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The purpose of this study is to investigate how musicians who have been affected by tinnitus

or sound sensitivity deal with their profession. The material of this study consists of five inter-

views with professional musicians active within the classical music sphere as well as within

jazz and rock/blues who have all suffered due to tinnitus and/or sound sensitivity.

The results of this study pay attention to the following measures and are categorized after:

sick leave/longer absence, the use of ear-plugs, preparing/aftermath related to a concert, ad-

apting to the working environment as well as changes concerning the duties at work. Based on

the study’s collected data and the literature used in this investigation, different measures were

taken by the musicians depending on their instrument or the musical genre that the musician

in question belongs to. At the end of this paper, a new study is suggested focusing on the

sound level as experienced by the audience of a concert. 



Sammanfattning
Titel: Ett liv i sus och brus - en undersökning om hur musiker med tinnitus hanterar sitt yrke 

Författare: David Andersson

Nyckelord: musiker, ljudöverkänslighet, tinnitus, öronproppar

Syftet med denna studie är att undersöka hur musiker som har drabbats av tinnitus eller

ljudöverkänslighet hanterar sitt yrke. Underlaget för studien består av fem stycken intervjuer

med aktiva musiker inom klassisk musik, jazz och rock/blues som drabbats av tinnitus

och/eller ljudöverkänslighet. 

Studiens resultat visar på följande åtgärder och är kategoriserade efter dessa:

sjukskrivning/längre uppehåll, användning av öronproppar, förberedelser/efterarbete i

samband med konsert, anpassning i arbetsmiljö samt förändring av tjänst. Utifrån studiens

insamlade data och den litteratur som ligger till grund för undersökningen har det

framkommit att det finns skillnader i vilka åtgärder som vidtas beroende på vilket instrument

som trakteras eller vilken genre en musiker tillhör. I slutet av uppsatsen föreslås att fortsatt

forskning skulle kunna handla om hur ljudnivån upplevs av konsertpubliken.



Förord
Jag  vill  tacka  de  informanter  som  genom  sina  tankar  och  erfarenheter  gjort  denna
undersökning möjlig. Ett stort tack också till min handledare Ingemar Fridell samt till mina
föräldrar som stått för korrekturläsningen. 
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1. Inledning 

Våren 2009 var det något som sade stopp. Jag hade haft en hektisk period på musikhögskolan

där jag studerar, samtidigt som jag vid sidan om hade mer spelningar och konserter än

tidigare. Det högra örat sa ifrån med smärtor, överkänslighet och sus, och jag fick veta av en

audionom att jag antagligen drabbats av en överansträngning i öronen med överkänslighet och

en svag tinnitus som följd av denna. Efter att ha tagit ledigt två veckor för att bli av med

smärtorna, fanns ändå ett svagt sus kvar och det har det gjort sen dess: en direkt orsak till mitt

intresse för tinnitus som resulterat i denna uppsats. 

1.1. Bakgrund 

Ända sen jag för cirka tio år sedan var med i min första musiktävling, Musik Direkt, har jag

lyssnat till föredrag på gymnasium, folkhögskola och högskola om hur viktigt det är att tänka

sig för, skydda sina öron och använda öronproppar. Själv hade jag alltid uppfattningen att

detta att skydda sina öron var en del av problemets lösning, men att det också av

hypokondriska skäl var viktigt att inte fundera för mycket. Så när jag började spela kontrabas

istället för elbas slutade jag att skydda öronen, då propparna gjorde det svårare att spela,

främst i form av problem med intonationen.

Efter det att problemet dök upp började jag använda specialgjutna öronproppar, något som

hjälper till en viss grad, men trots att jag bara har en svag tinnitus har jag fått förändra mitt

sätt att förhålla mig till ljud och musik. Detta har fått mig att börja fundera på hur verksamma

musiker med tinnitus klarar av att leva för musiken, med musiken och på musiken. För mig

själv har musiken länge varit en stor del av mitt liv och den har varit ett självklart sätt att

uttrycka mig på. Därför känns det märkligt att ha en sjukdom knuten till mitt musicerande,

och jag är nyfiken på hur andra musiker med tinnitus ser på sin situation. I denna uppsats har

jag koncentrerat mig på ett område som i första hand rör det yrkesrelaterande förhållandet

mellan musikern och tinnitus. Detta går på många sätt hand i hand med den känslomässiga

och personliga uppfattningen av musicerandet, som också kommer att beröras i uppsatsen.

Studien kommer alltså att handla om musikers sätt att hantera sin tinnitus. Då det är

mycket vanligt förekommande att musiker som är drabbade av tinnitus också lider av
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ljudöverkänslighet, behandlas även denna hörselskada i uppsatsen. Fokus kommer att ligga på

vilka åtgärder man som tinnitusdrabbad musiker använder sig av för att klara av sitt yrke. I

teorikapitlet diskuteras mestadels litteratur som berör tinnitus ur ett musikerperspektiv. 

1.2. Tinnitus - vad är det?

Enligt Nationalencyklopedin (2009) är tinnitus latin för öronsusning och innebär att man

upplever ljud som brusar, piper eller ringer som en ton i örat. Det är endast den som är

drabbad som kan höra ljuden vilket innebär att det är svårt att undersöka och behandla

tinnitus. Tinnitus klassas som ett symtom och cirka 15% av Sveriges befolkning är drabbad

och enligt Nationalencyklopedin är tinnitus vanligast hos män över 50 år och hos kvinnor

över 60. 

Alf Axelsson och Ulf Schenkmanis (1999) behandlar i sin bok Tinnitus - när örat fylls av

oljud (1999) tinnitus uppkomst, historia, förlopp mm, men beskriver framförallt olika sätt att

behandla och lindra symtomen. I stort sett alla som är drabbade av tinnitus hör enligt

Axelsson och Schenkmanis (1999) olika slags tinnitusljud. Det kan vara svårt att beskriva

ljudens karaktär, men ofta innebär tinnitus en ton eller ett sammansatt brusljud. I många fall

hör personer med tinnitus både brusljud och en ton som ringer eller piper, och en del upplever

flera olika toner i sina öron. 

Axelsson och Schenkmanis (1999) skriver att tinnitus ofta medför en del följdsymtom som

ångest, oro, trötthet och sömnsvårigheter. Enligt författarna kan också de drabbade uppleva

problem med att koncentrera sig och uppfatta vad folk säger. Tinnitus kan också leda till

isolering och depression och Axelsson och Schenkmanis förklarar att det inte är ovanligt att

man i och med tinnitus drabbas av fysiska spänningar i kroppen, främst då i hals och

käkmuskulatur. Följdsymptomen uppkommer oftast tidigt efter det att tinnitus upptäckts.

1.3. Hyperakusi – överkänslighet för ljud 

Precis som tinnitus klassas hyperakusi som ett symtom och den som drabbas uppfattar sig

enligt Axelsson och Schenkmanis (1999) som överkänslig mot ljud. Det som är typiskt för

personer som är ljudöverkänsliga är enligt författarna att de upplever obehag i samband med

ljud som inte besvärar andra, till exempel vardagsljud som diskslammer, pappersprassel och
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trafikbuller. Ljudöverkänslighet har enligt Andersson, Jüris, Kaldo, Baguley och Larsen

(2005) ett tydligt samband med tinnitus och av de som är ljudöverkänsliga har 80-90 procent

också tinnitus. 

Till skillnad från tinnitus, som är vanligare hos äldre personer, är de som drabbas av

hyperakusi enligt Axelsson och Schenkmanis oftast unga. Författarna skriver att personer som

drabbats av hyperakusi inte i samma grad lider av hörselnedsättningar, och många av de som

drabbas menar att exponering av starka ljud, särskilt musik, är orsak till skadan.

Ljudöverkänslighet har, likt andra symtom som rör sinnesorganen, en psykologisk påverkan,

och författarna beskriver vidare hur man som ljudöverkänslig inte bara upplever att starka ljud

påverkar tillståndet. Stress och trötthet är också faktorer som styr hälsan hos den som är

drabbad.

1.4. Syfte och frågeställningar

Som tidigare nämnts handlar denna studie om hur musiker som drabbats av tinnitus eller

ljudöverkänslighet hanterar sitt yrke. Vilka lösningar, förberedelser och eventuellt efterarbete

krävs i samband med konserter? Hur motiverar man sig själv att fortsätta att utöva musik när

man drabbats av tinnitus? Syftet med studien är också att få mer kunskap om vad det innebär

att spela musik med hörselskydd ur en musikers perspektiv och vilka andra förändringar en

yrkesverksam musiker med tinnitus eller ljudöverkänslighet kan tvingas genomgå.

Frågeställningen för undersökningen är således:

Vilka åtgärder använder sig musiker som drabbats av tinnitus eller ljudöverkänslighet av för

att klara av sitt yrke?

I studiens teoretiska kapitel berörs ämnen som har att göra med musiker och hörselskydd,

arbetsmiljö samt tankar på karriärskifte. I metodkapitlet beskrivs vilken metod som använts i

undersökningen, hur den har genomförts och hur urvalet av informanter gjorts. Resultatet

presenteras utifrån följande kategorier: användande av hörselskydd, förändring av

arbetssituation, sjukskrivning, förberedelser och efterarbete samt byte av yrke. 
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I det avslutande kapitlet diskuteras öronproppars inverkan på samspel och kommunikation,

placeringens och förberedelsens betydelse, möjligheten till fortsatt utövande av musik samt

vilken effekt ett uppehåll från musiken kan medföra. 
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2. Teoretisk bakgrund/tidigare forskning
I detta kapitel presenteras litteratur som på olika sätt berör ämnesområdet tinnitus. Den valda

litteraturen diskuteras under följande rubriker:

• Musiker och öronproppar

• Musikers arbetsmiljö 

• Musiker som överväger att lämna sitt arbete

2.1. Musiker och öronproppar

I detta avsnitt kommer följande frågor att diskuteras: 

• Vilken roll har hörselskydd i en musikers yrkesliv? 

• Vilket slags hörselskydd rekommenderas av läkare och forskare?

Ljuv musik och öronproppar (2001) är en studie av Stig Arlinger, Björn Hagerman och Åke

Ytterlind som berör hörselskador utifrån ett musikerperspektiv, till exempel musikers

arbetsmiljö, tinnitus påverkan på musicerandet samt hörselskyddens betydelse och

konsekvenser. De hävdar att den främsta anledningen till hörselskyddens utveckling är

behovet av att underlätta arbetet inom industrin. Enligt författarna hade man förr och har

fortfarande ofta i den miljön ett mindre behov av att höra vad som händer runt omkring och

hörselskydden anpassas efter detta. Som exempel på de hörselskydd som finns inom industrin

pekar författarna på hörselkåpor som har kommunikations-utrustning och radio inbyggt. 

Eftersom man i musikaliska sammanhang strävar efter att höra ljudkällan istället för att

dämpa denna, blir användningen av hörselskydd mer komplicerad (Arlinger et al, 2001).

Författarna ger uttryck för att man bör ta hänsyn till det faktum att musikern behöver höra och

lyssna för att överhuvudtaget kunna utöva sin musik. Istället för hörselkåpor använder man

därför i musikaliska sammanhang öronproppar. 

Arbetsmiljöverket 2009 har också tagit fram en rapport sammanställd av en grupp forskare,

läkare och professorer från Sverige och Danmark. I rapporten beskrivs vilka ljudnivåer och

risker musiker inom olika genrer utsätts för. Rapporten berör också vilka åtgärder musiker och

arrangörer kan ta till för att minska riskerna och vilka regler och lagar som gäller i samband

med musikframträdanden. I rapporten hävdas att det alternativ som är bäst lämpat för musiker
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är så kallade hörselgångsproppar, eftersom dessa är försedda med speciellt utformade filter. I

rapporten beskrivs den stora vinsten med att använda hörselgångsproppar eftersom ljudbilden

inte färgas i någon större grad. Detta på grund av att man använder ungefär samma slags

dämpning av alla frekvenser. Vissa proppar kan enligt Arbetsmiljöverket användas av alla,

medan andra kräver en individuell anpassning, något som sker genom en avgjutning i

hörselgången. Rapporten hävdar att den senare sorten är vanlig bland musiker, och med dessa

följer filter som har en dämpning på 9, 15, 25 eller 35 decibel. 

