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Abstrakt 

Bakgrund: Unga vuxna som studerar musik riskerar hörselnedsättning och 

hörselsymptom, såsom tinnitus och ljudkänslighet orsakat av buller. Unga vuxna och 

verksamma inom musikbranschen har i tidigare studier uppvisat låg användandegrad 

av hörselskydd. Begreppet locus of control och teorin The Health Belief Model kan 

diskuteras gällande varför de väljer att skydda sin hörsel eller inte. 

Syfte: Syftet med nuvarande studie är att genom semistrukturerade intervjuer 

undersöka hur studerande vid musikproduktionsprogrammet upplever sin ljudmiljö, 

vilka ljudvanor de har samt hur de tänker kring riskerna med att utsättas för starka 

ljud. 

Metod: Studien har genomförts med kvalitativ ansats och med semistrukturerade 

intervjuer. I studien deltog åtta studerande på musikproduktionsprogrammet vid 

Örebro Universitet i åldrarna 20–28 som rekryterades via ett strategiskt urval. 

Analysen har utförts med tematisk innehållsanalys. 

Resultat: Intervjuerna resulterade i tre övergripande teman med tillhörande kategorier 

och subkategorier. Tema 1. Musikproduktion beskriver rollen som musikproducent på 

utbildningen, hur informanterna ser på kontroll av ljudvolym samt anledningar till 

volymhöjning. Tema 2. Hörselsymptom sammanfattar de beskrivningar av 

hörselsymptom som intervjupersonerna upplever till följd av ljudexponering samt 

synen på bestående hörselnedsättning i relation till yrkesrollen. Tema 3. 

Hörselprevention handlar om informanternas uppfattning om informationsbrist, deras 

risksjälvbild samt vilka hörselpreventiva åtgärder som tillämpas och anledningen till 

det. 

Slutsatser: Studerande på musikproduktionsprogrammet utsätter sig för skadliga 

ljudmiljöer och upplever olika hörselsymptom som konsekvens av det. Oro finns för 

skador på hörseln i relation till den framtida yrkesrollen som inte återspeglas i 

hörselskyddande åtgärder. Det råder informationsbrist på utbildningen om risker med 

ljudexponering. Information bör ges till de studerande vid 

musikproduktionsprogrammet för att på så sätt öka kunskapen om starka ljuds 

inverkan på hörseln, vilket skulle kunna öka möjligheterna för att de studerande ska 

vidta preventiva åtgärder för att skydda sin hörsel. 

 

Sökord: Bullerexponering, hörselnedsättning, hörselsymptom, unga vuxna, 

musikstuderande, hälsorisk, hörselprevention, Health Belief Model 



 

Abstract 

Background: Young adults studying music risk hearing loss and hearing symptoms, 

such as tinnitus and sensitivity to sound caused by noise. In previous studies, young 

adults and those active in the music industry have shown a low degree of use of 

hearing protection. The concept locus of control and the theory The Health Belief 

Model can be discussed as to why they choose to protect their hearing or not. 

Aim: The purpose of the present study is to investigate, through semi-structured 

interviews, how students in the music production program experience their sound 

environment, which sound habits they have and what they think about the risks of 

being exposed to loud noise. 

Methods: The study was conducted with qualitative approach and semi-structured 

interviews. In the study, eight students at the age of 20-28 participated from the 

music production program at Örebro University who were recruited via a strategic 

selection. The analysis has been carried out with thematic content analysis. 

Results: The interviews resulted in three overall themes with related categories and 

subcategories. Theme 1. Music production describes the role of a music producer at 

the program, how the informants look at volume control and the reasons for volume 

increase. Theme 2. Hearing symptoms summarizes the experiences of auditory 

symptoms by the interviewees as a result of sound exposure and their views on 

permanent hearing loss in relation to the profession. Theme 3. Hearing conservation 

is about the informants’ perception on the lack of information, their self-image as 

being at risk and which preventive actions that are applied and the reasons for it. 

Conclusions: Students at the music production program are exposed to harmful noise 

environments and experience different hearing symptoms as a consequence of it. 

Concerns about damaged hearing exist in relation to the future professional role, 

which is not reflected in hearing protection measures. There is a lack of information 

at the education program about sound exposure and risk. Information should be 

given to the students at the music production program in order to increase the 

knowledge of noise and the effect on hearing, which could increase the opportunity 

for the students to take on preventive measures to protect their hearing. 

 

Keywords: Noise exposure, hearing loss, hearing symptoms, young adults, music 

students, health risk, hearing conservation, Health Belief Model 
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1. Inledning 

Genom att befinna sig i ljudmiljöer med skadliga ljudnivåer kan en individ riskera 

skadad hörsel (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller [AFS] 2005:16). Flera olika 

yrkesgrupper riskerar att utsättas för buller på arbetsplatsen och en grupp som i regel 

exponeras för mycket och starkt ljud är verksamma inom musikbranschen. Till följd 

av skadlig ljudexponering riskerar därmed denna grupp att ådra sig symptom på 

skadad hörsel, likt tinnitus samt hörselnedsättning (Arlinger et al., 2007; Rawool, 

2012). Prevalensen av hörselnedsättningar till följd av exponering för starkt ljud har 

ökat i alla ålderskategorier (Hörselskadades Riksförbund [HRF], 2017) och enligt 

World Health Organization (WHO, 2015) riskerar även unga vuxna 

hörselnedsättning, då gruppen ofta vistas i miljöer med skadliga ljudnivåer på sin 

fritid, som på nattklubb och konsert. Att drabbas av hörselnedsättning och 

hörselsymptom kan medföra konsekvenser i form av reducerat psykiskt och fysiskt 

välmående samt svårigheter med studier och anställning. Det kan också medföra 

sociala- och yrkesrelaterade svårigheter för den drabbade individen (Tye-Murray, 

2015). Att använda hörselskydd kan vara en effektiv åtgärd för att dämpa buller så att 

hörseln inte tar skada (Rawool, 2012). Användandegraden av hörselskydd har dock 

visat sig låg, även om det kan tänkas finnas ett behov av hörselprevention hos både 

verksamma inom musikbranschen (Laitinen & Poulsen, 2008) och unga vuxna 

(Hunter, 2018; Widén & Erlandsson, 2007).   

 

Definitionen av ung vuxen skiljer sig åt. När ung vuxen vidare nämns i studien syftar 

vi till individer i åldern 17–35. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Buller, konsekvenser & hörselskydd 

 

Buller definieras som oönskat och hörselskadligt ljud till följd av höga ljudnivåer. Som 

fenomen är buller vanligt associerat med arbetsplatsbuller, exempelvis den ljudmiljö 

som finns på industrier eller vid vägarbeten. Även förskollärare, fabriksarbetare, 

militärer och musiker är exempel på yrkesgrupper som löper risk att utsättas för buller 

i sin ljudmiljö på arbetsplatsen. Hörselnedsättning orsakad av buller kan även 
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uppkomma efter ett konsertbesök eller av lyssning på musik med hörlurar på hög 

ljudvolym (Rawool, 2012). 

 

Det finns risker med att utsättas för ljud över 85 dB ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 

(dBA) under en längre tid än 8 timmar om dagen 5 dagar i veckan, det vill säga en 

arbetsvecka på 40 timmar. Då den rekommenderade gränsen 85 dBA grundar sig i 

ett medelvärde under en viss tidsperiod kan ett ljud som överskrider det 

rekommenderade snittet på kortare tid även resultera i skadad hörsel (AFS 2005:16). 

En volymökning på 3 dB motsvarar en halvering av den exponeringstid som inte 

anses skadlig för samma ekvivalenta ljudnivå och 3 dB volymökning resulterar då i 

en dubblering av ljudintensitet (Emanuel & Letowski, 2009). Ett ljud på 100 dBA 

under 15 minuter hade därmed motsvarat en 8 timmars arbetsdag med 85 dBA 

(Johansson & Backteman, 2002). 

 

Att exponeras för buller kan resultera i så kallad sensorineural hörselnedsättning 

(Møller, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2009) är ett tonmedelvärde uppmätt på 

frekvenserna 500, 1000, 2000 och 4000 Hz klassat som hörselnedsättning om 

medelvärdet är över 20 dB HL. Vid exponering för starkt ljud kan hårcellerna i 

innerörat skadas och när antalet fungerande hårceller minskar försämras förmågan 

att höra i det påverkade frekvensområdet. Hörselnedsättning orsakad av buller, så 

kallad noise induced hearing loss (NIHL) påverkar diskantens höga frekvenser, vilket 

i ett audiogram karaktäriseras av en “dipp” vid 4–6 kHz. Hur djup och bred “dippen” 

är kan ge olika grad av upplevd problematik och beror på det ljud som hörseln 

exponerats för (Møller, 2006). Även åldersrelaterad försämring av hörseln påverkar 

diskantområdet. Hörselnedsättning som visar sig med ökad ålder kan både vara 

orsakad av en naturlig försämring och exponering för buller. Då hörselnedsättningen 

påverkar samma frekvensområde kan det vara svårt att avgöra dess etiologi (Møller, 

2006). 

 

Hörselsymptom såsom ljudkänslighet, tinnitus och lockkänsla kan utmärka både 

tillfälliga och bestående hörselnedsättningar (Musiek, Baran, Shinn & Jones, 2011). 

Tillfällig hörselnedsättning kallas temporary threshold shift (TTS) och kan vara i 12–

36 timmar för att därefter återgå till normala förhållanden för individen. Om TTS 

förekommer vid upprepade tillfällen ökar risken för att hörselnedsättningen ska bli 
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bestående (Møller, 2006). 

 

Hörselnedsättning är en dold problematik och full insikt i de konsekvenser som skada 

på hörseln kan medföra, behöver inte märkas förrän skadan blir väldigt påtaglig (Tye-

Murray, 2015). Oavsett grad av hörselnedsättning hos anställda inom en stor 

variation av yrken har hörselnedsättning visats påverka arbetsförmågan på så sätt att 

yrkesutövandet är mer utmanande än för normalhörande personer. Detta då det 

krävs en större ansträngning för att höra och svårigheterna med kommunikation kan 

upplevas som stressande. Hörselnedsättning kan även påverka individens 

välbefinnande (Kramer, 2008). 

 

I ljudmiljöer med 75–80 dBA kan hörselskydd vara betydande som preventiv åtgärd 

för att bevara hörseln. Det finns olika typer av hörselskydd, allt från de vanligaste 

som är i skummaterial till individuellt formgjutna öronproppar som på olika sätt 

dämpar ljudet (Rawool, 2012). För att optimera den skyddande effekten bör 

hörselskydden användas under hela den tid individen vistas i ljudmiljön. Används 

hörselskydden under en kortare period påverkas skyddets effekt drastiskt. Om 

hörselskydd med 30 dB dämpning exempelvis enbart används under fyra av åtta 

timmar minskar skyddseffekten till enbart 3 dB (Johansson & Backteman, 2002). 

Om en arbetsplats är bullrig är arbetsgivaren skyldig att erhålla anställda hörselskydd 

samt information om risker med att utsättas för starka ljud (AFS 2005:16). 

 

2.2 Verksamma inom musikbranschen – en utsatt grupp 

 

Som verksam inom musikbranschen finns det risk att ådra sig skador på hörseln. 

