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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Hörselpåverkan kan vara förödande för professionella musiker som är beroende 
av en väl utvecklad ljudskärpa för att producera ljud med högsta möjliga kvalitet från sitt 
instrument. Studier visar att det finns risk för yrkesrelaterad hörselpåverkan för musiker i 
symfoniorkestrar. Det är dock svårt att bedöma total exponeringstid och hörselskaderisk samt 
att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika hörselskada. Studier visar även 
att musiker inte använder tillhandahållen skyddsutrustning. Musikers egna upplevelser av 
hörselpåverkan är lite utforskat, vilket väcker frågan om hur de hanterar den utifrån 
medvetenhet om risker och fortsatt exponering för skadliga ljudnivåer. 
Syfte: Att beskriva professionella musikers upplevelse av förvärvad yrkesrelaterad 
hörselpåverkan. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. 

Resultat: Resultatet visade att deltagarna använde olika strategier för att hantera upplevelser 
av yrkesrelaterad hörselpåverkan. Vissa faktorer var påverkbara, som exempelvis 
kommunikation mellan kollegor, chefer och dirigenter. Förberedelser i noter med  
skyddsutrustning, rotation inom orkestern, att övervinna hinder, samt återhämtning var andra 
delar. Faktorer som inte upplevdes påverkbara var i vissa fall kommunikationen och saknad 
av återhämtning. De ledde även till försvar och förnekelser, hinder, oro och rädslor.  

Slutsats: Studien visar att musiker upplever att de inte kan påverka alla risker de utsätts för 
gällande en yrkesrelaterad hörselpåverkan. Befintlig skyddsutrustning upplevdes inte optimal, 
och lokaler för repetition och framträdanden behövde anpassas. Gamla traditioner behöver ses 
över och nya rutiner införas för att skydda musikerna. Företagssjuksköterskan kan bidraga 
med sin kunskap genom bland annat information och kunskap om hörselpåverkan och 
användandet av skyddsutrustning. Det finns även behov av att ta fram ett hörselvårdprogram 
anpassat för professionella musiker för att skydda den utsatta yrkesgruppen.  
Nyckelord: Företagshälsovård, hörselpåverkan, professionella musiker, skyddsutrustning, 
upplevelser. 

  



 

 

ABSTRACT 
 
Background: Hearing impact can be devastating to professional musicians who depend on a 
well-developed sound sharpness to produce the highest quality audio from their instrument. 
Studies show that there is a risk of occupational hearing impairment for musicians in 
symphony orchestras. However, it is difficult to assess total exposure time and hearing 
impairment as well as to assess what measures need to be taken to avoid hearing loss. Studies 
also show that musicians do not use provided protective equipment. Musicians experiences of 
hearing impairment are somewhat explored, which raises the question of how they handle that 
based on awareness of risks and continued exposure to harmful noise levels. 

Aim: To describe the experience professional musicians had of acquired occupational hearing 
impairment. 

Method: A qualitative interview study with descriptive design. 

Result: The results showed that the participants used different strategies to deal with 
experiences of occupational hearing impairment. Some factors were influential, such as 
communication between colleagues, managers and conductors. Preparations in notes and 
protective equipment, rotation within the orchestra, overcoming obstacles, and recovery were 
other parts. Factors that were unaffected were in some cases communication and lack of 
recovery. They also led to defenses and denials, obstacles, concerns and fears. 

Conclusion: The study shows that musicians feel lack of influence to all the risks they face in 
terms of occupational hearing impairment. Existing protective equipment was not optimally 
experienced, and rehearsal and appearance facilities needed to be adapted. Old traditions need 
to be reviewed and new routines introduced to protect the musicians. The healthcare nurse can 
contribute with knowledge through information and knowledge about hearing impairment and 
the use of protective equipment. There is a need to develop a hearing care program adapted 
for professional musicians to protect this exposed occupational group. 

Keywords: Experiences, hearing impairment, occupational health care, professional 
musicians, protective equipment. 
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1. Introduktion 
Hörselpåverkan orsakad av ljudexponering kan bli förödande för professionella musiker, då 
de inte alltid använder tillgänglig skyddsutrustning. Musiker uppfattar inte musik som oljud 
vilket innebär att de riskerar att utsätta sig för onödiga risker vid övning och framträdanden. 
Att producera ljud med högsta kvalitet från sitt instrument är den professionella musikerns 
vardag och för professionella musiker är en väl utvecklad ljudskärpa avgörande (O´Brien, 
Driscoll & Ackermann, 2013; Raymond, Hart Romeo & Kumke, 2012). Det finns inom 
musik en yrkesrelaterad risk för bullerframkallad hörselpåverkan som är jämförbar med den 
inom industrin med liknande ljudnivåer och exponeringstid (Schmidt et al., 2014). Det är 
därför betydelsefullt att undersöka hur professionella musiker hanterar dessa risker, vilka 
strategier och preventiva åtgärder de vidtar för att kunna fortsätta med sitt yrkesutövande. 

2. Bakgrund 

2.1 Hörselpåverkan 
Hörselpåverkan som tinnitus, hyperakusis (ljudöverkänslighet) och distorsion (förvrängning) 
är olika tillstånd av hörselskador (Konradsson, 2012). Att utsätta sig för högintensiv 
ljudexponering kan leda till både temporär och permanent hörselpåverkan. Temporär 
hörselpåverkan sker efter en kortare exponeringstid och hörseln återgår senare till det 
normala, medan en permanent hörselpåverkan kvarstår efter ett dygn (Arlinger et al., 2006). 
Kunskapssammanställningen tar även upp att det är svårt att bedöma en total exponeringstid 
och hörselskaderisk gällande musiker då ljudnivå och exponeringstid varierar mycket från 
gång till gång (Arlinger et al., 2006). Det blir därmed också svårt att avgöra vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att undvika hörselskada. O´Brien et al. (2013) menar att det alltid 
finns en risk för hörselpåverkan vid exponering av höga ljudnivåer oberoende av 
exponeringstid vid övning och framträdande både som solist och i en orkester. Wristen (2014) 
anser dock att ju längre en exponering av höga ljudnivåer sker, desto större risk för bestående 
hörselskador.  

2.1.1 Ljudfrekvenser 

Ljud är i grunden en tryckvåg som förflyttas genom luften från till exempel en orkester till 
örat via ljudvågor. Normalt frekvensområde människor uppfattar är 20 till 20 000 Hertz (Hz), 
och störst känslighet ligger mellan 2 000 - 5 000 Hz (Konradsson, 2012). Arlinger (2013) 
beskriver i sin sammanställning att bedömning av hörselstatus som görs med audiometri 
fastställer hörtrösklar för rena toner i frekvensområdet 125 – 8 000 Hz.  Hörtröskeln innebär 
den lägsta hörbara ljudnivån för testtoner mätt i decibel (dB). Studier visar att professionella 
musiker i symfoniorkestrar, har en hörselpåverkan med en sänkning vid 4000 - 6000 Hz 
beroende av vilken instrumentgrupp de tillhör (Kähäri, Axelsson, Hellström & Zachau, 2000; 
Schmidt et al., 2014). 

2.1.2 Ljudnivåer 

Att drabbas av en hörselpåverkan innebär en minskad känslighet för ljud, främst diskantljud. 
En ljudnivå under 80 dB oavsett exponeringstid anses ofarlig, men en ljudnivå över 85 dB 
under en längre tid anses skadlig. Ljudnivåer med gränsvärden på över 85 dB under en 8 
timmar lång arbetsdag, maximal ljudtrycksnivå 115 dB och impulsstoppvärde 135 dB innebär 
att arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling 
[AFS] (2005:16). En rapport med praktiska riktlinjer för musik- och underhållningsbranschen 
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lyfter även att känsliga personer som utsätts för ljudnivåer under gränsvärdena riskerar en 
hörselpåverkan (Johansson, 2009). 