Arbetsmiljöverket varnar även för att användandet av öronproppar medför vissa nackdelar.

I rapporten betonas den så kallade ocklusionseffekten som innebär att de ljud som har sin

uppkomst i huvudet upplevs starkare när hörselgången är stängd, i det här fallet på grund av

proppar. Sådana ljud kan vara tal och sång eller vibrationer från vissa blåsinstrument. Det kan

enligt Arbetsmiljöverket innebära att musiker från instrumentgrupper som sångare och blåsare

oftare har problem att lära sig använda proppar. 

Hörselskydden kan också medföra att det blir svårare att känna balansen mellan sitt eget

och sina medmusikers instrument, vilket gör att många tvekar inför att använda öronproppar

(Arbetsmiljöverket 2009). Det poängteras i rapporten att det är av vikt att man ger

hörselskydden en chans och att musikern i fråga mer eller mindre lär sig att spela med dessa.

Det kan ta en tid att vänja sig vid ljudbilden som i och med propparna upplevs annorlunda,

och ett sätt är att anpassa sig stegvis. Istället för att använda proppar första gången vid ett

konserttillfälle kan det således vara bra att först prova själv hemma. Nästa steg är enligt

rapporten att vänja sig vid att konversera med öronproppar för att sedan ta steget att öva med

dem, och till sist är det dags att pröva på att använda proppar på repetitioner och

framträdanden. 

Resonemanget i Arbetsmiljöverkets rapport stämmer väl överens med Arlinger et al (2001)

som även de pekar på svårigheterna som särskilt sångare och blåsare kan uppleva i samband

med hörselskydd. Andra musikaliska svårigheter kan visa sig i samspelet med andra musiker,

och till exempel intonationen kan bli svårare med proppar. I boken pekar författarna på de

psykologiska effekterna med användandet av öronproppar. Till exempel kan det upplevas som

att man är så bra skyddad av propparna att risken för att skadas är obefintlig. Detta kan leda

till att man som musiker trots användandet av propparna överexponerar sina öron för ljud.   
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Ragna Vilanders C-uppsats ”Musiker och tinnitus – en undersökning om hur

tinnitusdrabbade musiker påverkas av sin skada” fokuserar på psykosociala konsekvenser

och tinnitus påverkan på musikutövning och yrkessituation. Hon beskriver också hur musiker

förhåller sig till användandet av öronproppar. Samtliga intervjuade musiker menar att de

utövar musik i samma utsträckning som de gjorde innan de drabbades av tinnitus. Detta

förklaras med att samtliga musiker i studien i större eller mindre grad använder proppar, både

när det gäller övning och ensemblespel. Vilander hävdar också att även om hörselskydden har

en del nackdelar, som särskilt gäller den musikaliska uppfattningsförmågan, innebär

propparna trots allt att många kan fortsätta att utöva musik. 

2.2. Musikers arbetsmiljö

I detta avsnitt diskuteras hur en musikers arbetsmiljö kan se ut, vilken påverkan lokaler,

ljudnivåer, instrumentation och placering kan ha för arbetsmiljön, och vilka åtgärder man kan

använda sig av för att göra denna bättre. Arbetsmiljön skiljer sig åt beroende på om man är

klassisk musiker eller rock- och jazzmusiker. I avsnittet berörs arbetsmiljön i dessa genrer. 

Många musiker har fått sin tinnitus och övriga hörselproblem på sin arbetsplats, vilket även

gäller många av de musiker som sitter i symfoniorkester och operakapell (Arlinger et al,

2001). Besvären kan enligt författarna bero dels på det egna instrumentet och dess ljudstyrka,

dels på de instrument som är placerade i närheten.

I Arbetsmiljöverkets rapport (2009) berörs de sammanhang i vilka symfonimusiker utsätts

för ljud. Det kan vara tal om konserter, repetitioner eller enskild övning, och rapporten hävdar

att den dagliga dosen av ljud kan vara såpass hög att den innebär risk för någon typ av

hörselskada. Förutom den dagliga ljudexponeringen beskriver rapporten att podieplaceringen

i orkestern också är en faktor som påverkar arbetsmiljön. I en typisk orkesteruppställning

sitter musikerna med en meters avstånd från varandra. Om det är möjligt rekommenderas att

man försöker öka det avståndet till åtminstone två kvadratmeter per musiker. Detta för att

minska ljudnivån från de instrument som sitter runtomkring. En åtgärd gällande placering

som också föreslås i rapporten är att man kan variera orkesteruppställningen, så att de musiker

som vanligtvis sitter framför eller bredvid de ljudstarkaste instrumenten (till exempel

slagverket) emellanåt får sitta någon annanstans och på så vis avlasta sina öron. 
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För att uppnå en bättre och ljudsvagare arbetsmiljö finns möjligheten för

symfonimusikerna att rikta ljudet i orkestern på olika sätt (Arlinger et al, 2001). När det gäller

placeringen av instrumentgrupper framhäver författarna också att man kan arbeta med

gradänger och på så vis placera musikerna i olika nivåer. Detta medför att mycket av ljudet

inte riktas rakt i framförvarande musikers öronhöjd och lättar på så vis trycket på öronen.

Arlinger et al poängterar att en annan möjlighet är att arbeta med skärmar av plexiglas eller

något annat ljudabsorberande material. Med hjälp av dessa kan man bygga in olika

instrumentgrupper och på så vis dämpa ljudet från de ljudstarkaste sektionerna i orkestern. 

Arbetsmiljöverket (2009) betonar att det är extra viktigt med ljudabsorberande skärmar i

ett orkesterdike, och när det gäller avskärmning handlar det om att man är noggrann med

placeringen. Om skärmarna placeras fel kan detta istället skapa nya problem. Ljudreflexer

från skärmarna kan innebära ännu starkare ljud och på så vis skapa svårigheter för de musiker

som sitter tätt inpå dessa. I rapporten nämns också att det är viktigt att se till att skärmarna

inte påverkar medhörningen så mycket att samspelet påverkas.

För musiker som spelar rock, pop, jazz eller någon annan stil som härstammar från den

afroamerikanska traditionen, skiljer sig arbetsmiljön avsevärt från den klassiska världen. Till

att börja med spelar man inte bara i en lokal, utan rock- och jazzmusiker har enligt

Arbetsmiljöverket (2009) en mer ombytlig arbetsmiljö, och de lokaler i vilka man utövar sin

musik ser ofta annorlunda ut jämfört med ett orkesterdike eller i ett konserthus. I rapporten

hävdas dock att i likhet med klassisk musik är lokalens (scenens) utformning av stor betydelse

för ljudexponeringen. Mindre lokaler som har lågt i tak och hårt material i väggarna medför

ofta höga ljudnivåer och otydligt ljud. Det är alltså enligt rapporten viktigt att lokalen är väl

anpassad för musik, både med tanke på hörseln och med tanke på ljudkvaliteten. 

Arbetsmiljöverkets rapport (2009) ger uttryck för att det går att förbättra en lokal som till

en början inte är väl anpassad för musik genom att förse väggar och tak med material som

absorberar ljud på ett bra sätt. Till exempel kan textilier på väggarna och mattor på golvet

göra en replokal mycket lämpligare att spela i, då detta medför att musikerna i fråga kan sänka

sina monitorer och förstärkare och fortfarande höra sig själva tydligt. 

8



Rapporten diskuterar även placeringens betydelse i rock, pop och jazzmusik. Precis som

inom den klassiska musiken är avståndet mellan musikerna i gruppen avgörande, och ju större

avståndet är mellan en själv och ens medmusiker desto bättre, i alla fall ur hörselsynpunkt. 

En musikers arbetssituation handlar alltså mycket om ljudstyrka, och förutom lokalen och

scenens utformning finns det enligt Arbetsmiljöverket (2009) andra faktorer som styr hur

ljudstark en musikers arbetsmiljö är. Ljudstyrkan beror på vilken musikstil och vilken

repertoar man spelar. Det hävdas också i rapporten att storleken på bandet och dess

instrumentering påverkar arbetsmiljön. Blås- och slagverksinstrument är till exempel

ljudstarka även rent akustiskt. Deras medverkan har enligt rapporten stor betydelse för

ljudnivån eftersom de andra instrumentens ljudnivå måste balanseras i förhållande till dessa

instrument. 

2.3. Musiker som överväger att lämna sitt arbete

I följande avsnitt diskuteras hur en musiker som har drabbats av tinnitus kan reagera och vilka

konsekvenser skadan kan innebära för karriären.

Richard Hallman är en psykolog inriktad på beteendeterapi som har skrivit Tinnitus – att

leva med öronsus (1990), en bok som är mest inriktad på kognitiva terapimetoder,

avslappning och självsuggestion. Han beskriver hur tinnitus ofta upplevs som en katastrof när

man precis drabbats av hörselskadan. Tinnitus kan medföra andra obehag än bara den fysiska

upplevelsen av en ton eller ett sus i örat. Särskilt i det tidiga stadiet av skadan upplever många

känslomässiga besvär som rädsla och ångest. I de svåraste fallen av tinnitus övergår ofta oron

till depression och man oror sig i många fall för att man inte ska bli bättre och aldrig kunna

uppleva tystnad igen. Hallman nämner också att förmågan att lyssna kan försämras i samband

med tinnitus. Det kan till exempel upplevas som svårare att uppfatta tal, särskilt om man

förutom tinnitus också lider av hörselnedsättning. Att det blir svårare att lyssna, beror enligt

Hallman på att lyssnandet till skillnad från att höra kan ses som en intellektuell handling, och

i likhet med andra intellektuella handlingar blir förmågan att lyssna negativt påverkad av

ovidkommande ljud. 

Informanterna i Vilanders studie (1999) fick frågan om på vilket sätt tinnitus påverkat

deras sätt att se på en fortsatt karriär inom musik. Samtliga svarade att de inte funderat på att

9



byta karriär på grund av hörselskadan. Två av de deltagande musikerna hade dock såpass

svåra problem med tinnitus att deras arbetssituation förändrats avsevärt. Gitarristen ”Person

E”, som en av musikerna i studien kallas, har till exempel svårt att höra de högfrekventa

delarna av tonregistret, vilket för denne har inneburit att spel i grupp tillsammans med en

violin är uteslutet. I uppsatsen beskriver också ”person A”, som är violinist, att hon på grund

av sin tinnitus undviker att arbeta i en symfoniorkester då detta innebär en för stor påfrestning

på hennes öron. De andra deltagarna upplevde också oro över en fortsatt karriär inom musik.

Den största oron gjorde sig dock påmind i synnerhet direkt efter skadans uppkomst.

I Arlinger et al (2001) finns en intervju med forskningsaudionomen Heidi Kähäri. Hon ger

uttryck för att tinnitus kan betyda slutet på karriären för en musiker. Oron över att det kan bli

svårt att behålla en anställning eller hitta ett nytt arbete innebär att många musiker inte

berättar om sin tinnitus:

Är du drabbad kan det ju i värsta fall innebära att du inte längre orkar utöva ditt yrke.

Du kanske inte längre kan vara den duktiga musiker du en gång varit, vilket givetvis är

oerhört jobbigt. För många musiker, oavsett om de spelar klassisk musik eller rock,

betyder musiken allt. Det är din passion, din hobby, ditt liv. Självklart blir du som

drabbad rädd att berätta om du riskerar att förlora ditt jobb eller få svårare att hitta nya

uppdrag. (Arlinger et al, 2001, s.77)

I samma intervju (i Arlinger et al, 2001) förklarar Kähäri vidare att det för många innebär

en stor sorg att inte kunna fortsätta med musik på samma villkor som innan, och att tinnitus

också kan också innebära att man tvingas sluta med musik redan tidigt i karriären. Det gäller

speciellt om man arbetat som discjockey eller rockmusiker och börjat spela när man var ung.