Skaderisken berör förutom enskilda musiker även ett antal andra grupper som verkar 

i närheten av musik, exempelvis ljudtekniker, musiklärare och musikproducenter 

(Arlinger et al., 2007; Rawool, 2012). Beroende på arbetssätt skiljer sig den dagliga 

ljudexponeringen åt och exponeringen för musik behöver inte vara långvarig för att 

skada hörseln. Då det är viktigt att bibehålla ett detaljrikt lyssnande för verksamma 

inom musikbranschen är det högst nödvändigt att gruppen är införstådd i vikten av att 

skydda sin hörsel (Rawool, 2012). Det är också av vikt eftersom att musiker har 

uppvisat en låg användadegrad av hörselskydd, då hörselskydd uppges påverka 
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hörandet negativt i musicerandet (Laitinen & Poulsen, 2008). I samband med att 

musiker har uppvisat svårigheter i att göra en rimlig bedömning av vilket ljud, på 

vilken nivå och vilken exponeringstid som kan vara skadlig för hörseln finns därför ett 

informationsbehov för denna grupp (Hagerman, 2013). 

 

Vid musicerande kan exponeringen för skadligt ljud skilja sig åt beroende på 

instrumentet, den genre som spelas samt var musikern är placerad. Ett piano spelat 

på en måttligt hög nivå är exempelvis inom ramen för vad som inte anses skadligt för 

hörseln, medan ett blåsinstrument likt trombon eller trumpet överskrider den 

rekommenderade 85 dBA gränsen (Rawool, 2012). Lokaler med mycket 

reflekterande ytor, likt konserthallar kan ha en skadligt förstärkande effekt på ljudet, 

likväl som nyttjande av elektronisk förstärkningsteknik och kraftfulla högtalarsystem 

(Arlinger et al., 2007). 

 

De skador på hörseln och hörselsymptom som kan ses hos musiker är främst NIHL, 

tinnitus, hyperakusis, diplakusis, distortion och svårigheter med ljudlokalisation 

(Rawool, 2012). I en enkätundersökning rapporterar 50% av professionella musiker i 

åldern 30–69 att de upplevt tinnitus, bland annat efter exponering av starka ljud. Vid 

en hörselundersökning uppvisade över 50% av respondenterna även NIHL 

(Emmerich, Rudel & Richter, 2008). Hörselnedsättning orsakad av musikexponering 

kan uppkomma tidigt i karriären och symptom likt ovan nämnda kan skapa problem 

för den som arbetar inom musikbranschen (Rawool, 2012). Några exempel på hur 

hörselsymptomen kan påverka yrkesutövandet negativt är att hyperakusis, så kallad 

ljudkänslighet kan göra fysiskt ont för individen. Det kan även alstra 

muskelspänningar som gör det svårare att slappna av, vilket kan skapa stress och 

resultera i sömnsvårigheter. Tinnitus associeras även med svårigheter att slappna 

av, vilket kan medföra lägre energi under arbetsdagen (Baguley, Andersson, 

McFerran & McKenna, 2012). 

 

I en intervjustudie med bland annat musikproducenter, musiker och ljudtekniker 

visade det sig att någon form av hörselsymptom, likt tinnitus krävdes för att börja 

skydda sin hörsel (Beach, Willliams & Gilliver, 2012). Men det finns även musiker 

som upplever hörselsymptom och inte använder hörselskydd trots att hörselskydd 

kan minska påfrestningen som skadliga ljudnivåer kan innebära. Negativa 
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upplevelser av hörselskydd är att medhörningen försämras, den egna rösten blir svår 

att höra och ljudkvaliteten blir sämre. Det nämnda bidrar till låg användandegrad av 

hörselskydd hos yrkesgruppen (Laitinen & Poulsen, 2008).  

Studier visar att användningen av hörselskydd kan öka efter information om negativa 

konsekvenser av exponering för starka ljud (Beach et al., 2012). Hur viktiga individen 

upplever att andras åsikter är om hörselskydd inverkar även på benägenheten att 

använda hörselskydd. Att inte lägga för stor vikt vid andras åsikter om användandet, 

utan använda hörselskydd för att man vill skydda hörseln oavsett vad andra tycker 

kopplas till ett mer frekvent användande. Huruvida individen använder hörselskydd 

eller inte, påverkas även av kärleken till musiken. De som på lång sikt vill fortsätta 

njuta av och arbeta med musik ser en betydelse av att skydda sin hörsel och trots 

insikt i att hörseln eventuellt inte kommer vara perfekt längre fram, finns ändå en tro 

på att hörselskydd kan bevara hörseln (Beach et al., 2012). 

 

2.3 Unga vuxna & ljudexponering  

 

Miljöer med hög ljudvolym som unga vuxna befinner sig i utan att alltid använda 

hörselskydd är nattklubbar, restauranger och konserter (Hunter, 2018). Bray, 

Szymaski och Mills (2004) beskriver att ljudmiljön på en nattklubb kan vara skadlig då 

majoriteten av 23 Dj:s upplever avtrubbad hörsel efter ett arbetspass med starka 

ljudvolymer. På olika nattklubbar mättes ljudnivåer upp till 108 dBA. Den 

genomsnittliga uppmätta ljudnivån var 96 dBA, vilket är över den ljudnivå där 

tillhandahållandet av hörselskydd är obligatoriskt för arbetsgivare. Hörselsymptomen 

till följd av det starka ljudet kunde hålla i sig i upp till två dagar. Tinnitus uppgavs 

även i 75% av fallen och vid en hörselmätning uppvisade 13% av de anställda NIHL. 

  

Unga vuxna som beskriver en kärlek till musik anser att höga ljudvolymer tillhör 

upplevelsen av musik, vilket resulterar i låg användandegrad av hörselskydd (Hunter, 

2018). Även riskmedvetenhet, sociala normer och idealet av att vara en risktagare 

kan påverka valet att använda hörselskydd. Ett avvikande beteende som inte anses 

socialt accepterat kan resultera i oönskad uppmärksamhet och utanförskap, vilket 

även det tenderar inverka på användandegraden. En återkommande åsikt är att 

hörselskydd är fula och att användandet av dem hade ökat om de inte varit lika 
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synliga (Widén & Erlandsson, 2007). Unga vuxna använder inte alltid hörselskydd 

trots upplevda hörselsymptom, likt tillfällig tinnitus. En del uppger att tillfällig tinnitus 

är något att räkna med efter exempelvis en konsert och att ingen större skada 

uppstår ifall exponeringen inte sker särskilt ofta. Eventuella, framtida konsekvenser 

av skadlig ljudexponering är inte något som oroar de flesta unga vuxna, då det finns 

annat att vara mer orolig för. Det finns tankar om att hörselproblem främst drabbar 

äldre personer och därmed inte kommer drabba en själv som ung (Hunter, 2018). 

 

Att vara ung vuxen och studera musik kan innebära att man i större utsträckning blir 

utsatt för starka ljud i jämförelse med andra studerande (Gopal, Chesky, Beschoner, 

Nelson & Stewart, 2013). Hörselnedsättning kan komma smygande och visa sig först 

senare i livet. Skadliga lyssningsvanor i ung ålder kan dock resultera i nedsatt hörsel 

redan i medelåldern, vilket är långt tidigare än vad som annars hade varit fallet vid 

naturlig försämring av hörseln till följd av åldrande (Hörselskadades Riksförbund 

[HRF], 2017). Men i en studie av Phillips, Henrich och Mace (2010) uppvisade 45% 

av musikstuderande på eftergymnasial nivå redan hörselnedsättning. Unga vuxna 

som studerar musik upplever även tinnitus i större utsträckning jämfört med den 

generella populationen (Rawool, 2012). 

Att åstadkomma en medvetenhet om skadliga ljudnivåer och dess påverkan på 

hörseln kan vara en strategi i förebyggandet av hörselnedsättning (Rawool, 2012). 

DelGiacco och Serpanos (2015) beskriver att unga vuxna uppvisar en omedvetenhet 

om den potentiella skada som höga ljudnivåer kan åstadkomma. En studie av 

Chesky, Pair, Lanford och Yoshimura (2009) beskriver dock att musikstuderande har 

en mer hälsosam attityd gentemot ljudexponering än andra studerande. De har visat 

sig vara mer medvetna och uppmärksamma på buller i allmänhet och är mer 

benägna att minska sin egen exponering för starka ljud. 

 

2.4 Relevanta begrepp & teori  

 

I detta avsnitt presenteras relevanta begrepp och teori som använts för att analysera 

det resultat som studiens intervjuer inbringat. 
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2.4.1 Locus of Control  

 

Begreppet locus of control handlar om huruvida en individ anser sig ha kontroll och 

ansvar i sitt liv. Var kontrollen läggs skiljer sig åt och kan påverka individens 

agerande. Intern locus of control innebär att individen upplever ett ansvar för sina 

egna handlingar och kontroll över det egna livet. Extern locus of control innebär att 

individen lägger kontrollen utanför sig själv. Ödet, tillfälligheter och andra 

betydelsefulla personer upplevs istället vara i kontroll över det som sker i individens 

liv. Mot- och framgångar anses bero på externa faktorer som de själva inte har 

möjlighet att påverka (Rotter, 1975). 

 

Widén och Erlandsson (2007) har undersökt unga vuxna om deras syn på att 

exponeras för musik med hög ljudvolym och att utsättas för risk. De kom fram till att 

intern locus of control exempelvis kan innebära att individen själv anser sig vara den 

som tar beslutet kring att skydda hörseln när musik spelas med hög volym. Extern 

locus of control handlade exempelvis om att individen inte ser sig själv vara den som 

bär ansvaret för att påverka sin ljudmiljö, utan man förlägger det ansvaret på andra 

personer. I studiens resultat beskrivs det hur de med extern locus of control tenderar 

se sig själva som offer för externa omständigheter som de själva inte kan inverka på. 

Dessa individer ser ingen anledning till att försöka påverka sin ljudmiljö, vilket verkar 

ha ett samband med att de utsätter sig för mer hörselrisker. 

 

2.4.2 The Health Belief Model   

 

The Health Belief Model (HBM) består av fem centrala begrepp (Rutter & Quine, 

2002; Rosenstock, Strecher & Becker, 1988). Perceived susceptibility handlar om hur 

agerandet gentemot ett eventuellt hälsoproblem hänger ihop med hur mottaglig eller 

sårbar individen ser sig själv vara. Vid upplevelsen av stor mottaglighet utvecklas ett 

mer försiktigt beteende jämfört med individer som inte ser sig vara i risk och därmed 

har ett mer oförsiktigt handlande. Individer som inte upplever sig som känsliga kan 

förneka att de är i risk att utveckla ohälsa, medan andra kan erkänna möjligheten att 

få ett hälsoproblem men att det är väldigt osannolikt. Perceived severity beskriver hur 

en individ som uppfattar ett hälsotillstånd som allvarligt är mer benägen att ta till 

åtgärder för att undvika potentiella konsekvenser som kan påverka individens arbets- 
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och sociala liv. Benägenheten ökar med upplevelsen av hälsoproblemets 

svårighetsgrad. Perceived benefits handlar om de fördelar individen kan se med att 

tillämpa åtgärder effektiva för att påverka hälsan till det bättre. Om det finns en tro på 

att viss insats kan minska mottagligheten för ett hälsoproblem kommer åtgärden att 

tas till oavsett den objektiva fakta som finns om den. Perceived barriers innebär att 

upplevda barriärer kan ha en betydelse i huruvida en individ vill förändra sitt 

beteende. Även om individen uppfattar ett hälsotillstånd som negativt, kan det finnas 

barriärer som hindrar en beteendeförändring som skulle vara bättre för hälsan. 

