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Abstrakt 

Uppsatsen behandlar ämnet kyrkomusiker och deras exponering för ljud inom sin tjänst, 

främst med fokus på piporgel. 

Undersökningen har genomförts med kyrkomusiker och kyrkoherdar i Enköpings kontrakt för 

att få en uppfattning av kyrkomusikernas exponering till piporgelljud och om de kan ha fått en 

hörselskada utav detta. Huvudsakligen har studien baserats på individuella intervjuer med 

kyrkomusikerna och enkätsvar från kyrkoherdarna. I sex utvalda kyrkor har även 

ljudmätningar gjorts med en decibelmätare. 

Resultaten visar att hörselskaderisken är relativt låg vid piporgelspel, medan ljudexponering 

från körer anses vara ett större problem. Denna studie var begränsad geografiskt till ett 

kontrakt inom svenska kyrkan i Sverige och kan inte berätta om det är annorlunda någon 

annanstans. 

 

Sökord: tinnitus, hörselskada, hörselskador, piporgel, orgel, ljudmätning, ljud, undersökning, 

exponering, kyrka, kantor, organist, kyrkomusiker, musiker, buller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Förord 

Ett stort tack till min handledare Berk för hans goda råd och funktion som bollplank i knepiga 

situationer som har lett till att uppsatsen växt från en tanke till genomförande. Ett tack ägnas 

även min mamma som hjälpt till med korrekturläsning och som genom att vara utomstående 

ämnet ljud och musik hjälpt med att förtydliga språket så det blivit mer begripligt. 

Kyrkomusikerna och kyrkoherdarna som ägnade sin tid åt att ge mig data till uppsatsen ges ett 

extra stort tack då det var de som möjliggjorde studien. 

Även tack till övriga som på olika sätt varit inblandade.  
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Inledning 

Under mina år som musiker, har jag sedan barnsben följt med min mamma till kyrkan där jag 

både har uppträtt och varit besökare. En sak som alltid har fascinerat mig är det mäktiga ljudet 

från piporgeln när den fyller upp hela kyrkan med sin varierande bredd av ljud. Det jag inte 

tänkte på då, var att en piporgel producerar en väldigt stark upplevd ljudstyrka. Jag hade ingen 

aning om hur kyrkomusikern upplevde detta fantastiska ljud, och särskilt hur dennes hörsel 

reagerade på ljudexponeringen. Kanske resulterade detta i en temporär hörselskada eller i 

värsta fall, en permanent skada för musikern? 

 

Att musiker riskerar att få hörselskador är något som är uppmärksammat i dagens samhälle. 

Den här uppsatsen vill däremot belysa en yrkesgrupp som sällan benämns inom forskning, 

nämligen kyrkomusiker. 

 

I Lerums tidning, 2007-04 nämner de en flicka som började jobba som kyrkomusiker som 16-

åring för att kort därefter drabbas utav tinnitus. (Lerums Tidning, 2007) 

 

Folkbladet skriver om en 92-årig dam med en hörselskada som var yrkesverksam som 

folkskollärarinna, men även hade jobbat en del som kantor. (Folkbladet, 2008)  

 

Oscar Janssons kandidatuppsats Tinnitus och andra hörselskador ur ett 

musikproduktionsperspektiv, har en respondent vars yrke är kyrkomusiker med en 

hörselskada. (Jansson, 2015) 

 

Det här väcker frågan: Hur farlig är kyrkorgelns ljud egentligen för utövarens hörsel? 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att försöka få en inblick i hur arbetsmiljön påverkar 

kyrkomusikern, främst i form av exponering av ljud från kyrkans signuminstrument: 

piporgeln.  

 

Denna uppsats är tänkt att kunna användas av alla som är intresserade av piporglar och de 

som kanske funderar på att utbilda sig inom kyrkomusik. Uppsatsen kommer att innehålla ett 

kapitel om piporgeln och dess konstruktion, en kort presentation av de främst förekommande 

hörselskadorna hos musiker, intervjuer av kyrkomusiker samt ljudmätning av ett urval 

piporglar inom ett kontrakt inom Svenska kyrkan.  

 

Ordet kyrkomusiker syftar i denna uppsats på alla musiker som spelar i kyrkan. 