Kähäri ger också uttryck för att frilansmusiker kan få det extra hårt i sin karriär om de drabbas

av tinnitus, eftersom de på grund av ekonomiska skäl inte alltid har möjlighet att välja sina

jobb. Det är dock många som fortsätter sin verksamhet som musiker, och för att klara

musikeryrket tar man till åtgärder som till exempel öronproppar. Vissa börjar spela akustisk

musik, förklarar Kähäri, eller så byter man musikstil för att kunna verka i en arbetsmiljö med

lägre ljudnivå.  

2.4. Sammanfattning

De hörselskydd som musiker rekommenderas att använda är enligt arbetsmiljöverket så

kallade höreselgångsproppar. I utövandet av musik kan användandet av dessa innebära vissa
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nackdelar. Till exempel kan de ljud som har sin uppkomst i huvudet upplevas starkare när

hörselgången på grund av öronpropparna är stängd (ocklusionseffekten), något som särskilt

drabbar sångare och blåsare. Samspelet med andra musiker försvåras eftersom balansen

mellan ens eget och andras instrument upplevs som svårare att uppfatta. Även intonationen på

det egna instrumentet är något som försvåras. Den fördel som användandet av öronproppar

medför är enligt Vilander (1999) att de trots allt möjliggör en fortsatt musikerkarriär för dem

som drabbats av någon hörselskada. 

En musikers arbetsmiljö påverkas, enligt Arbetsmiljöverkets rapport, mycket av den lokal i

vilken musiken utövas. Det har också betydelse hur mycket ljud en musiker utsätts för under

en arbetsdag och vilken ljudnivå som råder. I en orkester, särskilt i ett orkesterdike, spelar

placeringen av musikerna stor roll och om möjlighet finns rekommenderas, att man så mycket

det går, utökar avståndet mellan musikerna i orkestern. För att sänka ljudnivån, och på så vis

också minska den dagliga ljudexponeringen, kan man i en orkester rikta ljudet genom att

använda sig av gradänger eller ljudabsorberande skärmar. När det gäller främst rockmusik är

ljudstyrkan något som påverkar arbetsmiljön, och det som i sin tur kan  påverka ljudstyrkan är

till exempel den musikstil ett band spelar i och den repertoar som spelas. 

Rent fysiskt innebär tinnitus oftast upplevelsen av en ton eller ett sus i örat. Då förmågan

att lyssna kan ses som en intellektuell handling, påverkas denna enligt Hallman (1990)

negativt av de ljud i örat som tinnitus medför. Mentalt sett medför skadan, särskilt i ett tidigt

stadium, rädsla och ångest, vilket kan leda till depression. För den musiker som drabbas, kan

tinnitus innebära att en musikalisk karriär inte längre är möjlig. Men även om skadan inte

leder till ett slut på musikerkarriären, påverkas ändå den drabbade på många olika sätt. En

musiker som har tinnitus kan enligt Vilander (1990) till exempel vara tvungen att avstå från

vissa jobb eller musikaliska sammanhang, då dessa kan medföra starka ljudnivåer eller

instrument som framkallar obehag. Många musiker ser inte bara musiken som ett yrke, utan

också som sin passion i livet, vilket förklarar att de flesta musiker fortsätter trots sin skada.  

Vilanders C-uppsats (1999) uttrycker genom sin titel, ”Musiker och tinnitus – en

undersökning om hur tinnitusdrabbade musiker påverkas av sin skada”, i mångt och mycket

samma syfte som det som ligger till grund för denna studie. Undersökningarnas upplägg

skiljer sig dock åt på många sätt. Vilander behandlar i sin uppsats inte, vilket också titeln

antyder, yrkesverksamma musiker utan musiklärare och musiklärarstudenter. Författaren

11



behandlar i uppsatsen många aspekter av dessa musiklärares förhållande till tinnitus och

fokuserar på de psykosociala konsekvenser av tinnitus, hur tinnitus påverka musikutövandet

samt studie- eller yrkessituation. 

Till skillnad från Vilander (1999), som alltså lägger fokus på den påverkan som tinnitus har

på musikers förhållande till musik, är syftet med denna studie att redogöra för vilka åtgärder

man som musiker med tinnitus eller ljudöverkänslighet använder sig av för att klara av sitt

yrke. Det praktiska förhållningssätt som Arlinger et al (2001) och Arbetsmiljöverket (2009)

ger uttryck för, går därför mer hand i hand med denna studie. Denna litteratur ger en

fördjupad förståelse av ämnet, särskilt inom de områden som berör användningen av

öronproppar och musikers arbetsmiljö. 

Något som inte nämnts i den litteratur som diskuterats ovan, men som kommer att beröras

närmare i kapitel 4 där studiens resultat presenteras, är tinnitusdrabbade musikers sätt att

förbereda sig inför en konsert och varva ner efter konserten i fråga. De åtgärder i form av

sjukskrivning och uppehåll från musikutövandet som beskrivs av de musiker som intervjuats i

studien kan kasta ytterliggare ljus över problematiken med tinnitus.
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs den forskningsmetod som har använts, hur undersökningen har 

genomförts, urvalskriterier samt etiska överväganden.  

3.1. Intervju som metod

I vetenskapliga sammanhang skiljer man enligt Patel och Davidsson (2003) mellan forskning

som bygger på kvalitativ metod och forskning som bygger på kvantitativ metod. Då denna

studie är tänkt att bygga på intervjuer och personliga möten har jag valt att använda en

kvalitativt inriktad metod. Kvalitativt inriktad forskning innebär insamlande av information i

form av t.ex. djupgående intervjuer, och då det rör sig om data som enligt Patel och

Davidsson, inte nödvändigtvis är statistiskt relaterat ger detta istället ett större utrymme åt

informanternas egna synpunkter. Elg (2005) uttrycker en liknande tankegång på följande sätt:

”Kvalitativa metoder är vanliga när man arbetar med insamling av nyanserade,

dynamiska data, där intervjupersonerna för bästa resultat behöver stort utrymme för att 

uttrycka sina egna ord och åsikter.” (S. 10) 

Patel och Davidsson (2003) skriver att insamlade data i en kvalitativ studie tolkas av

forskaren på en individuell nivå, att jämföras med kvantitativ metod i vilken man bearbetar

data med hjälp av statistiska jämförelser på en kollektiv nivå. Till skillnad från i en kvantitativ

undersökning bör man i en kvalitativ intervju inte formulera fasta svarsalternativ, eftersom

syftet är att locka fram större drag av den intervjuades uppfattning. Ett sätt att få fram den

intervjuades syn på det fenomen man undersöker är att utgå från frågor som täcker ett stort

område, och ifall det behövs kan man komplettera med följdfrågor för att hålla igång

konversation och flöde i samtalet. Man bör enligt författarna också vara medveten om den

neutrala roll man bör inta som intervjuare i samtalet, tänka på sitt kroppsspråk och undvika att

ställa ledande frågor. Intervjun utförs oftast vid ett personligt möte, öga mot öga, och det är

därför viktigt att man skapar ett tryggt och behagligt klimat, så att informanten kan uttrycka

sina åsikter, funderingar och kunskaper i sin egen takt och på sitt eget sätt.

Innan intervjun påbörjas kan det enligt Patel och Davidsson (2003) vara bra att reflektera

över om förberedelsen är tillräcklig. Forskaren bör fundera över hur frågorna är utformade,

om de verkligen behövs och om de är formulerade så att de inte kan missuppfattas. Det är
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också viktigt att förbereda sig på intervjusituationen och besluta sig för hur intervjun ska

dokumenteras. Ett bra sätt att förbereda en intervju sägs vara att helt enkelt att prova på någon

man känner innan man träffar sin första informant.

 

3.2. Genomförandet av undersökningen

Intervjuundersökningen har baserats på ett frågeformulär med arton olika frågeställningar (se

bilaga 1). De flesta frågorna har en öppen karaktär och ambitionen har varit att ge

informanten möjlighet att berätta sin egen historia. De handlar till en början om

informanternas bakgrund i form av nuvarande arbete, ålder, utbildning. Därefter berör

frågorna främst musikernas relation till tinnitus, dess uppkomst, orsak och konsekvens.

Huvuddelen av intervjun fokuserar på den påverkan som tinnitus har på musikeryrket och

vilka åtgärder man som tinnitusdrabbad musiker använder sig av. Av de ämnen som berörs

kan nämnas förberedelser, efterarbete, arbetsmiljö och hur tinnitus påverkar lust, inspiration

samt även musikernas funderingar på att eventuellt sluta spela musik professionellt.

Enligt Patel och Davidsson (2003) bör man i sin undersökning bestämma vilken grad av

strukturering och grad av standardisering som eftersträvas. Standardisering handlar om hur

mycket ansvar som lämnas åt forskaren i fråga om utformningen av frågorna samt

turordningen på dessa. Graden av strukturering har att göra med hur mycket

tolkningsutrymme som ges åt den som blir intervjuad, i vilken grad denne har möjlighet att ge

uttryck för sin egen inställning och tidigare erfarenheter i sina svar. I studien har en låg grad

av strukturering eftersträvats, och ordningsföljden på frågorna har inte har varit det primära.

Avsikten har varit att ge informanterna utrymme att väva in, tolka och utveckla sina svar på

frågorna på sitt eget sätt och i sin egen ordning. 

Först kontaktades Audionomservice i Skåne som hjälpte till att förmedla kontakter med

tidigare eller nuvarande patienter. Deltagarna i studien kontaktades sedan via telefon och

tillfrågades om de ville vara med i studien. Mötena ägde rum under hösten 2009 i lokaler vid

Musikhögskolan i Malmö, i min egen lägenhet eller på informantens egen arbetsplats. De fem

intervjuerna har varit personliga möten där samtalen spelades in med digital

inspelningsutrustning. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant till text. 
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3.3. Urvalskriterier 

Enligt det syfte som tidigare formulerats (se 1.4.) handlar studien om vilka åtgärder musiker

med tinnitus använder sig av för att kunna fortsätta att utöva sitt yrke. Yrkesverksamma

musiker som fanns i Malmö stad med omnejd kontaktades, eftersom jag själv studerar och bor

i Malmö. Informanterna i studien består av fyra män och en kvinna mellan 24 och 50 år gamla

och som representerar olika musikaliska genrer, dels för att inhämta en bredare bas av

information och dels för att kunna peka på skillnader och likheter mellan deras respektive

upplevelser av att ha tinnitusbesvär. När musikerna kontaktades togs ingen direkt hänsyn till

vilket instrument de spelar, men trots detta finns olika instrumentgrupper representerade: flöjt,

horn, kontrabas, elbas och trummor. Gemensamt för alla som deltog i studien var att de i sitt

yrkesutövande av musik upplevt någon form av besvär på grund av tinnitus. Ingen av de som

intervjuades har tvingats sluta sitt yrke på grund av sin tinnitus. 

3.4. Validitet och reliabilitet

Det är enligt Patel och Davidsson (2003) viktigt att säkerställa studiens validitet. Detta gör

man genom att analysera om studien undersöker det som den avser att undersöka. För att

uppnå en god validitet i en kvalitativ studie är målet att upptäcka, tolka och förstå, snarare än

att finna generella sanningar. Enligt författarna är det också viktigt att fastställa studiens

tillförlitlighet. Om studien genomförts på ett tillförlitligt sätt innebär det att reliabiliteten är

god.

Studien består av intervjuer med musiker som representerar olika genrer och

instrumentgrupper, vilket ger en allsidig bild av hur musiker som drabbats av tinnitus eller

ljudöverkänslighet hanterar och åtgärdar de problem som en hörselskada kan innebära.

Musikerna i studien är erfarna i sitt yrke och de har brottats med tinnitus och

tinnitusrelaterade problem under lång tid. Deltagarna i studien är dock för få för att det skall

kunna dras några generella slutsatser angående musikers sätt att hantera tinnitus i allmänhet.

