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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Studier visar att hörselskador kan uppstå till följd av yttre påfrestningar så som 

exponering av buller och kraftiga tryckförändringar. Fallskärmshoppare exponeras för bägge 

dessa faktorer, vilket skulle kunna innebära en ökad risk för att utveckla hörselskador. Trots 

detta är området mycket sparsamt studerat. En ökad kunskap inom området medför att 

eventuella behov av preventiva åtgärder kan identifieras. 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av upplevda hörselbesvär hos 

fallskärmshoppare, samt om det finns något samband mellan upplevda hörselbesvär och antal 

hopp, användning av öronproppar eller akustiska höjdvarnare.  

 

Metod: Studien genomfördes i form av en kvantitativ tvärsnittsstudie. En webbenkät 

skickades ut till samtliga aktiva fallskärmshoppare med registrerad e-postadress i två 

fallskärmsklubbar i Mellansverige. Totalt 244 fallskärmshoppare deltog i studien 

(svarsfrekvens 47,6 %).  

 

Resultat: Hörselrelaterade besvär i form av hörselnedsättning, tinnitus och smärta/obehag i 

öronen förekom hos 20-30 % av de studerade fallskärmshopparna. Det fanns däremot inga 

statistiskt signifikanta samband mellan upplevda hörselbesvär och antal fallskärmshopp, 

användning av öronproppar eller användning av akustiska höjdvarnare. Andelen som uppgav 

att de upplevde svårigheter att höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer var högre 

bland de studerade fallskärmshopparna jämfört med en åldersmatchad population i SCB:s 

befolkningsundersökning.  

 

Slutsats: Inga samband mellan antal fallskärmshopp och hörselrelaterade besvär kan ses, men 

resultatet tyder på att fallskärmshoppare upplever hörselnedsättning i större utsträckning 

jämfört med övriga befolkningen. Vidare studier krävs för att med säkerhet kunna avgöra om 

fallskärmshoppning innebär en risk för att utveckla hörselskador.  

 

Nyckelord: Hörselskador, bullerorsakade hörselskador, barotrauma, fallskärmshoppning, 

prevention.   



ABSTRACT 
Background: Studies have shown that hearing loss can be caused by environmental factors 

like noise and changes in the pressure. Skydivers are exposed to several risk factors for 

hearing impairment, but there is a lack of studies investigating hearing loss among skydivers. 

More knowledge among the phenomena is needed to identify potential need of preventive 

work.  

 

Aims: The aim of the study was to investigate the prevalence of self-perceived hearing 

symptoms among skydivers. The study also examined the relationship between self-perceived 

hearing symptoms and the use of earplugs and audible altimeters. 

 

Methods: The study was executed as a quantitative cross-sectional study. Webb-based 

questionnaires were sent out to all skydivers with registered e-mail in two skydiving clubs in 

Sweden. A total of 244 skydivers were studied (response rate 47.6 %) 

 

Results: Hearing symptoms such as hearing loss, tinnitus and ear pain was found in 20-30 % 

of the skydivers. The proportion who experienced difficulty in hearing was higher among the 

skydivers than an age-matched population from a SCB survey. However, no statistically 

significant correlations between self-perceived hearing symptoms and number of parachute 

jumps, use of earplugs or use of audible altimeters were found. 

 

Conclusion: No relationship between amount of skydiving and hearing symptoms could be 

found, but the results indicate that hearing loss is more common among skydivers compared 

to the general population. Further studies are required to investigate if skydivers are in risk of 

developing hearing loss.  

 

Keywords: Noise-induced hearing loss (NIHL), barotrauma, skydiving, prevention.  
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BAKGRUND 

Hörselorganet och hörselskador 
Hörselskador kan yttra sig på olika sätt beroende på vilken del av hörselorganet som är 

drabbat. De kan vara medfödda, ett resultat av åldersförändringar samt orsakade av 

miljöfaktorer eller annan yttre påverkan. Hörselskador i den ljudförande delen av 

hörselorganet, dvs. yttre hörselgången, trumhinnan och mellanörat, kallas ledningsfel eller 

konduktiv hörselnedsättning. Denna typ av hörselskada kan uppstå vid skador eller 

deformationer på exempelvis trumhinnan eller något av hörselbenen. Den vanligaste formen 

av hörselskada uppstår dock i innerörat, på öronsnäckan samt i nervtrådarna som leder till 

hjärnstammen, och kallas sensorineural hörselnedsättning. Sensorineural hörselnedsättning 

uppstår oftast på grund av åldersförändringar, men kan även ses som följd av 

bullerexponering. I sällsynta fall kan även skador på hörselnerven, som leder signaler från 

hörselsnäckan till hjärnan, uppstå. Hörselnedsättning är det vanligaste symtomet vid en skada 

eller patologisk förändring på hörselorganen, men även andra symptom som tinnitus samt 

ljudöverkänslighet förekommer (SBU, 2003).  

 

Enligt en undersökning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB, 2014) uppger 17,9 % av den 

svenska befolkningen i åldern 16-110 år att de har en hörselnedsättning. Skillnaden mellan 

olika åldersgrupper är dock stor, från 6,7 % i åldersgruppen mellan 16-24 år till c:a 50% i 

åldersgruppen 85+. Se tabell 1.  

  



7	  
	  

Tabell 1. Antal personer och andel av befolkningen och som upplever att det har en hörselnedsättning i olika 

åldergrupper.  

Ålder Antal hörselskadade Andel hörselskadade 

16-24 76 000 6,7 % 

25-34 85 000 7,4 % 

35-44 140 000 11,0 % 

45-54 187 000 15,4 % 

55-64 281 000 23,3 % 

65-74 264 000 27,6 % 

75-84 232 000 40,0 % 

85-110 152 000 50,3 % 

 

Källa: SCB (2014), Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 

Bullerorsakade hörselskador 
Vid exponering av kraftigt ljud kan en tillfällig hörselnedsättning uppstå, ibland kombinerat 

med en kortvarig känsla av lock för örat eller övergående susningar. Om exponeringen sker 

tillräckligt frekvent kan den leda till permanenta skador på hörselorganen, oftast i form av 

skador på hårcellerna i innerörat, med andra ord sensorineurala hörselskador. Dessa 

permanenta skador kan yttra sig som hörselnedsättningar, ljudöverkänslighet, tinnitus samt 

olika typer av förvrängd ljudupplevelse, vilket kan innebära en stor påfrestning för den 

drabbade i det vardagliga livet. Risken för att utveckla dessa problem till följd av 

bullerexponering i vardagen anses vara mycket liten vid ljud under 85 dB, medan risken ökar 

markant vid exponering av högre ljudnivåer. Den huvudsakliga skademekanismen bakom 

bullerorsakade hörselskador tros vara den metabola stress som höga ljudnivåer orsakar. Denna 

metabola stress leder till bildande av fria radikaler, vilket resulterar i skador på hårceller i 

örat, försämrat blodflöde till viktiga delar i hörselorganet samt rubbad nervsignalering 

(Argliner, 2013).  

 

Bullerorsakade hörselskador hos yrkesgrupper som utsätts för mycket buller, t.ex. 

industriarbetare, är ett fenomen som har studerats i stor omfattning världen över. Studier har 

visat på ett tydligt samband mellan hörselskador och exponering av buller eller annat oljud i 
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arbetslivet. Hörselskadorna korrelerar även med antalet år av bullerexponering (Mostaghaci et 

al., 2013; Hong, 2005). Exponering av höga ljudvolymer i arbetslivet innebär även en ökad 

risk för att utveckla åldersrelaterad hörselnedsättning, som framförallt manifesteras som 

svårigheter att uppfatta de höga frekvenserna. (Fransen et al., 2008). Denna typ av 

åldersrelaterade hörselnedsättning kan i många fall förebyggas genom reducering av 

bullerexponering i yngre dagar (Rosenhall, 2001).  

