005) undersökte musikers attityder till hörselskydd, och på vilka villkor 

hörselskydd används. Undersökningen gjordes på fem stora klassiska orkestrar i 

Helsingforsregionen och totalt var 196 personer med i studien. Resultatet visade att musiker 

med hörselskada valde att använda hörselskydd i större utsträckning än de utan hörselskada. 

Endast 2 % av musikerna utan hörselskada använde hörselskydd och 12 % av de musiker med 

hörselskada använde hörselskydd. De flesta musiker som använde hörselskydd gjorde det för 
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att de var rädda för att få hörselnedsättning och tinnitus eller för att inte förvärra en redan 

befintlig tinnitus och hörselnedsättning. Andra ville undvika smärta i öronen och minska 

risken för uttröttning av hörseln. Laitinen (2005) undersökte även faktorerna till varför många 

musiker valde att inte använda hörselskydd.  Faktorer som prestationsproblem, svårt att höra 

andra spela, att hörselskydden var obekväma, att hörselskydden var svåra att applicera och 

kommunikationssvårigheter var de vanligaste orsakerna.  

    Kähäri, Zachau, Eklöf, Sandsjö och Möller (2003) undersökte hörsel och hörselrubbningar 

mellan rock- och jazzmusiker. Resultatet visade att hörselnedsättning och tinnitus var 

betydligt vanligare bland män och att kvinnor hade bättre hörsel i diskantområdet (3-6 kHz). 

En studie av Widén, Holmes och Erlandsson (2006) pekar på att det finns könsskillnader i 

frågan om attityder till stark musik och buller. Studien baserades på 382 unga personer mellan 

17-26 år från Sverige och USA. Kvinnor var mer positiva till att använda hörselskydd. Unga 

män var mer positiva till buller och musik som spelas på en hög ljudnivå. Normer, 

värderingar och attityder är några av de faktorer som kan förklara varför det finns 

könsskillnader. Enligt Widén, Holmes och Erlandsson (2006) finns det troligtvis ett normativt 

hälsoideal i dagens samhälle där män ska vara starka, kompetenta och friska och gärna ta 

risker för att bevisa sin manlighet. En individ som inte klarade av ljudnivån och använde 

hörselskydd skulle associeras som svag. Däremot kan det finnas en föreställning om att 

kvinnor ska vara försiktiga, känsliga, sårbara och ta hand om sig själva. Dessa normativa 

förväntningar på könsrollen skulle kunna förklara varför kvinnor oftare använder hörselskydd 

än män (Widén, Holmes & Erlandsson, 2006). 

    Lood, Petersén och Sjögren (2008) undersökte om det fanns några könsskillnader hos 

musiker i relation till om de använde hörselskydd eller inte. De gjorde en enkätundersökning 

på 256 musiker och deras resultat visade att män alltid eller oftast använde hörselskydd i 

högre grad än kvinnor vid musikutövandet. Åldern på deltagarna redovisades inte men i denna 

undersökning verkade mönstret för musiker vara tvärtom än hos normalpopulationen som 

Widén, Holmes och Erlandsson (2006) grundade sina resultat på. 

    Landälv, Malmström och Widén (2013) jämförde attityder till stark musik hos 

gymnasieungdomar med blandade studieinriktningar. Attityden jämförs i relation till olika 

självupplevda hörselsymptom samt med avseende på variabler såsom norm, risktagande och 

riskmedvetenhet. Resultatet visade att buller och hörselrelaterade symptom är vanligt bland 

ungdomar. De enda av tio hörselrelaterade symptom som undersöktes i studien och bidrog 

signifikant till variation i attityder till stark musik, var permanent tinnitus och ljudkänslighet. 

Hörselsymptomen förklarade dock endast 15,9 % av variationen i attityder. När författarna 
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även la till faktorerna norm, risktagande och riskmedvetenhet förklarades 48 % av variationen 

i attityder. 

    Hellqvist (2002) redovisar attityder till ljudmiljöer där det spelas stark musik på 316 

ungdomar i åldrarna 15-20 år. I studien deltog 62 musikelever och 254 icke-musikelever. 

Hellqvist (2002) beskriver att de flesta ungdomar inte skyddar sig mot höga ljudnivåer men 

fler musikelever än icke-musikelever skyddar sig. Flickor var mer angelägna att skydda 

hörseln än pojkar. Fler musikelever hade fått information om hörseln och riskerna med hög 

ljudvolym än icke-musikelever men totalt sett ansåg sig de flesta ungdomarna ha för lite 

kunskap om detta.  

    Enligt kontakt med Musikhögskolan vid Örebro universitet får alla 

Musikhögskolestudenter ta del av en föreläsning som handlar om hörselhälsa. Det innebär en 

halvdag och behandlar områden som tinnitus, örats fysiologi och förebyggandet av 

hörselskador. 