De konklusioner som görs i arbetet rör därför skillnader och likheter mellan de fem musikerna

i undersökningen. 
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3.5. Etiska överväganden och presentation av studiens deltagare

Inom forskning innebär konfidentialitet att personlig information som skulle kunna identifiera

vilka som intervjuats i en undersökning inte ska redovisas (Kvale 2001). Blir det ändå aktuellt

att publicera privata data, menar Kvale att informanterna i undersökningen först  måste

godkänna detta. Det är viktigt att skydda informanternas personliga integritet och ett sätt är att

ge dem fingerade namn. 

Målsättningen för intervjuerna har också varit att försöka skapa en så trygg miljö som

möjligt. Samtliga intervjuer har skett bakom stängda dörrar, öga mot öga, och musikerna i

studien har själva fått välja i vilken miljö de ville bli intervjuade. I förhoppning att få så ärliga

svar som möjligt har deltagarna tilldelats pseudonymer i stället för sina riktiga namn i studien.

Avsikten har varit att respektera deras anonymitet. Studien kommer att publiceras på Internet

och det kan upplevas som känsligt att bli omnämnd med ens riktiga namn i en studie som

handlar om en skada. Informanterna har således fått fingerade namn som har valts utifrån

bokstäverna A, B, C, D och E: Astor, Beatrice, Caesar, Dante och Edvard. Här följer en

presentation av informanterna:

• Astor - 36 år, jazzmusiker - trumslagare

• Beatrice- 47 år, klassisk musiker – flöjtist

• Caesar - 42 år, jazzmusiker – kontrabasist

• Dante- 50 år, klassisk musiker – hornist

• Edvard- 24 år Blues- och rockmusiker – elbasist

Astor

Trumslagaren Astor spelar för närvarande med några av Sveriges mest kända jazzgrupper och

artister. Han fick tinnitus under en konsertturné med en jazzgitarrist vars förstärkare stod för

nära honom, vilket ledde till ljudöverkänslighet och att han blev tvungen att gå med skydd för

öronen under dagtid på turnén. Sedan dess upplever han tinnitus i båda öronen, mestadels som

ett högt sus men ibland också som ett pip. Astor har inte sökt hjälp för sin tinnitus, men han

använder hörselskydd i form av specialgjutna öronproppar med 15 decibels dämpning.
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Beatrice

Instrumentet som Beatrice trakterar är flöjt och hon har arbetat i en operaorkester alltsedan

början av 90-talet. Tidigare har hon även haft en piccolatjänst, men på grund av

tinnitusrelaterade problem har hon blivit tillfälligt befriad från den tjänsten. Efter en konsert

där Beatrice satt nära slagverket i orkesterdiket fick hon en tydlig ton i öronen. Tonen höll inte

i sig så länge, men efter den händelsen blev hon ljudöverkänslig och upplevde förvrängda

toner när hon spelade vilket i sin tur resulterade i att hon var sjukskriven i långa perioder i

början av 2000-talet. Det som gör Beatrice speciell i den här undersökningen är att hon idag

uppfattar sig själv som nästintill fri från tinnitus, eftersom hon med hjälp av olika sorters

behandlingar, bl.a. massage, avslappning och träning i kombination med en modifierad

arbetssituation, i stort sett blivit av med symtomen.

Caesar

Kontrabassisten Caesar spelar med några av Sveriges mest kända musiker och artister inom

jazzgenren och till och från driver han också sin egen sextett. Sin första känning av tinnitus

fick han i och med en konsert med ett volymstarkt funkband 1994, efter vilken han kände ett

högfrekvent sus ovanför vänstra örat. Kort efter den händelsen blev han, trots att han ådragit

sig influensa, indragen i ett examensspex på musikhögskolan, vilket resulterade i att han

drabbades av en omfattande överkänslighet mot ljud som tvingade honom till ett uppehåll från

musiken i några månader. Efter att ha återhämtat sig och börjat spela med öronproppar,

upplevde han tre år senare nästa fas av sin tinnitus. I samband med feber ådrog han sig en

slags basöverkänslighet på sin vänstra sida, vilket innebar fysiskt obehag i samband med vissa

ljud, lokaler och instrument. Caesar säger att han inte har nedsatt hörsel och ger uttryck för att

tinnitus i form av själva ljudet inte stör honom nämnvärt numera, utan det som är hans största

problem är ljud och basöverkänslighet. Vid några tillfällen har Caesar tagit en paus från

musiken, något som enligt egen utsago gjort att han mår bättre och är mindre överkänslig.

Dante

Dante, som är hornist, har spelat både musikal och blåsarkvintett, men har nu en tjänst i ett

operakapell. Vid 25 års ålder, under en period av spel i en popmusikal med kompgrupp och

blås, upplevde Dante att det kändes som om han hade ”ludd” i öronen, och därför började han

av försiktighetsskäl att använda öronproppar. För c:a tio år sedan upptäckte han ett pip i

öronen efter föreställningarna, och en utredning av hans hörsel avslöjade en viss dipp på ena

örat. Det är dock inte själva pipet som stör honom utan det är hans överkänslighet mot ljud,
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s.k hyperakusi (se avsnitt 1.3), som är det han brottas mest med. Någon specifik behandling

har Dante inte provat, men han menar att han känner sig bättre efter massage runtomkring

öronen vid skallbenet. Likaså känner han sig bättre då han är ledig vid semester och liknande. 

Edvard

Blues och rockmusik är det som Edvard spelar mest, både på klubbar och på fester. Han fick

tinnitus redan andra året på gymnasiet i samband med en förkylning och han upplever sin

tinnitus dels som ett svårdefinierbart pip, dels också som någon slags närvaro i och omkring

öronen. Edvard har inte genomgått någon särskild behandling för sina besvär men han

använder hörselskydd med stark dämpning och upplever att motion och utövande av idrott

lindrar och hjälper honom. 
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4. Resultat
Som nämnts är syftet med denna studie är att undersöka hur musiker som drabbats av tinnitus

eller ljudöverkänslighet hanterar sitt yrke (se 1.4.) I detta kapitel presenteras studiens resultat.

Musikerna som intervjuats (se 3.4) benämns under följande pseudonymer:

• Astor, jazzmusiker 

• Beatrice, klassisk musiker 

• Caesar, jazzmusiker

• Dante, klassisk musiker

• Edvard, blues- och rockmusiker

Frågeställningen har alltså kretsat kring de åtgärder som musiker med tinnitus använder sig

av för att klara av sitt yrke och efter en analys av det som framkommit i intervjuerna har

följande kategorier växt fram:

4.1 Användande av hörselskydd 

4.2 Förändring av arbetssituation

4.3 Sjukskrivning

4.4 Förberedelser och efterarbete 

4.5 Byte av yrke 

4.1. Användande av hörselskydd

För att förhindra hörselskador och att ett problem med tinnitus förvärras är det vanligt att

musiker använder hörselskydd i form av öronproppar. Samtliga informanter i denna studie

berättar att de brukar använda sig av specialutformade gjutna öronproppar. I det här avsnittet

diskuteras följande: 

• tillfällen vid vilka hörselskydd används 

• konsekvenserna av att använda hörselskydd i yrkeslivet 

• fördelar respektive nackdelar med att använda hörselskydd i övnings- och i

ensemblesituationer

Tre av musikerna i studien, Astor, Edvard och Caesar berättar att de alltid har öronproppar

när de spelar i grupp med andra, men i samband med individuell övning är det bara Astor som
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säger sig använda proppar. Det faktum att han är trumslagare innebär att han alltid har övat

med hörselskydd: 

Övat har jag alltid gjort med hörselskydd, till och med med sådana gula bilson

(engångsproppar i skumgummi) bara för att stänga av och då kan man larma hur

mycket som helst (Astor).

Caesar som är kontrabassist har tidigare övat med proppar men har hittat en plats i sitt hem

som förändrat hans övning:

Jag har upptäckt att jag kan öva i köket för att i de andra rummen jag har där är det

lite konstiga frekvenser. Men köket går det bra i och jag är också lyckligt lottad då

min bas inte är så stark i sig själv i tonen. Men det fick jag jobba ganska mycket

med för att känna att det var okej (Caesar).

Att öva utan proppar är något som Caesar berättar att han upplever som både positivt och

negativt. Positivt på det viset att hans teknik blir mer avslappnad. Han får ett mer naturligt

grepp i vänsterhanden och han upplever att kontrollen av höger hand och fingerlederna i

denna blir bättre. Det negativa består i att upplevelsen inte är densamma när man väl ska ge

en konsert eller repetera inför en konsert: 

Man blir påmind hela tiden om att det inte känns som det ska när man har proppar i,

därför jag kan känna att när jag övar kommer jag in efter tag i ett ganska bra sätt att spela

på och då känns det jättebra. Det är ju såhär det ska kännas. Sen spelar jag ett gig eller ett

jam eller någonting, och så är den känslan kvar en liten stund, men sen efter en stund är

det mer som vill ut än som kan komma ut, så då åker det ut i axlar och armbågar på alla

möjliga sätt och då har jag i alla fall än så länge inget sätt att styra det på ett vettigt sätt,

utan det blir som att efter varje gig så får jag lära om (Caesar).

Caesar berättar att han inte märker av tinnitus i form av något ljud i öronen när han spelar

eller övar. Däremot märker han mycket av ljudöverkänsligheten, vilket för honom innebär att

han måste hålla tillbaka på vissa plan. Till exempel kan han på grund av öronpropparna

kombinerat med basöverkänsligheten inte längre sjunga samtidigt som han spelar, vilket han

alltid gjorde innan han drabbades av tinnitus: 

När jag kunde sjunga till blev det alltid någon slags naturliga andningspauser som

gjorde att kroppen kunde hitta sin avspända position mellan varje fras när man spelar

solo, men nu blir det inte det. Nu blir det att man är i spänningen hela tiden (Caesar).
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Ett annat fenomen som Caesar upplever som ett problem i och med det att han behöver

använda proppar i ensemble är intonation: ”Det är svårare att intonera med proppar och typ

storbandsgrejer när man ska spela mycket unisona prylar med barytonsax, bastrombon och

vänsterhand på pianot” (Caesar).

Under en period när operakapellet, där flöjtisten Beatrice är verksam spelade musikal

tillsammans med en rockgrupp började hon använda öronproppar. Hon ser sig själv som

lyckligt lottad då hon inte längre behöver använda proppar så ofta. Undantagen är när

orkestern spelar extremt starka stycken eller då hon placeras nära brass och slagverk. Vid

dessa tillfällen då hon behöver använda sig av hörselskydd säger hon sig uppleva en distans

till musiken: ”Jag blir så avskärmad känner jag, man känner liksom stämmer jag nu, funkar

detta?” (Beatrice).

Problemet med att känna sig avskärmad är något som även Caesar tar upp. När han spelar

med andra har han alltid tyckt att det varit lätt att kommunicera med folk som han inte känner,

men med proppar försvåras den musikaliska och sociala dialogen:

Det kanske är det som är den största sorgen med att tvingas spela med proppar

egentligen. Det är att den kommunikationen känns lite besvärligare. Det tar lite längre tid

att känna in sig, framförallt med folk man inte har spelat med. Det är en lite svårare

transportsträcka innan det känns riktigt bekvämt (Caesar).

Efter det att Astor, som är jazzmusiker, under en turné blivit varse sin tinnitus började han

spela med proppar, men han hade svårt att använda dem till en början: ”Man kände sig

instängd, man visste inte, man hörde inte helt enkelt, man hörde inte vad de andra spelade och

så spelar man starkt själv” (Astor).

En annan svårighet som Astor berättar att han upplevde var bedömningen av ljudbilden och

var han själv befann sig i denna, och under en period slutade han använda hörselskydd för att

det helt enkelt var för svårt att spela med dem. Han gav dock uttryck för att han har lärt sig att

spela med proppar och att det nuförtiden snarare är så att han inte kan musicera utan

hörselskydd. Ytterligare en aspekt som Astor tar upp är förmågan att behålla ett dynamiskt

spel även med hörselskydd: ”Det har ju varit ett av mina mål att andra inte får bli lidande för

att jag har hörselskydd, utan det måste kunna vara på exakt samma akustiska nivå ändå”

(Astor).
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Dante, som är verksam klassisk musiker, använder mest proppar i ljudstarka stycken och

berättar att han förlorar sensitiviteten, att han tappar närkänslan i musiken när han spelar med

öronproppar. Han menar att de olika instrumenten och deras stämmor kan vara svåra att

uppfatta, speciellt under tutti-partier (term som betyder att hela orkestern spelar samtidigt).