 

En studie som undersökt hörseln hos flygplanspersonal i Norge visar att även denna 

yrkesgrupp lider av bullerrelaterade hörselnedsättningar i större utsträckning än vad vad som 

framgår vara normalvärdet hos befolkningen i övrigt, där normalvärdet baseras på uppgifter 

från databasen ISO 7029 som tar hänsyn till ålderns inverkan på hörseln (Wagstaff & Årva, 

2009; SS-EN ISO 7029, 2000). Även Fitzpatrick (1988), som tittat på hörselnedsättning hos 

militärpiloter, visar att förekomsten av sensorineural hörselnedsättning ökar med antalet 

flygningar. Ålderns inverkan på hörsel visade sig i denna studie vara mindre betydelsefull än 

antalet flygtimmar. Studier visar även att personer som arbetar med underhåll och service av 

flygplan utsätts för bullernivåer som enligt Arbetsmiljöverket (2015) kan orsaka hörselskador. 

(Smedje, Lundén, Gärtner, Lundgren & Lindgren, 2011). 
 

Kraftiga tryckförändringar och barotrauma 
En ytterligare miljöfaktor som kan påverka hörseln är kraftiga tryckförändringar. Den 

hörselpåverkan som uppstår vid tryckförändringar är oftast övergående, men kan bli 

permanent. Även i de fall hörseln blir helt återställd efter en kraftig tryckförändring kan detta 

innebära ett slitage på hörselorganen, vilket i sin tur kan göra att man blir mer känslig för 

likande påfrestningar i framtiden (Hörselskadades riksförbund, 2014).  

 

Tryckförändringar manifesteras bland annat i flygplan. När ett flygplan sjunker, sjunker även 

trycket i mellanörat i förhållande till trycket i omgivningen och hörselgången. Allt eftersom 

tryckskillnaden blir större buktar trumhinnan inåt. (Basu, 2006). Om örontrumpeten inte 

klarar av att utjämna tryckskillnaden uppstår ett barotrauma som ses i form av en patologisk 

påverkan på trumhinnan. Denna påverkan kan orsaka smärta, hörselnedsättning, lockkänsla 

samt i vissa fall även perforation av trumhinnan (Mirza & Richardson, 2005). I och med att 

det framför allt är trumhinnan som riskerar att skadas är de skador som uppstår vid denna typ 

av exponering framförallt av konduktiv art (SBU, 2003). Hörselrelaterade besvär orsakat av 

tryckförändringar ses även i en studie gjord på flygplansresenärer, som visar att majoriteten 
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av resenärerna (84 %) upplever besvär från hörselorganen i samband med flygturer. Hela 86 

% av resenärerna anser dessutom att ytterligare information om hur man kan förebygga dessa 

besvär skulle vara önskvärt (Mitchell-Innes, Young, Vasiljevic & Rashid, 2014).  

En metod som studerats i syfte att förhindra hörselrelaterade besvär i samband med 

tryckförändringar är användning av öronproppar. Jumah, Schlachta, Hoelzl, Werner och 

Sedlmalier (2010) har studerat effekten av särskilda tryckutjämnande öronproppar i 

tryckkammare på personer som uppger att de besväras av hörselrelaterade besvär i samband 

med flygturer. Användning av tryckutjämnade öronproppar visar sig i denna studie reducera 

hastigheten av tryckförändringen i den yttre hörselgången, samt minskar smärtupplevelsen. 

Enligt Klokker, Versterhauge och Jansen (2005) bidrar tryckutjämnade öronproppar dock inte 

med något ytterligare skydd mot tryckförändringar jämfört med vanliga öronproppar och 

innebär inte heller något skydd mot barotrauma.  

Fallskärmshoppning 
Fallskärmshoppning är en sport där utövarna frekvent vistas både i och runt flygplan. För att 

utföra ett fallskärmshopp krävs det att fallskärmshopparen flygs upp till en viss höjd, 

vanligtvis 4000 meter. Detta tar mellan 25-30 minuter och görs vanligtvis med mindre 

flygplanstyper som är mycket bullriga. Under det fria fallet utsätts fallskärmshopparen även 

för vindhastigheter mellan 200-500 km/h, vilket innebär en ytterligare ljudexponering. 

Dessutom utsätts fallskärmshopparen även för mycket hastiga förändringar i lufttrycket. Dels 

under tiden i flygplanet, dels under det fria fallet p.g.a. den höga vertikala hastigheten mot 

jorden (Westman & Björnstig, 2005).  

 

Enligt Gutovitz et al. (2008) ökar trycket i mellanörat markant under ett fallskärmshopp. 

Samma studie visar även att symptom från hörselorganen så som smärta, lockkänsla och 

hörselnedsättningar förekommer hos fallskärmshoppare i det akuta skedet efter ett hopp, men 

något samband mellan graden av tryckökning och symptombilden kan inte ses. Även Lynch 

(2014) påpekar att den snabba och kraftiga höjdförändringen som fallskärmshoppare utsätts 

för kan orsaka akuta besvär från hörselorganen så som smärta samt yrsel, vilket i sin tur kan 

påverka fallskärmshopparens bedömnings- och beslutfattningsförmåga under hoppet. Risken 

för att drabbas av ovanstående besvär ökar vid samtidig infektion i de övre luftvägarna, samt 

hos personer med kroniska öron- och luftvägssjukdomar (Lynch, 2014).  
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En risk med fallskärmshoppning är att hopparen som befinner sig i fritt fall saknar en god 

medvetenhet om vilken höjd denne befinner sig på. För att öka höjdmedvetenheten används 

ofta en akustisk höjdvarnare placerad direkt mot örat. Denna höjdvarnare piper när hopparen 

befinner sig vid en eller flera förprogrammerade höjder. För att överrösta det kraftiga buller 

som fartvinden alstrar är pipet väldigt starkt. En vanligt förekommande modell (Protrack 

tillverkad av Larsen & Brusgaard) alstrar en ljudstyrka mellan 110-117 decibel (Larsen & 

Brusgaard, 1999), med andra ord ljudnivåer så höga att de kan orsaka hörselskador 

(Arglinder, 2013).  

Omvårdnadsteoretiskt ramverk 
Så tidigt som på 1800-talet uppmärksammade Florence Nightingale miljöns betydelse för 

hälsan. Nightingale beskriver ohälsa som något som uppstår till följd av negativa 

förhållanden. Sjukdom och ohälsa är enligt henne inga fristående fenomen, utan en reaktion 

på de förhållanden som människan lever i. Olika miljöfaktorer kan rubba kroppens förmåga 

att bibehålla hälsa och välmående och kan därmed leda till ohälsa. Genom att förstå vad 

ohälsa är, samt medvetandegöra vilken betydelse den omgivande miljön har för individens 

välbefinnande kan man till stor del förhindra sjukdom och annan kroppslig skada. 

Grundläggande omvårdnad syftar därför till stor del till att förebygga ohälsa genom att 

undanröja de miljöfaktorer som hämmar kroppens hälsofrämjande funktioner (Nightingale, 

1859).	  Mot bakgrund av Nightingales syn på förhållandet mellan miljö och hälsa, bör 

identifiering av ohälsosamma miljöfaktorer ingå i det preventiva omvårdnadsarbetet, samt ses 

som en betydelsefull del av omvårdnadsforskningen.  