 

Frågeställningarna som uppsatsen kommer cirkulera kring bygger på att ämnet har brutits ned 

i flera led med hjälp av frågor liknande de som finns i (Booth, Colomb, & Williams, 2003, pp. 

49-50). Genom att göra detta har frågeställningarna preciserats ned till dessa: 

 

Hur skadligt är piporgelljudet för kyrkomusikern? 

Vad gör Enköpings kontrakt för att förbättra kyrkomusikerns arbetsmiljö när det gäller 

ljudexponering? 

Avgränsningar 

Undersökningen begränsas geografiskt till Enköpings kontrakt i Sverige. Detta eftersom att 

det kommer genomföras intervjuer med kyrkomusiker och det främjar logistiken om dessa är 

inom samma kontrakt. De piporglar där ljudmätning gjordes valdes ut efter kriterierna: 

tillgänglighet samt pipornas placering i förhållande till spelbordet (samlingsnamn där 

tangenterna, registerkontrollerna finns) (Riksantikvarieämbetet, 2013, s. 117). Det finns flera 

typer av orglar, så därför är studien begränsad till piporglar. 
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Om piporgeln 

Piporgeln, har kommit och försvunnit i perioder sedan 400-talet, men blev inte en allmänt 

förekommande del i kyrkan förrän på medeltiden (1200-talet). De tidigaste noterna för orgel 

som påträffats är från mitten av 1300-talet.  (Riksantikvarieämbetet, 2013, s. 9) 

Orgelns konstruktion består utav pipverk, väderverk (med bälg/fläkt), regerverk, bärandeverk 

och fasad. (Riksantikvarieämbetet, 2013, s. 13) 

 

Pipverket är orgelns klangkälla och består av flöjt- och rörbladspipor (labial- och 

lingualstämmor). Labialpiporna är den främst förekommande i ett pipverk. Pipornas längd 

påverkar exempelvis tonhöjden och tonstyrkan. (Riksantikvarieämbetet, 2013, s. 115) 

 

Väderverket, eller luftverket, fördelar komprimerad luft till pipverket. I ett luftverk ingår 

normalt en eller två väderlådor. (Riksantikvarieämbetet, 2013, s. 13) 

 

Regerverket är ett styrsystem för musikern bestående av registratur, där olika klanger väljs, 

och traktur som överför impulser från tangenterna på spelbordet. Dessa impulser kan 

överföras på olika sätt, men oavsett vilket är orgeln alltid ett blåsinstrument med tangenter. 

Fram till 1800-talets senare hälft användes mekaniskt regerverk där impulserna överförs till 

luftventilerna med tunna ribbor. 1860 började mekanisk-pneumatiska regerverk användas, 

vilket underlättar ventilernas öppnande med hjälp av bälgar. Ett helt pneumatiskt regerverk 

togs i bruk 1890 där impulserna överfördes av tryckluftreglerade reläaggregat. 1910 kom 

elektro-pneumatiska regerverk, impulserna överförs här med olika elektroniska reläer. 

 

Efter 1945 började rent elektriska traktur och registratur användas där reläerna till ventilerna 

styrs med hjälp av elmotorer. Detta medför att det blir enklare att spela och att det knappt blir 

någon fördröjning av tonen. 

 

Bärandeverk är orgelverkets övriga delar, exempelvis orgelhus och tak. Fasaden är den yttre 

utformningen av orgeln, det finns ibland stumma pipor som inte tillför något ljud men gör att 
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orgeln som helhet uppfattas mer estetiskt tilltalande. Det förekommer dock även att fasaden 

har ljudande pipor som utgör en del av orgelns ljud. (Riksantikvarieämbetet, 2013, ss. 14-16) 

Teori och tidigare forskning 

I Sverige verkar det inte finnas några tidigare studier publicerade inom området hörselskador 

hos kyrkomusiker, men det är ett intresseområde i USA där många diskuterar ljudvolymen i 

kyrkorna på diverse forum. Exempel på två av dessa är (Musicasacra, 2015) och (Richmond, 

2013).  Då ämnet som studeras nämns mer frekvent i USA kommer således en stor del av 

materialet att hänvisa till amerikanska källor istället för svenska. 