2.1.3 Ljudexponering 

Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om musik, musiker och hörsel beskriver 
musikbranschen som speciell, utifrån att det primära syftet är att leverera ljud med höga 
exponeringsnivåer, medan det inom andra yrkeskategorier är en oönskad sidoeffekt (Arlinger 
et al., 2006). Av den anledningen behövs därför särskilda strategier för att kontrollera 
ljudnivåerna i musikbranschen. I en studie av Di Stadio (2017) jämfördes förekomst och 
orsaker till hörselpåverkan hos professionella musiker inom klassisk musik och pop/rock. En 
asymmetrisk hörselpåverkan kunde påvisas hos 42 % av de klassiska musikerna och hos 24 % 
bland pop/rockmusikerna. Sensoneural hörselpåverkan påvisades hos 80–90 % av musikerna 
med störst påverkan vid frekvensområdet mellan 3000–8000 Hz. Studien av Di Stadio (2017) 
sammanfattar att exponeringen för instrumentens ljudstyrka och frekvensområde var 
avgörande för hörselpåverkan vid höga frekvenser. En tysk studie har jämfört förekomsten av 
hörselpåverkan mellan professionella musiker och befolkningen i allmänhet. Musikerna hade 
en förhöjd risk att få hörselskador relaterat till exponering av höga ljudnivåer i yrket, jämfört 
med den allmänna befolkningen, och en nästan fyra gånger högre risk för bullerinducerad 
hörselpåverkan (Schink, Kreutz, Busch, Pigeot & Ahrens, 2014). De skillnader som setts 
gällande yrkesrelaterad ljudexponering mellan olika instrumentgrupper och frekvensnivåer 
kan inte förklaras vara beroende av ålder hur länge man spelat eller varit professionell 
musiker (Russo, Behar, Chasin & Mosher, 2012). Instrumentgrupper som exponeras för höga 
ljudnivåer är främst slagverk, träblås, bleckblås och violin, och beroende på vilken position de 
har i orkestern utsätts musikers hörsel olika på vänster och höger öra (Di Stadio, 2014; Kähäri 
et al., 2000; Schmidt et al., 2012). I nämnda studier om hörselpåverkan har den internationella 
standarden ISO 1999 och ISO 7029 använts som referens. Arlinger et al. (2006) uttrycker 
dock tveksamhet till standarden i ISO 7029 då den endast representerar det normala åldrandet 
och därför visar för bra hörtröskelvärden då den inte tar hänsyn till övriga faktorer som kön 
och tänkbara orsaker till en hörselpåverkan, yrkesrelaterad exponering exkluderad. De nämner 
vidare att det finns en mer passande svensk databas (ISO 11904-1, 2002) vars syfte är att 
presentera dessa faktorer. 

2.2 Hörselbevarande åtgärder 
Arbetsmiljöverket presenterar i sin förskrifter information om buller och hörselskydd med 
olika dämpningsegenskaper. Val av lämpliga hörselskydd kan göras först efter att en mätning 
genomförts på den aktuella arbetsplatsen och därefter kan ljudnivån musikerna utsätts för 
beräknas. När det gäller musiker kan det vara svårt att göra mätningar då repetition och 
uppträdande sker i olika lokaler och grupper vilket innebär olika exponeringar. Vanligt är att 
man gör mätningar med dosimeter på enskild musiker och i de lokaler som repetitioner och 
framträdande sker. De personligt anpassade hörselskydden måste sedan användas regelbundet 
(https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/). 

2.2.1 Hörselproppar  
Gällande hörselskydd för musiker erbjuder marknaden olika hörselproppar, från standard till 
individuella formgjutna med dämpningsfilter som kontrollerar den ljudexponering musiker 
utsätts för. En nyare sorts hörselproppar, så kallade aktiva hörselskydd, är utrustade med 
elektronik som levererar högkvalitativt ljud och dämpar vid hög skadlig ljudexponering 
(http://eartech.se). I en studie av O’Brien, Driscoll, Williams och Ackermann (2014) utfördes 
tester med elektroniska hörselproppar som ansågs mer lämpade för orkestervärlden än de som 
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tidigare använts. Syftet var att se om professionella orkestermusiker kunde använda dessa 
enheter eller om de föredrog sina befintliga. Propparna visade sig vara ett steg i riktning mot 
ett användbart hörselskydd för orkestermusiker då musikerna föredrog de elektroniska 
hörselpropparna trots att de identifierade problem som dynamisk uppfattning och ljudkvalitet.  

2.2.2 Skärmar 
En svensk musiker har utvecklat en individuell hörselskärm (Hearwig), ett u-format skydd 
med ljudabsorberande dämpande material som placeras bakom musikerns huvud. Det 
aktiveras genom ett lätt tryck bakåt med nacken av musikern när ljudnivån upplevs för stark, 
och ställs på samma sätt i viloläge utan att musikern behöver lyfta blicken eller släppa sitt 
instrument. Produkten är ergonomiskt utformad för att skydda hörseln utan att förstöra 
akustiken. Enligt tester är skyddet betydande för hörselbevarande vid kritiska ljudintervall 
mellan 500-4000 Hz (http://www.hearwig.com). Andra varianter av skärmar utformade för 
musiker är The Wolly Shepard (http://www.woollyshepherd.co.uk) som på liknande sätt 
skyddar den enskilde musikern med en vadderad ljudabsorberande yta som vinklas bakom 
musikern, och plexiglasskärmar som placeras mellan instrumentgrupper för att reducera 
ljudexponeringen (http://www.bison.se). O’Brien, Driscoll och Ackermann (2012) nämner att 
det finns olika slags ljudabsorberande skärmar i sin studie om hörselskydd och praktisk 
ljudhantering hos professionella musiker. 

2.2.3 Hörselkontroller 
Arbetsmiljöverket (AFS 2005:16) och Arlinger et al. (2006) rekommenderar att 
hörselkontroller bör erbjudas med mellan 1 och 3-årsintervall. I förekommande föreskrifter 
om buller och skyddsutrustning utformade av arbetsmiljöverket jämställs den yrkesrelaterade 
ljudexponering musiker utsätts för med buller inom industrin. De rekommendationer som 
finns är inte överförbara på yrkesmusiker då bullerexponeringen varierar. I Australien har 
forskare i en nyligen genomförd studie med audiologer och tillverkare av hörselskydd kommit 
fram till att det finns behov av evidensbaserade riktlinjer för att kunna utföra relevanta tester 
för musikeröron (McGinnity, Beach, Mulder & Cowan, 2017). 

3. Problemformulering 
Professionella musikers egna upplevelser av hörselpåverkan är inte vida utforskat, utan fokus 
finns på det som är mätbart ur ett kvantitativt perspektiv. En förvärvad yrkesrelaterad 
hörselpåverkan kan innebära en påfrestning för professionella musiker, vilket väcker frågan 
om hur de hanterar den utifrån medvetenheten om risker och valet med fortsatt exponering för 
skadliga ljudnivåer. Det känns därför angeläget att kunna hjälpa denna viktiga och sårbara 
grupp att förstå och hantera risker de utsätts för som musiker. Genom att undersöka 
musikernas upplevelser av yrkesrelaterad hörselpåverkan kan det tillföra ökad kunskap för 
företagssjuksköterskan om hur företagshälsovården kan hjälpa musiker i deras arbetssituation 
med eventuella åtgärder och ett förebyggande arbete för att bevara hörseln.  

4. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva professionella musikers upplevelser av förvärvad 
yrkesrelaterad hörselpåverkan. 

5. Metod 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv design. 
Analysmetoden utgick från en konventionell innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon (2005). 
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5.1 Urval 
För deltagande i studien gjordes ett strategiskt urval från en svensk symfoniorkester. Valet 
symfoniorkester gjordes då musiker där har en fast anställning. Därefter valdes tre av de mest 
utsatta instrumentgrupperna relaterat till hög ljudexponering, enligt resultat i tidigare 
undersökningar. Grupperna valdes då studier visat att de var bland de mest utsatta för hög 
ljudexponering, samt att de i genomförda undersökningar med hörseltester visat störst 
påverkan på hörseltröskeln (Emmerich et al., 2008; O’Brien et a., 2013; Schmidt et al, 2014). 
Ingen begränsning gjordes av antal deltagare. Symfoniorkesterns orkesterchef ombads att 
tillfråga musiker om intresse för deltagande i studien utifrån kriterierna nedan.  

Inklusionskriterier 

Studien inkluderade professionella musiker, anställda i svensk symfoniorkester, med en 
upplevd yrkesrelaterad hörselpåverkan. Orkestern skulle vara ansluten till en svensk ISO- 
certifierad företagshälsovård, musiker som inkluderades förstod och talade svenska samt 
spelade något instrument inom instrumentgrupperna violin/viola, träblås och bleckblås.  