 

Lidande är ett begrepp som beskriver individens upplevelse av något ont. Varje lidande är 

något unikt för varje enskild individ och kan innebära både fysiska, emotionella och 

existentiella påfrestningar. Smärta, obehag, kontrollförlust, isolering eller påtvingad 

utestängning från det vardagliga livet är några faktorer som kan orsaka ett lidande. Cassel 

(1996) beskriver lidandet som något som drabbar människan som en helhet och menar att det 

är människan som lider, inte kroppen. Hörselskador är en vanlig funktionsnedsättning som 

påverkar den drabbades livskvalitet på flera plan och därmed kan innebära ett lidande för 

individen. Studier visar bland annat att personer med hörselnedsättningar upplever större 

svårigheter i det sociala livet än personer med fullgod hörsel, vilket kan visa sig i form av 

social isolering och kommunikationssvårigheter (Dalton, 2003; Mick, Kawachi & Lin, 2014). 

Studier visar även att hörselnedsättning kan innebära en ökad risk för att drabbas av 
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depression. En ytterligare dimension av hörselsskadans inverkan på livskvaliteten är den 

ansträngning som en nedsatt hörsel innebär i sociala situationer (SBU, 2003).  

 

Klinisk och etisk relevans 

Att förebygga ohälsa och lindra lidande är en viktig beståndsdel i sjuksköterskans 

grundläggande kompetens. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning anges även att 

sjuksköterskan ska kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker (Socialstyrelsen, 2005). 

Ett annat ansvarsområde i sjuksköterskans yrkesprofession är att beakta miljöns betydelse för 

hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Att identifiera riskfaktorer för att utveckla 

hörselrelaterade, i syfte att förebygga funktionsnedsättning och lidande, överensstämmer 

därmed med sjuksköterskeyrkets kompetensområde. Prevention mot hörselskador innebär 

utöver humanitära vinster även rent samhällsekonomiska vinster, bland annat relaterat till ett 

minskat behov av hörhjälpmedel och hörselrehabilitering (Rosenhall, 2001).  

Genom att studera huruvida fallskärmshoppning utgör en riskfaktor för att utveckla 

hörselskador ökar sjukvårdens möjlighet att ge sanningsenlig information om vilka risker 

fallskärmshoppning kan innebära när det gäller hörselfunktionen. Detta gör att enskilda 

individer kan ta ställning till vilka risker de är benägna att ta och därmed får en ökad kontroll 

över den egna hälsan.  

Problemformulering 
Genom att identifiera riskfaktorer och riskgrupper för att utveckla hörselbesvär förbättras 

möjligheterna till att förebygga dessa besvär. En ökad medvetenhet om riskfaktorer ökar även 

individers möjlighet till att aktivt ta ställning till och skydda sig mot dessa riskfaktorer. 

Fallskärmshoppare kommer i sin vardag i kontakt med buller, höga ljudnivåer samt snabba 

lufttrycksförändringar; med andra ord flertalet faktorer som kan innebära en ökad risk för att 

utveckla hörselskador. Trots detta är området mycket sparsamt studerat. I denna studie 

studerades därför upplevda hörselbesvär hos svenska fallskämshoppare. Eventuella samband 

mellan hörselpåverkan och användning av öronproppar samt akustiska höjdvarnare har också 

undersökts. 

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av hörselrelaterade problem hos aktiva 

fallskärmshoppare, samt studera eventuella samband mellan hörselrelaterade problem och 

antal hopp, användning av öronproppar och användning av akustiska höjdvarnare. 
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Frågeställningar 
 

1. Hur stor andel fallskärmshoppare upplever hörselbesvär? 

2. Hur stor andel fallskärmshoppare upplever smärta/obehag i öronen i anslutning till 

fallskärmshoppning? 

3. Finns det något samband mellan upplevda hörselbesvär och användning av 

öronproppar? 

4. Finns det något samband mellan upplevda hörselbesvär och användning av akustisk 

höjdvarnare? 

5. Finns det något samband mellan upplevda hörselbesvär och antalet utförda hopp? 

METOD 

Design 
Studien designades som en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv och komparativ ansats. 

Denna typ av design lämpar sig väl till studier som syftar till att undersöka förekomsten av ett 

fenomen vid en viss tidpunkt (Polit & Beck, 2009). 

Urval 
Populationen som studerades bestod av aktiva fallskärmshoppare i Aros och Stockholms 

fallskärmsklubbar. Samtliga aktiva fallskärmshoppare med registrerad e-postadress i 

ovanstående klubbar tillfrågades om deltagande. Urvalet var således ett bekvämlighetsurval 

(Polit & Beck, 2009). Inklusionskriterier var erfarenhet av hopp från minst 4000 meters höjd 

samt debut inom sporten senast år 2014. Valet av dessa inklusionskriterier gjordes för att 

säkerställa en viss grad av exponering av buller och tryckförändring. Hopp från låga höjder 

innebär en lägre exponering än vad som var önskvärt i denna studie. Aros och Stockholms 

fallskärmsklubb valdes eftersom det är två likartade klubbar med stora medlemsantal, som 

båda genomför hopp från 4000 meters höjd. 

Deltagare och bortfall 

Länken till en webbenkät skickades ut till totalt 517 e-postadresser, varav 7 utskick ej nådde 

mottagaren p.g.a. ogiltiga e-postadresser. Svarsfrekvensen uppgick till 47,6%. Det externa 

bortfallet blev således 271 (52,4 %). Två respondenter uppfyllde inte inklusionskriterierna då 

de uppgav att de inte hade utfört hopp från 4000 meters höjd. Totalt antal inkluderade 

respondenter var således 244 (47,2 %). Det totala bortfallet var 273 (52,8 %).  
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Demografi 

Av de inkluderade respondenterna var 176 (72,1 %) män och 68 (27,9 %) kvinnor. 

Medelåldern hos respondenterna var 35,9 år och variationsvidden 19-67 år, 

standardavvikelsen 9,6 år. Medelvärdet för antalet år i sporten var 10,5 år, medianvärdet 7 år, 

standardavvikelsen 10,1 år. Medelvärdet för antalet hopp från minst 4000m var 1003 hopp.  

medianvärdet 400 hopp, standardavvikelsen 1916 hopp. Se tabell 2.  
Tabell 2. Urval i avseende ålder, kön och fallskärmserfarenhet.  

 

Antal Yngst Äldst 
Medel-

ålder 
Median-

ålder 

År i 

sporten 

medel 

År i 

sporten 

median 

Antal hopp 

från 4000m 

medel 

Antal hopp 

från 4000m 
median 

Urval 

(totalt) 244 19 67 35,8 34 10,6 7 1012 400 

Kvinnor 68 19 55 35,1 33 9,8 15 800 368 

Män 176 20 67 36,1 35 10,9 3 1094 400 

 

Datainsamlingsmetod 
517 e-postadresser tillhörande fallskärmshoppare från Västerås och Stockholms 

fallskärmsklubb delgavs från Svenska fallskärmsförbundets register. Till dessa e-postadresser 

skickades en länk till webbenkät (Bilaga 1). Enkäten var öppen under totalt 14 dagar i mars 

2015. Fyra dagar efter det primära utskicket skickades en påminnelse ut. För att undvika att 

samma individ svarade två gånger ställdes denna gång en introduktionsfråga där 

respondenterna fick ange om de hade svarat på enkäten tidigare. Ett ja på denna 

introduktionsfråga resulterade i att enkäten avslutades. 