 

Enligt (Richmond, 2013) bör volymen i kyrkorna vara mer som Disney Worlds 

familjeshower, en medelnivå på ungefär 75 dBA. Anledningen till att Richmond hänvisar till 

Disney är att han anser att de har fått fram det perfekta ljudet för optimal upplevelse från 

publiken. Applikationen som användes vid Richmonds mätning var RTA Lite (RTA Lite, 

u.d.), det står inte vilket vägningsfilter denna applikation använder. Viktigt att ha i åtanke när 

Richmond pratar om ljudnivåer, är att han utgår ifrån amerikanska standard, och säger att 

hörselskador kan uppstå vid 90-95 dB efter långvarig exponering. I Sverige går denna gräns 

vid redan 80-85 dB (Socialstyrelsen, 2008, s. 5), vilket gör att detta inte överensstämmer med 

våra svenska ljudlagar. I kommentarsfältet till (Richmond, 2013) börjar en diskussion av 

signaturen Andrew som tycker att 75dB (som var nivåerna på Disney Worlds shower) är 

riktigt lågmält, och menar att en exponering på 90-95dB SPL inte blir skadlig förrän efter 8 

timmar konstant exponering. 

 

Signaturen Barbara engagerar sig i kommentarerna och introducerar sig som audiolog och 

riktar kritik till både Andrew och Richmond då 90-95dB SPL kommer orsaka skada hos vissa 

människor. “Long or repeated exposure to sounds at or above 85 decibels can cause hearing 

loss. The louder the sound, the shorter the time period before NIHL can occur. “ Barbara 

nämner här att vid 85 dB finns risken för hörselförlust, eller bullerskada om det är en 

långvarig eller upprepad exponering.  

 



 

 5 

Hon skriver vidare att “Although being aware of decibel levels is an important factor in 

protecting one’s hearing, distance from the source of the sound and duration of exposure to 

the sound are equally important.” Detta uttalande säger att det är viktigt att ha koll på 

decibelnivåerna, men att avståndet från ljudkällan och exponeringstiden är lika viktig för att 

skydda din hörsel. För att avsluta sin kommentar citerar hon National institute on deafness 

and other communication disorders (NIDCD) ”A good rule of thumb is to avoid noises that 

are “too loud” and “too close” or that last “too long.” (Richmond, 2013) 

 

Detta citat är intressant då det är mycket subjektivt inblandat, bara individen som upplever 

ljudet kan bedöma om det är för starkt, för nära eller varar för länge.  

 

Barbara har i sin tur hämtat citatet från NIDCD. Citatet säger att bullerskador kan uppstå 

redan vid 85 dB, vilket enligt (Socialstyrelsen, 2008, s. 5) är mer likt vår svenska gräns. Det 

undre insatsvärdet är 80 dB(A) över en arbetsdag på 8 timmar, och övre insatsvärdet är 85 dB 

(A) där hörselskador riskerar att inträffa. Vid det undre insatsvärdet ska det finnas tillgång till 

hörselskydd och vid det övre ska dessa användas. 

 

Signaturen Andrew protesterar och säger att OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) hävdar att personer måste utsättas för 90-95 dB en längre period för att 

bullerskador ska uppstå. 

 

Brian Lisk skriver då “I know this comment is old, but I needed to say that OSHA standards 

dictate what’s LAWFUL. NIOSH standards dictate what’s healthy. Compare the two. Just 

because you can, doesn’t mean that you should.” (Richmond, 2013) 

 

Den skillnad som Lisk nämner mellan NIDOCD och OSHA är att NIOSH säger vad som är 

hälsosamt, medan OSHA säger vad som är lagligt. Bara för att lagen tillåter starka ljudnivåer 

betyder det inte att dessa bör användas konstant. Viktigt att ha i åtanke när artikeln läses är att 

ljudnivåer i en kyrka i USA kan variera mycket mer än i Sverige, då de i USA ofta har mer 

elektroniskt förstärka instrument i gudstjänsterna som kopplas till ett mixerbord och förstärks. 