Exklusionskriterier 

Musiker som exkluderades var de med en känd medfödd och/eller ärftlig hörselpåverkan.  

5.2 Datainsamling 
Orkesterchefen kontaktades i ett första skede per telefon för att etablera en kontakt. I nästa 
steg skickades information per mail om studiens syfte och upplägg inkluderat urvalskriterier. 
Skriftligt svar med samtycke till medverkan i studien returnerades av chefen. Orkesterchefen 
tillfrågade musiker om frivilligt deltagande och återkom med sex musiker som anmält 
intresserade av att deltaga i studien. Deltagarna kontaktades per telefon för att verifiera 
deltagandet, och enligt överenskommelse skickades sedan skriftlig information om studien 
och dess genomförande  samt ett dokument om samtycke till deltagande i studien. Därefter 
bokades intervjuer, och i samband med intervjun lämnade deltagarna sitt skriftliga samtycke 
för studien. Samtycket lämnades vidare till handledaren som förvarade dem inlåsta. Inget 
bortfall skedde under tiden för studien. Totalt antal deltagare i studien var sex stycken, varav 
två män och fyra kvinnor. Deltagarna var mellan 33 och 58 år gamla, och hade spelat ett 
instrument sedan 5-10 års ålder. I gruppen spelade en deltagare bleckblåsinstrument, två 
stycken spelade träblåsinstrument och övriga tre spelade stråkinstrument.  

Studien baserades på intervjuer utifrån en semistrukturerad intervjuguide (Polit & Beck, 
2012). Upplägget för intervjufrågorna utgick från studiens syfte. Frågorna var öppna och 
ställdes utan inbördes ordning där forskaren anpassar sig utan att styra informanten i någon 
riktning. Teknisk utrustning, intervjuguide, intervjuteknik samt tidsåtgång testades vid en 
provintervju. Provintervjun genomfördes i syfte att testa att frågorna i intervjuguiden var 
begripliga och relevanta. Vissa justeringar i frågeguiden gjordes då testpersonen inte riktigt 
kände att de följde syftet (Bilaga 1).  
Tid och plats bokades i samråd med respektive musiker för att de skulle känna sig bekväma. 
En ostörd lokal bokades på musikernas arbetsplats, så att intervjun kunde ske i samband med 
att de hade repetitioner. Samtliga intervjuer, provintervjun inkluderad, genomfördes med 
ljudupptagning med tillhandahållen inspelningsutrustning från Örebro universitet. 
Intervjuerna var mellan 11 och 27 minuter långa. Alla deltagarna gavs möjlighet att efter 
intervjun komplettera med information som de upplevde saknades. Forskaren efterfrågade 
dessutom möjligheten att få kontakta deltagarna efter intervjutillfället för kompletteringar vid 
oklarheter eller om någon fråga inte besvarats vid intervjutillfället. Detta godkändes av 
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samtliga, och en av deltagarna återkom själv med kompletterande information då hen ville 
förtydliga det som diskuterades då hen ansåg att det var väldigt viktig information för studien.  

5.3 Databearbetning och analys 
Databearbetning och analys är inspirerad av Hsieh och Shannon (2005) och deras tre 
identifierade tydliga ansatser för kvalitativ innehållsanalys: konventionell, riktad och 
summativ innehållsanalys. Analys av studiens material gjordes enligt den konventionella 
innehållsanalysen som utgår från en mer strukturerad process med öppna riktade frågor inom 
ett förutbestämt avgränsat område för den företeelse som ska studeras.  

De ljudinspelade intervjuerna transkriberades till text, utan omskrivningar så att inget skulle 
utelämnas, varken tystnader eller andra verbala uttryck. Forskaren transkriberade en av 
intervjuerna själv och tog på grund av tidsbrist även hjälp av två professionella sekreterare 
som transkriberade två respektive tre intervjuer var. Därefter lyssnade forskaren och läste 
samtidigt det transkriberade textmaterialet för verifiering och komplettering. Materialet 
omfattade 72 sidor text med enkelt radavstånd. I analysen användes sedan de steg som Hsieh 
och Shannon (2005) identifierat. Materialet lästes flera gånger för att få en känsla av helhet. 
De delar av textmaterialet som verkade fånga viktiga tankar eller begrepp markerades för att 
härleda koder i form av ord, meningar eller fraser. Noteringar gjordes och genomlästes 
ytterligare en gång och etiketter och koder som framkom sorterades sedan i kategorier. 
Kategorierna användes för att organisera och gruppera koderna i meningsfulla subkategorier. 
Materialet representerade information som deltagarna återkom till ett flertal gånger under 
intervjuerna.  För att textmaterialet skulle bli överskådligt och hanterbart organiserades det 
sedan i en trädstruktur. Trädstrukturen som växte fram vid databearbetningen handlade om 
två olika kategorier, påverkbara och ej påverkbara faktorer, som presenteras nedan i tabell 1 
och 2. 

Tabell 1. Trädstruktur över Påverkbara faktorer 

Kategori Subkategori Koder 

Påverkbara faktorer 

Kommunikation 

Varna och informera kollegor  

Diskussioner med kollegor och 
arbetsledning  

Placering och rotation  

Användande av skyddsutrustning 

Förberedelser och  

aktiva val 

Noteringar i noter – gällande 
ljudstarka partier, skyddsutrustning 

Använda / inte använda 
skyddsutrustning 

Söka kunskap 
Lagar, arbetsmiljö och rättigheter 

Studier om rotation, hälsoproblem 

Övervinna hinder 
Testar olika skyddsutrustning 

Övar att använda skyddsutrustning 
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Hörselpåverkan och 
återhämtning 

Anpassningar i vardagslivet 

 
Tabell 2. Trädstruktur över Ej påverkbara faktorer 
Kategori Subkategori Koder 

Ej påverkbara 
faktorer 

Kommunikation 

Inte bli tagna på allvar  

Ger upp efter tjat 

Känsliga ämnen 

Försvar och 
förnekelser 

Påverkar bara andra 

Leder och muskler - inte hörsel 

Hör till branschen 

Arbetsledning och 
ledarskap 

Arbetsgivarens ansvar 

Bryta traditioner 

Hinder  
Ej anpassad skyddsutrustning 

Utformning av lokaler – storleks- 
och ljudmässigt 

Oro och rädslor 
Att få en hörselpåverkan 

Att inte kunna fortsätta spela 

Utebliven återhämtning På arbetsplatsen 

 

6. Etiska överväganden 
Studien grundar sig på etiska förhållningssätt utifrån etiska principer och riktlinjer enligt 
Helsingforsdeklarationen (2013) och Förenta Nationernas deklaration om mänskliga 
rättigheter. Dessa framställs i SSN etiska riktlinjer för omvårdnadsforskningen i Norden 
(2003) och hänvisar till rådande lagar och bestämmelser för respektive nordiskt land. Då 
studien genomfördes inom ramen för högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå 
krävdes ingen etisk prövning enligt §2, SFS 2003:460. 

Deltagandet i studien var helt frivilligt, både orkesterchef och samtliga deltagare fick först 
information om studien och skrev därefter på ett samtycke till deltagande. Deltagarna gavs i 
samtycket rätten att när som helst under arbetets gång avbryta sin medverkan utan att ange 
orsak. Samtycke samt inspelningar och data förvarades inlåst under studiens gång. Det 
inspelade och transkriberade materialet behandlades konfidentiellt då inga namn angavs under 
ljudinspelningarna. Allt intervjumaterial förvarades inlåst så att ingen obehörig haft tillgång 
till intervjumaterialet. Resultatet sammanställdes och presenterades utan att förvanskas och på 
ett sådant sätt att inga personer kan identifieras. Allt intervjumaterial kommer förstöras efter 
att uppsatsen blivit godkänd. Deltagarna samt orkesterchefen och den anslutna 
företagshälsovården kommer få ta del av studiens slutresultat. 
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7. Resultat  
Resultatet presenteras utifrån två huvudkategorier med faktorer som upplevdes påverkbara 
och faktorer som inte upplevdes som påverkbara av deltagarna. Totalt identifierades elva 
subkategorier som redovisas under respektive huvudkategori. De innebar olika strategier 
deltagarna hade för att hantera sina upplevelser av yrkesrelaterad hörselpåverkan och 
eventuella risker de utsattes för.  