Fördelarna med att förändra ett beteende måste värderas högre än de upplevda 

barriärerna för att åtgärderna ska tillämpas. Cues to action beskriver hur ett 

hälsofrämjande beteende kräver en händelse av antingen intern eller extern karaktär. 

Interna händelser kan vara fysiologiska signaler, likt smärta eller symptom på 

sjukdom. Externa händelser kan vara att man delges information från närstående, 

media eller vårdgivare som uppmärksammar ett hälsoproblem (Rutter & Quine, 2002; 

Rosenstock et al., 1988). 

 

Vidare kan modifierande faktorer påverka ovanstående begrepp. Dessa innefattar 

demografiska faktorer såsom ålder, utbildning och etnicitet, men även 

sociopsykologiska faktorer som socioekonomisk status och personlighet samt 

strukturella faktorer såsom kunskap och tidigare erfarenhet (McFarland, 2013). 

Nedan presenteras en figur över The Health Belief Model enligt Rutter och Quine 

(2002). 

 

 

 

Figur 1. The Health Belief Model (Rutter & Quine, 2002) 
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Cues to action kan förklara varför användandet av hörselskydd eventuellt betraktas 

som onödigt om individen ännu inte har upplevt några problem med hörseln. 

Sambandet mellan användningen av hörselskydd och oro inför hörselproblem kan 

därmed förstås ur perspektivet att individer med negativa erfarenheter av 

ljudexponering lättare ser sig som sårbara för buller. Detta ökar sannolikheten för att 

dessa individer använder hörselskydd (Widén & Erlandsson, 2007). Tinnitus och 

ljudkänslighet har visat sig vara två cues to action som påverkar att individen 

använder hörselskydd i högre grad jämfört med personer utan dessa symptom. 

Perceived barriers ses dock påverka användandet av hörselskydd. Om barriärerna är 

låga till att använda hörselskydd och vinsterna med att använda hörselskydd upplevs 

som stora, det vill säga att bevara sin hörsel intakt så ökar benägenheten att skydda 

sin hörsel. Tvärtom gäller förstås också om barriärerna upplevs som stora, 

exempelvis att musikupplevelsen försämras när man använder hörselskydd, och 

riskerna att skada hörseln bedöms som små, så ökar sannolikheten för att man inte 

använder hörselskydd (Widén, 2013). 

 

2.5 Problemformulering 

 

Det finns en ökad prevalens av hörselnedsättning i alla ålderskategorier till följd av 

skadligt ljud (HRF, 2017). En yrkesgrupp som i stor utsträckning utsätts för starka ljud 

är verksamma inom musikbranschen (Arlinger et al., 2007; Rawool, 2012). Unga 

vuxna är även en grupp som vistas i ljudmiljöer med skadliga ljudnivåer på sin fritid 

och som har uppvisat låg medvetenheten om ljudexponeringens påverkan på hörseln 

(DelGiacco & Serpanos, 2015) samt låg användandegrad av hörselskydd (Hunter, 

2018). Tidigare forskning har beskrivit hur konsekvenser har uppkommit till följd av 

den skadliga ljudexponeringen hos de verksamma inom musikbranschen (Rawool, 

2012) samt unga vuxna (Hunter, 2018). Med hörseln som ett viktigt verktyg i det 

fortsatta arbetet med musik är det därför intressant att kvalitativt analysera en grupp 

som i sina studier samt utanför sin utbildning inom musik troligtvis exponeras för 

skadliga ljudnivåer. Detta för att få kunskap om hur de förhåller sig till ljudexponering 

och om de uppfattar sin ljudexponering som problematisk, samt vilken betydelse det 
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upplevs ha på det framtida yrkesutövandet.    

 

3. Syfte 

Syftet är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka hur studerande vid 

musikproduktionsprogrammet upplever sin ljudmiljö, vilka ljudvanor de har samt hur 

de tänker kring riskerna med att utsättas för starka ljud. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

Följande frågeställningar ämnas besvaras:   

• Vad gör den studerande på utbildningen och i vilka ljudmiljöer utförs arbetet?  

• Vilka konsekvenser av ljudexponering upplever den studerande och vad är 

synen på negativa effekter för hörseln i relation till den framtida yrkesrollen?   

• Upplever den studerande sig själv befinna sig i en riskgrupp och 

vilka eventuella åtgärder tas till för att skydda hörseln - varför/varför inte? 

4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod  

 

Med kvalitativ forskning kan en persons upplevelser och tankar utforskas. Detta 

genom att författaren djupgående undersöker studiens deltagare och deras 

beskrivningar av ett visst fenomen, vilket kan vara svårt att göra med en kvantitativ 

ansats. Av den anledningen genomfördes denna studie med kvalitativ metod och 

semistrukturerade intervjuer, där analysen av data utfördes med tematisk 

innehållsanalys (Bryman, 2018). 

 

4.2 Urval 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med studerande på Konstnärligt 

kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och Songwriting 

på Musikhögskolan vid Örebro Universitet. Programmet benämns fortsättningsvis i 
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denna studie som Musikproduktion. Teoretisk mättnad är enligt Bryman (2018) 

önskvärt i kvalitativa studier, vilket innebär att intervjuer ska hållas till dess att ny 

information inte tillkommer. Sett till den tidsperiod som fanns i arbetet med studien 

begränsades urvalet till åtta intervjupersoner. Urvalet skedde strategiskt och 

principen för ett strategiskt urval är att på ett målstyrt sätt välja deltagare som kan ge 

information utifrån de formulerade forskningsfrågorna (Bryman, 2018). Författarnas 

ambition var att undersöka enskilda individers upplevelser och tankar, därmed inte att 

göra någon jämförelse mellan demografiska faktorer. Av den anledningen var 

studiens enda urvalskriterium att informanterna studerade på 

musikproduktionsprogrammet vid Örebro Universitets Musikhögskola. Rekrytering av 

deltagare skedde främst muntligt i Musikhögskolans lokaler och två deltagare 

rekryterades per rekommendation. Intervjupersonernas ålder varierade mellan 20–28 

år. Två av informanterna hade precis påbörjat sina studier, medan resterande var i 

slutet av utbildningen.  

 

4.3 Insamling av data  

 

Sökningar i databaserna CINAHL och PubMed har utförts i syfte att finna tidigare 

forskning av relevans för studien. Flertalet artiklar av intresse har lästs igenom och 

ett antal har valts utifrån deras relevans för nuvarande studiens syfte. Litteratur från 

Universitetsbiblioteket i Örebro samt information från organisationer och myndigheter 

har även använts i studien. 

 

Det empiriska materialet samlades in via semistrukturerade, enskilda intervjuer. 

Enligt Bryman (2018) är denna intervjuform mer styrd än en ostrukturerad intervju. 

Då författarna av studien hade ett någorlunda klart fokus innan intervjuernas början 

var semistrukturerade intervjuer att föredra. Detta eftersom resultatet ofta går att 

knyta till författarnas fokus och studiens frågeställningar.  

 

Under intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1). För en logisk 

presentation av olika ämnen i intervjun presenterades frågorna i en genomtänkt 

ordningsföljd och med en underliggande röd tråd. Följdfrågor ställdes som på förhand 

inte bestämts, beroende på det som intervjupersonerna uppgav (Bryman, 2018). Två 

pilotintervjuer på utomstående parter genomfördes för att testa förståelsen av 
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frågorna samt för att kunna justera frågorna vid behov. Pilotintervjuerna användes 

även i syfte att praktisera intervjuguiden och pilotintervjuernas resultat redovisades 

inte i studien. 

 

En timme bokades med de åtta informanterna och intervjuerna pågick mellan 20–40 

minuter. Författarna turades om att hålla i intervjuerna som utfördes i lokaler på 

Örebro Universitet. För optimal intervjusituation bokades avskilda grupprum. Detta i 

syfte att skapa en lugn miljö för den intervjuade men även för en optimal 

ljudinspelning. Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner med hjälp av 

inspelningsapplikationen Voice Record Pro och fördes därefter över på låst dator. 

 

4.4 Bearbetning av data  

 

Det inspelade materialet har bearbetats med en tematisk innehållsanalys enligt 

Bryman (2018). Tematisk innehållsanalys är en analysmetod som är applicerbar på 

olika kvalitativa data. Analysen bygger på att man finner teman som identifieras 

utifrån återkommande motiv i en transkriberad text. Likheter, metaforer och 

repetitioner funna i intervjumaterialet kan därmed analyseras till att bli ett mer 

övergripande och organiserat material. Sett till studiens syfte har en annan analys, 

exempelvis likt den genom grundad teori inte valts. Detta eftersom syftet med studien 

inte var att skapa en ny teori som skulle vara överförbar på andra områden (Bryman, 

2018). I denna studie har analysen genomförts på så sätt att det insamlade 

materialet låg till grund för de slutgiltiga teman som presenterades i resultatet efter 

bearbetning.  

 

Som första steg i analysprocessen lyssnades varje intervju igenom för att bilda en 

uppfattning om det insamlade materialet. Sedan transkriberade författarna varandras 

intervjuer ordagrant och transkriberingen lästes noggrant igenom. Meningsbärande 

enheter identifierades och kondenserades till koder. Identifieringen av koderna 

utfördes av studiens författare och jämfördes samt diskuterades sinsemellan 

författarna. Koderna delades in i följande åtta underkategorier arbetsroll & 

arbetstider, volym (subkategorierna volymreglering och volymökning), örontrötthet, 

tinnitus, oro för hörselnedsättning, informationsbrist, risksjälvbild och användandet 

(subkategorierna hörselskydd, annan åtgärd och känslor). Dessa samlades i sin tur 
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under övergripande teman som är Tema 1. Musikproduktion, Tema 2. 

Hörselsymptom och Tema 3. Hörselprevention. Därefter valdes kärnfulla citat ut som 

belyser kategorierna. Se tabell 1 för exempel på tematisk innehållsanalys från 

transkribering till tema utförd av författarna.  

 

Tabell 1 

Exempel på författarnas tematiska innehållsanalys 

 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Deltagarna informerades om studiens syfte och att fokus låg på deras upplevelser, 

erfarenheter och åsikter. Vid rekrytering framgick det tydligt att deltagandet var 

frivilligt och att de närsomhelst hade rätt att avbryta sitt deltagande utan att ange 

skäl. Informanterna behövde ge sitt medgivande till att intervjun spelades in. 

Informanterna fick information om att materialet förvaras och bearbetas endast av 

studiens författare samt handledare. Deltagarna fick information om att insamlad data 

kunde tas bort om det så önskades och att de insamlade uppgifterna endast skulle 

användas för det givna forskningsändamålet. Intervjupersonerna blev även 

informerade om att studiens resultat inte avslöjar deras identitet och att uppgifterna 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vid citering i studien har inga namn 

angivits för att bevara informanternas anonymitet. All nämnd information tilldelades 

intervjupersonerna via ett informationsbrev innan intervjun (bilaga 2) samt muntligt av 

författarna vid intervjutillfället. Därmed har de forskningsetiska principerna enligt 
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Vetenskapsrådet (2002) tillgodosetts. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

 

För att uppnå validitet och reliabilitet i kvalitativa studier finns kriterier för att bedöma 

studiens kvalitet. Enligt Bryman (2018) är ett av dessa kriterier tillförlitlighet som med 

delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera har beaktats i studien. Trovärdighet i en studie kan stärkas genom att 

informanterna får ta del av studien och därmed ges möjlighet att bekräfta alternativt 

dementera den verklighet som beskrivits (Bryman, 2018). Denna möjlighet fanns inte 

då författarna inte hade rätt att tilldela informanterna studiens resultat innan studien 

examinerats. För att öka trovärdigheten i materialet har författarna noga tilldelat varje 

kategori citat som illustrerar kategorin, vilket visar på en empirinära ansats.  