 

2. Motivering till studien  
Tidigare studie av Landälv, Malmström och Widén (2013) jämförde attityder till stark musik 

hos gymnasieelever med blandade studieinriktningar. Därför ansågs det relevant att göra en 

liknande undersökning för att kunna jämföra om attityder till stark musik skiljer sig hos 

gymnasieeleverna med blandade studieinriktningar, elever med musikinriktning och 

högskolestudenter med musikinriktning.  

3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka Musikhögskolestudenters och musikgymnasieelevers 

attityd till stark musik samt att jämföra med ett tidigare insamlat datamaterial (Landälv, 

Malmström & Widén, 2013). Det tidigare insamlade datamaterialet inriktar sig på 

gymnasieelever med blandade studieinriktningar. 

3.1 Frågeställningar  

1) Finns det könsskillnader i attityder till stark musik? 

2) Finns det könsskillnader i användning av hörselskydd? 

3) Är det någon skillnad i attityder till stark musik hos de tre grupperna? 

4) Använder Musikhögskolestudenterna hörselskydd i större utsträckning än 

musikgymnasieeleverna och gymnasieeleverna med blandade studieinriktningar? 
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5) Finns det ett samband mellan ljudöverkänslighet, permanent tinnitus, attityder till stark 

musik och användning av hörselskydd?  

 

4. Metod 

4.1 Urval 

Det första urvalet bestod av totalt 163  

Musikhögskolestudenter i åldrarna 21-33. Medelåldern för Musikhögskolestudenterna var 24 

år.  

    Datainsamlingen genomfördes på Örebro universitets Musikhögskola. Totalt var det 21 

som svarade, vilket betyder att 142 (87,1 %) personer inte svarade på enkätundersökningen. 

Könsfördelningen var 11 kvinnor (52,4 %) och 10 män (47,6 %)  

    Det andra urvalet bestod av totalt 37 gymnasieelever med musikinriktning i åldrarna 15-19, 

där var medelåldern 17 år. Datainsamlingen genomfördes på en gymnasieskola i Örebro län 

och alla respondenter besvarade enkäten. Könsfördelningen var 24 kvinnor (64,9 %) och 13 

män (35,1 %). Dessa två undersökningar jämfördes med ett tidigare insamlat datamaterial 

bestående av 242 gymnasieelever (Landälv, Malmström & Widén, 2013) med blandade 

studieinriktningar i åldrarna 15-19 år, även där var medelåldern 17 år. Könsfördelningen var 

108 kvinnor (44,6 %) och 132 män (54,5 %). Två personer i studien uppgav inte sitt kön (0,8 

%). 

 

4.2 Mätinstrument 

Första sidan av enkäten är ett missivbrev (Bilaga 1 och 2). Enkätstudien riktar sig till både 

Musikhögskolestudenter och musikgymnasieelever, därför finns två missivbrev. Deltagarna 

fick information om studiens syfte, frivilligt deltagande och att resultaten kommer behandlas 

konfidentiellt. Deltagarna fick här möjlighet att ge sitt informerade samtycke. 

Själva enkäten bygger på frågor och 23 påståenden från bland annat två olika mätinstrument 

(Bilaga 3, sida I av II). 

Ett av mätinstrumenten är en modifierad version av Youth Attitude to Noise Scale (Tabell 1) 

(Landälv, Malmström & Widén, 2013). Youth  
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Attitude to Noise Scale är särskilt inriktat på att mäta 

ungdomars attityder till stark musik. Det andra är ett 

mätinstrument om barriärer som handlar om upplevda 

hinder med att använda hörselskydd. Påstående 23 har 

lagts till i efterhand för att mäta om det finns någon 

skillnad på de som fått information och de som inte hade 

fått information gällande attityden till nyttan av 

information.  

   Till alla påståenden finns en femgradig ordinalskala 

med svarsalternativen Tar helt avstånd ifrån, Tar delvis 

avstånd ifrån, Tveksam, Instämmer och Instämmer helt, 

där Tar helt avstånd ifrån kodas som 1 och Instämmer 

helt kodas som 5.    

    Enkäten inleds med två demografiska frågor, kön och 

ålder.  

 

Tredje frågan Har du någon gång fått information om hur buller kan skada hörseln? syftar till 

att senare mäta attityden till förebyggandet av hörselskada. Enkäten (Bilaga 3, sida II) 

fortsätter därefter med frågor kring hörselstatus. I frågan om permanent tinnitus Har du själv 

permanent tinnitus som pågår 24 timmar om dygnet kodades Ja som 1 och Nej som 2. 