7.1 Påverkbara faktorer 
Påverkbara faktorer var de som deltagarna upplevde att de själva kunde göra något åt och de 
rörde allt från kommunikation, egna förberedelser och aktiva val till att övervinna hinder och 
att få återhämtning.  

7.1.1 Kommunikation 
Det upplevdes viktigt för deltagarna att kunna kommunicera med kollegor och arbetsledning. 
Kommunikation innehöll många olika delar och deltagarna upplevde att de hade en öppen och 
ständigt pågående kommunikation mellan varandra. De berättade att de varnade kollegor för 
ljudstarka partier så att de kunde förbereda och skydda sig. Kollegor som varit borta under 
tidigare repetitioner informerades och varnades så de var förberedda och kunde vidta 
skyddsåtgärder. Nya musiker informerades om befintlig skyddsutrustning och varnades för 
ljudstarka partier i nya stycken.  En av musikerna nämnde att det i Sverige är mer accepterat 
att diskutera problem än i andra länder, och här tar alla hand om varandra. Det framkom också 
att det ansågs viktigt att informera alla om de risker som finns med ljudexponering. En 
deltagare sa också att hen inte spelar ut ordentligt om hen glömt att varnat kollegorna innan. 
Respekt för varandra och att anpassa sitt spelande lyste igenom i deltagarnas beskrivningar. 

Orkestern arbetar mycket med rotation och såväl orkestern som orkesterchefen och dirigenter 
har varit involverade för att det ska fungera. Flera deltagare upplevde att det gick bra att 
diskutera med chefen som hjälpte till om behov uppstod. Det har handlat mycket om att ha 
förståelsen för varandra och deltagarna upplevde att de diskuterar mycket med varandra om 
placering. Tidigare uppstod konflikter och spänningar som ibland togs personligt, men nu 
upplevdes kommunikationen mellan instrumentgrupperna positiv. En deltagare sa sig ha 
upplevt att en annan instrumentgrupp avsiktligt förstört med sitt spelande, men att det i 
verkligheten inte var så. Numera diskuteras hela tiden hur de sitter och det stäms av med 
varandra.   

”Det fungerar om vi ligger på och pratar med alla instanser.”   

Gruppen stråkinstrument byter plats och roterar regelbundet för att fördela exponeringen från 
ljudstarka instrument. Även stämledarna som sitter längst fram har erbjudit sig att vara med 
och rotera för att avlasta. Rotationerna har tidigare inneburit konflikter men i dag är rotationer 
accepterat på ett helt annat sätt mot för några år sedan.  

”Det är väl ingen som vill bråka, det handlar ju bara om att skydda sig.”  

Instrumentgruppen bleckblås är liten och har inte möjlighet att flytta runt på samma sätt som 
stråkmusikerna. En av deltagarna uttryckte frustration över det: 

”De enda som inte får rotera, det är vi. Vi sitter alltid framför slagverket och bakom en mur 
av skärmar.” 

Att använda skärmar för att minska hög ljudexponering har inte alltid varit enkelt. Det 
ifrågasätts inte längre och kommunikationen mellan instrumentgrupperna har varit en viktig 
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del i det arbetet. En deltagare berättade att de nu till och med frågar kollegorna om skärmarna 
skymmer sikten. Tidigare hände det att bakomvarande musiker ibland flyttat eller sänkt 
skärmarna utan att säga till. Det upplevdes även finnas behov av information och genomgång 
av hur skärmar ska användas. Ett exempel gavs där en musiker upplyst en framförvarande 
kollega om att flytta skärmen närmare sig för att skydda sig mot ljudet bakifrån, och kollegan 
svarat att skärmen stod där för att hen skulle höra sig själv bättre.  

Det uppges ha hänt mycket i orkestern de senaste åren både i attityder och resurser. Vissa 
deltagare upplevde att de nog gjorde vad de kunde medan andra upplevde att det fanns 
mycket mer att göra för att skydda hörseln. 

7.1.2 Förberedelser och aktiva val 

Den egna upplevda situationen var viktig för aktiva val och förberedelser musikerna gjorde. 
Flera deltagare uppgav att de skrev in speciella tecken i noterna när det kom ljudstarka partier, 
men även när de skulle sätta in eller ta ut hörselproppar under ett stycke. När propparna inte 
användes förvarades de ändå nära till hands. Vilken sorts proppar de hade och hur de 
användes var individuellt. Det framgick att det varken var lätt eller självklart för musiker att 
använda hörselproppar. De använde allt från en propp i det mest utsatta örat, till två proppar 
eller så valde de att inte använda hörselskydd. En deltagare som använde sina hörselproppar 
regelbundet sa: 
”Hörselskydd ingår för mig liksom att ta instrumentet ur lådan.”  
Vanliga proppar i silikon upplevdes bra då de snabbt gick att rycka ut vid behov, men 
dämpningen var inte lika bra som med formgjutna proppar. Formgjutna proppar med 
dämpningsfilter upplevdes svårare att använda när de snabbt skulle sättas i eller tas ut. Några 
använde proppar så lite som möjligt. Att använda proppar under repetitioner medförde att det 
blev omöjligt att höra dirigenten som kunde bryta för information. En musiker använde skydd 
om det var ett måste, och tvingades då anpassa sig och försöka hänga med, men upplevde att 
det var svårt. Upplevda problemen och svårigheter var orsaker till att skyddsutrustningen 
aktivt valdes bort och att musikerna istället exponerade sig för starka ljud. I perioder när de 
var trötta hände även att de glömde att använda hörselskydden. 

Användandet av skärmar var också individuellt efter egna val och erfarenheter. De användes 
ibland eller ständigt för att skydda mot ljudstarka instrument som satt nära bakom dem. Val 
av skärmar var beroende av vilket instrument deltagarna spelade och om de upplevdes vara ett 
bra skydd. Någon använde välvda, andra vikbara och en av deltagarna uppgav att hen använde 
en skärm speciellt framtagen av en musiker, och som passade bäst för blåsinstrument. Vissa 
deltagare uppgav att de använde skydden endast vid behov, vilket kunde bero på vilket stycke 
som spelades. Musiker som inte använde skärmar regelbundet sa att de höll för öronen om det 
blev för starkt. Upplevelsen var att skärmarna inte var riktigt anpassade och av olika kvalitet. 
En deltagare sa att det ändå var tryggare och bättre att använda skärm än att vara utan och att 
hälsan går först. Några kommentarer om skärmarna var: 

”Jag hade ju önskat att det fanns bättre skärmar.” 

”De riktigt bästa skydden är inte gjorda ännu, för det ska vara skydd på bägge sidor. För att 
den som spelar starkt inte ska få reflexen tillbaka.” 

7.1.3 Söka kunskap 
Deltagarna berättade att de själva sökt kunskap om hörselpåverkan och lagar om arbetsmiljö 
för att få kännedom om sina rättigheter. En deltagare upplevde att orkestern ”halkat efter” när 



 

9 
 

det gällde arbetsmiljön, och att gällande lagar och rättigheter följdes dåligt. Att arbeta med 
rotation i orkestern uppgav musikerna att de själva drivit igenom. 

”Det har varit en kamp att vi ska rotera, vilket ju faktiskt finns utredningar om att man ska 
göra.” 

Studier om metoder och hälsoproblem relaterade till musiker och hörselpåverkan var också 
ämnen som deltagarna sökt information om själva. 

7.1.4 Övervinna hinder 
Musikerna berättade om olika slags hörselskydd och upplevde att det var en vanesak att 
använda dem. Att lära sig använda de formgjutna propparna upplevdes ta tid och visade sig 
vara ett hinder mot att använda dem. De tar några sekunder att sätta in och ta ut och det måste 
gå fort för den som väljer arbetssättet. Det dämpade ljud musikerna hör vid användandet av 
hörselproppar upplevdes också som ett hinder vilket orsakade att musikerna inte använde 
dem. En deltagare hade försökt använda proppar mer på jobbet och tänkte övade mer med 
dem hemma.  