(Enligt egen observation)  
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Richard H. Nodar gjorde 1993 en fallstudie på en 59-årig organist. Han kom fram till att det 

vore bra om alla musiker kände till sitt instruments ljudintensitetsnivå (engelska: Sound 

intensity level). (Nodar, 1993, s. 24) Ljudintensitetsnivån(förkortas IL) betyder enligt (Everest 

& Pohlmann, 2009, ss. 21-22) akustisk styrka per enhet i en vald riktning. IL är dock 

svårmätt, och istället brukar ljudtrycksnivån (SPL för Sound Pressure Level) användas som är 

snarlikt IL men lättare att mäta. Båda dessa värden används för att beskriva ljudnivån. När 

ljudnivå nämns i denna uppsats kommer det syfta på ljudtrycksnivån (SPL) om det inte 

specifikt står ljudintensitetsnivå (IL). 

 

Nodar skriver vidare att kyrkomusikern bör ha hörselskydd eller placeras så han/hon sitter en 

bit ifrån piporna (eller förstärkarna om sådana används). Musikerna borde också testa sin 

hörsel regelbundet och bör känna till att temporär hörselnedsättning kan bli permanent om 

man fortsätter utsätta sig för starka ljud.  (Nodar, 1993, s. 24) 

Hörselskador 

Bullerskador faller under två kategorier: Temporär hörselnedsättning (Temporary Threshold 

Shift) (TTS) och permanent (PTS) (Permanent Threshold Shift). När hörselnedsättningen är 

permanent har man ådragit sig en hörselskada. Den temporära hörselnedsättningen orsakas 

oftast av kraftigt, men kortvarigt buller och hörselnedsättningen bör försvinna efter en viss 

tids vila. Den permanenta uppstår vid långvarig exponering till höga ljudnivåer. (Nodar, 1993, 

s. 23) 

 

Bullerskador är en sensorineural typ av skada, som innebär att innerörat eller hörselnerven har 

blivit skadad. Vissa frekvenser kan försvinna delvis eller helt vilket förändrar hur ljudet 

uppfattas. Istället för att ligga i förgrunden kan ett viktigt ljud hamna i bakgrunden och allt 

blir bara ett sorl i örat. Svaga ljud kan också bli svårare att uppfatta, exempelvis bokstäverna 

S, F samt Sj-ljud.  (Hörsellinjen, 2015) Detta innebär att musiker som drabbats av en 

bullerskada löper stor risk att förlora sin förmåga att uppfatta musiken och inte höra vissa 

instrument. I kyrkomusikerns fall kan det bli väldigt jobbigt att spela piporgel, men även att 

samarbeta med andra musiker då den inte fullt kan höra vad som spelas på grund av att vissa 

frekvenser försvunnit. 
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Stig Arlinger skriver att hörselskador så som hyperakusis och tinnitus är mer framträdande 

hos musiker än hos den svenska befolkningen överlag. Detta förstärks av (Weller, 2014) där 

det nämns att bullerskador är mer vanligt hos musiker, upp till fyra gånger så vanligt.  

Studier påvisar dock att yrkesmusikers arbetsmiljö inte har mycket påverkan på 

hörselnedsättningarna. (Arlinger, 2013, s. 44) Det som är mest skadligt är utsattheten för sitt 

eget instrument. 

 

(Agerberg, 2004) skriver om musiklärare och deras arbetsmiljö, och kan därför relateras till 

denna studie. Musiklärare menar han, är utsatta för ljudvolymer som är skadliga för örat i 

längden. Han nämner även att den nya tekniken inom musik ger en påfrestning på hörseln då 

onaturliga ljudnivåer enkelt uppstår. Förr var hörselskador mest förknippade med gamla 

personer och inom vissa yrken (som exempel nämns plåtslagare, smeder och bergsprängare), 

nu för tiden kan fler grupper drabbas, särskilt yngre personer. Han skriver också att hörseln 

alltid är aktiv, även under sömn.  