Han pekar också på att hans uppfattning av dynamiska förändringar i musiken blir sämre när

han använder hörselskydd, och han betonar svårigheten att spela känsliga, volymsvaga

passager. 

Musikerna hävdar att fördelen med att använda öronproppar i första hand är att de skyddar

öronen och hörseln, men Dante menar att det också finns vissa fördelar rent musikaliskt.

Kollegorna i orkestern har ibland påpekat att det låter bättre från hans instrument när han

använder proppar, och Dante själv tror att det beror på att man spelar ut på ett annat sätt. Han

menar också att man hör sig själv bättre och att intonationen i vissa sammanhang blir

tydligare: ”Det är ungefär som när en sångare står och sjunger med ena fingret i örat. Man kan

ibland utnyttja det där också om det är svårt att komma igenom en orkesterklang” (Dante).

Fördelen som Astor upplever det är att trummorna låter bättre med proppar då soundet inte

upplevs lika skarpt och att det då känns som att sitta i en studio. 

Samtliga i studien känner att användandet av öronproppar i stort är ett nödvändigt ont och

att man upplever en slags musikalisk isolering som innebär en distans till det som händer i

musiken. När det gäller användandet av öronproppar finns en skillnad mellan de klassiska

musikerna och de övriga. Dante och Beatrice, som sitter i ett operakapell, använder endast

proppar under volymstarka passager eller stycken, medan Astor, Caesar och Edvard alltid

använder hörselskydd när de spelar i grupp med andra musiker. 

När det gäller användningen av hörselskydd visar resultatet sammanfattningsvis på följande:
•

• Öronproppar upplevs i stort sett som ett nödvändigt ont och anledningen till att man

använder dem är för att skydda sina öron.

• Den enda i undersökningen som använder öronproppar vid övning är trumslagaren.

• Intonation är något som försvåras med öronproppar, men en av de klassiska musikerna

menar att det också kan finnas sammanhang där propparna underlättar intonationen.
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• Samspelet med andra påverkas på så vis att man kan uppleva en distans till musiken

och känna sig avskärmad.

• Blues- och rockmusikern och jazzmusikerna i studien använder alltid öronproppar i

ensemblesituationer, medan de klassiska musikerna endast använder proppar under

volymstarka stycken eller i vissa särskilt volymstarka passager.

4.2. Förändring av arbetssituation

När man som musiker drabbas av en skada som tinnitus blir vissa moment i yrket mer

komplicerade att utföra. I detta avsnitt diskuteras några åtgärder man som musiker med

tinnitus kan vidta för att förändra sin arbetssituation:

• anpassning i konsertmiljöer 

• förändring i tjänst 

• placering i förhållande till lokal och instrument

Vid konserttillfällen arbetar Beatrice vanligtvis i ett orkesterdike och berättar att den

instängda miljön kan vara jobbig och slitsam för öronen: 

Jag har ju jobbat i diket här på teatern och haft en vägg väldigt nära mig, så jag har ju

inte suttit som i en symfoniorkester i en konsertsal där det är öppet och ljudet försvinner

från en utan det studsar ju tillbaka igen och det har säkert varit en av anledningarna som

har gjort att jag har blivit väldigt känslig i öronen (Beatrice).

Det faktum att akustiken i ett orkesterdike har sina nackdelar är något som även hornisten

Dante säger sig uppleva. Precis som Beatrice hade han föredragit att spela i en miljö,

exempelvis ett konserthus, där det finns stora fria ytor dit ljudet kan ta vägen istället för att

studsa tillbaka till musikerna i diket: 

Det är ett fenomen när man sitter i ett operakapell för man sitter som i en skokartong

med väggar. Vi spelar ju i ingen akustik och man får reflex på ljudet ofta. Man stör sig

själv. Hornljudet går ju i vägg och golv och slår tillbaka. Så det är det som det jobbiga,

det är inte att man spelar horn i sig (Dante).

Både Dante och Beatrice tar upp frågan om placering i en orkester som något som kan

störa till och från. Det handlar dels om placering i fråga om var i rummet man sitter, men

också om vilka instrument som befinner sig närmast runt omkring:

23



Jag kan nog uppleva att det är väldigt jobbigt, till exempel nu när vi spelar Rossini så har

vi en konstig placering i träblåset. Vi sitter som i en liten sko-låda på sidan trots att vi har

jättemycket solon och nu denna produktionen så har vi för första gången blivit placerade

längst åt sidan och har väggar väldigt nära och det tycker jag är superjobbigt, ljudet är

starkt och det studsar liksom tillbaka så (Beatrice).

Vi har ju brottats i många år med att flytta runt. Ingen vill ju sitta framför slagverket och

vi vägrar sitta framför trumpeter och tromboner och ingen vill sitta bakom oss. Ingen vill

sitta framför fyra horn som spelar fortissimo. Det är otroligt starkt alltså så vi har hittat

en egen hörna i orkesterdiket där vi inte stör någon mer än oss själva (Dante).

För att underlätta arbetet i orkestern har Beatrice, enligt läkares rekommendationer,

förändrat sin arbetssituation på så vis att hon inte för tillfället tjänstgör som piccolaflöjtist:

Fram tills för två år sedan har jag spelat piccola. Då blev jag befriad, tillfälligt, från den

tjänsten, från piccolaplikten. Detta har betytt jättemycket för mig tillsammans med lite

andra saker då när det gäller just överkänslighet och tinnitusrelaterade besvär

(Beatrice).

Sedan en tid tillbaka har Beatrice dessutom haft möjligheten att vikariera som stämledare,

vilket ur ett tinnitusrelaterat perspektiv medför en bättre placering i orkerstern:

Man sitter längst till vänster i flöjtstämman och det gör att man har ju inget på sin

vänstra sida. Jag har ju tidigare varit alternerande stämledare så jag har ju suttit som

solo innan, men nu av olika anledningar så har jag kunnat vikariera på den tjänsten

(Beatrice).

Placeringen i en orkester är ett problem som påverkar arbetssituation men den är också en

del av lösningen berättar Beatrice. Hon menar att det handlar om att själv se till att man får så

bra arbetsmiljö som möjligt, att avståndet till medmusikerna och placeringen i förhållande till

dessa är så god som möjligt:

Till exempel när man sitter i en orkester så är ytan inte helt oändlig och det ser man när

vi ska placeras, framför allt nere i diket, där bråkar alla om decimetrar. Kan du flytta

lite dit, kan du flytta lite dit. Jag försöker alltid komma fram en liten bit i förhållande

till klarinetterna, för klarinetterna sitter ju och spelar rakt ner. Men det handlar om att

hitta avstånd till musikerna som sitter runt omkring så att man inte är för nära helt

enkelt (Beatrice).
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För att förbättra arbetsmiljön på Dantes arbetsplats berättar han att de har experimenterat

med att använda plexiglas-skärmar för att på så vis sänka ljudnivån inom vissa

instrumentgrupper. Han menar att det kanske inte är någon lösning som håller i längden och

att skärmar på ett undermedvetet sätt gör att musikerna i orkestern spelar starkare än vad de

skulle göra om de inte använde skärmar:

Ibland kan jag tycka att vi spelar för starkt i orkestern. Onödigt starkt, speciellt i ett

operakapell där vi ska ackompanjera sångare. Det finns en gammal regel som säger att

man ska inte spela starkare själv än att man hör sångaren på scenen. Man brakar på för

mycket på långa toner och då spelar kollegan vid sidan om starkt också va och så

sprider det sig. Och då har vi börjat sätta upp skärmar i orkesterdiket för då tycker

andrafiolen att nu låter det för mycket där bakifrån. Och det som händer på något

lustigt sätt, att om man sätter upp plexiglas-skärmar framför blåsare, ja då spelar de

ännu starkare. Det är ett fenomen, inte någon ovilja eller något sånt. Det bara blir så.

Och då blir de störda av sitt eget ljud och upplever att de inte kommer igenom (Dante).

För Caesar som är jazzmusiker är det en större variation på lokaler i vilka han utövar sin

musik. Han upplever mest problem i bumliga sten- och cementlokaler där det finns en tendens

till stående ljudvågor. Replokaler som inte är byggda för musik utan som kanske är gamla

industrilokaler innebär ofta mer problem än de som är avsedda för konsert:

Man kan säga på det sättet att lokaler som flyttar mycket luft eller vad man nu ska säga.

En bastrumma... en jazzstämd bastrumma i en stor lokal med träväggar till exempel. Det

känns inte som om den flyttar runt lika mycket luft i sin absoluta närhet utan det är som

trycket försvinner någonstans.. Men i en liten stenlokal så flyttas den luften rakt in i min

kropp och då kan jag proppa igen mig hur mycket som helst, då går den ändå igenom

och spenderar jag en halvtimme på att flytta mig till något ställe där det känns okej och

så känns det inte riktigt okej i alla fall (Caesar).

För Caesars del handlar det mycket om var han placerar sig själv i förhållande till de

instrument som han upplever som jobbiga att spela med och lyssna på. En lösning menar han

är att hålla sig en bit ifrån förstärkarna, i alla fall när det handlar om instrument som Fender

Rhodes (elektromekaniskt tangentinstrument), vibrafon och halvakustiska gitarrer som har

mycket kropp i högre basregistret. ”Då kan det bli sådana knytnävar i huvudet.. och det funkar

inte alltid så bra” (Caesar).

Gitarr är ett instrument som även Astor och Edvard har upplevt problem med. En av

anledningarna som Astor upplever det är att de ofta spelas med stark volym för att kunna
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”skära” genom ljudbilden i ett band, medan Edvard tror att det beror på själva instrumentets

sound: ”Jag tror att de har någon karaktär i sig... de är vassa liksom” (Edvard).

Högfrekventa ljud är något som samtliga musiker i studien upplevt som störande. Det

åtgärder man tar till handlar om att skydda sig mot dessa ljud genom avstånd, placering eller

hörselskydd. Man upplever inte alls samma obehag från lågfrekventa ljud och instrument. 

En skillnad som finns mellan de klassiska musikerna och de övriga i studien är att de

klassiska musikerna arbetar i samma miljö vecka efter vecka. Ofta spelar man samma

föreställning under en lång period och även om den inbördes placeringen i orkestern ändras

emellanåt så är man mer eller mindre fast i den position man tilldelas på grund av sitt

instrument. 

 

Resultatet av undersökningen visar sammanfattningsvis på följande när det gäller ”förändring

av arbetssituation”:
•

• Placering i förhållande till andra instrument och till lokalens akustiska egenskaper

samt avståndet i förhållande till medmusiker och förstärkare har stor betydelse för

arbetsmiljön, både i en symfoniorkester och i mindre jazz- och bluesgrupper. 

• Orkesterdiket upplevs rent akustiskt som en ”skolåda” och för att förbättra

arbetsmiljön i diket experimenteras med användning av ljudabsorberande plexiglas-

skärmar och omflyttning av instrumentgrupperna.

• Den enda som gjort förändringar i sin tjänst på grund av hörselskada är flöjtisten som

tillfälligt avsagt sig piccolatjänst.

• Högfrekventa ljud är något som samtliga musiker i studien upplevt som störande.

Lågfrekventa ljud upplevs inte alls framkalla samma obehag.

4.3. Sjukskrivning

Tinnitus orsakas och förvärras ofta av att man utsätts för alltför starkt och för mycket ljud. Då

ljud är en musikers vardag kan man som tinnitusdrabbad vara tvungen att överväga en

sjukskrivning eller en paus i sitt musicerande. Detta avsnitt behandlar:
•

• sjukskrivning som åtgärd för tinnitus

• fördelar respektive nackdelar med ”paus” från musikeryrket
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• om inte sjukskrivning - varför?