”Jag har försökt verkligen att använda dem på jobbet…men jag inser att det är svårt...de är 
så svåra att få ut och in, man borde ha dem hela tiden då. Jag ska verkligen försöka... jag 
kanske vänjer mig” 

7.1.4 Hörselpåverkan och återhämtning 
Det fanns olika strategier för att få återhämtning, och flera deltagare uppgav att de ville ha så 
tyst som möjligt i vardagslivet. En deltagare hörde i perioder med mycket tjänstgöring 
tinnitusljud som upplevdes försvinna efter några minuters vila. Ljuden hade pågått i flera år, 
men släppte ofta i samband med återhämtning. En annan upplevde sig höra olika ljud var för 
sig eller samtidigt och det blev värre vid trötthet och stress. Tinnitus i kombination med 
ljudöverkänslighet beskrevs av flera av deltagarna, exempelvis att ljudet av två tallrikar som 
slår emot varandra kunde vara outhärdligt och att ljudet av papperspåsar var fruktansvärt.  

”...varit och veckohandlat, ...fem-sex eller åtta kassar, papperskassar, och det värsta jag vet 
är när ... ska vika ihop dessa. Det ljudet är fruktansvärt.” 

Överkänsligheten upplevdes avta under perioder med vila och semester. En deltagare 
upplevde att tinnitusproblemen blev värre under sommartid vid tyngre arbeten i hemmet. 
Någon lyssnade varken på radio eller musik, trots att musik var det bästa som fanns. En annan 
deltagarna upplevde att det gick relativt snabbt att återhämta sig vid ledig tid, och tyckte att 
det var positivt. En kollega använde även sina hörselproppar vid återhämtning när hen gick 
hem. 

7.2 Ej påverkbara situationer 
Deltagarna upplevde även att det fanns situationer som de själva inte kunde påverka, ibland 
hade de försökt men till slut gett upp. Det kunde vara kommunikationen mellan kollegor, 
mellan musiker och chefen eller dirigenter, men kunde även handla om olika arbetsledares 
ledarskap. Olika slags hinder, förnekelser och rädslor, och avsaknad av återhämtning 
framkom också i kategorin.  

7.2.1 Kommunikation 

Åsikter om samma placering vid repetitioner i orkestersalen och vid spelning i orkesterdiket 
på operan har framförts, men inte åtföljts enligt deltagarna. Musikerna upplevde att de 
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upprepade gånger fått argumenterat för rotation, avlastning, åtgärder i repetitionssalen och 
förändringar av orkesterdiket, för att bli tagna på allvar. De har även orkesterchefen om hjälp 
att prata med olika dirigenter gällande olika önskemål från orkestern, som fått genomslag 
under en period men efter en tid återgått till gamla traditioner igen. Bland annat att de inte kan 
spela för fullt i repetitionssalen på grund av ljudet. En deltagare sa: 

”Då ger man upp, och så tänker man… så skyddar man sig, och så spelar man skit, för det 
gör du när du inte hör.” 

Det framkom även att det var känsligt att prata med varandra om att använda hörselskydd och 
att det kunde påverka spelandet negativt på olika sätt, antingen genom att då spela för starkt, 
för ”rått” eller inte hänga med övriga gruppen så det blev falskt. Deltagaren sa:  
”Var och en måste få skydda sig, men man säger inte vad man egentligen tycker.” 

7.2.2 Försvar och förnekelser 

Det fanns olika föreställningar om hur farligt hög ljudexponering egentligen var. Till exempel 
att det var psykologiskt att höga ljud påverkade hörseln, och att om man var förberedd på att 
det var starkt och dessutom gillade musiken skulle det inte vara så illa. Det uppgavs även att 
det möjligen inte heller skulle vara så farligt om den som var utsatt för exponeringen 
samtidigt spelade ett blåsinstrument, vilket då skulle medföra någon slags tryckutjämning. 
Hörselpåverkan verkade inte vara ett samtalsämne, utan musiker sinsemellan pratade hellre 
om smärta och problem med muskler och leder. Tankar om att kollegorna nog var mer utsatta 
och behövde skydda sig mot ljudexponering fanns också: 

”Jag förstår att t.ex. fioler, dom sitter framför brasset, att dom behöver vara lite mer 
försiktiga än jag.” 

 Det kunde också vara känsligt att få kollegor att skydda sig från ljudstarka situationer. 
”Det är ju ändå min, eller vars och ens subjektiva upplevelse som får råda, tycker jag, när 
man känner till riskerna.”  
” Vad man tål har mycket att göra med hur man trivs och så…” 

Plötslig och hög exponering som givit hörselpåverkan eller tillfälliga problem upplevdes nu 
vara över, och några deltagare trodde inte att det påverkat deras hörsel. Det fanns även tankar 
om att påverkan på hörseln var åldersrelaterad, eller något de haft under en längre tid och att 
det nog inte hade med musikutövandet att göra. 

7.2.3 Arbetsledning och ledarskap 

Deltagarnas upplevelser påverkades även av arbetsledning och ledarskap för orkestern. Det 
ansågs vara arbetsgivarens ansvar att anpassningar gjordes efter orkesterns behov. Frågan om 
arbetsmiljön och att det skulle vara möjligt att göra mer åt den återkom ständigt. Argument 
och förslag på åtgärder hade framförts, men upplevdes ibland svåra att få igenom. En av 
deltagarna sa: 
”Jag tycker man skulle lägga pengar på att öppna diket så att vi får en dräglig 
arbetsmiljö…” och fortsatte ”…så vi kommer upp, va, så går ju ljudet ut istället för att studsa 
där inne. Det är hemskt.”  

Det har gjorts många ljudmätningar genom åren, men att de upplevdes inte resulterat i några 
förändringar. En deltagare uppgav att resultaten från mätningarna medfört kommentarer som:  

”Ja det var ju illa, men vad ska vi göra åt det då…”  
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Deltagarna upplevde att de kunde få arbetsskador, och att det enda hjälpmedel de egentligen 
hade var formgjutna hörselproppar. Att ändra rutiner gällande rotation och placering har 
också varit svårt på grund av olika dirigenters inställning. Önskemål har ibland mötts av 
argument om att det inte går och inte accepteras, vilket har varit svårt för musikerna att stå 
emot. Gällande rotation sa också en deltagare att en ordentlig omflyttning i orkestern skulle 
vara tänkbart, inte bara för att undvika ljudexponering utan för att utmana och ändra gamla 
traditioner. En fråga som ställdes av en deltagare var vad som görs på riksnivå, och att det 
borde finnas utgångsvärden på till exempel avståndet mellan musiker för att skydda mot för 
höga ljudexponeringar. 

7.2.4 Hinder  
Orkesterns repetitionssal och orkesterdiket ansågs inte vara optimala ljudmässigt och 
storleksmässigt. Det sågs som ett hinder för att skyddsutrustning skulle kunna användas på 
rätt sätt, att ljudet skulle bli bra, och att det inte skulle medföra hörselpåverkan. Det fanns 
även okunskap om hur skyddsutrustningen skulle användas. Violinisterna upplevde att de inte 
alltid kunde använda hörselproppar, då det medförde att de gick miste om intonationer och 
nyanser. Ibland plötsligt och väldigt behövde proppar som användes snabbt dras ut för att 
höra kollegorna och inte ta i för hårt eller spela falskt. Det blev ett hinder. 

”Det gäller att göra det i ett parti när det är så starkt att de kan vara utan min delaktighet.” 

De framkom även att musiker med blåsinstrument hade svårt att använda hörselproppar då 
ocklusionseffekt uppstår när de blåser i sina instrument. En av deltagarna uppgav att med 
hörselproppar hörde hen sig själva bättre än kollegorna, vilket blev ytterligare ett hinder. 

Skärmarna uppgavs inte heller riktigt anpassade och gjorde bland annat att ljudet studsade 
tillbaks mot blåsmusikerna som spelade in i den vägg av skärmar de hade framför sig. 
Skärmar var även svåra att använda för stråkmusikerna som upplevde att det blev trångt och 
att stråken slog i skärmen. En deltagare från stråkgruppen sa uppgivet:  

”Skärmar är ett nödvändigt ont, men det är heller inte bra för blåset att sitta och stirra in i, 
det är hemskt.” 

Deltagarna upplevde även att de trånga lokalerna var ett hinder för att använda skärmar och 
kunna jobba med luftspalter mellan varandra i syfte att minska ljudexponeringen. Att lägga in 
dämpande mattor och att använda absorbatorer och reflektorer i orkesterdiket medförde också 
att musikerna inte alltid använde skyddsutrustningen.   