Teman och kategorier kan på så sätt härledas tillbaka till informanternas uttalanden. 

Det innebär att materialet har samlats in och analyserats på ett tillförlitligt och 

strukturerat sätt. Överförbarhet i en studie innebär att författarna förser läsaren med 

information som gör det möjligt för läsaren att bedöma överförbarheten i ett resultat 

(Bryman, 2018). Studiens arbetsprocess har beskrivits med väl synliga redogörelser 

för hur undersökningen har gått till, vilket ger transparens. Det ger läsaren möjlighet 

att bedöma resultatets och slutsatsens giltighet. Då program och åldersspann har 

redovisats minskar även risken för överförbarhet på miljöer, grupper och situationer 

som resultatet möjligtvis inte är överförbart på. Pålitlighet i en studie innebär att 

författaren redogör för alla faser i arbetsprocessen (Bryman, 2018). Studien är pålitlig 

då det finns väl synliga redogörelser för hur undersökningen gått till.  

Studien har genomförts med stöd från handledare som utomstående, kunnig part 

vars uppgift har varit att kontrollera studiens utveckling. För möjlighet att styrka och 

konfirmera i en studie behöver författarna ha insikt att fullständig objektivitet inte går 

att nå och att man därför agerar utifrån denna insikt (Bryman, 2018). I analysen har 

kategorier och teman diskuterats sinsemellan författarna samt med handledaren för 

att nå enighet om tolkningen. Detta har minskat risken för att författarnas egna 

värderingar skulle ha format studiens resultat. Tillförlitligheten i studien har därmed 

ökat genom att kategorier och teman har diskuterats och utvärderats utifrån 

informanternas utsagor. 
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5. Resultat 

Analysen av det empiriska materialet resulterade i tre övergripande teman Tema 1. 

Musikproduktion, Tema 2. Hörselsymptom och Tema 3. Hörselprevention som i sin 

tur bestod av underliggande kategorier och subkategorier. Arbetsroll & arbetstid 

beskriver de tillfrågades roll som musikproducenter på utbildningen. Volym med 

subkategorierna volymreglering samt volymökning innefattar upplevd egen kontroll 

över ljudvolymen kontra andras kontroll över volymen samt varför en volymökning 

sker. Örontrötthet och tinnitus sammanfattar intervjupersonernas fysiska upplevelser 

orsakade av starka ljud och lång exponeringstid. Oro för hörselnedsättning beskriver 

synen på potentiell, bestående hörselnedsättning i relation till yrkesrollen. 

Informationsbrist och risksjälvbild sammanfattar de tillfrågades uppfattningar om 

bristen på information i utbildningen samt huruvida man ser sig själv vara i risk eller 

inte. Användandet med subkategorierna hörselskydd, annan åtgärd och känslor 

innefattar vad de tillfrågade tillämpar för hörselpreventiva åtgärder samt anledningar 

till varför hörselskydd används eller inte. Resultatet åskådliggörs översiktligt i figur 2 

nedan. 

 

 

 

Figur 2. Teman och kategorier som framkom i intervjuerna 
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5.1 Musikproduktion 

 

5.1.1 Arbetsroll & arbetstid  

 

Studerande på musikproduktionsprogrammet skriver låtar, spelar in musik och 

justerar sedan inspelningen. Vilket fokus och vilken genre den studerande föredrar 

att arbeta med skiljer sig åt. Arbetet med musikproduktion underlättas av ett detaljrikt 

lyssnande för att kunna justera ljudmaterial till perfektion, vilket uppges vara en 

väsentlig del i yrkesutförandet. I skapandet av musik utgör musikproducentens hörsel 

därmed ett viktigt verktyg i arbetet. På Musikhögskolan vid Örebro Universitet finns 

kontroll-, studio- och redigeringsrum till studenternas förfogande dygnet runt under 

hela läsåret. Den studerande kan själv bestämma hur länge och vid vilken tidpunkt 

hen vill arbeta. Tillgången som finns till ett utrymme för den egna kreativiteten samt 

möjligheten till självbestämmande vad gäller planering av arbetstid har sina för- och 

nackdelar. Den studerande kan få mycket gjort vid de tillfällen som passar hen bäst 

och en åsikt är att om redan given tidsram fanns som tvingade fram produktivitet 

hade det eventuellt kunnat hämma känslan för att skapa. Åtkomligheten till lokalerna 

kan dock resultera i långa arbetsdagar med mycket ljud och höga ljudnivåer. 

Följande citat illustrerar detta; 

 

“Jag tror inte att det är för starkt utan jag tror att det är för mycket ljud för länge och för ofta 

liksom. För koncentrerat tror jag… Det blir ganska intensiva dagar, men det är ju kul.” 

 

Samtliga skildrar en passion till sitt arbete som kan göra att uppfattning om tid och 

rum försvinner, vilket kan resultera i många timmar av ljudexponering. Ett kreativt 

flöde och påverkad tidsuppfattning beskrivs som ett eventuellt problem om det bidrar 

med att nödvändigheter såsom pauser, sömn och tankar kring ljudvolymen glöms 

bort. 
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5.1.2 Volym 

 

Volymreglering 

 

Arbetet i utbildningen sker självständigt men även tillsammans med andra. 

Samarbeten förekommer med studerande från Musikhögskolan samt med musiker 

utifrån. Beroende på konstellation upplever de tillfrågade en skillnad i hur 

ljudvolymen regleras i kontrollrummet. Vissa ser det som positivt att sitta ensamma 

av den anledning att volymen förblir på en lägre nivå. Vid samarbeten kan volymen 

öka utifrån andras åsikter om vad som är en bra ljudnivå att arbeta i. Andras 

preferenser kan skilja sig mot den egna önskan om hur viss volym behövs för att 

ljudet ska återges på ett tillfredsställande sätt, vilket kan resultera i en mindre optimal 

lyssningsmiljö för individen. Reglering av ljudvolym som sker utom individens egna 

kontroll kan upplevas som problematisk om hen inte hinner förbereda sig på en 

volymökning. Då kan presentationen av ljudet resultera i ett oönskat 

överraskningsmoment. Nedanstående citat illustrerar problematiken i att inte hinna 

förbereda sig på starka ljud, vilket kan skapa en ljudupplevelse som tolkas mer 

obehaglig än om kontrollen över volymreglering ligger hos en själv. 

  

“När man själv trycker på play vet man ju när ljudet kommer och är förberedd på att det ska 

komma. Annars tänker man ju ‘åh nej, nu sa du inte till.’” 

  

Några uppger att ljudvolymen tillsammans med andra är lättare att hålla nere än vid 

självständigt arbete. Önskan om möjlighet till dialog gör att ljudet presenteras på en 

låg nivå för att inte överrösta samtalet. Trots den egna åsikten om att hög volym 

genererar i bättre återgivning av ljud så värderas möjligheten till samtal högre. 

Vissa upplever det negativt med den egna kontrollen över reglering av volymen 

eftersom att referens utifrån då saknas som kan stå i kontrast till sin ljudvolym. Att 

inte behöva ta hänsyn till någon annan vad gäller ljudstyrka kan bidra med att 

volymen eskalerar under arbetet med ett ljudmaterial. Det kan då generera i en för 

hög ljudvolym som i stunden inte upplevs vara problematisk. En annan åsikt som 

framkom är att i rollen som framtida musikproducent är det värdefullt med kontroll 
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över ljudvolymen eftersom det kan skydda andras hörsel. Den upplevda plikten 

gentemot andra är svår att realisera om ansvaret för ljudets maximala nivå ligger hos 

någon annan, vilket går hand i hand med den upplevda vikten av att själv vara i 

kontroll över volymen. 

 

Volymökning  

 

En anledning till varför volymökning sker är för att individen vänjer sig vid ljudet, vilket 

är ett fenomen samtliga upplever som problematiskt. Det blir tydligt att ljudnivån ökat 

och att den som reglerar ljudet har vant sig om en jämförelse görs mellan morgonens 

volym och den volym som ljudet presenteras på vid dagens slut. Volymökningen 

visar sig även efter en kortare paus från ljudet, vilket många gånger fungerar som en 

tankeställare. Följande citat illustrerar detta;   

  

“Då kan jag uppleva att ‘oj, nu är det starkt’ men det märkte jag inte just då när jag satt där.” 

 

Även tankar kring en individs ljudvanor kan styra ljudvolymen. En uppfattning är att 

om en mer oerfaren lyssnare ska ta del av ett ljudmaterial är det mer godtagbart att 

presentera ljudet på en hög ljudnivå eftersom det inte förekommer lika ofta. En själv 

exponeras däremot för mycket ljud under lång tid och därför upplevs det viktigt att ha 

lägre ljudnivåer som musikproducent. 

En annan anledning till varför volymökning sker är att hög ljudvolym kan ge intrycket 

av att musik låter bättre. Volymkompensering är en bidragande faktor till exponering 

för starka ljud. I skapandet av musik kan volymen användas som ett redskap för att 

återge kvalitet i en låt som vid en lägre volym inte existerar. På så sätt kan hög 

ljudvolym därför resultera i en falsk trygghet som ger intrycket av att musiken är 

bättre producerad än vad den egentligen är. Sökandet efter bekräftelse på att det 

arbete som lagts ned på musiken resulterar i något bra, skapar ett behov av att höja 

volymen. Detta trots medvetenhet om att ljudstyrkan kan vara problematisk för 

hörseln samt att musiken även bör låta bra på lägre nivåer. Nedanstående citat 

illustrerar detta; 

  

“När det är skit så drar man på för att känna ‘fan vad bra det är’ och man lurar sig själv. Då 

blir det som att man kompenserar för en dålig självkänsla.”  
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5.2 Hörselsymptom 

 

5.2.1 Örontrötthet  

  

Samtliga upplever fysisk påverkan efter exponering för ljud under en längre tid, vilket 

tar sig uttryck på olika sätt. Vanliga beskrivningar är stickningar i öronen, huvudvärk, 

tryck- och lockkänsla. Det finns även en upplevelse av att hörseln har blivit tillfälligt 

försämrad. De upplevda symptomen sammanfattas som örontrötthet. Örontrötthet 

beskrivs som obehagligt och oönskat, men uppges inte väcka stor oro utan upplevs 

mer som en normal konsekvens av arbetet med musikproduktion. Ofta 

uppmärksammas inte symptomen medan informanten är upptagen med sitt arbete 

eller medan en konsert pågår. Det är snarare efter exempelvis en arbetsdag i studion 

eller efter en konsert som det uppkommer. Följande citat illustrerar detta; 

  

“Jag känner liksom att man blir dimmad i öronen, men jag känner inte att jag blir fysiskt trött 

just då, för då tänker jag ju på så mycket annat.”  