Därefter får deltagarna svara hur många gånger på en månad de utsätts för hög musik samt 

hur länge. Även hur ofta hörselskydd används efterfrågas och svaret angavs i procent. Hög 

procent tyder på en hög utsträckning av hörselskyddsanvändning.  

   De nio sista frågorna handlar om självupplevda hörselsymptom med fem svarsalternativ, 

Aldrig 0% av gångerna, Sällan Mindre än 25% av gångerna, Relativt ofta ca: 50% av 

gångerna, Ofta ca 75% av gångerna och Alltid 100% av gångerna, där Aldrig kodades som 1 

och Alltid som 5. Crobach’s alpha var 0,75 för alla påståenden mellan 1-11, dock hade 

påstående nummer 5 låg total korrelation med övriga påståenden i instrumentet (0,091) och 

valdes därför att exkluderas från instrumentet. Crobach’s alpha steg då till 0,85 och tyder på 

att påståendena mäter samma sak. En summavariabel konstruerades av dessa 10 påståenden 

och användes senare för vidare analyser efter det att summavariabeln bedömdes vara 

approximativt normalfördelad (medelvärde och median sammanföll nästan helt). 

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 

23 Attityden till information 

Tabell 1 Ämnesöversikt av påståenden i 
enkäten 
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4.3 Tillvägagångssätt 

Via telefonkontakt på Musikhögskolan i Örebro tilläts utdelning av enkäterna i 

Musikhögskolestudenternas postfack. Därefter hade respondenterna tre och en halv dag på sig 

att besvara enkäterna. Utanför lärarnas kontor i Musikhögskolan placerades en box där de 

besvarade enkäterna lades. Efter ett stort bortfall vid första insamlandet utökades 

insamlingsdagarna med en vecka och även personlig insamling på Musikhögskolan utfördes. 

Alla Musikhögskolestudenter fick två påminnelsemejl för att uppmärksamma enkäterna i 

deras postfack. Till slut var antalet respondenter på Musikhögskolan 21.  

    Den andra insamlingen ägde rum på Alléskolan i Hallsberg och missivbrevet anpassades 

för musikgymnasieelever. Efter mejlkontakt med rektorn på Alléskolan tilläts 

enkätundersökningen på plats och 37 musikelever från olika årskurser deltog. Besöket tog 

ungefär två timmar. 

   En enkätundersökning på gymnasieelever med blandade studieinriktningar fanns tillgänglig 

på Örebro universitet och har utformats av Landälv, Malmström och Widén (2013).  

 

4.4 Bearbetning och analys 

Vid inkodning och analys användes statistikprogrammet IBM SPSS version 20.0 Windows. 

Höga poäng på enkäten indikerar en positiv attityd. Alla frågor som mättes reversibelt, det vill 

säga låga poäng indikerar en positiv attityd, kodades om innan vidare statistisk bearbetning av 

materialet gjordes. Musikhögskolestudenterna var få till antalet och därför fanns det inte nog 

med variation i denna grupp för att normalfördelning i beroende variabeln (exempelvis 

attityder till stark musik) skulle uppnås. Vidare var det stora skillnader i antalet personer som 

ingick i respektive grupp. Av dessa båda anledningar valdes icke parametrisk statistik för 

analys av skillnader och samband. För att besvara frågeställning ett och två användes Mann 

Whitney U-test. Vid frågeställning tre och fyra användes Kruskal Wallis-test. En 

korrelationsmatris kunde utföras med hjälp av Spearmans’rho för att besvara frågeställning 

fem. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet på frågeställningarna 1-5. 

 

1) Finns det könsskillnader i attityder till stark musik? 

Resultatet visade inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnors 

attityder till stark musik (Mann-Whitney U = 8237,000; p>.102. N=273). 

 

2) Finns det könsskillnader i användning av hörselskydd? 

Det fanns ingen statistiskt signifikant könsskillnad i användning av hörselskydd 

(Mann-Whitney U = 10791,500; p>,675. N=298). 

 

3) Är det någon skillnad i attityder till stark musik hos de tre grupperna? 

 

Tabell 2 Översikt av antal individer (N), medelvärde (m), standardavvikelse (Sd),  

               och medelrangsumma (mean rank) för Kön och Grupp. 