För cirka åtta år sedan berättar flöjtisten Beatrice att hon var sjukskriven i ett halvår.

Ljudöverkänsligheten, som ofta följer med tinnitus, var påtaglig, och hon upplevde det som

ett stort problem då vissa toner upplevdes få en förvrängd klang: ”Tonerna blev liksom lite

konstiga och lite såhär ekande på något sätt.. ekokänsla” (Beatrice).

Beatrice berättar vidare att tiden som sjukskriven var tung och att den kändes oerhört lång.

I omgångar försökte hon komma igång med sitt musicerande, men ljudöverkänsligheten satte

stopp och hon berättar att hon fortfarande hade lusten att spela men att hon inte vågade: 

Då när jag var som sämst vill man ju inte öva och utsätta sig för massa ljud, eller man

kan inte det.. det går inte. Jag försökte komma igång emellanåt med det gick inte och

så.. Så då var det ju inte så mycket med lusten att spela direkt.. Det var ju så blandat.

Man har ju fortfarande lusten att spela men man kan inte eller vågar inte (Beatrice).

Sjukskrivningen, tillsammans med andra former av behandlingar, resulterade dock i att

Beatrice i stort sett blev frisk från tinnitus och ljudöverkänsligheten. Hon berättar också att det

faktum att hon nu mår bättre har gett inspirationen och lusten att arbeta med musik en kick

uppåt. Utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter i form av solospel gör att hon upplever

sin arbetsmiljö som mycket inspirerande, och hon känner att hon har stort förtroende hos

arbetsgivaren:

Nu när jag har blivit bättre så är det ju en jätteuppåt-kurva och jag ska spela solo nu i

slutet på november med orkestern och nu spelar jag Brandenburg-konserterna och har

jättefin arbetsmiljö känner jag. Jättestimulerande uppgifter, jag har mycket utmaningar

just nu. Det har kommit väldigt bra tillsammans och det är säkert ingen tillfällighet

heller att det kommer nu när det har släppt. Min arbetsgivare har satsat jättemycket på

mig och har stort förtroende och det är jag ju tacksam för. Jag kan tänka mig att

självförtroendet kan nog gå ner om man är dålig (Beatrice).

Som frilansande musiker har kontrabasisten Caesar i sitt musikeryrke inte på samma sätt

som Beatrice en fast arbetsgivare. Han berättar dock att han i sin karriär som musiker vid ett

tillfälle varit tvungen att ta en årslång paus på grund av tinnitus. Han har då befunnit sig i en

situation där han har varit tvungen att släppa in tanken på att han kanske inte kan hålla på med

musik på yrkesnivå hur länge som helst:
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Men jag har svårt att tänka mig en framtid där jag inte skulle hålla på med musik och

tänka aktivt att ”då skulle jag göra det och det och de istället och då skulle det vara si

och så”. Den tanken kan jag inte riktigt tänka mig (Caesar).

Vidare berättar han att den långa vilan som pausen från musikeryrket innebar, gjorde att

han kände sig bättre rent fysiskt i öronen. Han upplevde att han klarade av att utsätta öronen

för mer ljud än tidigare, och att ta ett uppehåll från musiken är något han ur hälsosynpunkt

berättar att han kan rekommendera:

Så det är väl ett tips till dom som har tinnitus att det är faktiskt lönt att ta en lång paus

om man känner att det skulle behövas.... ….Och inte vara rädd för att ta time-out,

kanske sluta spela lite tidigare än vad man hade gjort. Kanske ta en time-out eller sluta

spela i starka sammanhang en period (Caesar).

Astor, som är trumslagare, berättar att han varken har sjukskrivit sig eller tagit någon

längre paus i sitt musicerande och han har heller inte tackat nej till några spelningar eller

andra musikerjobb. Han säger sig inte vilja lägga för stor uppmärksamhet på sin tinnitus,

eftersom han tror att symptomen då kan upplevas som värre: ”Jag har försökt att aldrig släppa

in den tanken att tinnitus ska ta över ens liv för att då tror jag att man är rökt på något sätt när

man hela tiden fokuserar på den” (Astor).

Inte heller hornisten Dante har sjukskrivit sig eller tagit någon lång paus från

musikeryrket. Han berättar dock att han upplever en förbättring av sitt hälsotillstånd (tinnitus)

när han blir ledig från arbetet: efter någon vecka på semestern känner han sig bättre. Edvard

som spelar elbas berättar att inte heller han har tagit någon längre paus från musiken: 

Naturliga uppehåll har man väl haft.. att man inte har mycket spelningar eller så.

Somrarna för mig de senaste åren har väl varit för mig att man spelar mycket men man

har inte de grejerna på dagarna, så man har kunnat ta hand om sin kropp lite mer och

vila och motionera. Men jag har aldrig tackat nej till ett jobb på grund av mina öron

(Edvard).

Det resultat som undersökningen visar när det gäller sjukskrivning eller längre uppehåll från

musiken är följande:

• Endast två av musikerna i undersökningen har sjukskrivit sig eller tagit en längre paus

på grund av tinnitus.

• En sjukskrivning eller en av tinnitus påtvingad ”paus” upplevs som lång och tung, och

den medför mycket tankar om huruvida fortsatt musicerande är möjligt.
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• Sjukskrivning kan resultera i ett tillfrisknande från tinnitus och en längre paus kan

innebära en bättre känsla i öronen rent fysiskt. 

• Eftersom sjukskrivningen och ”pausen” innebär att man känner sig friskare, medför

detta positiva konsekvenser som att lusten och inspirationen att arbeta med musik

tilltar.

4.4. Förberedelser och efterarbete

Musikerna i studien fick frågan om det finns några knep att ta till inför och efter en

konsertsituation och detta kapitel behandlar förberedelser och efterarbete i samband med

konsert:

• hur man som musiker med tinnitus förbereder sig inför en konsert  

• hur man som musiker med tinnitus varvar ner efter en konsert

För att det ska kännas riktigt bra inför en konsert finns det vissa moment som Caesar vill gå

igenom. Han betonar dock att det är sällan som det finns tid att förbereda sig på det sätt som

han vill, speciellt inte om han är på turné. Ett av momenten han går igenom är ett aktivt

avslappningsprogram som tar ungefär 15 minuter. Han äter dessutom ett preparat som heter

rosenrot och som påstås öka syresättningen till hjärnan. Han förklarar att det tvistas om

huruvida rosenrot har någon egentlig effekt, men för honom fungerar det i vilket fall som

helst: ”Om det sen är sockerpiller så bryr jag mig inte om det för jag tycker att det har effekt

på mig” (Caesar).

Det är också önskvärt menar Caesar om det före en konsert finns möjlighet till en stunds

övning på egen hand, gärna i en miljö där han inte behöver bekymra sig om att använda

öronproppar: ”[...]en stund innan vi ska börja spela så att jag kan känna mig cool med

instrumentet” (Caesar).

I de flesta situationer där han medverkar är det dock så, berättar han, att man kastas upp i

en snabb soundcheck där man bara hinner ta några toner innan det är dags för konsert, och

Caesar menar att det ofta innebär att hållningen och tekniken blir lidande, åtminstone när det

gäller de första låtarna under själva konserten: ”Det kan bli bra musikaliskt men det blir oftast

inte så  bra fysiskt” (Caesar).
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Efter en konsert gör Caesar inget särskilt med hänsyn till öronen. Han stretchar armarna för

att bli av med fysiska spänningar som samlats i kroppen, något som han menar indirekt även

påverkar hans tinnitus på ett positivt sätt. 

Astor, som är en flitigt turnerande jazztrummis, har ingen särskild övning riktad mot just

tinnitus vare sig före eller efter en konsert. Han ser dock alltid till att vara förberedd på så vis

att han skyddar sig med proppar under det att han sätter upp sina trummor på scenen eller

soundcheckar ljudet:

Så fort man kommer in på en scen och någon form av ljudtekniker håller på så vet man

att det kommer komma en rundgång förr eller senare så då är det lika bra att vara

förberedd när man sätter upp grejerna och sånt för man vet aldrig när den kommer

(Astor).

Även Edvard berättar att han alltid ser till att vara förberedd mer hörselskydd. Tinnitus och

överkänsligheten som den medför innebär enligt Edvard att man blir väldigt känslig för starka

och plötsliga ljud och att han emellanåt kan reagera starkt på sina medmusikers spel:

Om någon är lite oförsiktig till exempel med en förstärkare eller skriker nära örat så kan

jag bli rätt irriterad.. för att jag känner att dom respekterar inte min.. det är inte alla som

har tinnitus och de vet inte hur man funkar.. Det har hänt några gånger att jag tappat

humöret på folk (Edvard).

Edvard menar att folk i hans närhet inte kan ta hänsyn till att han har tinnitus och är känslig

för ljud. Inte desto mindre innebär detta att det är smärtsamt om någon är oförsiktig med

förstärkare, PA-anläggningar eller liknande, berättar han. Han försöker därför att alltid ha

hörselskydd till hands, och han stoppar alltid in proppar i öronen innan han går in i ett rum där

musik spelas. 

Inte heller Beatrice verkar ha några specifika övningar för att lindra tinnitus inför eller efter

en konsert. Enligt henne försöker hon tänka att summan av ljud under en dag inte ska bli för

stor, så därför undviker hon att lyssna på musik en hel dag innan hon ska ha konsert på

kvällen. Likadant är det efter en konsert: ”Jag kastar mig inte på stereon och slänger på högsta

volym när jag kommer hem från jobbet, utan då är det ofta att man tycker det är skönt att det

är tyst” (Beatrice).
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Dante riktar snarare in sig på den musikaliska förberedelsen, medan Edvard förklarar att

han inte har några knep relaterade till tinnitus som han använder inför och efter sina konserter.

Det som Edvard ändå tar upp är att han, om det känns dåligt i öronen efter en konsert,

försöker att inte gå och lägga sig förrän har är så trött att han somnar direkt. Detta för att

slippa ligga vaken, grubbla och oroa sig för att det ska bli värre. 

Förberedelser som riktar sig mot just tinnitus varierar stort mellan deltagarna i studien. En

del menar att även om man har vissa förberedelser som man vill genomföra, så är det sällan

man har möjlighet att avsätta tid för det. Däremot berättar samtliga musiker om musikaliska

och mentala förberedelser, något som även om det inte är direkt riktat mot tinnitus eller

ljudöverkänslighet, ändå kan ses som nödvändiga och förebyggande åtgärder. När det handlar

om efterarbete och möjligheten att varva ner efter en konsert handlar det både om att rent

fysiskt göra sig av med spänningar i kroppen, men också om att få en möjlighet att slappna av

och ta det lugnt. När det gäller för- och efterarbete har det i studien inte påvisats några

skillnader mellan utövare av olika genrer eller instrument.

Sammanfattningsvis visar resultatet visar följande när det gäller för- och efterarbete i

samband med en konsert:

• Endast en i studien har ett genomtänkt uppvärmningsprogram riktat mot tinnitus. Detta

innefattar ett aktivt avslappningsprogram, intagande av preparatet rosenrot samt en

enskild uppvärmning utan öronproppar.

• En typ av förberedelse som framkommit i studien är att någon alltid har hörselskydd

till hands, till exempel under soundcheck. 

• Efter en konsert kan viss stretchning göra att man blir av med spänningar i kroppen,

vilket i sin tur påverkar tinnitus på ett positivt sätt. 

• Att så få i studien har utvecklade uppvärmningsprogram riktade mot tinnitus tycks

bero på tidbrist.

4.5. Byte av yrke

Ingen av de som intervjuats i denna studie har tvingats sluta sitt arbete som musiker på grund

av tinnitus eller ljudöverkänslighet. Musikerna har ändå fått frågan om hur de ställt sig till att
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byta yrkeskarriär och vilka tankar som funnits på att sluta som musiker. I detta avsnitt

diskuteras följande:

• musikernas funderingar på att byta karriär

• vad i musikeryrket som uppväger problem som tinnitus och ljudöverkänslighet innebär

På frågan om det funnits funderingar på att sluta arbeta som musiker svarar Astor helt enkelt

nej. Enligt Astor beror det på att han tycker så extremt mycket om att spela, och att det inte

finns något annat som gäller: ”Det är en rätt så stark.. fan folk lirar gratis. Man spelar hellre så

får man hundra spänn än att inte spela alls” (Astor).