 

Örontrötthet kan resultera i att felaktiga bedömningar gällande bearbetning görs av 

det ljudmaterial man arbetar med. En del beskriver att örontrötthet leder till att de 

accepterar mer diskantljud i produktionen av musik, vilket i efterhand uppges som 

överdrivet och opassande. Skeva justeringar av ett ljudmaterial märks av efter en 

kortare paus eller dagen efter och då behöver ljudmaterialet omjusteras. 

Nedanstående citat illustrerar problematiken i att örontrötthet kan påverka kvaliteten i 

arbetet. 

 

“Det blir ett problem om man sitter och mixar för starkt för länge. Då blir det för starkt i 

öronen och man slutar höra. Man tappar diskanthörseln. Det är också lätt att tappa hela 

bilden av hur musiken faktiskt låter så det blir ju ett problem, absolut.” 

 

Vid örontrötthet beskrivs en form av ”domning” som resulterar i successiv 

volymökning för att få tillbaka den tidigare effekt och känsla som musiken givit. Om 

upplevelsen inte uppnås trots volymökning ökas volymen ytterligare och den onda 
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cirkeln kan riskera att skada hörseln. 

 

5.2.2 Tinnitus  

 

Samtliga beskriver upplevelsen av tinnitus i olika grad. Antingen har den varit tillfällig 

eller blivit bestående. Ljudets karaktär beskrivs som toner, pip och sus. Då tillfällig 

tinnitus uppkommit skiljer sig reaktionerna åt. Några blev oroliga, medan andra var 

lugna och hade en förväntan på att det skulle gå över. Efter en konsert utan 

hörselskydd med tillfällig tinnitus som konsekvens beskrivs en insikt att det var 

omdömeslöst. Det framgår dock även en uppfattning om att symptomet inte ses som 

något ovanligt efter en liknande aktivitet. 

  

Bestående tinnitus uppges påverka det dagliga livet och örontrötthet kan förvärra 

tinnitus. Det förhållningssätt till symptomet som beskrivs är att försöka bortse från 

ljudet. Ju mer fokus som går till ljudet, desto mer besvärande upplevs det. 

Nedanstående citat illustrerar detta;   

 

“...ju mer jag tänker på det, desto mer stör jag mig på det också. Ibland blir det svårt att 

släppa tanken om min tinnitus.” 

 

Vid bestående tinnitus kan en ljudmiljö, likt den på nattklubb försvåra koncentrationen 

och öka tinnitus. Av den anledningen undviks dessa ljudmiljöer som tidigare inte har 

varit ett problem att vistas i. Även ljudkänslighet för sådant som tidigare inte har varit 

besvärande för hörseln har tillkommit, likt ljudet vid dammsugning. Det beskrivs även 

en rädsla för att hörseln ska skadas ytterligare, vilket gör att man vill vara rädd om sin 

hörsel. 

 

5.2.3 Oro för hörselnedsättning  

 

Hörselnedsättning ses av samtliga som oönskat eftersom det skulle få konsekvenser 

för arbetet. Utöver det uttalas ingen oro gällande hörselnedsättning av andra 

anledningar än yrkesrelaterade. Beskrivningar om det bekymmer som skadad hörsel 

skulle innebära handlar om rädslan för att göra ett sämre arbete eller att inte få göra 

det man tycker är kul. Följande citat illustrerar detta; 
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“Hörseln är jätteviktig för det är ju mitt arbetsredskap. Om jag inte hör något så kan jag inte 

arbeta.” 

  

“Om jag skulle bli döv så skulle jag känna ‘jaha? Då har jag ingenting alls kvar.’ Öronen har 

blivit mer värdefulla och det vore förbannat tråkigt om jag skulle tappa hörseln. Då kan jag 

inte jobba med det som jag tycker är kul.” 

  

Nedanstående citat illustrerar ytterligare synen på hörseln i relation till kommande 

yrkesroll, där hörseln ses som ett sinne avgörande i produktionen av musik. 

 

“...jag känner även att jag har ett stort intresse och en mening i livet med det här, så det vore 

väldigt trist att fimpa det på något vis.” 

  

“Det kan vara ett ganska stort ångestmoment att tänka på. Jag tror att jag inbillar mig att jag 

hör sämre än vad jag gör. Förlorar jag min hörsel så förlorar jag ju allt typ.” 

  

Hörselnedsättning och tinnitus uppges vara vanligt förekommande i branschen. En 

uppfattning är att professionella musikproducenter samt musiker verkar klara sig bra 

trots skadad hörsel. Nedanstående citat illustrerar detta; 

 

“Beethoven sägs ju ha varit döv. Det finns ganska många musiker som är hörselskadade… 

Arbetet med ljudbaserat medium innebär ju att man måste kunna höra vad man gör. Eller det 

underlättar något otroligt iallafall.”  

 

Trots beskrivningar om att perfekt hörsel nödvändigtvis inte behövs för yrkesmässig 

prestation upplever samtliga att skyddandet av hörseln är viktigt, då hörseln är det 

främsta verktyget i karriären. Vissa beskriver betydelsen av att få reda på eventuell 

hörselnedsättning för att kunna kompensera för skadan i sitt arbete. Insikt i vilka 

frekvenser som har blivit påverkade kan vara av vikt för att ett ljudmaterial inte ska 

justeras skevt. De med hörselnedsättning i dagsläget uttrycker en oro för att 

hörselnedsättningen ska försämras. 

 

 

 



 

22 

 

5.3 Hörselprevention 

 

5.3.1 Informationsbrist 

 

Den gemensamma uppfattningen är att ingen information om höga ljudnivåer, risker 

med ljudexponering eller hörselpreventiva åtgärder finns på utbildningen. Oavsett om 

den studerande är i början eller slutet av sin utbildning är detta något som uppges. 

Informationsbristen har resulterat i egna sökningar efter information vid upplevd oro 

och av allmänt intresse. Att de studerande inte får information anses vara märkligt av 

vissa då ett behov av information finns. Detta för att öka medvetenheten hos de 

studerande vad gäller eventuell problematik med höga ljudvolymer samt hur hörseln 

kan skyddas på bästa sätt. Nedanstående citat illustrerar en åsikt som är att 

information bör delges i början av utbildningen. 

  

“...man kan ju förebygga så mycket som möjligt om man är så snabb som möjligt.”  

  

En annan åsikt är att det inte finns ett behov av information på utbildningen. Att 

ljudexponering kan vara skadligt för hörseln uppges vara allmänt känt, likväl som 

nyttan med hörselskydd. Av den anledningen ses inte informationsbristen som 

problematisk, utan åsikten är snarare att enskild individ på egen hand bör tillämpa 

hörselskyddande åtgärder om hen känner ett behov av det.   

 

5.3.2 Risksjälvbild 

 

Samtliga har uppvisat ett musikintresse innan valet av utbildning. Bland annat 

spelades instrument, man var med i band och gick på konserter. Oavsett det 

instrument eller den genre som föredragits uppges en medvetenhet om att 

ljudexponeringen har varit problematisk. Några beskriver att de i yngre ålder inte 

ansåg sig vara i risk för att skada hörseln till följd av ljudexponeringen. Det fanns en 

omedvetenhet och ett agerande utan konsekvenstänk. Exempelvis ansåg man att 

hörselskydd inte var “coolt” vid spelandet i band. Vid tillfällen av musicerande idag 

finns en ökad förståelse till varför hörselskydd bör användas och det upplevs som 

dumdristigt att tidigare ha utsatt sig för onödig risk. Citatet nedan illustrerar detta;   
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“Förut kändes det som att det var så jäkla oskönt att använda öronproppar att jag lika gärna 

kunde skita i att spela. Sen har jag liksom blivit förnuftigt med åldern. Jag var nog väldigt naiv 

överlag förut.”  

 

Antingen efter utbildningens början eller efter bestående skador på hörseln har en 

förändring i risksjälvbild skett. Tillfälliga hörselsymptom likt örontrötthet och tinnitus 

kan väcka oro för att symptomen ska vara bestående, men när symptomen 

försvinner avtar även den oro som uppstått. Det beskrivs hur känslan av att ha “klarat 

sig” gör att det tidigare förhållningssättet gentemot höga ljudvolymer kvarstår 

eftersom man därmed inte behöva vara orolig längre. Följande citat illustrerar detta; 

  

“Det är klart att ibland blir man lite nervös liksom. Men hittills har det ju gått bra så jag har 

inte fått någon panik över det.”  

  

En beskriver att information som erhållits innan utbildningen gav kunskap om 

ljudexponering, vilket skapat insikt i att musikproducenter kan utgöra en riskgrupp. 

Det uttrycks en oro för att det råder insiktsbrist hos andra på utbildningen. Då andra 

studerande inte ser sig själva vara i risk kan det visa sig vid gemensamma projekt 

där volymen tenderar att höjas till en ljudnivå som upplevs problematisk. En annan 

åsikt är att musikproducenter har kontroll över ljudvolymen och därmed inte utsätter 

sig för risk. Snarare upplevs studerande på andra program som mer i risk att ådra sig 

skador på hörseln och det anses därför mer nödvändigt med information för 

exempelvis musik- eller musiklärarstudenter. 

 

Några informanter beskriver att de innan bestående tinnitus hade en mer lättsam 

inställning till att utsättas för mycket och starka ljud. Då agerade man inte aktivt för att 

skydda sin hörsel från eventuell skada, medan symptomet idag utvecklat en större 

oro och känsla av att de utsätter sig för risker. Nedanstående citat beskriver hur ett 

mer försiktigt beteende hade funnits om utfallet hade varit känt. 

  

“Hade jag inte haft tinnitus så hade jag nog känt mig mer oövervinnerlig.”  

  

En tanke är att ljudnivåerna på andra platser än på utbildningen är potentiellt 

skadliga, men det finns en tro på att regleringen av ljudets volym i dessa ljudmiljöer 
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inte ska utsätta andra för risk. Tron på att ljudnivån inte ska kunna skada hörseln 

medför därför ingen känsla av att vara i risk. Följande citat illustrerar detta; 

  

“Sen är ju all exponering för höga ljud skadligt men det ska ändå va satt på en rimlig nivå. 

Jag tänker ofta att det både på konserter och klubbar är ganska högt, men troligtvis får dom 

inte ha så högt att man direkt blir döv liksom.”  

  

Det finns även en upplevelse om att oro inför att exponeras för starka ljud behöver 

ignoreras för att den framtida yrkesrollen kräver tolerans gentemot ljud. Upplevd oro 

för höga ljudnivåer tolkas som överdriven rädsla och tilltron till andra personer i 

branschen gör att självbilden av att vara i risk åsidosätts. Bilden av att andra 

professionella musiker och musikproducenter verkar klara sig bra hörselmässigt är 

en anledning till att inte uppleva sig själv vara i risk för att ta skada av ljudexponering. 

 

5.3.3 Användandet 

 

Hörselskydd  

 

Informanternas inställning till hörselskydd skiljer sig åt gällande behovet, nyttan och 

när de bör tillämpas. De hörselskydd som främst används är formgjutna 

musikerproppar med dämpning i olika grad samt silikonproppar med filter. 

Skumproppar används inte då vissa anser att de är sämre på frekvensåtergivning.   