7.2.5 Oro och rädslor 

Deltagare som sedan tidigare hade problem med hörselpåverkan hoppades att det inte blivit 
sämre. Ett par deltagare uppgav att de vid något tillfälle glömt att skydda sig och känt av en 
smäll från ett ljudstarkt instrument. De upplevde en oro och rädsla i gruppen för att få 
bestående hörselskador. En av deltagarna berättade att det först var efter några år i yrket, när 
äldre kollegor fick hörselproblem, som det blev uppenbart vilka risker jobbet medförde:  

”Det var då man började fatta riktigt, och det var ju också ett mycket trängre dike” 
En annan berättade om en upplevelse när en kollega under en föreställning fått en spräckt 
trumhinna efter att ha suttit nära väggen i orkesterdiket där ljudet studsat tillbaka. Det fanns 
även erfarenhet av att ha blivit utsatt för hög ljudexponering utanför arbetsplatsen som 
medfört tillfällig hörselpåverkan vilket även det innebar oro. Det fanns en allmän oro och 
rädsla för att inte klara av sitt arbete. En violinist upplevde att det var trångt med en tredelad 
skärm som vinklades, och var rädd att den därför skulle plockas bort.  
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7.2.6 Avsaknad av återhämtning 

En viktig hörselbevarande åtgärd som det enligt uppgift diskuterades mycket i orkestern var 
återhämtning. Den saknades ibland under arbetstid, och när det var mycket att göra upplevdes 
det svårare. Periodvis under säsongen med många framträdanden och musikuppsättningar 
upplevde deltagarna att de inte fått den återhämtning de behövt.  
”Det känner vi ju igen allihop... att det blir stor skillnad vad man orkar med.” 

En deltagare sa att det i perioder när det varit mycket tjänstgöring varit svårt att vistas i 
ljudstarka lokaler i vardagen och att hen därför undvikit dem. En av musikerna funderade på 
sambandet mellan stress och bristen på återhämtning, och att det kunde vara två stora orsaker 
till tinnitus.  

8. Diskussion  

8.1 Metoddiskussion  
En kvalitativ intervjustudie var ett lämpligt val av design, då studien åskådliggör 
professionella musikers upplevelser och strävade efter att komma nära och ta del av 
deltagarnas upplevelser. Utmärkande för kvalitativ metod är enligt Eriksson (1992) att försöka 
komma så nära forskningsobjektet som möjligt, och metoden används då tillräckligt med 
förhandskunskap om fenomenet som ska studeras inte finns. Att använda metoden 
konventionell innehållsanalys är enligt Hsieh och Shannon (2005) en fördel då den ger direkt 
information från deltagarna utan att använda förutbestämda kategorier eller teoretiska 
perspektiv. Kvalitativ metod strävar efter att förstå helheten, och målet är att utveckla en 
förståelse för den företeelse där deltagarna med egna ord i ett meningsfullt sammanhang 
berättar om sin upplevelse inom området för studien (Polit & Beck, 2012; Dahlberg, 1997).  

Kontakt togs med orkesterchefen för att informera om studien och inhämta samtycke till 
deltagande. Då chefen informerade orkestern om studien valdes att musiker som var 
intresserade kontaktade chefen, som i sin tur förmedlade  kontaktuppgifter till författaren. Det 
ansågs vara positivt då chefen var angelägen om att hjälpa till med deltagare till studien. Ur 
ett etiskt perspektiv kan tillvägagångssättet diskuteras då det kan innebära att deltagandet 
antingen blivit mindre eller större om de själva fått ta kontakt med författaren. Musikerna i 
orkestern har ett blandat etniskt ursprung, och för att varken missförstånd eller feltolkningar 
skulle uppstå valdes att deltagarna skulle förstå och prata svenska. Då antalet intresserade 
deltagare var så få och inget resonemang kring om deltagarnas upplevelser var relaterade till 
genusperspektivet framkom, valde forskaren att inte fokusera på genusperspektivet. 

Den tekniska utrustningen, intervjuguide, intervjuteknik samt tidsåtgång testades vid en 
provintervju för att ytterligare säkerställa trovärdigheten och en god kvalitet. Att genomföra 
en provintervju är som Eriksson (1992) beskriver viktigt för att verifiera att frågorna fångar 
det som ska belysas. En provintervju visade sig vara en fördel för studien, då testpersonen 
upplyste forskaren om att hen inte kände att frågorna var sammanhängande och följde syftet 
med studien. En nackdel var att testpersonen som tillfrågats för provintervjun var musiklärare 
på en kommunal kulturskola och det därför var svårt för hen att svara på de frågor som 
ställdes och utveckla svaren. Hens uppfattning var dock att de frågor hen inte kunde svara på, 
skulle kunna besvaras av musiker i en symfoniorkester. Intervjuguiden strukturerades om 
efter provintervjun och därefter gjordes ingen ytterligare provintervju. Ytterligare en 
provintervju kunde inneburit en styrka som hade medfört att forskaren fått mer erfarenhet och 
kunnat ställa fler följdfrågor.  
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Deltagarna tillfrågades personligen om plats för genomförandet av intervjuer, vilka sedan 
genomfördes efter överenskommelse på musikernas arbetsplats. Trost (2010) anser att platsen 
för genomförande av intervjuer är viktig då den omgivande miljön kan störa och påverka 
deltagaren negativt. Val av plats var därför en avgörande faktor för trovärdigheten hos data. 
En annan faktor som beaktades var att genomföra intervjuerna på plats och att träffa 
musikerna personligen. Det stöds av Polit och Beck (2012) som beskriver att en intervju där 
forskaren möter deltagaren ansikte mot ansikte är den mest respekterade metoden och den 
bästa metoden för datainsamling på grund av den kvalitet det ger.  

Intervjuerna genomfördes under ljudinspelning med intervjuguide som utgångpunkt och som 
ett stöd för att deltagarna skulle ges samma förutsättningar att beskriva sina upplevelser. Det 
kan dock vara en svaghet då ljudinspelningar kan medföra att intervjupersonen blir hämmad 
och att intervjusituationen därmed kan bli obekväm (Repstad, 2007). Den perfekta 
intervjupersonen finns inte och därför är det viktigt att ha kunskap om att intervjutyp bör 
anpassas efter situation, syfte och de deltagare som intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Forskaren var inför intervjuerna medveten om detta och inledde därför varje intervju med att 
visa inspelningsutrustningen och förklara tillvägagångssättet innan inspelningen startade. 
Varje intervju ska ses som ett unikt möte med en unik människa, alla situationer är värda att 
studeras och ska mötas som de vore nya, och forskarens förhållningssätt skall vara 
fördomsfritt (Eriksson, 1992). De flesta deltagarna berättade själva utan avbrott om sina 
upplevelser utan att alla frågor i guiden behövde ställas, vilket bekräftade att korrigeringen av 
frågeguiden medfört validitet. Författaren valde att göra noteringar i varje deltagares 
intervjuguide för att kontrollera att informationen täckte de frågor som var avsedda att ställa 
utan att styra deltagaren i deras upplevelser. 

En svaghet med studien var att definitionen hörselnedsättning ursprungligen användes i syftet, 
vilket medförde att det var svårt att få intresserade deltagare. Under studien ändrades därför 
definitionen till hörselpåverkan. Då deltagandet gjordes utifrån ett strategiskt urval från en av 
Sveriges symfoniorkestrar och intresse för deltagande endast inkom från sex personer i 
orkestern begränsades antalet intervjuer. Det kan ifrågasätta studiens tillförlitlighet. Antal 
tjänstgörande musiker i den studerade orkestern varierar beroende av vilken produktion som 
sätts upp. Då musikaler med 30 - 35 musiker är vanligast ansågs antalet deltagare i studien 
vara tillräckligt stort. Det stöds även av författarna Trost (2010) samt Kvale och Brinkmann 
(2014) som anser att ett fåtal väl genomförda intervjuer är fördelaktigt, då kvalitet prioriteras 
samt att det ger mer tid till intervju och analys. Urvalsstorlek vid kvalitativa studier är 
vanligen litet och baserat på behov av information. När ett datamaterial inte tillför någon ny 
information har datamättnad uppnåtts (Repstad, 2007; Polit & Beck, 2012). Analysarbetet i 
studien visade att flertalet deltagare uppgett samma och liknande upplevelser, och 
datamängden ansågs därför tillräcklig och att datamättnad hade uppnåtts. Kompletterande 
intervjuer hade kunnat genomföras för att stärka giltigheten, men avstods därmed.  