  Attityder Hörselskyddsanvändning 

 

Kön (Samtliga) 

Män 

Kvinnor 

 

m (Samtliga) 

N 

 

155 

143 

             

m                 Sd       mean rank 

 

 3,39           0,69             144,49 

 3,22           0,74             128,88                                       

                                                      

 3,31           0,72             136,69 

m                    Sd      mean rank 

 

3,48              13,02            147,62                  

2,77                6,65            151,53 

                         

3,13               9,84             149,58 

Grupp 

Gymnasieelever med 

blandade studieinriktningar 

Gymnasieelever med 

musikinriktning 

Musikhögskolestudenter 

 

m (Samtliga)                     

 

242 

 

37 

 

21 

             

 

3,45             0,65            153,04 

 

3,01             0,61            101,19 

 

2,24             0,58             34,43 

 

2,90             0,61              96,22              

 

2,39                11,19          127,06 

 

5,89                6,30            240,74 

 

6,67                2,80            261,62 

 

4,98               6,76             209,81 
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Det visade sig vara en statistiskt signifikant skillnad i attityder till stark musik hos de 

tre grupperna (Chi-Square = 49,207; p<.001. N=275). Gymnasieelever med blandade 

studieinriktningar hade högst mean rank (Tabell 2) och hade mer positiv attityd till 

stark musik än de andra grupperna. Musikhögskolestudenterna hade mer negativ 

attityd till stark musik än de andra.  

 

4) Använder Musikhögskolestudenterna hörselskydd i större utsträckning än 

musikgymnasieeleverna och gymnasieeleverna med blandade studieinriktningar? 

Resultatet visade en statistiskt signifikant skillnad (Chi-Square= 106,106; p<.001. 

N=300) och Musikhögskolestudenterna hade högst mean rank (Tabell 2). Detta 

betyder att Musikhögskolestudenterna använde hörselskydd i större utsträckning än de 

andra grupperna. Gymnasieelever med blandade studieinriktningar hade lägst mean 

rank och använde hörselskydd i lägre utsträckning av grupperna.  

 

5) Finns det ett samband mellan ljudöverkänslighet, permanent tinnitus, attityder till 

stark musik och användning av hörselskydd?  

För att undersöka detta gjordes en korrelationsmatris (Tabell 3), som visade att 

samtliga variabler korrelerade signifikant sinsemellan. Ljudöverkänslighet korrelerade 

svagt positivt med hörselskyddsanvändning, ljudöverkänslighet påverkade alltså 

användningen av hörselskydd i liten utsträckning (N=296). Permanent tinnitus 

korrelerade svagt negativt med användningen av hörselskydd vilket också betyder att 

hörselskydd användes i något större utsträckning (eftersom permanent tinnitus 

kodades 1 för ja och 2 för nej) om individen upplevt permanent tinnitus (N=299).  

Attityder till stark musik hade störst korrelation till hörselskyddsanvändning i 

undersökningen, måttligt negativ korrelation (N=275). Detta tyder på att personer med 

en negativ attityd till stark musik använder hörselskydd i större utsträckning än de 

med positiv attityd till stark musik. Attityder till stark musik korrelerade svagt negativt 

med ljudöverkänslighet vilket innebär att ju mer ljudöverkänslig man var desto sämre 

attityd till stark musik hade man, men tendensen var svag (N=272). Resultatet visade 

att de som inte hade erfarenhet av tinnitus hade en något mer positiv attityd till stark 

musik, eftersom permanent tinnitus hade ett svagt positivt samband med attityder till 

stark musik (N=274). Det fanns ett svagt negativt samband mellan ljudöverkänslighet 

och permanent tinnitus, det vill säga att det finns en svag tendens att personer med 

ljudöverkänslighet också har permanent tinnitus (N=295). 
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** = p < 0,01        ***= p < 0,001 

 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med arbetet var att genom en enkätundersökning samla in material bland 

Musikhögskolestudenter för att kunna jämföra med ett tidigare insamlat datamaterial på 

gymnasieelever med blandade studieinriktningar (Landälv, Malmström & Widén, 2013). En 

kontakt på Örebro Musikhögskola informerade att varje enskild Musikhögskolestudent (totalt 

163) hade ett eget postfack i Musikhögskolan. Detta ansågs som en smidig och tidseffektiv 

lösning på hur utdelningen av enkäterna skulle ske. Efter några dagar låg majoriteten av 

enkäterna fortfarande kvar i Musikhögskolestudenternas postfack, endast sju enkäter hade 

besvarats. Det stora bortfallet berodde på ouppmärksammade enkäter eftersom ingen 

Musikhögskolestudent hade valt att aktivt markera att de inte vill delta i enkätundersökningen 

(Bilaga 3). Insamlingstiden förlängdes därför en vecka och påminnelser och information om 

enkätundersökningen skickades ut via mejl. Även personlig insamling på Musikhögskolan 