Vidare menar Astor att de som slutar arbeta med musik förmodligen slutar av den

anledningen att de tappat motivationen att fortsätta spela, eller att de sysslar med musik som

de inte tycker om.

Edvard menar på liknande sätt att det inte är något tänkbart alternativ för honom att sluta

som musiker. Han tillägger dock att utövandet av yrket till en viss del är förknippat med en

ångest och en oro som rör det faktum att tinnitusen kan utvecklas och bli värre: ”Men jag tror,

jag har väl gjort det valet antagligen och accepterat den risken” (Edvard).

En persons självkänsla och självförtroende kan vara relaterad till att man spelar musik och

detta tror Edvard är förklaringen till att man trots oron fortsätter att utöva musik. Han menar

att han utan musiken skulle bli deppig eftersom allt han gör står i någon relation till musik:

”För mig är det så.. att det jag håller på med.. musiken jag utövar.. det definierar mig som

person” (Edvard).

Tinnitus, som Dante ser det, är en yrkesskada som finns inom alla yrkesgrupper. Han

menar att man måste försöka hitta ett sätt att leva med skadan. Att lämna musikeryrket kan

bli aktuellt först när ens kolleger börjar uppleva det som ett problem att man har tinnitus. Han

har aldrig övervägt att sluta arbeta som musiker på grund av sin tinnitus. Dante menar att

musik handlar om en slags drift, ett kall som man har när man väljer att bli musiker: ”Det är

kul, det är roligt. Det är en tändning, man sitter i orkestern, att det funkar... Man spelar solon

och det flyter, det går bra.. hela atmosfären där va” (Dante).

32



Det är svårt säger han, att överleva som musiker om man inte har den driften, då

musikeryrket förutom arbetsskador som tinnitus har många baksidor: ”Det är mediokra löner,

konstiga arbetsvillkor och knasiga arbetstider” (Dante).

Beatrice som också varit sjukskriven i en lång period på grund av sin tinnitus säger att det

under den perioden fanns funderingar någonstans i bakgrunden på att sluta som musiker. Hon

förklarar att det aldrig gick så långt, men att tankarna ofta gjorde sig påminda: ”Det är mycket

acceptansen det handlar om, att det är livets gång att man ser att det kanske är meningen att

jag ska göra något annat eller så” (Beatrice).

Hon berättar vidare att anledningen till att tankarna på att sluta inte tog överhanden under

sjukskrivningen var hennes anställning och det som hon genomgått för att kunna arbeta som

musiker: ”För min del handlar det om yrket. Min anställning och min utbildning. Jag är

liksom ingen amatörmusiker utan jag måste överleva” (Beatrice).

Att sluta arbeta som musiker är inget alternativ, berättar Caesar. Han menar att det är helt

naturligt för honom att arbeta med musik, eftersom musiken ändå upptar huvuddelen av hans

tankar och vardag. Han menar att musiken är ett uttryckssätt som han har haft med sig ända

sedan har var väldigt liten, och i perioder där han har haft svårt att uttrycka sig på andra sätt,

har musiken alltid funnits till hands, oavsett om han har varit ensam eller bland folk. Musiken

fungerar enligt honom som en frizon:

Där har ingen kunnat komma åt mig, där har jag suttit och hållit på om jag har suttit

hemma på mitt rum med en gitarr eller spelat med något band eller vart i en skivaffär

och lyssnat på plattor hela dagen, så har det vart en frizon och det har det fortsatt att va..

kanske är det de som är det egentliga svaret på det hela. Det är min frizon (Caesar).

Musiken har också varit en social plattform där Caesar känner att han lätt har kunnat få

kontakt med folk och kommunicera med människor han inte känner bara genom att spela

tillsammans med dem. 

När det gäller musikers funderingar gällande ett byte av karriär på grund av sin hörselskada

visar resultatet således på följande:

• Ingen av musikerna i undersökningen har på allvar funderat på att sluta arbeta som

musiker eftersom musikeryrket för dem är förknippat med spelglädje, identitet och

självkänsla. 
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• Att syssla med musik ses också som en drift och som en frizon.

• Musikeryrket handlar om att överleva ekonomiskt och att inte försumma anställning

och utbildning.

4.6. Sammanfattning 

I resultatet framgår inte så stora skillnader mellan de olika instrumentgrupperna som är

representerade. En skillnad tycks dock ligga i att trumslagaren använder proppar även vid

övning, något som ingen av de andra musikerna gör. Flöjtisten i studien har som konsekvens

av sin tinnitus och ljudöverkänslighet sagt upp sin piccolatjänst, vilket tillsammans med andra

behandlingar hjälpt henne att bli i stort sett frisk från sin skada. 

Resultatet visar på vissa skillnader mellan genrerna. Blues- och rockmusikern och

jazzmusikerna i studien använder alltid öronproppar i ensemblesituationer, medan de

klassiska musikerna endast använder proppar under volymstarka stycken eller i vissa särskilt

volymstarka passager. 

En stor skillnad mellan genrerna är att de klassiska musikerna ofta arbetar i samma miljö (i

detta fall i ett orkesterdike), medan de övriga musikerna i studien har en större variation av

lokaler. Detta innebär att man som orkstermusiker arbetar mer med kollektiva förändringar av

arbetsmiljön, så som avskärmning och sektionsförflyttningar. I blues/rock- och

jazzmusikernas fall handlar det mer om hur man på ett individuellt plan kan anpassa sig till

lokalen, sin egen placering i förhållande till ljudstarka instrument, förstärkare och väggar. 

Studiens syfte var alltså att undersöka vilka åtgärder som musiker som drabbats av tinnitus

eller ljudöverkänslighet använder sig av för att hantera sitt yrke. Forskningsfrågan (se 1.4)

hade formulerats på följande sätt: Vilka åtgärder använder sig musiker av som drabbats av

tinnitus eller ljudöverkänslighet för att klara av sitt yrke?

Mot bakgrund av det som framkommit och som presenterats ovan skulle svaret på denna

fråga kunna formuleras enligt följande:

De åtgärder som musikerna i studien använt är sjukskrivning eller längre uppehåll ifrån

musiken, användning av öronproppar i övning och i ensemblespel, placering och avstånd i
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förhållande till andra musiker och instrument, förändring i tjänst, samt olika slags

förberedelser i samband med konsert.
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5. Diskussion

I detta kapitel diskuteras öronpropparnas inverkan på samspel och kommunikation,

placeringen och avskärmningens betydelse i en orkester eller ensemble, samt vilken betydelse

förberedelser har i samband med en konsert. Kapitlet handlar också om möjligheten att

fortsätta utöva musik trots en hörselskada, och det belyser vad en förändring i tjänst eller ett

uppehåll från musiken kan betyda. I de intervjuer som ligger till grund för studien berördes

även frågeställningar som har att göra med huruvida hög volym behövs för att få rätt känsla i

musiken, vilket också kommer att diskuteras. Men allra först diskuteras hur studien fortlöpt

och vilka hinder som dykt upp på vägen.

5.1. Studiens gång

I det stora hela har allt gått som planerat. Intervjuerna har kastat ljus över studiens

frågeställning, och det har varit förhållandevis enkelt att hitta relevant litteratur, då tinnitus

inte är något nytt fenomen. Ett problem, i studiens tidiga skede, var svårigheten att hitta

lämpliga informanter till undersökningen och detta trots att tinnitus och andra typer av

hörselskador torde vara vanligt förekommande bland musiker. En anledning till detta kan vara

att det i vissa sammanhang är tabubelagt att prata om sin tinnitus, eftersom man som musiker

tror sig riskera till exempel jobb och andra uppdrag (se 2.3.). Svårigheten att få tag på

informanter gjorde att skrivprocessen i ett tidigt skede blev tidspressad, vilket i kombination

med det relativt rika insamlade datamaterialet upplevts som problematiskt. 

5.2. Samspel och kommunikation med öronproppar

En stor del av den här undersökningen har handlat om öronproppar och resultatet av

undersökningen visar på att de nackdelar som öronproppar innebär framförallt handlar om

samspelet med andra musiker (4.1.). De som intervjuats berättar att de påverkas negativt i och

med användningen av propparna, eftersom de upplever en distans till musiken och av den

anledningen känner sig avskärmade. Den kommunikativa aspekten blir lidande och propparna

kan innebära svårigheter att uppfatta sin egen roll i ett visst musikaliskt sammanhang. 

Detta resultat tycks stämma bra med en del av innehållet i den litteratur som diskuterats i

Teorikapitlet (2.). Arbetsmiljöverket (2009) beskriver, vilket också bekräftas av
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undersökningens resultat, samspelet som det som drabbas mest i och med användandet av

öronproppar. Det poängteras i rapporten att användningen av hörselskydd kan medföra

svårigheter i att känna balansen mellan sitt eget och andra musikers instrument. Arlinger et al

(2001) berör intonation som en svårighet som propparna för med sig, och utifrån resultatet i

denna studie, kan en liknande konklusion dras. Det som inte litteraturen pekat på, men som

resultatet i denna undersökning tyder på, är att öronpropparna också tydliggör. I enlighet med

vad som framkommit kan det i vissa sammanhang innebära att intonationen underlättas då

öronpropparna rensar bort mycket av det biljud som till exempel cymbaler och andra

slagverkinstrument kan ge upphov till. Av samma anledning som en sångare håller ett finger i

örat för att höra sig själv bättre, kan en musiker också utnyttja öronpropparna till att

tydliggöra sitt eget instrument och på så vis kunna intonera trots att man är en del av en stor

orkesterklang.

Det har framkommit att det bland de musiker som intervjuats, finns något som kan tolkas

som ett slags hatkärlek till öronpropparna. Detta kan å ena sidan grunda sig på det förhållande

till propparna som medför musikaliska hinder, men som å andra sidan trots allt möjliggör en

fortsatt karriär som musiker. 

5.3. Placering och avskärmning 

I Arbetsmiljöverkets rapport (2009) belyses placering och avstånd i en orkester eller i en

mindre ensemble som något som påverkar en musikers arbetssituation. Ju större avstånd det är

mellan den enskilde musikern och dennes kollegor, desto mindre ljud exponeras musikern för

under en dag. Resultatet av undersökningen tycks bekräfta samma teori: i synnerhet

orkestermusikerna i studien, säger sig uppleva svårigheter med att placera sig på ett bra sätt.

Ett orkesterdike innebär lite plats, och musikerna i undersökningen berättar att de själva ser

till att de får en så bra arbetsmiljö som möjligt genom att öka avståndet till närmaste kollega

så mycket det går. Vikten av den individuella placeringen som resultatet tyder på omnämns

också av Arbetsmiljöverket (2009), som rekommenderar att varje enskild musiker råder över

minst två kvadratmeter. 

När det gäller arbetsmiljön i en orkester uppmärksammar Arlinger et al (2001)

avskärmning och användandet av ljudabsorberande skärmar som en viktig åtgärd. Även i

resultatet av denna studie belyses betydelsen av avskärmningen, då de klassiska musikerna i

37



undersökningen berättar att de i sina orkestrar under många år prövat sig fram med olika typer

av skärmar. Det som resultatet visar på, men som inte direkt nämns i den litteraturen som

använts för denna studie, är att skärmar i ett orkesterdike kan innebära att musikerna i

orkestern inte upplever sitt eget ljud på samma sätt som tidigare, vilket därför medför att de

spelar starkare. Detta innebär med andra ord att skärmarna, vars syfte är att sänka ljudnivån i

orkestern, inte fyller sin funktion utan snarare bidrar till en sämre orkesterklang. 

5.4. Fortsatt utövande

Syftet med den här studien har som nämnts varit att ta reda på vilka åtgärder som musiker

drabbade av tinnitus eller ljudöverkänslighet tar till för att kunna fortsätta att utöva sitt yrke.