En högre grad av användning finns hos de som upplever sig utgöra en del av en 

riskgrupp. Föreligger hörselsymptom som skapat oro för framtida konsekvenser är 

det en anledning till införskaffandet av hörselskydd. Vid ljudkänslighet som 

konsekvens av tinnitus upplevs hörselskydd inte bara dämpa ljudvolymen och 

förhindra örontrötthet i arbetet. De ger även ett mer behagligt ljud och möjligheten till 

ökad koncentration. Endast vid tinnitus upplevs hörselskydden inte förändra 

ljudbilden. Annars beskrivs användandet av hörselskydd som ofördelaktigt eftersom 

de påverkar ljudet, vilket kan förstöra både upplevelsen av musik samt ha en negativ 

effekt på känslan av kontroll i arbetet. Citatet nedan illustrerar detta; 
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“Jag vet ju att det finns frekvenser som jag inte hör om jag har hörselskydd. Då blir det som 

att man missar någonting. Bara tanken av att det finns något som jag inte hör gillar jag inte. 

Det stör mig faktiskt, jag vill höra det som spelas.”  

   

Det finns uppfattningar om vilken risk olika instrument kan medföra. Trummor verkar 

ljudmässigt vara mest problematiskt och det beskrivs vedertaget att använda 

hörselskydd vid tillfällen av kontakt med instrumentet. Piano råder det däremot 

delade meningar om. Det uppges att instrumentet avger mycket starkt ljud, men att 

ljudupplevelsen från ett piano skulle reduceras med hörselskydd. 

 

En åsikt är att ljudnivån på exempelvis konserter, nattklubbar och barer är mer 

problematisk än ljudmiljön på utbildningen. Huruvida hörselskydd används i dessa 

miljöer skiljer sig åt. Det finns de som använder hörselskydd på nattklubb och har 

gjort det sedan flera år tillbaka. Andra ser på hörselskydd som estetiskt problematiskt 

i en sådan miljö och uppger att de endast skulle användas om håret var nedsläppt. 

Samtliga upplever att hörselskydd är mer naturligt att använda på konserter än på 

utbildningen, eftersom hörselskydd upplevs påverka frekvensomfånget i produktionen 

av musik. Att sänka ljudvolymen uppges därmed vara en mer effektiv 

preventionsåtgärd på utbildningen. Nedanstående citat illustrerar hur det vid justering 

av ett ljudmaterial finns ett behov av att låta öronen vara fria från någon form av 

öronproppar för att undvika förvrängning av ljudet. 

 

“I kontrollrummet vill man ju höra så absolut bra som möjligt och oförvrängt från 

originalljudet. Då känns det dumt med hörselskydd. De kommer ändra hur jag hör.” 

 

Annan åtgärd   

 

Istället för hörselskydd beskrivs det hur andra åtgärder tillämpas för att skydda 

hörseln. Sänkning av ljudvolymen är något som kan vara effektivt i situationer med 

skadlig ljudexponering. Denna form av åtgärd anses återge ljud på ett oförvrängt sätt, 

till skillnad från hörselskydd. Ljudvila är en annan åtgärd sprungen ur behovet av 

tysta stunder. Åtgärden tillämpas dels på grund av insikten i att mycket ljud under för 

lång tid kan vara skadligt men också på grund av fysiska känningar, vilka kan lindras 

av en paus. Ett annat sätt att skydda hörseln är att påminna sig själv om den 
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volymökning som lätt sker under arbetsdagen. Det kan göras med hjälp av 

markeringar på volymreglaget och med begränsning av ljudets maximala nivå. Citatet 

nedan illustrerar detta; 

  

“Jag är en väldig känslomänniska, när jag blir ‘carried away’ vill jag dra på ganska mycket. 

Men hemma har jag ställt in min lyssning så att jag inte kommer upp i för starka volymer. Det 

blir aldrig svinstarkt.”  

  

Att även söka sig till en audionom innan eller under utbildningen kan ses som en 

preventiv åtgärd. Medan vissa aldrig sökt sig till en audionom bokar andra 

regelbundna hörselkontroller varje år. Anledningen till besöken är önskad uppsikt 

över hörseln samt för att upptäcka eventuella försämringar då hörselnedsättning 

redan finns. Genom kunskap om sin hörsel kan medvetenhet öka gällande vikten av 

att skydda den. 

 

Känslor  

 

Samtliga upplever att musik berör en, vilket man i rollen som musikproducent vill 

förmedla i sitt skapande. Den egna kreativiteten upplevs öka med hög ljudvolym, 

vilket ökar kreativiteten samt lusten att skapa mer. En annan beskriver hur höga 

ljudvolymer bäst återger känslan i musik. Nedanstående citat illustrerar detta; 

  

“Man får mer feeling om det är högt. Det är faktiskt så.”  

  

Följande citat illustrerar hur sänkning av ljudets volym eller användandet av 

hörselskydd kan reducera musikupplevelsen. Med andra ord kan lyssning på lägre 

ljudnivå bli mer objektiv och arbetsmässig snarare än känslomässigt tilltalande. 

  

“Jag kan tycka att det låter tråkigt när det är så dämpat. Det är mer när man ‘bara ska göra 

det’ och inte bli berörd.”  

  

En upplevelse är att vid spelandet i band hade hörselskydd reducerat känslan på 

scen till den grad att aktiviteten skulle bli betydligt mindre givande och därmed onödig 
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att delta i överhuvudtaget. En annan beskriver hur bara tanken om att missa något 

ljudmässigt är besvärande och av den anledningen används inte hörselskydd. 

Trots medvetenhet om den betydelse som hörselskydd kan ha som preventiv åtgärd 

är kärleken till musiken mer essentiell. De risker som tas med att inte skydda hörseln, 

exempelvis på en konsert kan framkalla en viss ångest men upplevelsen från den 

stunden återges ändå som känslomässigt givande. 

6. Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras den metod som tillämpats under arbetsprocessen. 

Därefter följer ett avsnitt där resultatet diskuteras i anknytning till tidigare forskning, 

teori och relevanta begrepp som beskrivits i bakgrunden. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka studerande på musikproduktionsprogrammet vid 

Örebro Universitets Musikhögskola. Det för med sig att studiens resultat möjligtvis 

inte är överförbart på andra musikstuderande som går en annan inriktning. Inte heller 

på andra musikproduktionsprogram exempelvis i en annan stad, då kursplan och 

programmets utformning kan skilja sig åt. Det är möjligt att studerande vid andra 

musikhögskolor har fått information om ljudexponering och hörselprevention på 

utbildningen. Information hade kunnat påverka andra informanters åsikter kring 

ljudexponering och att skydda hörseln. Åldersspannet hos de tillfrågade kan påverka 

studien genom att resultatet möjligen inte heller är generaliserbart till yngre eller äldre 

personer. Eftersom studien är kvalitativ och enskilda upplevelser har skildrats i 

studien finns heller ingen garanti för att liknande åsikter som beskrivs i resultatet 

hade uppkommit hos en annan person i samma ålder. 

 

Kriteriet trovärdighet kan inte garanteras i studien utifrån det som Bryman (2018) 

beskriver. Detta eftersom att informanterna inte hade rätt att ta del av studiens 

resultat innan studien examinerats. På så sätt har de inte haft möjlighet att 

dementera alternativt bekräfta det som författarna beskriver i studien. Då kriteriet 

trovärdighet inte var fullt möjligt att uppfylla fokuserade författarna på att ge 

empirinära beskrivningar med stöd från citering av informanterna. Genom detta 
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arbetssätt har författarna gjort det man kan för att öka trovärdigheten och minska 

risken för informanternas upplevelse om att studiens beskrivningar är felaktiga.  

 

Studien är pålitlig då författarna tydligt redogjort för den tillämpade metoden vid 

insamling av det empiriska materialet samt tillvägagångssättet i analysprocessen 

(Bryman, 2018). Samtliga intervjuer genomfördes i universitetets lokaler och med 

intervjuguiden som verktyg i intervjuerna gavs informanterna samma möjlighet att 

uttrycka sig angående ämnet, vilket ökar resultatets pålitlighet. Studiens författare är 

audionomstudenter, vilket möjligtvis kan öka risken för socialt önskvärda svar i 

intervjun än om författarna inte hade varit kunniga inom hörsel. Det är möjligt att 

användandegraden av hörselskydd och annan hörselprevention sägs tillämpas i 

större utsträckning än i verkligheten, för att man tror att ett visst svar förväntas. Med 

det sagt kan inte studien garantera att samma intervjupersoner hade uppgett samma 

svar med en annan intervjuare. 

 

Studien har författats av två personer med stöd från en handledare och 

informanterna var åtta personer okända för författarna. Detta för möjligheten att 

genomföra studien på ett så objektivt sätt som möjligt, vilket ökar möjligheten att 

styrka och konfirmera (Bryman, 2018). De båda författarna medverkade vid samtliga 

intervjuer. Det möjliggjorde att det empiriska materialet kunde diskuteras efter 

intervjuerna för att säkerställa att inga feltolkningar eller missuppfattningar skett samt 

att inget av betydelse gått förlorat. Analysen av det insamlade materialet har 

diskuterats sinsemellan författarna och handledaren. På så sätt har författarna 

genomgående i arbetsprocessen gjort det man kan för att agera i god tro.  

 

Den intervjuform som tillämpats i studien har varit lämplig i insamlingen av empiriska 

data. Semistrukturerade intervjuer gav författarna teman att beröra och återkomma till 

i intervjun, men även friheten att frångå ämnet för att djupare undersöka det som 

informanterna delade med sig av. Studiens fokus och syfte var att undersöka 

intervjupersonernas upplevelser och tankar om vissa områden. Författarna upplevde 

att de semistrukturerade sättet att intervjua gjorde både intervjuaren och informanten 

trygga, då intervjun pågick som ett samtal snarare än ett ”förhör”. Samtidigt gjorde 

intervjuguidens röda tråd att intervju genomfördes på ett professionellt och 

genomtänkt sätt.  
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Sett till urvalets storlek är det möjligt att ytterligare information och fler synvinklar 

finns att belysa inom ämnet. Författarna är medvetna om att teoretisk mättnad 

troligtvis inte har uppnåtts med åtta intervjupersoner. På grund av studiens 

tidsbegränsning fanns inte utrymmet att utforska fler informanters utsagor även om 

det hade varit önskvärt. Trots detta upplever författarna att resultatet som 

framkommit via de åtta intervjuerna har givit värdefull information som kan ligga till 

grund för vidare forskning inom ämnet.  

 

För att undersöka hur musikproduktionsstuderande upplever sin ljudmiljö, vilka 

ljudvanor de har samt hur de tänker kring riskerna med att utsättas för starka ljud 

valdes en kvalitativ metod. Det är en lämplig ansats för att studera hur personer 

upplever och erfar sin tillvaro (Bryman, 2018). De beskrivningar som framkom vid 

denna intervjustudie hade inte kunnat erhållas genom litteratur- eller enkätstudie. 

Detta eftersom det finns begränsad litteratur om musikproduktionsstudenter samt att 

en enkätstudie inte hade gett samma djup och innehållsrikedom. Den tematiska 

innehållsanalys som har tillämpats i studien är fördelaktig då det har tillåtit författarna 

att ”lära känna” det insamlade materialet i bearbetningen av det. Analysen har 

därmed gjort det möjligt för författarna att finna återkommande mönster som anses 

vara essensen av det intervjupersonerna har berättat.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat visar hur de intervjuade upplever hörselsymptom till följd av 

exponering för starka ljud. Örontrötthet är vanligt förekommande med känningar likt 

stickningar, domningar, lockkänsla och tillfällig försämring av hörseln. Symptomen 

tyder på TTS, vilket är något som kan uppstå efter exponering för buller. 