Enkäten 
Webbenkäten bestod av 17 frågor indelade i följande fem kategorier; allmänt, (1:1–1:2), 

fallskärmserfarenhet (2:1–2:3), akustiska höjdvarnare (3:1–3:3), hörselbesvär (4:1–4:7) och 

öronproppar (5:1–5:2). Nedan följer ett urval av frågor från enkäten, inom respektive 

kategori. 

 

1. Allmänt: 

1:1. Ålder (kvotskala).  

1:2. Kön (nominalskala). 

 

2. Fallskärmserfarenhet: 
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2:2. “Hur många hopp har du utfört från minst 4000m (med fritt fall minst 2500 

meter)”? (kvotskala). 

 

3. Akustiska höjdvarnare: 

3:1. “Använder du en eller flera akustiska höjdvarnare?” 

(Ja/nej - nominalskala). 

3:3. “Vid vilket öra sitter din akustiska höjdvarnare?” (Höger/vänster/båda/har ej -

nominalskala). 

 

4. Hörselbesvär: 

4:2. “Upplevd svårighet att höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer?” 

(Ja/nej - nominalskala). Från (SCB, 2010)*. 

4.3. “Upplever du att du har en hörselnedsättning? “(Ja/nej - nominalskala). 

Validitetstestad** (Ferrite, Sousa, Santana & Marshall, 2011). 

4:4. “Generellt sett skulle du säga att din hörsel är…” (Perfekt/Mycket 

bra/Bra/Någorlunda/Dålig). Validitetstestad (Ferrite, Sousa, Santana & Marshall, 

2011). 

4:5. “Hur skulle du säga att din hörsel är för närvarande jämfört med tidigare? 

(Oförändrad/ sämre på höger öra/sämre på vänster öra/sämre på båda öronen - 

nominalskala). Validitetstestad (Ferrite, Sousa, Santana & Marshall, 2011). 

 

5.  Öronproppar: 

5:1. “Hur ofta använder du öronproppar i samband med fallskärmshoppning?” (Aldrig, 

Sällan, Ibland, Ofta, Alltid - ordinalskala).  

 

*Frågan är hämtad från en befolkningsundersökning (SCB, 2010) som använde just denna 

fråga för att mäta upplevd hörselnedsättning i befolkningen. 

 

**De frågor som benämnts som validitetstestade är hämtade från Ferrite, Sousa, Santana och 

Marshall (2011), som testat dessa enkätfrågors validitet genom att jämföra enkätsvaren mot 

resultatet vid audiometriska tester. De validitetstestade frågorna som används i föreliggande 

studies enkät visade god samstämmighet i denna jämförelse.   

 



15	  
	  

Bearbetning och analys 
All data matades kontinuerligt in och sammanställdes i en kalkyl allteftersom svaren kom in. 

För deskriptiv data beräknades frekvens och procentandel gällande olika svarsalternativ direkt 

i kalkylen. För beräkning av korrelationer och gruppskillnader användes Statistics Open For 

All (SOFA). För att analysera gruppskillnader inom den studerade populationen användes t-

test samt Chi-två-test. Korrelationsanalyserna gjordes med Spearmans rangkorrelation. 

Signifikansnivån sattes till 5 % (p < 0,05).  

Ålderns inverkan på hörselorganen 

Eftersom åldern är en faktor som har stor inverkan på hörseln (SBU, 2003) krävs det att 

åldersfördelningen i de grupper som jämförs överensstämmer med varandra för att 

jämförelsen ska vara någorlunda tillförlitlig. För att kunna jämföra samtliga i det totala urvalet 

som en enhet krävdes en beräkning av hur motsvarande åldersfördelning i SCB (2014) hade 

svarat på samma fråga. 

 

Beräkning av åldersmatchad andel respondenter i SCB (2014) som svarat “Ja” på frågan 

“Har du problem med att höra vad som sägs i samtal mellan flera personer?” 

Andelen fallskärmshoppande respondenter i varje åldergrupp multiplicerades med den andel 

av de i samma åldersgrupp i SCB (2014) som svarat “Ja” på frågan. Vartefter summerades 

resultatet från alla de fem beräkningarna för att erhålla ett åldersmatchat värde för urvalet 

mellan 16-64 år. Endast en person från urvalet föll p.g.a. åldern (>64 år) utanför beräkningen. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot kränkning av den 

personliga integriteten genom behandling av personuppgifter, vilket denna studie tar hänsyn 

till genom att respondenterna är anonyma i sitt deltagande. Anonymitet har uppnåtts genom 

att enkäten utformats som en webbenkät där respondenternas identitet inte kunna kopplats 

samman med svaren. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) stadgas i 16 § att forskningspersonerna ska informeras om studiens övergripande 

plan och syfte, vilka metoder som kommer att användas, de följder och risker forskningen kan 

innebära samt att deltagandet i studien är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Denna 

studie har skett i enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) då all relevant ovannämnd information angavs i informationsbladet (se Bilaga 2). 

Studiens potentiella nytta bedöms även vara större än risken för eventuella negativa 
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konsekvenser av studien. Enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460) 2 § krävs ingen 

etikprövning för studier på grundläggande och avancerad högskolenivå. Ett godkännande för 

att få genomföra studien gavs dock av Svenska fallskärmsförbundets riksinstruktör. 

RESULTAT 

Andel fallskärmshoppare med upplevda hörselbesvär 
22,4 % (n= 54) av fallskärmshopparna upplevde att de hade svårt att höra vad som sades i ett 

samtal mellan två personer, detta jämfört med 10,1 % hos den åldersmatchade populationen i 

SCB (2014). Se tabell 3. 

 
Tabell 3. Andel som svarat ”Ja” på frågan ”Har du svårt att höra vad som sägs i ett samtal mellan flera 

personer?” av studiedeltagarna i åldern 16-64 år (n=243) samt i den åldersmatchade delen av SCB:s population.  

Åldersgrupper Antal Andel av populationen Andel hsk SCB Skillnad 

16-24 27 11,0% 14,8% 6,7 % +8,1 % 

25-34 98 39,8% 10,2% 7,4 % +2,8 % 

35-44 71 28,9% 26,8% 11,0% +15,8% 

45-54 37 15,0% 43,2% 15,4% +27,8% 

55-64 10 4,1 % 50,0% 23,3% +26,7% 

16-64 243** 99 % 22,4% 10,1%* +12,0% 

      

* Åldersmatchat värde. **En respondent exkluderades ur åldersmatchningen p.g.a. en ålder > 64 år. 

 

Av respondenterna svarade 19,3 % (n=47) “ja” på frågan om de upplevde att de hade en 

hörselnedsättning. På samma fråga svarade 64,8 % (n=158) “nej” och 15,9 % (n=40) “vet ej”. 

När respondenterna fick skatta sin hörsel enligt en femgradig skala uppgav 17,2 % (n=42) att 

de hade en perfekt hörsel, 38,5 % (n=94) att deras hörsel mycket bra, 30,7 % (n=75) att deras 

hörsel var bra, 11,9 % (n=29) att den var någorlunda och 1,6 % (n=4) att den var dålig. Se 

diagram 1.  
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Diagram 1. Upplevd hörselfunktion hos studiedeltagarna (n=244).  
 