Alla intervjuer transkriberades ordagrant och lästes därefter noggrant igenom tillsammans 
med ljudinspelningarna för att säkerställa att inte viktiga data gått förlorad. Det gjordes för att 
stärka tillförlitligheten i data då forskaren själv inte utförde all transkribering. Polit och Beck 
(2012) menar att det nästan är ofrånkomligt att fel uppstår vid transkribering och att därmed 
transkriberat textmaterial noggrant bör läsas igenom. Bearbetning och analys av data gjordes 
enligt Hsieh & Shannon (2005) som definierar analysen som en subjektiv tolkning av 
innehållet i textdata genom en systematisk klassificeringsprocess för kodning och 
identifiering av teman och mönster. Det finns inga universella regler för hur en kvalitativ 
dataanalys ska genomföras, men om intervjuer används, organiseras integreras och tolkas data 
(Polit & Beck, 2012).  
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Resultaten för studien har redovisats utan att förvanska innehållet från intervjuerna. 
Trovärdigheten och styrks och bekräftas även med direkta citat från deltagarna som varken 
namnges eller på annat sätt kan pekas ut. Forskaren valde att på grund av det låga antalet 
deltagare inte ange från vilken intervju citaten är hämtade, då det hade kunnat identifiera 
deltagarna. Specifika uttryck och uttalanden om specifika instrumentgrupper har bytts mot 
andra ord och synonymer för att deltagarna inte ska kunna identifieras. Inga egna tolkningar 
har gjorts och metoden har diskuterats med två handledare vid fyra handledningstillfällen för 
att bekräfta trovärdigheten och pålitlighet av studien. En undersökning av andra 
symfoniorkestrar skulle ändå det vara intressant för att jämföra och undersöka 
överförbarheten i studien, då avsikten från början var att jämföra upplevelser hos musiker från 
tre symfoniorkestrar.  

8.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att belysa professionella musikers upplevelse av förvärvad 
yrkesrelaterad hörselpåverkan. I resultatet framkom ett antal faktorer som påverkade 
musikernas upplevelser och sambandet med en hörselpåverkan. Det blev tydligt att det var 
lättare för deltagarna att berätta om faktorer som påverkade hörseln än själva upplevelsen av 
att ha en yrkesrelaterad hörselpåverkan. Kommunikationen mellan kollegor och arbetsledare, 
hur den påverkade dem och hur de förhöll sig till den var mest framträdande. Det fanns både 
ämnen de kunde kommunicera och ämnen där de upplevde att kommunikationen inte 
fungerade. Deltagarna hade olika upplevelser om möjligheten att själva kunna påverka sin 
situation för att undvika en yrkesrelaterad hörselpåverkan. Det blev tydligt att orkesterns 
lokaler och den skyddsutrustning de hade inte upplevdes anpassad och att det där fanns 
möjlighet till förbättringar. Återhämtning, information och utbildning samt uppföljning av 
tidigare studier och genomförda åtgärder efterfrågades även av studiens deltagare.  

Antonovsky (1991) beskriver att en människa under sin livstid utsätts för olika former av 
problem och påfrestningar, små som stora. Förmågan att hantera dessa skiljer sig mellan 
människor och är avgörande för bibehållande av hälsan och för fortsatt kunna växa och 
utvecklas. Antonovskys begrepp känsla av sammanhang (KASAM), som står för begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet, blir tydligt i studiens resultat. Det handlar inte bara om den 
enskilde deltagaren utan om ett förhållningssätt gentemot övriga orkestern i ett större 
sammanhang. Det blir synligt hos studiens deltagare i förståelsen för sin situation och de 
risker de utsätts för, samt åtgärder som de enskilt eller tillsammans utför blir begripligheten 
synlig. De hanterade situationerna på olika sätt genom att använda skyddsutrustning, prata 
med varandra och varna inför olika typer av situationer som innebär risker. Det var även 
meningsfullt för deltagarna att engagera sig och söka kunskap om bland annat rotation som 
sedan gett resultat, men även genom kommunikation mellan instrumentgrupperna som 
resulterat i visad respekt för varandra. Ibland upplevde någon deltagare att det inte kändes 
meningsfullt när aktiva val, argument eller andra åtgärder inte ledde till en förbättrad 
situation. Bland annat gällde det att storleken på och akustiken i arbetslokalerna inte var 
tillfredsställande, att det var trångt i båda lokalerna och att orkesterns uppställning inte var 
lika vid repetition och framträdande. De åtgärder som gjorts i repetitionssalen upplevdes 
enligt deltagarna inte gett förväntat resultat, och upplevelsen var att det inte gjorts något mer 
åt situationen och att det inte diskuterats vidare.  
Orkestern arbetade även med luftspalter mellan musikerna, men för att kunna vidta dessa 
åtgärder behövs stora lokaler så att musikerna kan få ett lämpligt avstånd mellan varandra. I 
arbetsmiljöverkets rapport med praktiska riktlinjer för musik- och underhållningsbranschen 
beskrivs olika åtgärder som kan vara aktuella när det gäller att hitta lösningar som är 
hörselbevarande och som fungerar bra för musiker. Rapporten tar bland annat upp åtgärder 
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som att se över reflekterande ytor i övnings- och repetitionsrum, att öka avståndet mellan 
musikerna, variera placeringen och se över att ljudstarka instrument inte spelar rakt på 
kollegorna i orkestern (Johansson, 2009). Även placering i vertikalled är viktig, samt att om 
blåsare placeras högre än framförvarande musiker reducerar även det ljudnivån för dessa 
(Arlinger et al., 2006). Vid fördubbling av avståndet till ljudkällan dämpas ljudet med 6 dB 
(Johansson, 2009). I övrigt är forskning om sambandet mellan arbetsmiljö, det vill säga 
repetitionslokaler och lokaler för framträdande, och en yrkesrelaterad hörselpåverkan gällande 
professionella musiker inte vidare studerat. 
Merparten av musikerna ansåg inte att den skyddsutrustning som tillhandahålls var tillräcklig 
eller att den används på rätt sätt för att skydda hörseln. Vissa instrumentgrupper kände inte 
heller att den var anpassad efter deras behov, och användningen var därför varierande och 
individuell. Johansson (2009) skriver att skärmar bör användas för att skydda musiker som 
har sin placering framför ljudstarka instrumentgrupper. Arlinger m.fl. (2006) menar även att 
skärmar behöver vara försedda med ljudabsorberande material och att storleken på skärmen är 
avgörande för minskning av det ljud som reflekteras. I studien framkom att det fanns vissa 
brister med de skärmar som orkestern använder, och de behöver ses över för att vara 
funktionella. En vidare utveckling av skärmar som skyddar på båda sidor var också önskvärt, 
då de befintliga gjorde att ljudet studsade tillbaks till ljudkällan och utsatte musikern med det 
ljudstarka instrumentet för riskabel ljudexponering. Detta gällde oftast bleckblåsmusiker. 

Några deltagare i studien använde sina hörselskydd endast när det var absolut nödvändigt, då 
det framkom att hörselpropparna de använde inte ansågs anpassade och ibland även var svåra 
att använda. I rapporten om praktiska riktlinjer för musik- och underhållningsbranschen tas 
hörselskydd upp som en sista utväg om övriga åtgärder inte kan ge tillräckligt skydd eller är 
ogenomförbara (Johansson, 2009). Detta stöds även i studier med användbara data och 
strategier framtagna i syfte att effektivt skydda musikers hörsel (O´Brien et al., 2013; Schmidt 
et al., 2012). Forskarna påpekar att personligt utformade hörselskydd inte används i 
förebyggande och hörselbevarande syfte då musiker upplever att dessa begränsar möjligheten 
att utföra jobbet på ett tillfredsställande sätt. Arlinger et al. (2006) poängterar också att de 
hörselproppar speciellt avsedda för musiklyssning med olika filter och dämpning bör bäras 
hela exponeringstiden för att kunna ge avsedd skyddsverkan. Vid användning 95 % av tiden 
minskas skyddseffekten till cirka hälften i decibel. Som exempel ger ett hörselskydd med	30 
dB dämpning en skyddseffekt på bara 15 dB om musikern tar av sig det en kvart om dagen 
(Buller och hörselskydd, www.av.se).  