ägde rum. Många av Musikhögskolestudenterna har undervisning ensamma (”en och en”) 

med läraren och därför ansågs det som mindre effektivt att utföra enkätundersökningen på 

undervisningstid. Istället för att dela ut enkäterna i postfack skulle en metod kunna varit att 

undersöka om enkäterna möjligtvis kunnat delas ut i samband med en undervisning, där 

många studenter närvarade.   Eftersom enkäterna redan var utplacerade i postfacken och 

Musikhögskolestudenterna hade fått information om dessa via mejl ändrades inte 

insamlingsmetoden vid det läget. Musikhögskolestudenternas uppmärksamhet försökte därför 

fångas genom att gå runt i korridorer och caféet på Musikhögskolan. Besöken upprepades sju 

 Hörselskyddsanvändning  Attityder till 
stark musik 

Ljudöverkänslig Permanent 
tinnitus 

Hörselskyddsanvändning  -,544*** ,177** -,160** 

Attityder till stark musik   -,226*** ,225*** 

Ljudöverkänslig    -,205*** 

Permanent tinnitus     

Tabell 3 Korrelationsmatris mellan hörselskyddsanvändning, attityder 

till stark musik, ljudöverkänslighet och permanent tinnitus. 
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dagar vid olika tidpunkter. Vid besöken vistades endast ett fåtal av Musikhögskolestudenterna 

i Musikhögskolan och därför avslutades den metoden. Efter tre veckor av enkätinsamling i 

Musikhögskolan var resultatet 21 ifyllda enkäter. 

Trost (2013) beskriver att ju större urval desto större sannolikhet finns det att undersökningen 

är representativt för population. Kostnader och tid beskrivs ibland som hinder för urvalet och 

tiden var problemet vid enkätinsamlingen på Musikhögskolan. På grund av dessa svårigheter 

togs ett beslut att även gymnasieungdomar med musikinriktning skulle vara med i 

enkätundersökningen. Efter telefonkontakt med rektorerna på sju gymnasieskolor ansåg de 

flesta att de redan ställt upp på tillräckligt många enkätundersökningar och tackade därför nej. 

Några tackade nej på grund av tidsbristen på schemat för eleverna. Det åttonde försöket på 

Alléskolan i Hallsberg tackade ja, men eftersom gymnasieeleverna hade skollov för tillfället 

fick enkätinsamlingen vänta en vecka. Vid besöket på gymnasieskolan i Hallsberg deltog alla 

musikelever i enkätundersökningen, totalt 37 stycken. 

    Det problematiska med denna enkätundersökning var insamlingen eftersom det var svårt att 

påverka Musikhögskolestudenternas deltagande.  Tiden för insamlingen var begränsad och 

därför var det nödvändigt att prova enkätinsamlingen på en annan grupp. En lärdom av detta 

är hur viktigt det är med planering av hur en insamling ska utföras och att även ha en 

reservplan för tillvägagångssättet om insamlingen skulle misslyckas. 

    I enkäten omformulerades de frågor på sista sidan som innefattar ”… diskotek, konserter 

eller pubar” till ”hög musik”. Omformuleringen skulle även ske i resten av enkäten men detta 

missades.  Åldern på deltagarna i enkätundersökningen var både under och över 18 år och 

därför ansågs det vara större chans att respondenterna varit utsatta för hög musik än att de 

besökt krogen, där 18 år oftast är en åldersgräns. Detta kan ha varit orsaken till att påstående 

nummer 5 hade låg total korrelation med övriga frågor i instrumentet. Formuleringen verkar 

dock inte påverkat resultatet på de andra frågorna som innefattade ”… diskotek, konserter 

eller pubar”. 

   Formuleringen av frågan Ungefär hur länge utsätts du för hög musik … (ange i timmar) var 

problematisk eftersom frågan visade sig vara tolkningsbar. En del respondenter svarade i antal 

timmar per gång och några svarade det totala antalet timmar per månad. Ett exempel på hur 

frågan kunde ha formulerats är Ungefär hur länge utsätts du för hög musik … (ange i timmar 

per månad).  

    Har du någon gång fått information om hur buller kan skada hörseln syftade till att senare 

mäta attityder till förebyggandet av hörselskada. Frågan användes dock inte eftersom det 

endast var två personer som svarade att de inte fått information. Det ansågs kunna ge en skev 
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bild att jämföra 2 svar mot 56 svar. I och med detta valdes även påstående 23 bort Jag anser 

att det är viktigt med information om hur buller kan skada hörseln. Påståendet fanns med för 

att mäta om det fanns någon skillnad på de som fått och de som inte fått information gällande 

attityden till nytta av information. 

6.2 Resultatdiskussion 

Könsskillnader i attityder till stark musik samt hörselskyddsanvändning behandlas i 

frågeställning ett och två. Tidigare forskning har visat att det finns könsskillnader och 

beroende på vilken målgrupp forskningen riktat in sig på skiljer sig resultaten. 