När det gäller tinnitus uppgav 2,1 % (n=5) av fallskärmshopparna att de hade svåra besvär, 

27,0 % (n=66) uppgav att de hade lätta besvär och 70,9 % (n=173) uppgav att de inte hade 

några besvär. 

Upplevd förändring av hörselfunktionen 
På frågan som speglade hur respondenternas hörsel hade förändrats efter fallskärmsdebuten 

uppgav 56,1 % (n=137) att deras hörsel var oförändrad jämfört med tidigare, 31,2 % (n=76) 

uppgav att deras hörsel på något sätt var sämre jämfört med tidigare. 7,0 % (n=17) uppgav att 

hörseln var sämre på höger öra jämfört med tidigare, 4,1 % (n=10) uppgav att hörseln var 

sämre på vänster öra jämfört med tidigare och 20,1 % (49) uppgav att deras hörsel var sämre 

på båda öronen jämfört med tidigare. 12,7 % av respondenterna uppgav att de inte visste om 

deras hörsel hade förändrats. Se diagram 2. Motsvarande resultat hos de personer som uppgav 

att de hade problem med hörseln innan de började med fallskärmshoppning (n=30) var att 

33,3 % (n=10) uppgav att deras hörsel var oförändrad jämfört med tidigare, 56,3 % (n=17) 

uppgav att deras hörsel på något sätt var sämre jämfört med tidigare, 10,0 % (n=3) uppgav att 

de inte visste om deras hörsel hade förändrats. Se diagram 3. 
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Diagram 2. Upplevd hörselförändring bland studiedeltagarna (n=244).  

. 

 
Diagram 3. Upplevd hörselförändring hos personer med tidigare hörselskada (hsk) (n=30) respektive utan 
tidigare hörselskada (n=214).  

Smärta/obehag i öronen i samband med fallskärmshoppning 
På frågan om huruvida smärta/obehag i öronen upplevdes i samband med fallskärmshoppning 

svarade 75,9 % (n=185) att de aldrig eller sällan upplevde smärta/behag. 17,6 % (n=43) 
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uppgav att de upplevde smärta/obehag ibland och 6,5 % (n=16) uppgav att de ofta eller alltid 

upplevde smärta/obehag i öronen i samband med fallskärmshoppning. Se diagram 4. 

 
Diagram 4. Upplevd smärta/obehag hos studiedeltagarna (n=244). 

Samband mellan upplevda hörselbesvär och användning av öronproppar 
När det gäller användning av öronproppar uppgav 54,5 % (n=133) av respondenterna att de 

aldrig använder öronproppar, 14,3 % (n=35) uppgav att de sällan använde öronproppar, 8,6 % 

(n=21) använde öronproppar ibland, 9,8 % (n=24) använde ofta öronproppar och 12,7 % 

(n=31) använde alltid öronproppar. Av de fallskärmshoppare som använde öronproppar 

(n=104) använde 70,2 % (n=73) dessa både i flygplanet och under hoppet, medan 29,8 % 

(n=31) endast använde öronproppar under flygplansfärden.  

 

Av de som alltid eller ofta använde öronproppar (n=55) uppgav 30,9 % (n=17) att de hade 

problem att höra vad som sades i ett samtal mellan flera personer. Motsvarande siffra för de 

som aldrig, sällan eller ibland använde öronproppar (n=189) var 19,6 % (n=37). Skillnaden 

mellan grupperna var dock inte statistiskt signifikant (x2=3,16, p= 0,075). Det gick inte heller 

att se något statistiskt signifikant samband mellan användning av öronproppar och upplevd 

smärta/obehag i öronen i samband med fallskärmshoppning (rho = -.041, p= 0,117). 

 

Det fanns heller inget statistiskt signifikant samband mellan den uppskattade hörselfunktionen 

(utifrån variablerna perfekt, mycket bra, bra, någorlunda, dålig) och graden av 

öronproppsanvändning (rho= -, 101, p= 0,205).  
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Samband mellan upplevda hörselbesvär och användning av akustisk höjdvarnare 
81,7 % (n=201) av respondenterna uppgav att de använde en eller flera akustiska höjdvarnare. 

Av dessa hade 35,3 % (n=71) sin höjdvarnare på vänster öra och 54,7 % (n=110) hade sin 

höjdvarnare på höger öra och 12,4 % (25) av de som använde höjdvarnare hade det på båda 

öronen. Det fanns inget statistiskt signifikant samband mellan höjdvarnarens placering och 

hur hörseln hade förändrats (x2=12,689  p =0,123). Se tabell 4. 

 
Tabell 4. Användning av akustiska höjdvarnare och hörselförändring.  

 

 

Oförändrad 

hörsel 
Hör sämre på 

höger öra 
Hör sämre på 

vänster 
Hör sämre på båda 

öronen 

Höjdvarnare vid höger öra 

(n=110) 52,7 % 10,0 % 1,8 % 26,4 % 

Höjdvarnare vid vänster öra 

(n=71) 56,3 % 2,82 % 7,0 % 18,3 % 

Höjdvarnare vid båda 

öronen (n=25) 60,0 % 0,0 % 8,0 % 16,0 % 

Ingen höjdvarnare (n=28) 55,8 % 9,3 % 2,3 % 7,0 % 

 

Samband mellan upplevda hörselbesvär och antalet utförda hopp 
Ingen signifikant skillnad i medelvärdet för antal hopp kunde ses mellan de som uppgav att de 

hade svårt respektive inte hade svårt att höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer 

(t= -1,860, p=0,064). Se tabell 5. Det fanns inte heller något statistiskt signifikant samband 

mellan antalet hopp från 4000 meters höjd och upplevd smärta/obehag i öronen (rho= -, 079, 

p= 0,309). Inget statistiskt samband kunde ses mellan den skattade hörselfunktionen (utifrån 

variablerna perfekt, mycket bra, bra, någorlunda, dålig) och antal hopp från 4000 meters höjd 

(rho= -, 14, p= 0,731). 

 
Tabell 5. Medelvärde för antal hopp från minst 4000 meters höjd hos personer som svarat “ja” respektive “nej” 

på frågan “Upplever du att du har problem att höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer”? 

Upplevd hörselnedsättning Medelvärde antal hopp Standardavvikelse antal hopp 

Ja (n=54) 1387, 6 1635 

Nej (n= 190) 905,1 1693 
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När det gäller besvär i form av tinnitus kunde ingen signifikant skillnad i medelvärdet för 

antal hopp ses mellan de som besvärades av tinnitus och de som inte hade några besvär, (t=-, 

426, p=0,67). 

Samband mellan ålder och upplevd hörselnedsättning 
Det fanns dock ett positivt samband mellan fallskärmshopparnas ålder och upplevd svårighet 

att höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer (rho=0,264, p <0,001). Detta samband 

var starkare än motsvarande samband i den åldersmatchade delen av populationen i SCB 

(2013). Se diagram 5.  

 
Diagram 5. Andel med upplevd hörselnedsättning i olika åldrar bland studiedeltagarna respektive SCB:s 

population. 