Enligt föreskriften om buller (AFS 2005:16) finns det även krav på att arbetsgivaren ska 
informera och utbilda personalen om risker för hög ljudexponering, åtgärder på arbetsplatsen 
samt hur skyddsutrustning används på ett korrekt sätt. Operan kan erbjuda musikerna i 
orkestern en regelbunden hörselkontroll, och företagssjuksköterskan kan med sin kunskap ge 
information och utbildning i risker och förebyggande åtgärder för att skydda de anställdas 
hörsel. Orkestern kan även be företagshälsovården om råd, gällande lokaler och åtgärder, 
exempelvis i form av nya mätningar av ljudexponering i repetitionssalen och orkesterdiket. 
Företagssjuksköterskan kan hjälpa till med individuella mätningar för musiker som upplever 
att de har en hög ljudexponering, och därefter rekommendera personlig skyddsutrustning 
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift [AFS] (2001:3). Enligt Arbetsmiljöverkets 
författningssamling [AFS] (2001:1) är det arbetsgivarens ansvar att i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet undersöka, bedöma och åtgärda risker i verksamheten så att en 
tillfredsställande arbetsmiljö nås. Uppföljning och utvärdering bör göras, och sakkunnig hjälp 
av till exempel företagshälsovården kan anlitas. Med tanke på det ökande antalet 
yrkesrelaterade skador hos musiker efterfrågas förebyggande hörselvårdprogram, specifikt 
utformade för gruppen (Washnik, Phillips & Teglas, 2016). 
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För att underlätta den återhämtning som musikerna upplever att de saknar kan arbetsgivaren 
även se över planering av säsongens spelningar, repertoarval, arbetsschema och pauser vid 
repetition och framträdanden. I en studie av Bo, Clerico och Pognant (2016) togs en metod 
fram för att bedöma och utvärdera exponering av musiker relaterat till just dessa faktorer. En 
planering av säsongen kan också underlätta för musiker som har tinnitus. Det finns 
undersökningar som tyder på ett samband mellan tinnitus och stress, och då tydligast vid 
långvarig stress. Känslomässig utmattning fördubblar även risken för tinnitus (Konradsson, 
2011). Det stödjer den fundering som en av studiens deltagarna hade angående just stress och 
tinnitus.  
Det framkom att musiker gillar musik och är medvetna om att det förekommer hörselskador i 
branschen, vilket upplevdes som något som hörde till yrket. Flera av deltagarna i studien 
berättade dels om egna hörselrelaterade problem de har eller har haft, men även om kollegor 
som fått sluta på grund av yrkesrelaterad hörselpåverkan och till och med hörselskador. 
Studien visar därmed att det finns ett behov att se över professionella musikers 
arbetssituation. Symfoniorkestermedlemmar överlag verkar ha ett motstånd mot att använda 
hörselskydd då det hindrar dem från att uppleva alla instrument till fullo (O’Brien et al., 2012; 
O’Brien et al., 2014). Det kan påverka ohälsotalet genom att symfoniorkestermedlemmar 
oftare blir sjukskrivna på grund av stress och utmattning då de utsätts för extremt höga 
ljudnivåer i arbetet. Samhällsekonomiskt kan det ge negativa effekter på köer till 
vårdinrättningar som då ska inrymma även symfoniorkestermedlemmar. Hörselpåverkan är 
även en yrkesrelaterad skada hos musiker som ibland leder till sjukskrivningar men även till 
att musiker måste avsluta sin karriär i förtid. Det skapar både psykiskt och fysiskt lidande för 
yrkesgruppen, men även onödiga kostnader för samhället.  

9. Slutsats 
Resultatet kan medvetandegöra musiker och företagshälsovård om problem musiker upplever 
gällande yrkesrelaterad hörselpåverkan. Trots att det tillhandahålls olika skyddsutrustning för 
musiker, såsom olika slags hörselproppar och skärmar som utformats för att bevara 
professionella musikers hörsel, finns det mycket mer att göra då musikerna själva inte 
upplever att de kan använda dessa. Det handlar också mycket om kunskap och information 
om hur skyddsutrustning bör användas, vilket företagssjuksköterskan kan bidra med. Studien 
visar även att arbetsmiljön gällande repetitionslokaler och lokaler för framträdanden kan vara 
ett stort problem. Musiker är beroende av att höra sina kollegor i orkestern och kan därför inte 
skärmas av helt med hörselproppar och skärmar. Kunskapen om hur musikers upplevelser och 
arbetsmiljö ser ut idag och förbättringar som krävs för att bevara hörseln hos musiker i 
symfoniorkestrar behöver synliggöras.  

10. Klinisk implikation 
Intentionen med studien var att bidra med en bredare och fördjupad kunskap om upplevelser 
professionella musiker har gällande yrkesrelaterad hörselpåverkan, samt eventuella strategier 
de använder sig av för att kunna fortsätta sitt yrkesutövande.  
Att gemensamt, musiker och företagssjuksköterska, se över lokaler och placeringar och en 
vidareutveckling av befintliga hjälpmedel skulle kunna ske i samarbete med 
företagshälsovården. Som företagssjuksköterska känns det som en relevant utveckling då 
denna yrkesgrupp, som det inledningsvis påpekades, är mycket utsatta och inte kan jämföras 
med arbetare inom industrin. Förhoppningen är att kunskapen ska medföra ett ökat intresse 
för ett gemensamt framtagande av ett hörselvårdsprogram, där företagssjuksköterskan kan 
bidra med sin specialistkunskap och musiker med den arbetsmiljö de befinner sig i. Det finns 
även behov av en fortsatt vidareutveckling av den skyddsutrustning som idag tillhandahålls, 
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men som inte håller den kvalitet som krävs för yrkesgruppen. En förutsättning för detta är 
fortsatt forskning om skyddsutrustning och musikers användande av denna för att kunna 
vidareutveckla den befintliga utrustning som idag inte används på grund av att musiker inte 
anser den vara anpassad för deras behov. Forskning om sambandet mellan stress, tinnitus och 
återhämtning hos musiker är också ett område som inte är vidare studerat, där behovet 
framkom i studiens resultat. Det finns även ett behov av vidare forskning om musikers 
arbetsmiljö och dess inverkan på hörseln. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide - Semistrukturerade frågor 

Inledande frågor 
– Ålder… 
– Kön… 
– Instrumentgrupp… 
– Yrkesverksam musiker i antal år, startade…. 

Frågeområden 

– Vilken information har du sedan tidig ålder fått gällande ditt musikutövande om att 
spelandet kan ha inverkan på din hörseln? 
 

– Upplever du att du har någon hörselpåverkan idag? 
Om ja, kan du relatera den till ditt spelande/yrke? 

o Vilka svårigheter och/eller begränsningar upplever du i yrket relaterat till din 
hörselpåverkan? 

o Gör du några aktiva val för att bibehålla hörseln? 
§ Ja - kan du beskriva hur det ser ut?  

Om nej, har du någon gång under din tid som musiker haft det? 

– Hur ser möjligheterna till regelbundna kontroller hos företagshälsovård ut, ex. 
audiometri? 

o Vilka hjälpmedel finns för orkestern? 
o Vilka individuella hjälpmedel finns för dig? 
o Använder du dessa? 

§ Ja - vilket/vilka? 
§ Nej - hur du funderat på varför? 

– Diskuteras det öppet om hörselpåverkan bland er musiker, och finns det en acceptans 
mellan musikerna att någon har en påverkan eller nedsättning? 

§ Om nej, vad kan det bero på? 
 

– Hur förhåller du dig till vetskapen om att din hörsel påverkas negativt av omgivande 
instrumentgrupper? 
 

– Idag med vetskap om yrkets påverkan på din hörsel hade gjort samma yrkesval? 
o Om ja, kan du beskriva varför? 

 
– Är det något vi inte berört under samtalet, som du tycker är relevant i sammanhanget? 

 

// Tack för din medverkan… J 