    I Loods, Peterséns och Sjögrens (2008) undersökning av musiker var män mer angelägna 

att använda hörselskydd än kvinnor. Widéns, Holmes och Erlandssons (2006) studie påvisade 

tvärtom att hos normalpopulationen var kvinnor mer positiva till att använda hörselskydd, 

medan män hade en mer positiv attityd till stark musik. Vår undersökning stödjer inte denna 

forskning eftersom resultatet inte visar någon könsskillnad gällande vare sig 

hörselskyddsanvändningen eller attityder till stark musik. Lood et al. (2008) redovisar inte 

åldern men med tanke på att deltagarna är musiker förmodas att de är äldre eftersom musiker 

är ett yrke. Ett antagande är att deltagarnas ålder har påverkat resultaten. Attityder till stark 

musik kan skilja sig mellan åldersgrupperna eftersom äldre personer har mer erfarenhet än 

unga personer och kanske även ett mognare tankesätt. 

   I studien av Widén et al. (2006) är åldern på deltagarna 17-26 år, vilket är likt deltagarnas 

medelålder i vår studie. I detta fall skulle kulturella skillnader kunna vara orsaken till skilda 

resultat.  

   Hellqvist (2002) beskriver att de flesta ungdomarna i hennes studie (15-20 år) inte skyddade 

sig mot höga ljudnivåer men att könsskillnader fanns i fråga om användning av hörselskydd. 

Flickor var mer angelägna att skydda hörseln än pojkar. Åldern på deltagarna i Hellqvists 

(2002) studie och deltagarna i denna studie var snarlik och här skulle tiden för när 

undersökningarna genomfördes kunna ses som en förklaring till skillnader i resultatet. 

Samhällets normer, värderingar och attityder kan vara annorlunda idag än för tolv år sedan 

och därmed kan könsskillnaderna eventuellt suddats ut. Slumpen kan också ha påverkat 

resultatet. 

    Bland grupperna i denna studie hade gymnasieelever med blandade studieinriktningar mest 

positiv attityd till stark musik, vilket kan eventuellt förklaras av kvaliteten på informationen 

de fått om hur stark musik påverkar hörseln. Hellqvist (2002) nämner att fler musikelever än 

icke-musikelever får information om hörseln. Musikhögskolestudenterna får enligt en kontakt 
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på Örebro universitet en halvdag med information om hörseln.  

   Vissa studier visar att information har effekt på individen medan andra studier talar för att 

information inte har någon effekt. Folmer (2003) hänvisar till ett flertal studier som har 

utvärderat effekten av hörselbevarande program i gymnasieskolor och visat att elevernas 

medvetenhet kring hur buller påverkar dem förbättrades avsevärt.  

   Weichbold och Zorowka (2003) redogör att gymnasieelevers hörselskyddsanvändning 

studerats före och efter en informationskampanj om hörsel. Resultatet visade att 

informationskampanjen inte tillförde något då användningen av hörselskydd var oförändrad 

hos gymnasieeleverna. På grund av skilda resultat i forskningen kring effekten av information 

kan ingen slutsats om huruvida information påverkar individers attityder dras.  

   Frågan som syftade till att mäta vilka som fått och inte fått information kan eventuellt 

utvecklas i senare studier. Våra respondenter besvarade endast om de fått eller inte fått 

information och detta tillförde egentligen inte mycket eftersom det finns många andra 

aspekter att ta hänsyn till. Det skulle kunna vara en fördel att precisera vad som menas med 

information eftersom olika individer kan tolka frågan på olika sätt. En individ kan tolka en 

varningsskylt för buller som information, medan en annan individ kanske fått en veckas 

föreläsning om buller. Ett förslag är att respondenterna får skriva ett fritextsvar med vad för 

information de fått.  

    Något som även skulle kunna påverka attityder till stark musik är egna erfarenheter. Jessen 

och Orregård (2010) såg att äldre tenderade att vara mer hälsomedvetna än yngre. Deras 

studie fokuserar visserligen på hälsomedvetenheten kring kost men ändå skulle en liknelse till 

vår studie eventuellt kunna ses. Musikhögskolestudenterna hade en högre snittålder än de 

andra grupperna och har troligtvis mer/längre erfarenhet av starka ljud än gymnasieeleverna. 

Åldern och de egna erfarenheterna skulle alltså kunna förklara anledningen till att 

Musikhögskolestudenterna har mer negativ attityd till stark musik än de andra grupperna.  