Kommentarer från respondenterna 
I kommentarsrutan framkom mer detaljerade beskrivningar av hörselbesvären. En aspekt som 

framkom vid upprepade tillfällen var att hörselbesvären i samband med fallskärmshoppning 

ökade vid samtidig förkylning. Två respondenter uppgav även att de tolkade hörselbesvären 

som ett resultat av åldrandet, inte av fallskämshoppningen 
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DISKUSSION 
Hörselrelaterade besvär i form av hörselnedsättning, tinnitus och smärta/obehag i öronen 

förekom hos ca 20-30 % av de studerade fallskärmshopparna. Andelen som uppgav att de 

upplevde svårigheter att höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer var dock större 

hos fallskärmshopparna i alla jämförelser med SCB:s befolkningsundersökning. Vare sig 

jämförelsen gjordes mot SCB:s åldermatchade population eller mot resultatet i separata 

åldergrupper så angav en större andel av fallskärmshopparna att de hade problem att höra. Till 

och med vid jämförelsen mot SCB:s totala population (16-110 år) angav fallskärmshopparna 

problem med att höra i högre utsträckning. Det fanns dock inga statistiskt signifikanta 

samband mellan upplevda hörselbesvär och antal fallskärmshopp, användning av öronproppar 

eller användning av akustiska höjdvarnare. 

Resultatdiskussion 
Trots att det framgår i denna studie att det förekommer besvär från hörselorganen hos 

fallskärmshoppare, går det inte att finna något samband mellan antal fallskärmshopp och 

hörselbesvär. Det går med andra ord inte att säga om den exponering i form av buller och 

tryckförändringar som ett fallskärmshopp innebär orsakar hörselbesvär. Likande resultat kan 

ses i Gutovitz et al. (2008) som visar att symptom från hörselorganen förekommer hos 

fallskärmshoppare, men däremot inte kan finna något samband mellan graden av 

tryckförändring och symptomen. 

 

Det faktum att man inte har kunnat se något samband mellan grad av exponering och 

upplevda hörselbesvär i denna studie gör att resultatet skiljer sig från tidigare studiers resultat, 

som har visat på ett samband mellan antalet år av bullerexponering och förekomst av 

hörselrelaterade besvär (Mostaghaci et al., 2013; Hong, 2005; Wagstaff & Årva, 2009). 

Fitzpatrick (1988), som undersökt sensorineural hörselnedsättning hos militärpiloter, visar att 

antalet flygtimmar har större inverkan på hörseln än vad åldern har. Föreliggande studie visar 

däremot ett starkare samband mellan ålder och upplevda hörselbesvär än mellan antal 

fallskärmshopp och upplevda hörselbesvär. En möjlig förklaring till denna skillnad är att 

ovannämnda studier har tittat på yrkesrelaterad exponering medan föreliggande studie 

framförallt berör fritidsrelaterad exponering, som sannolikt är mindre regelbunden än den 

yrkesrelaterade exponeringen. Ett anmärkningsvärt fynd i resultatet är att sambandet mellan 

ålder och hörselnedsättning är avsevärt mycket starkare bland fallskärmshopparna jämfört 

med SCB (2013):s population. Då studier visar att exponering för buller i yrkeslivet ökar 
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risken för att drabbas av åldersrelaterad hörselnedsättning (Rosenhall, 2001; Fransen et al., 

2008) är det tänkbart att fallskärmshoppning har en liknande effekt, men det krävs vidare 

studier för att kunna säkerställa denna hypotes.  

 

Den hörselpåverkan som kan ses till följd av kraftiga tryckförändringar är oftast övergående, 

men kan orsaka en ökad sårbarhet för liknade exponering i framtiden (Hörselskadades 

riksförbund, 2014). Det är således möjligt att en del av de studerade fallskärmshopparna har 

upplevt en övergående hörselnedsättning i samband med fallskärmshoppning, vilket skulle 

kunna innebära att de är mer sårbara när det gäller att utveckla hörselrelaterade besvär i 

framtiden. Med detta i åtanke är det tänkbart att det finns fallskärmshoppare som, trots att de 

inte upplevde några hörselbesvär vid tidpunkten för studien, har utvecklat en ökad känslighet 

för att drabbas av framtida hörselbesvär.  

 

Den jämförelse som gjordes mellan resultatet i föreliggande studie och resultatet i den 

åldersmatchade delen av SCB (2013) talar för att upplevd hörselnedsättning är vanligare hos 

fallskärmshoppare än befolkningen i övrigt. Det faktum att föreliggande studie hade fokus på 

just hörselnedsättning, medan SCB:s undersökning innefattade flera olika hälsoaspekter gör 

att jämförelsen studierna emellan kan vara missvisande och man kan därmed inte dra några 

säkra slutsatser. Det är möjligt att respondenterna i föreliggande studie var extra observanta 

på hörselrelaterade besvär eftersom det var just hörselbesvär studien syftade till att undersöka, 

medan frågan om hörselnedsättning i SCB:s undersökning bara var en fråga i mängden. Med 

tanke på detta är det möjligt att förekomsten av hörselnedsättning är något överskattad i 

föreliggande studie, alternativt underskattad i SCB (2013).  

 

Det faktum att inget samband mellan användning av öronproppar och upplevelser av smärta 

och obehag i öronen kunde ses gör att föreliggande studie skiljer sig från Jumah, Schlachta, 

Hoelzl, Werner och Sedlmalier (2010), som visat att öronproppar minskar smärtupplevelsen 

som orsakas av tryckförändringar. Jumah, Schlachta, Hoelzl, Werner och Sedlmalier (2010) 

har visserligen tittat på särskilda tryckutjämnade öronproppar, vilket delvis skulle kunna 

förklara skillnaden. Klokker, Versterhauge och Jansen (2005) visar dock att sådana 

tryckutjämnade öronproppar inte bidrar med något extra skydd jämfört med vanliga 

öronproppar, vilket talar för att valet av öronproppar inte har någon betydelse.  
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Resultatet visade inte heller något samband mellan användning av akustiska höjdvarnare och 

hörselnedsättning, trots att dessa genererar ljudnivåer som innebär en ökad risk för att 

utveckla hörselskador (Arglinder, 2013; Larsen & Brusgaard, 1999). Det går dock att utläsa 

tendenser i form av att de som har höjdvarnare på höger öra hör sämre på höger öra och vise 

versa. Det är dock möjligt att respondenterna påverkades av enkätens upplägg i detta 

avseende. Genom att de först fick svara på vilket öra de har höjdvarnaren på och sedan om 

deras hörsel hade förändrats på det ena eller andra örat, är det möjligt att de påverkades till att 

dra paralleller mellan dessa frågor.  

 

När det gäller förändring av hörseln upplevde de respondenter som uppgav att de hade en 

hörselnedsättning innan de började med fallskärmshoppning att deras hörsel hade försämrats i 

större utsträckning än de övriga fallskärmshopparna. Enligt Lynch (2013) är risken för att 

drabbas av hörselrelaterade besvär i samband med fallskärmshoppning extra stor hos personer 

med kroniska öronsjukdomar. Det går dock inte att avgöra om den upplevda 

hörselförsämringen hos dessa personer beror på fallskärmshoppningen eller om den uppstått 

oberoende av fallskärmshoppningen. 