 

Agerbergs resultat visar att musiklärare drabbas av tinnitus och andra hörselskador i mycket 

större utsträckning än andra grupper. Detta menar han kan bero på att arbetsmiljön har blivit 

svårare under 90-talet och detta leder i sin tur till att få musiklärare orkar arbeta fram till 

pensionen. Han skriver om åtgärder som kan göras för musikundervisningen i syfte att minska 

hörselskadorna så hörseln orkar tills pensionen. Åtgärderna han föreslår är att Skolverket 

arbetar för hur hörselfrågorna tydliggörs i skolorna. Han föreslår även att musiklärar- och 

förutbildningarna ser till att hörselfrågorna blir centrala i utbildningarna.  Medvetenheten om 

ljud menar Agerberg är av yttersta vikt för både lärare och elever samt myndigheter så som 

skolverket. Vidare skriver han att hela samhället måste bli mer ljudmedvetet och föreslår 

akustiska frizoner, då vi nu är konstant utsatta för ljud. Tystnaden menar han är en mänsklig 

rättighet som vi håller på att bli bestulna. (Agerberg, 2004) 

 

De vanligaste bullerskadorna som dyker upp inom de flesta studier som relaterar till 

hörselskador hos musiker är tinnitus och hyperakusis. 

 

Tinnitus beskrivs vanligen som susningar i öronen, ett oljud som hörs utan att det existerar en 

extern ljudkälla och således bara upplevs hos en individ. Tinnitusen går inte att bota och 

uppstår ofta vid hörselskada. Fyra av fem som har tinnitus lider också av nedsatt hörsel. 

(Socialstyrelsen, 2008, s. 28) 
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Hyperakusis är mer känt som ljudöverkänslighet. Denna hörselskada gör att starka ljud 

upplevs mycket starkare hos individen än vad det egentligen är. Skadan förekommer oftast 

ihop med andra hörselskador. (Socialstyrelsen, 2008, s. 28) 

Ljudmätning 

Ljudmätningen sker med hjälp av olika vägningsfilter, främst A och C. A-filtret används vid 

bedömning av hörselskaderisken då detta skär bort mer av de lägre frekvenserna, medan C-

filtret används för att mäta impulser. (Johansson, Musik och höga ljudnivåer-Praktiska 

riktlinjer för musik- och underhållningsbranschen, 2009, s. 18). A-filtret är det som mest 

efterliknar den mänskliga uppfattningen av ljud (Everest & Pohlmann, 2009, ss. 30-31) då det 

skär bort många av de frekvenser som våra öron inte uppfattar. Då uppsatsen dels behandlar 

den mänskliga uppfattningen av piporgelljud kommer ljudmätningarna ske med A-filtret. 

 

För att ta reda på om bullret är skadligt ska ljudmätaren kunna mäta ”A-vägd ekvivalent 

kontinuerlig ljudtrycksnivå (LpAeq), A-vägd maximal ljudtrycksnivå med tidsvägning F 

(LpAFmax) samt C-vägd toppljudtrycksnivå (LpCpeak). Instrumentet ska uppfylla SS-EN 

60651 och SS-EN 60804.” (Johansson, Buller och Bullerbekämpning, 2002, s. 60) 

 

De tekniska begreppen ovan kan förklaras på följande sätt: 

LpAF är ljudnivån med A-filter (vägningsfiltret) med snabb (Fast på engelska, således F) 

tidsrespons (125 ms). Mäts LpAeq görs en ljudnivåmätning med A-filter över en 

exponeringstid (oftast 8 timmar). LpCpeak är ljudnivån mätt med C-filter där 

impulstoppvärdet mäts. 

 

SS-EN 60651 och SS-EN 60804 är benämningen på två gamla internationella standarder för 

ljudnivåmätare, dessa är ersatta med SS-EN 61672-1. (Johansson, Buller och 

Bullerbekämpning, 2002, s. 4) 

 

(Socialstyrelsen, 2008, s. 100) berättar att den högsta nivån som får finnas i lokalen är 100 dB 

LAFMax där barn under 13 år ej vistas. (Socialstyrelsen, 2008, s. 27) visar att det övre 

insatsvärdet för LpAF, som är 115 dB. Om detta värde uppnås ska hörselskydd användas. För 

Leq så gäller 85 dB över 8 timmar för samma regler. 
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Metod 

Denna undersökning byggde främst på kvalitativa metoder. Det som menas med detta är att 

forskningen: studerade människornas liv under verkliga förhållanden, återgav vad 

respondenterna tyckte och tänkte själva, strävade efter att använda många olika källor. (Yin, 

2011, s. 19) Detta är något som ses som fördelar för uppsatsen syfte. Svaret blev personligt 

utformat och grundade sig helt på individens upplevelse och tankar. En nackdel med detta var 

att det inte gick att göra en statistisk undersökning på ett enkelt sätt då svaren varierade 

mycket. Hade metoden istället varit enkät, skulle det varit lätt att ställa exakt samma frågor i 

form av ja- och nej-frågor och sedan placera dessa i antal som svarat ja på en fråga i ett fack 

och de som svarat nej i ett annat och enkelt kunna få fram en tabell. 