    I frågeställning fyra undersöktes om Musikhögskolestudenterna använde hörselskydd i 

större utsträckning än musikgymnasieeleverna och gymnasieeleverna med blandade 

studieinriktningar. Resultatet visade att Musikhögskolestudenterna använde hörselskydd i 

högre utsträckning. Detta anses vara ett logiskt samband vid jämförande med resultatet i 

frågeställning tre, ju mer negativ attityd till stark musik desto mer benägen verkar man vara 

att använda hörselskydd. Musikhögskolestudenterna med mest negativ attityd till stark musik 

använde hörselskydd i högre utsträckning och gymnasieeleverna med blandade 

studieinriktningar hade mest positiv attityd och använde tvärtemot hörselskydd i lägre 

utsträckning.  
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    Samband mellan ljudkänslighet, tinnitus, attityder till stark musik och användning av 

hörselskydd visades i frågeställning fem. Latinens (2005) resultat visar att personer med 

hörselskada använde hörselskydd i större utsträckning än personer utan hörselskada. Även 

Tjärnström (2012) visade att fler personer med hörselskada än utan använde hörselskydd. 

Vidare kan Health Belief Model (Rosenstock, 1966) ge en förklaring att en sjukdom eller 

försämrad hälsa ofta kan leda till att en individ förändrar ett hälsoriskbeteende till att bli mer 

hälsoorienterat. Vår korrelationsmatris (Tabell 3) visade att alla fyra variabler korrelerade 

signifikant med varandra. Dock var det svaga korrelationer mellan samtliga variabler utom 

attityder till stark musik och hörselskyddsanvändning som hade en måttlig negativ 

korrelation. Vårt resultat visar en tendens att personer med permanent tinnitus eller 

ljudöverkänslighet verkar ha mer negativ attityd till stark musik, vilket i sin tur ökar chansen 

att de använder hörselskydd. Rosenstock (1966) menade att individer som får en 

”tankeställare” ändrar sitt beteende. Personer som inte har haft några hörselsymptom skulle 

kunna vara mindre aktsamma att skydda hörseln eftersom de inte fått någon ”tankeställare”. 

Det är möjligt att personer förnekar eller inte förstår att hörselsymptom kan drabba dem och 

därmed används inte hörselskydd i samma utsträckning.  

   Att attityder till stark musik blir mer positiv för dem som inte upplevt hörselsymptom känns 

logiskt. Dock var det svaga korrelationer med hörselsymptomen i vår studie, vilket lämnar 

utrymme för att det finns andra faktorer som är av större vikt vid förklaringen av attityder till 

stark musik och hörselskyddsanvändning. 

   Landälv et al. (2013) fann att endast permanent tinnitus och ljudöverkänslighet bidrog 

signifikant till förklaringen av attityder till stark musik. Det visade att de psykologiska 

variablerna norm, risktagande och riskmedvetenhet var mycket viktigare vid förklaringen av 

attityder till stark musik än självupplevda hörselsymptom. Detta är något som inte undersökts 

vidare i denna studie, men skulle kunna vara förslag för framtida forskning. Framför allt med 

tanke på alla låga korrelationer mellan variablerna som undersökts i denna studie. Det hela 

talar för att det bör finnas andra faktorer som kan förklara variationen i attityder och därmed 

med sannolikhet användning av hörselskydd. 

7. Slutsatser 

1. Det fanns inga könsskillnader i attityder till stark musik. 

2. Det fanns inte heller könsskillnader i användning av hörselskydd. 

3. Gymnasieelever med blandade studieinriktningar hade mer positiv attityd till stark 

musik. Musikhögskolestudenterna hade mer negativ attityd stark musik 
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4. Musikhögskolestudenterna använde hörselskydd i större utsträckning än de andra 

grupperna. Gymnasieelever med blandade studieinriktningar använde hörselskydd i 

minst utsträckning av grupperna. 

5. Alla fyra variabler, ljudöverkänslighet, permanent tinnitus, attityder till stark musik 

och användning av hörselskydd, korrelerade signifikant med varandra. Dock var det 

svaga korrelationer mellan samtliga variabler utom attityder till stark musik och 

hörselskyddsanvändning som hade en måttlig korrelation. 

 

Dessa slutsatser kan ses som tentativa och vidare forskning av vad som påverkar attityder till 

stark musik hos individer behövs. 
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Attityder till stark musik 

Örebro våren 2014 
Till Musikstudenter på Musikhögskolan vid Örebro universitet. 

Vi är två studenter från Örebros universitet som studerar till Audionomer. Vi ska precis starta 

vårt examensarbete i form av en enkätstudie och vi behöver nu er hjälp. 

Syftet med enkätundersökning är att undersöka musikstudenters attityder till stark musik. Det 

finns inga rätt eller fel svar. Ifyllandet av enkäten tar ca 10 minuter. 