Klinisk och teoretisk relevans 
Att aktivt identifiera hälsorisker och lidande är en viktig del i sjuksköterskans yrkesprofession 

(Socialstyrelsen, 2005). Även Nightingale (1859) betonar vikten av att undanröja skadliga 

miljöfaktorer för att förebygga ohälsa och lidande Fenomenet hörselskador relaterat till de 

miljöfaktorer fallskärmshoppare utsätts för är mycket sparsamt studerat och kunskapen inom 

området är därmed bristfällig. Utöver den primära funktionsnedsättning som en hörselskada 

kan innebära, visar studier att hörselnedsättning kan ha psykosociala konsekvenser så som 

ökad risk för isolering, kommunikationssvårigheter och hög ansträngning i sociala situationer 

(SBU, 2003; Dalton, 2003; Mick, Kawachi & Lin, 2014). Enligt Cassel (1996) kan just 

isolering och utestängning från det vardagliga livet orsaka ett lidande. Detta lidande drabbar 

människan som helhet, både i fysisk och i psykisk bemärkelse. Med hänsyn till 

kunskapsluckan inom området samt det lidande en hörselskada kan innebära, var 

genomförandet av denna studie väl motiverat. Trots att föreliggande studie inte med säkerhet 

kan svara på om fallskärmshoppare utgör en riskgrupp för att utveckla hörselrelaterade besvär 

har fallskärmshopparna i och med föreliggande studie uppmärksammats som en potentiell 

riskgrupp för denna typ av besvär, vilket är ett första steg i det preventiva arbetet.  
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Samhällsliga- och etiska perspektiv 
Genom att den exponering som fallskärmshoppare utsätts för uppmärksammas som potentiellt 

skadlig för hörsel, ges de individer som ägnar sig åt fallskärmshoppning en större möjlighet 

att ta informerade beslut kring vilka risker de är benägna att ta. Dessa individer får på så sätt 

en större möjlighet att påverka sin egen hälsa och framtida funktionsnivå, jämfört med om 

dessa eventuella risker aldrig hade uppmärksammats. Eftersom en betydande andel av de 

äldre i befolkningen har en hörselnedsättning (SCB, 2014) är det även ur ett 

samhällsperspektiv betydelsefullt att identifiera faktorer som kan öka risken för denna 

åldersrelaterade hörselnedsättning. Ett preventivt arbete mot hörselnedsättning innebär även 

samhällsekonomiska vinster i form av minskade vårdkostnader.  

Behov av studier 

Vidare studier krävs för att med säkerhet kunna avgöra om fallskärmshoppare utgör en 

riskgrupp för att utveckla hörselrelaterade besvär. För att få en mer sanningsenlig bild av hur 

förekomsten av hörselrelaterade besvär ser ut hos fallskärmshoppare som grupp skulle det 

vara fördelaktigt att framtida studier inom området genomförs med longitudinell studiedesign, 

samt med hjälp av audiometriska tester, för att följa den faktiska hörselförmågan under en tid. 

Framtida studier bör även genomföras med en åldersmatchad kontrollgrupp för att minimera 

ålderns påverkan på resultatet. En ytterligare aspekt som bör studeras är huruvida det finns 

särskilda riskindivider när det gäller att utveckla hörselskador på grund av 

fallskärmshoppning, bland annat genom att vidare undersöka om personer med redan befintlig 

hörselskada löper en ökad risk att drabbas av fallskärmsrelaterad hörselskada.  

Metoddiskussion 
En aspekt som bör beaktas när man tolkar resultatet i denna studie är det faktum att studien 

genomfördes som en tvärsnittsstudie. I och med att tvärsnittsstudier endast ger en bild av hur 

ett fenomen förhåller sig i en population vid en viss tidpunkt kan man inte avgöra om 

kausalitet råder mellan de faktorer som har studerats. Man kan inte heller avgöra hur 

fenomenet, i det här fallet hörselrelaterade besvär, utvecklas med tiden (Polit och Beck, 

2010). Detta gör att man inte kan säga om de fallskärmshoppare som upplever hörselbesvär 

har utvecklat detta på grund av fallskärmshoppningen, eller om hörselbesvären har uppstått 

oberoende av fallskärmshoppningen. 

 

Eftersom urvalet gjordes i form av ett bekvämlighetsurval finns det en risk att det förekommer 

en viss snedvridning i resultatet. Denna snedvridning kan bl.a. uppstått genom att de som 
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valde att delta i studien hade något gemensamt, jämfört med de som avböjde. Personer som 

har upplevt hörselrelaterade problem kan tänkas ha större intresse av att delta i en studie som 

berör just detta fenomen jämfört med de som aldrig upplevt sådana besvär. Denna möjliga 

snedvridning minskar resultatets potentiella generaliserbarhet och därmed den externa 

validiteten. Den studerade populationen motsvarar dock fallskärmshoppare i allmänhet väl när 

det gäller ålders- och könsfördelning (Westman, Sjöling, Lindberg & Björnstig, 2009), vilket 

är positivt för den externa validiteten (Polit och Beck, 2010).  

 

I och med att enkäter användes som mätinstrument i studien, istället för mer avancerade 

metoder så som audiometriska tester, ger resultatet i studien endast en bild av hur den 

subjektiva upplevelsen av hörselskador ser ut hos fallskärmshoppare som grupp. Resultat i 

föreliggande studie kan däremot inte med säkerhet säga något om hur förekomsten av faktiska 

hörselskador ser ut i populationen. Det var dock eftersträvansvärt att med denna studie ge en 

trovärdig fingervisning om hur förekomsten av faktiska hörselskador ser ut i populationen, 

därför användes kvalitetsgranskade och validitetstestade enkätfrågor. Det faktum att de 

enkätfrågor som användes för att mäta upplevd hörselnedsättning var väl beprövade stärker 

studiens interna validitet, jämfört med om godtyckligt konstruerade enkätfrågor hade används.  

 

Enkäter som datainsamlingsmetod har fördelen att man kan nå en stor grupp på kort tid och är 

en mer tids- och kostnadseffektiv metod än audiometriska tester. Eftersom studien syftade till 

att undersöka generella upplevelser hos fallskärmshoppare som grupp snarare än att kartlägga 

individuella upplevelser lämpar sig enkäter bättre än mer kvalitativa metoder så som 

intervjustudier. Det faktum att enkäten konstruerades som en webbenkät har både för- och 

nackdelar. Till fördelarna hör att webbenkäter möjliggör utskick till en stor population på ett 

snabbt och kostnadseffektivt sätt, vilket var önskvärt med tanke på föreliggande studies tids- 

och resursbegränsning. En annan fördel med webbenkäter är att respondenterna kan vara 

anonyma. Till nackdelarna hör att möjligheten till direktkontakt med populationen går 

förlorad vid användning av webbenkäter, vilket kan tänkas påverka svarsfrekvensen i negativ 

riktning. Det är även svårt att kontrollera hur stor andel av de tillfrågade som faktiskt fick 

tillgång till webbenkäten under studiens tidsram. 

 

Det finns olika typer av webbenkäter. Vissa webenkäter skickas med unika länkar till varje 

enskild e-postadress. Detta ger både för- och nackdelar, t.ex. genom att man kan se vem som 

har svarat på enkäten, och även vad denna person har svarat. En fördel med unika länkar är att 
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man kan förhindra att samma person svarar fler än en gång på samma enkät, vilket ökar 

reliabiliteten av resultatet. Tyvärr medför detta att graden av anonymitet märkbart minskar, 

vilket skulle kunna leda till en minskad svarsfrekvens och/eller att respondenterna inte vågar 

vara helt ärliga i sina svar. Som alternativ till unika länkar till varje enskild e-postadress kan 

man skicka en gemensam länk till samtliga e-postadresser. Detta omöjliggör att man kan 

förhindra multipla svar från en och samma respondent eller att länken skulle kunna spridas 

vidare av någon eller några respondenter till personer utanför urvalsgruppen. Detta sänker i 

sin tur reliabiliteten i resultatet, men medför samtidigt en mycket hög grad av anonymitet, 

vilket skulle kunna leda till att fler väljer att medverka i studien och att respondenterna även 

vågar vara helt ärliga. I föreliggande studie skickades en gemensam länk till alla e-

postadresser i urvalet. För att minska risken för multipla svar från samma respondent 

förändrades webenkäten precis innan det andra utskicket. Den nya ändringen bestod av frågan 

“Har du svarat på enkäten "Hörselskador hos fallskärmshoppare" tidigare?”. Till denna 

fråga fanns två alternativ. “Ja” eller “Nej”. För de respondenter som svarade “Ja” (1) 

avslutades enkäten. För de som svarade “Nej” påbörjades webenkäten som i föregående 

utskick. 