När det handlar om allvarligare slag av hörselskador finns dock inte alltid valet att fortsätta

sitt yrke (Arlinger et al, 2001), och av denna anledning ställdes även frågor om deltagarnas

tankar och funderingar när det gäller denna absolut sista åtgärd: att sluta som musiker. I likhet

med Vilanders C-uppsats (1999) framkommer i denna studie att ingen av de intervjuade på

allvar har funderat på att ge upp sin musikerkarriär. Det finns också flera likheter med

Vilanders resultat i så måtto att båda undersökningarna visar att oron över att behöva byta

karriär gör sig mest gällande i ett tidigt skede av tinnitus eller hyperakusi. 

I litteraturen (Arlinger et al, 2001) står beskrivet hur musiker kan påverkas i sitt yrkesval

när de drabbas av tinnitus, men ingen av författarna berör av vilka anledningar dessa musiker

ändå väljer att fortsätta utöva musik. När frågan ställdes till musikerna i den här studien om

vad det är i musikeryrket de upplever uppväger svårigheterna med tinnitus eller

ljudöverkänslighet, framkom det hur mycket musiken tycks betyda i en musikers liv. De

intervjuade musikerna beskriver med stora ord den glädje och det privilegium som de

upplever att det är att få möjlighet att arbeta med musik. Det är genom musiken man

identifierar sig själv och det är i musikeryrket som grunden till självkänsla och självförtroende

finns. I resultatet antyds också att det finns mindre romantiska skäl till att man fortsätter

arbeta som musiker. Musikeryrket, likt alla andra arbeten, handlar om att överleva ekonomiskt

och att inte försumma sin anställning och utbildning. 
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5.5. Förberedelser inför konsert

Musikerna fick frågan om de förberedde sig eller varvade ner på något särskilt sätt inför en

konsert, just med tanke på att de har drabbats av tinnitus eller ljudöverkänslighet. Endast en

person i undersökningen (Caesar) hade konkreta övningar som var riktade mot

tinnitusrelaterade besvär. Man kan fråga sig hur det kommer sig att en så stor del av

musikerna i studien inte använder sig av några mer eller mindre utstuderade knep för att

underlätta tinnitusrelaterade problem inför och efter en konsert. Rent gissningsvis skulle det

kunna bero på tidsbrist. En annan möjlig slutsats är att en ”vanlig uppvärmning” tillsammans

med sitt instrument bidrar till att man slappnar av i kropp och hjärna och på så vis gör att

tinnitusljud och överkänslighet lindras. En annan anledning till att musikerna i

undersökningen inte förbereder sig på något särskilt sätt, skulle kunna vara att man ser

användandet av öronproppar som den bästa och kanske enda möjliga förberedelsen. Det kan

också vara som i Astors fall att man inför en konsert inte vill fokusera på den hörselskada man

drabbats av utan på själva musiken. Tinnitus ska helt enkelt inte ges möjligheten att ta över

ens liv.

5.6. Förändring av tjänst och uppehåll från musiken

Resultatet belyser ytterligare en åtgärd som rör en musikers arbetssituation men som inte

berörs i den litteratur som använts. Det handlar om hur man som tinnitusdrabbad musiker kan

förändra sin tjänst så att arbetssituationen blir mera uthärdlig. I resultatkapitlet beskrivs hur en

av musikerna i studien avsagt sig vissa plikter och istället ansökt om nya uppdrag, vilket

medfört en mindre ljudstark plats i orkestern och en mer inspirerande arbetsmiljö. 

Resultatet av undersökningen berör även sjukskrivning och ”längre uppehåll från musiken”

som åtgärd för tinnitus och tinnitusrelaterade besvär. Två av de fem intervjuade musikerna

säger sig under någon period ha haft såpass omfattande besvär av tinnitus eller

ljudöverkänslighet att de tvingats till denna åtgärd. Det som kan tyckas vara av intresse är att

trots att sjukskrivnings- och uppehållsperioden upplevs som lång och tung, tycks denna åtgärd

ha fungerat bra för en del av musikerna. Beatrice som har varit sjukskriven, har efter en

sjukskrivningsperiod i stort sett tillfrisknat från sin tinnitus och sin ljudöverkänslighet. Att

tillståndet förbättrats beror antagligen också på de olika behandlingar Beatrice genomgått,

men den vila för öronen som en sjukskrivning för med sig tycks ha fungerat som en bra åtgärd
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i sig. För Caesars del, som tagit ett års uppehåll från musiken på grund av sina

tinnitusrelaterade besvär, medförde uppehållet en bättre fysisk känsla i öronen, vilket i sin tur

innebar att han numera kan öva utan att använda proppar. I Resultatkapitlet omnämns hans

tankar kring att göra uppehåll från musiken, och han rekommenderar musiker som har

problem att ta en längre paus. 

5.7. Implikationer för musikundervisning

Denna studie kan användas för att upplysa elever och lärare om de risker som är förknippade

med musikutövning och vilka konsekvenser ljudvolym och ljudexponering kan medföra. En

större medvetenhet om hur skador som tinnitus och även ljudöverkänslighet verkar, medför en

chans att upptäcka symptom fortare och på så vis lindra en eventuell skada. Studien behöver

dock inte bara ses som varnande, utan också som uppmuntrande, då den visar att det finns

åtgärder att ta till för den som är drabbad. 

Som lärare, speciellt i ensemble- och orkesterundervisning, bör man med jämna mellanrum

peka på de risker som musikutövning med hög ljudvolym innebär, hur dessa känns igen och

hur de kan åtgärdas och förebyggas. Att de rum i vilka man utövar musik är väl anpassade till

musikaliska ändamål är viktigt för att hörselrelaterade skador inte ska uppstå, och det är

därför av betydelse att man är uppmärksam på akustiken i musikskolor och replokaler.

Placeringen av musiker i dessa lokaler utgör också en betydande roll och det är viktigt att man

som pedagog ser till att eleverna i fråga inte sitter för tätt i förhållande till varandra eller till

andra ljudstarka instrument och förstärkare. 

5.8. Fortsatt forskning – Ljudnivåer

I följande avsnitt föreslås fortsatt forskning inom samma problemområde. Eftersom det i

intervjuerna framkommit intressant information angående ljudnivåer på konserter, presenteras

här en kort redogörelse av vad som diskuterats i denna fråga vid intervjuerna. 

När tinnitus och andra hörselskador diskuteras i relation till musik är det nästan

oundvikligt att inte även diskutera själva ljudnivån. I intervjuerna har mycket tankar och

funderingar kring ljudnivå framkommit, och det har varit intressant att höra musikernas

åsikter om huruvida hög volym behövs för att få fram rätt känsla i musiken. Samtliga
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intervjuade berättar på olika sätt att en viss volym behövs för att ”boosta” upplevelsen, men

det finns också invändningar och den allmänna uppfattningen tycks vara att mycket av

musiken som spelas på olika sorters konserter är onödigt stark. För att ge en glimt av vad som

diskuterats under intervjuerna gällande volym har jag valt att lyfta fram följande citat:

Det är nog mycket upplevelsen, både för den som musicerar och för det man tror att

publiken vill ha. Man kanske tror att publiken vill ha så himla fett ljud och mycket ljud

och så.. vi har som musiker förväntningar på vad publiken har för förväntningar och det

är inte säkert att det stämmer överens. Det kanske finns många i publiken som sitter

och håller för öronen ibland. (Beatrice)

Jag tycker att det behövs  en viss volym till vissa sorters musik för att det ska bli bättre.

Däremot så tycker jag att den volym som många verkar tycka behövs är rent åt helvete

livsfarlig. Egentligen i alla fall för min del även nu senare år när dom har börjat sätta

gränser så tycker jag ändå att det är för starkt i många fall. Jag hade även utan proppar,

det är jag ganska säker på, fått ut mycket mer utav det om det varit svagare och en mer

balanserad ljudbild. (Caesar)

Det har väl också trissats upp med allting annat också. Jag tror att man är stressad över

lag och allting ska hända hela tiden, det är ju aldrig tyst någonstans. Var du än är så är

det alltid musik så jag tror att man måste pressa upp det på något sätt för att det ska

märkas. (Astor)

I en kommande studie skulle just det här ämnet kunna utforskas. Vad tillför hög volym till

den musikaliska upplevelsen, för vems skull är ljudnivån hög och vilken relation finns mellan

höga ljudnivåer och stress i samhället? En sådan studie skulle kunna utgå ifrån lyssnaren,

d.v.s konsertpubliken, och utformas som en enkätundersökning med fasta svarsalternativ och

på så vis täcka av en större målgrupp. 

5.9. Slutord

Musik handlar om att lyssna. Det är därför förståeligt att en musiker som drabbas av någon

form av hörselskada grips av ångest och oro. I arbetet med uppsatsen har det dock slagit mig

att ingen av musikerna i studien upplevt att en hörselskada skulle betyda det definitiva slutet

på karriären. Tinnitus och ljudöverkänslighet ses snarare som ett hinder som på något sätt

skall överkommas, vilket beroende på person, genre och instrumenttillhörighet, kan göras på

olika sätt. De metoder som finns att tillgå används också (till exempel öronproppar), men

musikerna upprepar att det dessutom handlar om att hålla siktet inställt på musiken istället för
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på skadan för att på så vis må bättre psykiskt. Eftersom den psykiska hälsan kan tänkas

påverka det fysiska hälsotillståndet, kanske musikeryrket, trots den ljudmängd det innebär,

kan vara en bra miljö att vistas i för den som drabbats av tinnitus. Att känna att ens yrke är

meningsfullt tror jag kan uppväga de problem som hörselskador innebär. 

Det kan inte nog poängteras att det är viktigt att nå ut med information om hörselskador,

speciellt i de institutioner och sammanhang där musiker verkar. Min erfarenhet är att

föreläsningar och information om hörselskador oftast är speciellt riktade mot höga ljudnivåer

och tinnitus. Det är dock viktigt, tycker jag, att även beröra ljudöverkänslighet som är en

vanlig typ av hörselskada samt även nämna den sammanlagda ljudexponeringen som också

påverkar huruvida man riskerar att drabbas av en hörselskada. 
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Bilaga 

Intervjufrågor

Inledande frågor/Porträtt
Vilken är din musikaliska bakgrund?

• yrke?
• utbildning?

Ålder?

Bakgrund/Tillstånd
När och hur fick du tinnitus?

• Hur uttrycker sig din tinnitus?

Använder du öronproppar?
• vilken sort?
• vid vilka tillfällen?

Har du använt eller använder du dig av någon slags behandling?

Är du orolig att tillståndet ska bli värre?

Har du problem med sömnen?

Finns det sociala sammanhang som är problematiska?
• undviker du vissa sammanhang?
• stora folksamlingar, fester?

Musikaliskt hantverk: 
Hur påverkar tinnitus din:

• övning?
• ensemblespel/orkesterspel?

Finns det instrument som är mer eller mindre jobbiga?
• frekvenser som är mer eller mindre jobbiga?
• stilar (inom stilen) som är mer eller mindre jobbiga?

Praktiska fenomen
Upplever du problem med vissa sorters lokaler på grund av din tinnitus?

• kyrkor, klubbar, konserthallar?

Hur ser du på volym?
• Behövs hög volymnivå för att få fram rätt känsla i musiken?

Förberedelser?
Hur förbereder du dig inför en konsert?

• finns det moment som du går igenom pga din tinnitus?
• har du några personliga knep som du tar till?
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Hur varvar du ner efter en konsert?
• finns det moment som du går igenom pga din tinnitus?

Lust och inspiration:

Hur påverkar tinnitus din lust och inspiration?
• påverkan på övning?
• påverkan på ensemblespel?
• påverkan på eget komponerande?

Har du funderat på att sluta arbeta som musiker?

Finns det jobb som du inte tar på grund av tinnitus?

Vad uppväger hörselproblemen i själva yrkesutövandet?
• vilka glädjeämnen innebär det att utöva musik med andra socialt och konstnärligt?
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