Karaktäristiskt för TTS är att tillståndet ofta är övergående, vilket de intervjuade 

uppger att det är (Møller, 2006). Det har framkommit att det vid vissa tillfällen krävs 

en ökning av diskantljud i ljudmaterial som arbetas med efter många timmars 

ljudexponering, vilket även det tyder på TTS. Efter ljudvila märks det att materialet är 

skevt justerat. Detta tyder på att informanterna har gjort en överdriven ökning i det 

påverkade frekvensområdet när örontrötthet har uppstått. Det är möjligt att NIHL kan 

uppkomma hos de intervjuade efter ett antal TTS (Møller, 2006) och 
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intervjupersonerna i denna studie anses därmed utgöra en riskgrupp, precis som 

Arlinger et al. (2007) hävdar. Tidigare forskning bekräftar att verksamma inom 

musikbranschen får NIHL efter ljudexponering (Emmerich et al., 2008). Informanterna 

i denna studie är därmed inte i risk endast som musikstuderande (Gopal et al., 2013), 

utan även för att de är unga vuxna mellan 20–28 år som vistas i flera olika miljöer 

med skadliga ljudnivåer utöver på utbildningen (WHO, 2015). 

 

Ingen hörselmätning har utförts på informanterna och av den anledningen kan inte 

TTS eller bestående hörselnedsättning bekräftas. Hörselnedsättning visar sig inte 

alltid omedelbart, utan kan smyga sig på senare i livet (HRF, 2017). Därför hade 

skadad hörsel nödvändigtvis inte synliggjorts vid en hörselmätning i samband med 

intervjuerna. Eftersom skadad hörsel till följd av musikexponering kan uppkomma 

tidigt i karriären (Rawool, 2012) hade en framtida hörselmätning kunnat visa på 

hörselnedsättning. NIHL och naturlig försämring av hörseln drabbar diskantområdet, 

därför hade sensorineural hörselnedsättning senare i livet kunnat vara orsakad av 

både ålder och bullerexponering (Møller, 2006). För unga vuxna som utsätter sig för 

skadlig ljudexponering kan konsekvensen bli att hörselnedsättningen visar sig redan i 

medelåldern (HRF, 2017). Detta bekräftar vikten av att skydda hörseln i 

förebyggande syfte, då informanterna beskriver hörseln som ett väsentligt verktyg i 

det framtida arbetet. 

 

En stor del musikstuderande på eftergymnasial nivå har redan hörselnedsättning 

(Phillips et al., 2010), vilket ytterligare bekräftar att våra informanter kan utgöra en 

riskgrupp. I studien framgår det även att samtliga tillfrågade upplevt någon form av 

tinnitus. Tinnitus är vanligt förekommande hos verksamma inom musikbranschen 

(Emmerich et al., 2008) och unga vuxna som studerar musik uppger i större 

utsträckning tinnitus (Rawool, 2012). Då informanterna även vistas i miljöer med 

skadliga ljudnivåer, exempelvis på nattklubb kan även det vara anledningen till 

tinnitus. Detta eftersom det har visat sig att anställda på nattklubb upplever tinnitus 

som konsekvens av ljudmiljön på arbetsplatsen (Bray et al., 2004). Det talar för att 

informanterna som beskriver tillfälliga hörselsymptom utsätter sig för risken att 

utveckla bestående tinnitus och hörselnedsättning. 
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Tinnitus samt hörselnedsättning uppges vara mest bekymmersamt när det handlar 

om den kommande yrkesrollen. Hörselnedsättning beskrivs av samtliga som oönskat 

och oroväckande eftersom hörseln ska vara ett fungerande verktyg i arbetet. Det är 

en förståelig oro då professionella musiker i tidigare forskning har uppgett bestående 

problem med hörseln, troligtvis till följd av ljudexponering (Emmerich et al., 2008). 

Vissa informanter uppger att kompensering för framtida, eventuell hörselnedsättning 

är av vikt. Om musikproducenten exempelvis har NIHL, med påverkan i 

frekvensområdet 4–6 kHz (Møller, 2006) hör inte musikproducenten dessa 

frekvenser på samma sätt som en normalhörande. Det är därför viktigt att vara 

medveten om hörselnedsättningens lokalisation i arbetet med ett ljudmaterial. Detta 

för att en överdriven höjning inte ska ske i det påverkade frekvensområdet tills att det 

låter normalt för individen själv. Det skulle göra att ljudmaterialet för en 

normalhörande låter skevt, vilket då skulle kunna resultera i att musikupplevelsen inte 

förmedlas på det sätt som musikproducenten vill. Att bli medveten om sin NIHL gör 

det möjligt att i produktionen kompensera för skadan vid det frekvensområde som är 

nedsatt. Detta genom att medvetet vara mer återhållsam med den ökning som 

annars hade känts naturlig i frekvensområdet. Att kompensera för nedsatt hörsel kan 

bli ett ytterligare moment i yrkesutövandet. Justering sker då inte endast efter känsla, 

utan kräver ett tänk utanför den egna upplevelsen av ljudet för att det ska låta bra för 

en normalhörande. 

 

Tidigare forskning bekräftar att personer oavsett yrke som har hörselnedsättning i 

olika grad upplever mer ansträngning i sitt arbete (Kramer, 2008). Då 

musikproducenter i yrkesutövandet är i behov av hörseln, är hörselnedsättning 

potentiellt ett framtida hinder. Trots att informanterna uppvisar viss oro inför framtiden 

ser det inte ut att resultera i hög användandegrad av hörselskydd eller annan 

preventiv åtgärd. Det kan bero på bristfällig kunskap inom området. Om 

informanterna hade tilldelats information gällande hörselpåverkan i yrkes- samt det 

sociala livet hade konsekvenserna möjligen tagits på större allvar. Enligt HBM hade 

det kunnat främja ett hälsoorienterat beteende (Rosenstock et al., 1988). 

 

Studiens resultat har inbringat möjlig teorianknytning till samtliga centrala begrepp 

som utgör HBM (Rutter & Quine, 2002; Rosenstock et al., 1988). Informanterna 

uppger i studien att hörselskydd påverkar arbetet med musik genom att förändra 
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ljudupplevelsen och ljudkvaliteten till det sämre. Därför används inte hörselskydd av 

vissa informanter, då det är av vikt att arbeta med ett ljudmaterial på detaljnivå. 

Erfarenheter av att hörselskydd förändrar medhörning och ljudkvalitet beskrivs även 

av professionella musiker (Laitinen & Poulsen, 2008). HBM’s centrala begrepp om 

perceived barriers och att dessa behöver vara mindre än de upplevda fördelarna med 

en hälsofrämjande åtgärd, så kallade perceived benefits (Rosenstock et al., 1988) 

kan kopplas till hörselskydd och reducering av ljudupplevelse. En barriär som 

tydliggörs i studien är hörselskyddets negativa effekt på musiken, vilket påverkar 

musikproduktionen eftersom frekvensomfånget inte upplevs på samma sätt som utan 

hörselskydd. Detta påverkar användandegraden och stödjer teorin om att barriärer 

kan vara större än de upplevda fördelarna, vilket gör att en hälsofrämjande åtgärd 

inte tillämpas. För att använda hörselskydd behöver barriärerna vara lägre och 

problematiken av eventuella symptom större. 

 

Hörselsymptom likt tinnitus kan ses som cues to action, då negativa händelser enligt 

HBM kan påverka individens utveckling mot ett mer hälsofrämjande beteende 

(Rosenstock et al., 1988). Tinnitus ses influera agerandet hos intervjupersonerna, då 

hörselskydd ses som mer nödvändigt efter att symptomet uppstått än innan 

symptomet uppkom, vilket även bekräftas av Widén och Erlandsson (2007). 

Informanterna beskriver att hörselskyddande åtgärder hade tillämpats tidigare om 

utfallet och konsekvenserna hade varit kända, vilket stärker antagandet om cues to 

action. Upplevelsen om allvarlighetsgrad kan även påverka det hälsofrämjande 

beteendet, vilket enligt HBM kallas för perceived severity (Rosenstock et al., 1988). 

Informanterna som använder hörselskydd för att de har bestående skador på hörseln 

ser problemen som mer allvarliga än de informanter som har upplevt tillfälliga 

hörselsymptom. Tillfällig oro verkar inte vara anledning nog för att den upplevda 

nyttan av hörselskydd i arbetet eller i stunder då musikupplevelsen är central ska 

vara större än de barriärer som finns. Vid bestående problematik ser informanten sig 

som mer mottaglig. Även upplevelsen om den egna sårbarheten för skador på 

hörseln kan främja ett hälsoorienterat beteende och kallas enligt HBM för perceived 

susceptibility (Rosenstock et al., 1988). Hörselskydd används mer frekvent hos de 

informanter som ser sig mottagliga för skador på hörseln. Negativa erfarenheter av 

ljudexponering som anledning till ökad användandegrad bekräftas även av Widén 

och Erlandsson (2007). 
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Tankar om huruvida det är socialt accepterat eller inte att använda hörselskydd 

inverkar på användningen av hörselskydd i olika miljöer. Beskrivningar av att det 

estetiska har betydelse kan verka som en barriär för att inte använda hörselskydd, 

exempelvis på nattklubb där individens utseende framstår som viktigt. Widén och 

Erlandsson (2007) bekräftar i sin studie att hörselskydd inte används om de upplevs 

vara fula. Det framgår i vår studie att informanterna som upplever ett behov av att 

skydda sin hörsel är villiga att använda hörselskydd i olika miljöer. Det tyder på att 

problemen med hörselsymptom är viktigare att hantera med åtgärder som dämpar 

symptomen, snarare än hur andra ser på en som hörselskyddsanvändare. Tidigare 

forskning bekräftar att om behovet upplevs vara viktigare än andras syn på en själv 

som användare, tenderar användandet av hörselskydd att vara mer frekvent (Beach 

et al., 2012; Widén & Erlandsson, 2007). 