 

Resultat från samtliga frågor som berör hörselrelaterade besvär pekar i samma riktning; den 

andel som upplever hörselrelaterade besvär är relativt konstant oavsett hur frågan är ställd. Ett 

typiskt exempel är att ungefär lika stor andel svarar ja på frågan “Upplever du att du har en 

hörselnedsättning?” och “Har du problem att höra vad som sägs i ett samtal mellan flera 

personer?”, vilka båda syftar till att mäta upplevd hörselnedsättning. Detta skulle kunna 

indikera att studiens reliabilitet är hög. Det är dock mycket sannolikt att det finns en 

gemensam felaktighet i samtliga frågor, i och med att samtliga frågor bygger på 

självskattning. Därför kan man inte med säkerhet dra slutsatsen att överensstämmande resultat 

i likartade frågor är detsamma som hög reliabilitet. För att säkerställa studiens reliabilitet 

ytterligare skulle det varit gynnsamt att göra en upprepad studie, ett så kallat test-retest (Polit 

och Beck, 2010), vilket dock inte var möjligt inom studiens tidsram. Genom att upplevda 

hörselbesvär bedömdes utifrån flera olika frågor, som var och en lyfte olika dimensioner av 

fenomenet hörselbesvär, ökade dock möjligheten att fånga upp olika typer av hörselbesvär. 

Flera frågor som berör ett och samman fenomen gör att flera detaljer av fenomenet kan 

komma fram.  
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Forskningsetiska överväganden 
Genom att datainsamlingen genomfördes med hjälp av en webbenkät kunde samtliga 

respondenter hållas anonyma. I och med att ingen direktkontakt skedde mellan respondenter 

och studiens författare kunde samtliga tillfrågade självständigt ta ställning till om de ville 

delta i studien eller inte, utan påverkan från författarnas sida. De tillfrågade informerades även 

om vilket studiens huvudsakliga syfte var, vilket gjorde att de kunde göra ett informerat val. 

En möjlig etisk problematik är att två personer över 60 års ålder inkluderades i studien, trots 

att det i tillfrågandebrevet stod att studien vände sig till personer i åldern 16-60 år. Detta gör 

att dessa två individer fick möjligheten att delta i en studie som andra i samma ålder 

uppfattade att de inte fick.  

Slutsats 
Enligt denna studie kan inga säkra samband mellan upplevda hörselbesvär och antal 

fallskärmshopp, användning av öronproppar eller användning av akustiska höjdvarnare 

fastslås. Resultatet tyder dock på att fallskärmshoppare upplever hörselnedsättning i högre 

utsträckning jämfört med övriga befolkningen. Vidare studier krävs för att med säkerhet 

kunna avgöra om fallskärmshoppning innebär en risk för att utveckla hörselskador. 

TACK 
Författarna till denna studie vill framföra ett tack till alla medverkande från 

Fallskärmsklubben Aros och Stockholms fallskärmsklubb. Ett mycket stort tack till Anton 

Westman och Per Lytsy för oöverträffad vägledning och uppmuntran, samt till Petter Alfsson-

Thoor, Riksinstruktör på Svenska Fallskärmsförbundet, för tillhandahållande av 

medlemsuppgifter och hjälp med e-post. 
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BILAGA 1. ENKÄTFRÅGOR 
	  

1. Allmänt 

 

1.1 Ålder  

Svar: 0- 

 

1.2 Kön 

Svar: Kvinna, Man 

 

2. Fallskärmserfarenhet 

 

2.1 Vilket år började du med fallskärmshoppning? 

Svar:  

 

2.2 Hur många hopp har du utfört från minst 4000m (med frifall minst 2500 meter) ?  

 Svar: 0- 

 

3. Akustiska höjdvarnare 

 

3.1. Använder du en eller flera akustiska höjdvarnare? 

 Svar: Ja, Nej 

 

3.2. Hur många hopp har du utfört med en akustisk höjdvarnare? 

 Svar: 0- 

 

3.3. Vid vilket öra sitter din akustiska höjdvarnare? 

 Svar: Höger, Vänster, Båda 

4. Hörselbesvär 

 

4.1 Har du någon form av hörselnedsättning sedan innan du började med fallskärmshoppning? 

Svar: Ja, Nej 

 



	  
	  

4.2. Har du problem med att höra vad som sägs i samtal mellan flera personer? 

Svar: Ja, Nej.  

 

4.3. Upplever du att du har en hörselnedsättning?  

Svar: Ja, Nej 

 

4.4. Generellt sett skulle du säga att din hörsel är… 

Svar: Perfekt, Mycket bra, Bra, Någorlunda, Dålig 

 

4.5. Hur skulle du säga att din hörsel är för närvarande jämfört med tidigare?  

Svar: Oförändrad, sämre på höger öra, sämre på vänster öra, sämre på båda 

öronen. 

 

4.6. Lider du av tinnitus?  

Svar: Nej. Ja, lätta besvär. Ja, svåra besvär. 

 

4.7. Brukar du besväras av smärta/obehag i öronen efter ett fallskärmshopp? 

Svar: Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid 

   
5. Öronproppar 

 

5.1. Hur ofta använder du öronproppar i samband med fallskärmshoppning? 

Svar: Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid 

 

5.2. Hur använder du öronproppar i samband med fallskärmshoppning? 

Svar: Från ilastning t.o.m. landning, Från ilastning till strax innan uthopp. 

Använder inte öronproppar.  

  



	  
	  

BILAGA 2. TILLFRÅGANDEBREV 
 

Härmed tillfrågas du om deltagande i studie om hörselbesvär hos 

fallskärmshoppare 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala Universitet som i vårt examensarbete kommer 

att studera hörselbesvär hos fallskärmshoppare. Syftet med denna studie är att undersöka 

förekomsten av hörselrelaterade problem hos aktiva fallskärmshoppare. Vi kommer även att 

studera eventuella samband mellan hörselrelaterade problem och användning av öronproppar 

samt akustiska höjdvarnare.   

 

Länken till denna webbenkät skickas ut till samtliga aktiva fallskärmshoppare i 

fallskärmsklubben Aros samt Stockholms fallskärmsklubb. Studien vänder sig till personer i 

åldrarna 15-60 år som har varit aktiva fallskärmshoppare i minst 1 år samt hoppat från minst 

4000 meters höjd. Enkäten beräknas ta ca 5 minuter att svara på. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering. Enkäterna besvaras anonymt och 

enkätsvaren kommer inte lämnas ut till obehöriga.  

 

Studien kommer att presenteras i form av ett examensarbete på C-nivå vid Uppsala 

Universitet. Om du har några frågor eller önskar ytterligare information är du välkommen att 

kontakta oss via någon av nedanstående kontaktuppgifter.  

 

Ida Lindgren   Mikael Hartman 

lindgren.ida@hotmail.com   mickehartman@gmail.com 

  



	  
	  

 