Det är viktigt att du självständigt fyller i enkäten så att stämmer med din uppfattning. Skulle 

det uppstå frågor under tiden du fyller i enkäten vill vi gärna att du hör av dig till oss. 

Personuppgifter efterfrågas inte i enkäten, endast ditt kön och din ålder. Data kommer att 

presenteras på gruppnivå vilket innebär att enskilda individers svar ej kan identifieras. Efter 

avslutad undersökning arkiveras enkäterna på Örebro universitet. Datamaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

Medverkan i undersökningen är frivillig och du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan.  

Resultatet kommer att bearbetas statistiskt och kan komma att användas i forskning. Om du är 

intresserad av att läsa den sammanställda uppsatsen, maila oss på någon av nedanstående 

adresser. 

Vi skickar totalt ut 162 enkäter och vi hoppas kunna få tillbaka så många besvarade enkäter 

som möjligt. Vi är väldigt tacksamma för er hjälp! 

Inlämning sker senast fredag den 7 februari, i en låda utanför lärarnas kontor  M3304 

Med vänliga hälsningar  

Dijana Trifkovic, Dijana.91@hotmail.com 

Sofia Karlsson, Sofiakarlsson9010@hotmail.com 

Handledare Stephen Widén  

Docent, psykologi, forskningsassistent vid institutet för handikappvetenskap. 

Hälsoakademien, Örebro universitet 

E-post: stephen.widen@oru.se 

Telefon: 019-303 68 
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mailto:Sofiakarlsson9010@hotmail.com
mailto:stephen.widen@oru.se
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Attityder till stark musik 

Örebro våren 2014 

Till musikelever i Örebro län. 

Vi är två studenter från Örebros universitet som studerar till Audionomer. Vi ska precis starta 

vårt examensarbete i form av en enkätstudie och vi behöver nu er hjälp. 

Syftet med enkätundersökning är att undersöka musikelevers attityder till stark musik. Det 

finns inga rätt eller fel svar. Ifyllandet av enkäten tar ca 10 minuter. 

Det är viktigt att du självständigt fyller i enkäten så att stämmer med din uppfattning. 

Personuppgifter efterfrågas inte i enkäten, endast ditt kön och din ålder. Data kommer att 

presenteras på gruppnivå vilket innebär att enskilda individers svar ej kan identifieras. Efter 

avslutad undersökning arkiveras enkäterna på Örebro universitet. Datamaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

Medverkan i undersökningen är frivillig och du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan.  

Resultatet kommer att bearbetas statistiskt och kan komma att användas i forskning. Om du är 

intresserad av att läsa den sammanställda uppsatsen, maila oss på någon av nedanstående 

adresser. 

Vi är väldigt tacksamma för er hjälp! 

 

Med vänliga hälsningar  

Dijana Trifkovic, Dijana.91@hotmail.com 

Sofia Karlsson, Sofiakarlsson9010@hotmail.com  

Handledare Stephen Widén  
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Hälsoakademien, Örebro universitet 
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Jag är:  Kvinna  Man  
 

Hur gammal är du? ……………………….. 

Har du någon gång fått information om hur buller kan skada hörseln?  Ja  Nej 
 Vet ej 

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

 Tar helt avstånd 
från 

Tar delvis 
avstånd från 

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 lagar och regler 
kring ljudnivåer överallt där musik 
spelas offentligt. 

     

7. Höga ljudvolymer är en 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 jag tycker 
om. 

     

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

     

23. Jag anser att det är viktigt med 
information om hur buller kan 
skada hörseln. 

     

 

 

 

 

 

 

Var god vänd sida! 
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1) Vet du om personer i din närhet fått problem med sin hörsel på grund av hög musik? 
   
Ja  Nej 

 

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

Ja   Nej  

 

3) Har du av en 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 utsätts du för hög musik?................................................................(ange antal ggr). 

1b) Ungefär hur länge utsätts du för hög musik?........................................................................................(ange  i timmar). 

1c) Om du gör en bedömning av hur ofta du använder hörselskydd när du utsätts för hög musik, ungefär hur många procent av gångerna 
använder du hörselskydd? 

0% - 10% - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100%               Utsätts aldrig för hög musik  

 Aldrig 

0% av  

gångerna 

Sällan  

Mindre än  

25% av 
gångerna 

Relativt ofta 

ca: 50% av 
gångerna 

Ofta 

ca: 75% 

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 utsatt 
för hög musik? 

     

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

     

3. Har du upplevt att du varit lomhörd efter det att du varit 
utsatt för hög musik? 

     

4. Har du blivit orolig på grund av att du varit lomhörd efter 
att du varit utsatt av hög musik? 

     

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 utsatt för hög musik? 

     

 

Tack för din medverkan! 
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