 

Vissa informanter föredrar att sänka ljudvolymen som en hörselskyddande åtgärd 

istället för att använda hörselskydd. Detta eftersom volymsänkning inte upplevs 

påverka frekvensomfånget till det sämre. Effekten av upplevda fördelar och tron på 

att viss insats kan minska mottagligheten för att skadas gör att åtgärden tillämpas 

trots objektiva fakta om den (Rosenstock et al., 1988). De intervjuade ser på 

sänkning av volymen som en effektiv åtgärd för att minska risken att ådra sig skador 

på hörseln, trots att de uppger att åtgärden många gånger glöms bort. Tidigare 

forskning har visat på musikers svårigheter att göra rimliga bedömningar kring vilken 

ljudexponering som är skadlig (Hagerman, 2013). Det kan även tänkas gälla för 

individerna i denna studie. Uppfattningen om när sänkning av volymen ska tillämpas 

kan skilja sig åt mellan individer och situationer, därför kan tilltron till åtgärden vara 

problematisk. Detta eftersom bedömningen lämnas åt den subjektiva uppfattningen, 

istället för att volym och exponeringstid regleras objektivt. Denna tes stärks av 

informanternas uppgifter om upplevda hörselsymptom som kan vara ett resultat av 

brister i bedömning. Tanken är att sänkning av ljudvolymen ska fungera som en 

framgångsrik åtgärd, men i kombination med att åtgärden ofta glöms bort gör det att 

skyddet inte blir så framgångsrikt som man hade kunnat tänka sig. Tilltron till den 

egna förmågan är dock så pass stor att en annan åtgärd, likt hörselskydd sällan 

tillämpas. 
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Intern locus of control handlar om hur individen ser sig själv vara i kontroll över det 

egna livet och därmed sin hälsa (Rotter, 1975). Några av informanterna anser att de i 

rollen som musikproducent är i kontroll över volymregleringen. Det för med sig att 

vissa beskriver problematiken i när andra har kontroll över ljudvolymen. När 

regleringen blir extern upplevs det ha en negativ inverkan på skyddandet av den 

egna hörseln. Den egna kontrollen kan dock upplevas oroande när informanterna 

förlorar tidsuppfattning. Det medför att sänkning av volymen glöms bort och att 

volymen lättare höjs när örontrötthet uppstår. Trots det ses intern locus of control 

fortfarande existera då man uppger att ansvaret över att skydda hörseln fortfarande 

ligger hos en själv. Några informanter anser inte att de är i risk när andra kontrollerar 

ljudets volym. Det finns en tilltro till att andras kontroll över volymen och arbetssätt 

har fungerat bra för dem utan skadad hörsel som påföljd. Av den anledningen bör 

liknande arbetssätt även fungera för en själv. Att förlägga kontrollen hos andra kan 

därmed påverka det egna hörselskyddande beteendet. Extern locus of control 

handlar just om hur individen lägger kontrollen utanför sig själv (Rotter, 1975). I 

arbetet som musikproducent och som besökare på nattklubb beskrivs tankar om att 

viss ljudnivå kan vara skadlig. Men tankarna skjuts undan i tron på att andra inte bör 

ha justerat volymen till en skadlig ljudnivå. Detta kan möjligen inverka på att 

hörselskydd inte används, vilket visar på hur extern locus of control inverkar på 

beslutet att skydda hörseln. Likt vår studie presenterar Widén och Erlandsson (2007) 

resultat och beskrivningar om hur individer exponerar sig för mer hörselrisker om de 

inte ser någon anledning till att försöka påverka sin ljudmiljö. 

Det finns informanter i vår studie vars interna locus of control har blivit starkare av 

tillfälliga eller bestående hörselsymptom, vilket har skapat insikt i värdet och vikten av 

den egna kontrollen över sin egen hörsel. 

  

Informanterna beskriver att långa arbetsdagar och mycket ljudexponering på 

utbildningen kan vara problematiskt eftersom det ofta resulterar i örontrötthet. 

Örontrötthet mynnar lätt ut i successiv volymökning, då informanterna vänjer sig vid 

högre ljudvolymer. Den ljudexponering som de utsätter sig för kan vara skadlig om 

hörselskydd inte tillämpas. Rekommendationen på 85 dBA under åtta timmar bör inte 

överskridas (AFS 2005:16), men tillgången till lokalerna dygnet runt resulterar ofta i 

långa dagar. Detta eftersom arbetet med musik är väldigt givande och tiden lätt 

glöms bort. Det finns tankar om att markering på volymreglaget kan skydda hörseln 
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genom att hindra tendensen att successivt höja ljudvolymen så att den överskrider 85 

dBA. Men åtgärden är inte tillräcklig för att undkomma risken att skada hörseln 

eftersom tiden för ljudexponering ofta är längre. Om en “liten” höjning skedde från 85 

dBA skulle det påverka tiden som individen bör exponeras. Det framgår inte att de 

studerande är medvetna om att en höjning med 3 dB fördubblar ljudintensiteten 

(Emanuel & Letowski, 2009). Det som kan verka vara en liten volymökning av ljudet 

kan därmed bli mer skadlig trots kort duration (Johansson & Backteman, 2002). 

  

Tidigare forskning beskriver hur musikstuderande har en mer hälsosam attityd 

gentemot ljudexponering än andra studerande och att de är mer benägna att minska 

den egna exponeringen för starka ljud (Chesky et al., 2009). Författarna av denna 

studie ser dock ett behov av information hos de på musikproduktionsprogrammet. 

Detta eftersom medvetenheten inte verkar stor nog för tillämpandet av åtgärder som 

är av vikt för att undvika de hörselsymptom som informanterna upplever och 

beskriver. Information är något som Rawool (2012) samt Delgiacco och Serpanos 

(2015) ser som en nödvändig insats för att skapa medvetenhet om att skydda 

hörseln. Samtliga informanter uppger att information om ljudexponering och 

konsekvenser inte finns på utbildningen. Det enskilda ansvaret över arbetstid medför 

därmed vikten av disciplin i tillämpandet av hörselskyddande åtgärder. Om 

disciplinen tryter kan det generera i ökad mottaglighet för skador på hörseln. Detta 

eftersom pauser och dylikt inte ingår som ett obligatoriskt moment under arbetstiden 

på utbildningen. Det talar för att information kan vara högst nödvändigt för ökad insikt 

i behovet av hörselskyddande åtgärder likt volymsänkning, kortare exponeringstid, 

pauser och användande av hörselskydd. 

  

Arbetsgivare är skyldiga att erhålla anställda hörselskydd eller information om risker 

med att exponeras för buller (AFS 2005:16). Av den anledningen ställer vi oss kritiska 

inför informationsbristen som råder på utbildningen. Informanterna verkar inte fullt 

insatta i hur hörseln bör skyddas och vilka bestående men som kan uppkomma av 

skadlig ljudexponering. Flera av informanterna ser sig vara i risk och anser att 

informationsbristen på utbildningen är problematisk. Att inte få information om de 

konsekvenser som skadad hörsel kan medföra hämmar de studerandes möjlighet att 

skydda hörseln preventivt. Tidigare forskning har visat att användandegraden av 

hörselskydd är högre om information gällande vikten av användning har tilldelats 
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(Beach et al., 2012). De studerande på musikproduktionsprogrammet står sannolikt 

inför ett flertal risker vad gäller ljudexponering. Det är därför av betydelse att de får 

information så att skador på hörseln orsakat av buller kan förhindras. 

7. Slutsats 

Avslutningsvis kan sägas att resultatet av föreliggande studie tycks tyda på att de 

musikstuderande, unga vuxna är en grupp som riskerar ådra sig skador på hörseln till 

följd av ljudexponering. På musikproduktionsprogrammet arbetar man med 

producering och justering av ljudmaterial enskilt samt med andra verksamma inom 

musik. Detta sker i ljudmiljöer med höga ljudnivåer där volymen successivt eskalerar. 

I samband med lång exponeringstid kan det bli problematiskt. Samtliga informanter 

beskriver hörselsymptom som framkallat oro inför det framtida yrkesutövandet, 

eftersom hörseln då ska användas som främsta verktyg. Det kan tolkas som en 

medvetenhet om hur central hörseln är i produktionen av musik, vilket dock inte 

återspeglar hur hörseln skyddas. En tolkning är att ett hälsofrämjande beteende ser 

ut att öka till följd av rädslan för att redan bestående problematik ska förvärras. Detta 

istället för att hörseln skyddas i förebyggande syfte innan eller efter tillfälliga 

hörselsymptom. Upplevelsen om sig själv i risk tenderar variera beroende på 

konsekvenserna av hörselsymptom och huruvida man har tilldelats information eller 

inte. Då det råder informationsbrist på utbildningen gällande risker med 

ljudexponering och vikten av att skydda hörseln kan det påverka de studerandes 

beteende gentemot skadligt ljud. Sett till den ljudexponering som de studerande 

utsätter sig för och de hörselsymptom som har beskrivits av informanterna, bör 

information tilldelas de studerande för möjligheten att skydda sin hörsel i 

förebyggande syfte. 

 

7.1 Förslag på framtida forskning  

 

För att kunna förebygga skadad hörsel är det viktigt att grupper i risk får information 

om hörseln och hur de ska undvika att få skador till följd av höga ljudvolymer 

(Rawool, 2012). Av den anledningen bör sådan information ingå i alla 

musikutbildningar för att på så sätt skapa en medvetenhet om hörsel och 

bullerskador. Ett förslag på framtida forskning skulle därför vara en 
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interventionsstudie där musikhögskolestuderande får genomgå utbildning kring 

hörsel och bullerskador samt hur skador på hörseln kan förebyggas. Därefter kan 

insatsen utvärderas för att undersöka om deltagarnas riskmedvetenhet och beteende 

ändras till att bli mer hälsoorienterat. 
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Bilaga 1 

 
INTERVJUGUIDE 

  

Om intervjupersonen 

  

• Namn 

• Ålder 

• Vilken utbildning, ev. inriktning/instrument och termin 
 

Upplevelser och tankar kring bullriga ljudmiljöer och att skydda sin hörsel 

  

• Berätta om en typisk dag på utbildningen - hur ser den ut? 

Följdfrågor: 

Berätta mer. 
 

• Hur skulle du säga att ljudmiljön är? Hur upplever du ljudnivån? 

Följdfrågor: 

Utveckla gärna. 

Hur är det när du spelar musik i grupp (vilka instrument är med?). 

Hur är det när du spelar musik själv? 
 

• Upplever du i din utbildning att ljudmiljön och ljudnivån är ett problem? 

Följdfrågor: 

I vilka situationer och vid vilka aktiviteter upplever du att ljudnivån är för 

hög/problematisk? 

Hur känns det? 

Hur tänker du kring det? 
 

• Hur ser information gällande hörsel och starkt ljud ut på utbildningen? 

Följdfrågor: 

Om det inte finns - Hur tänker du kring det? 

Om det finns - Hur var det? 

Utveckla gärna. 
 

•  Hur tänker du kring att skydda din hörsel när du/ni spelar musik? 

Följdfrågor:  

Brukar du skydda din hörsel? 

Hur kommer det sig? 

Vad använder du för typ av hörselskydd? 

Hur tycker du att dina hörselskydd fungerar? 

 
 

• Brukar du befinna dig i andra situationer på din fritid där det förekommer starkt ljud? 

Följdfrågor: 

Vilka situationer då? 
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• Hur tänker du i dessa situationer med starka/mycket ljud? 

Följdfrågor: 

Utveckla gärna. 

Brukar du skydda din hörsel i dessa situationer? 

Hur kommer det sig? 

Vad använder du för typ av hörselskydd? 
 

• Om du tänker på framtiden - hur ser du på din hörsel i relation till din framtida 

yrkesroll? 

Följdfrågor: 

Utveckla gärna. 
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Bilaga 2 
 
Information till dig som intervjuperson    

 

Denna studie är en del av ett examensarbete av två audionomstudenter vid Örebro Universitet. 

Syftet är att undersöka hur du som musikhögskolestuderande upplever din ljudmiljö samt hur 

du tänker kring dina ljudvanor och att utsättas för starka ljud. 

  

Intervjun förväntas ta mellan 30 minuter och en timme och kommer att äga rum i Örebro 

Universitets lokaler. Med ditt samtycke kommer intervjun att spelas in och därefter 

transkriberas ord för ord till en skriven text som senare kommer att analyseras. 

Intervjumaterialet kommer avidentifieras och förvaras inlåst. Ingen obehörig kommer att ha 

tillgång till intervjuerna eller information som skulle kunna avslöja din identitet. Under 

intervjuns gång och även efteråt har du rätt att avbryta din medverkan utan att behöva ange en 

orsak om du så önskar. När studien är slutförd har du rätt att ta del av arbetet. 

  

Tack för att du vill vara med! 

Malin & Kelly 
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