 

Metoden som användes för att ta reda på hur kyrkomusikernas uppfattning av sin arbetsmiljö, 

främst gällande ljudexponering, skedde med individuella intervjuer. Frågorna som ställdes 

behandlade ljudmiljön i kyrkan, huruvida personen har hörselskador och om det i så fall 

började efter tillsatt tjänst, antal år i tjänsten samt ungefärlig exponeringstid för piporgelljud 

per vecka. 

 

En fördel med intervju var möjligheten att avläsa kroppsspråket, vilket inte hade gått om 

samma frågor hade ställts via enkät. Här fanns självklart risken för en form av forskareffekt, 

att närvaron som ges av att det blir en formell intervju som används i ett forskningssyfte inte 

genererar önskvärda svar såsom en intervju helt utan forskningssyfte hade gett. Om frågorna 

hade ställts informellt till en kompis hade svaren kanske varit annorlunda. Trots att det fanns 

vissa risker för feltolkning med detta tillvägagångssätt, kändes det ändå som att det var rätt 

val av metod för att få fram informationen som eftersöks. Den beräknade tiden för varje 

enskild intervju uppgick till cirka 30 minuter. Detta för att den som blir intervjuad 

(informanten) inte skulle behöva uppta för mycket av sin tid till detta ändamål, men ändå 

kunna ge tillförlitliga svar. Att avgränsa tiden hjälpte även intervjuaren att precisera frågorna 

och behålla fokus på ämnet. 

 

För att få reda på vad kyrkan har för lagstiftning kring arbetsmiljön kontaktades även 

kyrkoherdarna i kontraktet. Kyrkoherdarna har ansvar för personal och arbetsmiljö. Till dessa 

skickades ett mail med frågor om kyrkomusikernas arbetsmiljö sett ur deras perspektiv. 
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Urvalet av kyrkomusikerna skedde främst via ett så kallat snöbollsurval (Ahrne & Svensson, 

2015, p. 41). En rekommendation som gavs i (Ekengren & Hinnfors, 2014, p. 112) var att 

kontakta möjliga informanter via brev, i detta fall valdes e-post. Kantorn som kontaktades gav 

mig i sin tur vidare kontaktuppgifter till några av hans kollegor, samt en administratör. 

Administratören skickade ut ett mail, skrivet av intervjuaren, till de resterande musikerna 

inom Svenska kyrkan i Enköpings kontrakt med information om studien och kontaktuppgifter.  

Dessa vägar var ett försök att få kontakt med alla relevanta respondenter, nackdelen var att 

intervjuaren inte hade full kontroll över vilka musiker som fått mailet. 

 

Till hjälp för att formulera själva intervjuerna stod Intervjuteknik (Häger, 2007) som grund, då 

den innehåller många tips hur man kan intervjua olika typer av personer och vad man bör 

tänka på. Exempelvis bör det undvikas att genomföra intervjuer på en restaurang, då det finns 

för många störningsmoment där. Servitriser eller svårighet med att äta och skriva samtidigt 

kan vara störande. (Häger, 2007, s. 148) 

 

Utöver detta nämns det även att frågorna bör vara formulerade som öppna, det vill säga att de 

börjar med antingen: hur, var, varför, vad eller vem. (Häger, 2007, s. 214) Genom att ställa 

frågor på detta sätt kan den intervjuade inte svara ja eller nej, utan svaret blir mer personligt 

utformat. En tumregel att sträva efter under intervjun rekommenderas vara att lyssna 80 

procent och ställa frågor 20 procent av tiden. (Häger, 2007, s. 218) 

Transkribering 

Intervjuerna spelades, med tillstånd från respondenten, in och transkriberades sedan selektivt. 

Det som skiljer en fullständig (Verbatim) transkribering och en selektiv transkribering är 

enligt (Brewer & Miller, 2003, s. 169) att den som transkriberar har möjlighet att plocka ut 

data som är relevant för att besvara forskningsfrågorna. Vidare menar de att den fullständiga 

transkriberingen inte utelämnar någon analytisk aspekt i datan, som en forskare som 

transkriberar selektivt kan. Det selektiva tillvägagångssättet är dock mindre tidskrävande då 

det kan väljas att inte skriva ut upprepningar och annan data som inte gynnar 

forskningsfrågorna. Ett problem som påträffas om allt citeras ordagrant menar Häger (Häger, 

2007, s. 187) påträffas när svaren ska nedtecknas i intervjusvar. Han menar att personer 

framstår som mer trögtänkta än de egentligen är om intervjusvaren inte skrivs om eller 
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”översätts”. Stakningar, ofullständiga meningar samt syntaxfel är inte ovanliga då personer 

tenderar att tänka samtidigt som de formulerar sitt svar. 

 

Med ovanstående argument i åtanke blev den selektiva transkriberingen mer passande för 

denna uppsats. Läsvänligheten ökar om svaren är grammatiskt korrekt formulerade. 

Informella ord sparades (man, ju et cetera) för att dessa tillhör individens sätt att uttrycka sig, 

och således behålls respondentens personlighet även i transkriptionen. 

 

Respondenterna numrerades och endast deras kön och ålder var synligt så ingen identifiering 

kan ske av utomstående. 

 

Ljudmätning 

Ett annat moment genomfördes var ljudmätning av utvalda orglar. Detta moment gjordes för 

att kunna besvara hur skadligt ljudet faktiskt är rent objektivt. 

 

Enligt (Candian Centre for Occupational Health and Safety, 2014) bör ljudmätaren användas 

1-3 meter ifrån ljudkällan, med inställningen dB(A) för att mäta arbetsmiljö och Slow (1000 

ms) som tidskonstant. Det rekommenderas också att mätningarna tas i öronhöjd. Dock så 

kommer denna studie inte att använda Slow som tidskonstant, då det tidigare nämnts att ett av 

kraven som ljudmätaren ska ha är att kunna mäta LAF, vilket är Fast (125 ms) A-vägd 

ljudnivå. Då denna studie utförs i Sverige, följdes därför de svenska rekommendationerna och 

gränserna. 

 

I Live sound operator’s handbook (Gibson, 2011) förstärks argumentet att mäta i öronhöjd, 

genom att berätta hur ljudmätaren bör hållas. Den korrekta handhållningen menar Gibson är i 

huvudhöjd vänd 90 grader ifrån ljudkällan, det bör också undvikas att stå i närheten av 

reflektiva ytor. Att hålla ljudmätaren i midjehöjd och rikta mikrofonen mot ljudkällan menar 

Gibson är ett nybörjarmisstag och bör undvikas för att få korrekta mätningar. (Gibson, 2011, 

s. 274) 

 

Dessa informationskällor har bedömts respekterade av andra och därför användes just dessa 

tekniker under ljudmätningsmomentet. Att mäta i kyrkomusikerns öronhöjd är en strävan då 
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det är dessa som exponeras för ljudnivåerna. Med tanke på detta hölls ljudmätarens mikrofon 

så nära öronen som möjligt utan att vara i vägen (ca 1 dm) för att få en så realistisk 

ljudmätning som möjligt. 

 

Då undertecknads ljudmätare (Uni-T UT352) saknar mätningen Leq, användes enbart dB (A) 

Fast (LAF) där min- och max-värdet togs ut under en exponeringsperiod av 1,5 min. Styckena 

som spelades var Aidas triumfmarsch och Psalm 199: Den blomstertid nu kommer. Dessa 

stycken representerar starkt respektive svagt spelad orgelmusik och framfördes av en av 

respondenterna. 

 

Forskningsetik 

Enligt (Vetenskapsrådet, 2002) uppstår inte något problem för informationskravet, då 

villkoren, syfte och frivilligheten presenterades i rekryteringsmailet samt informeras om innan 

intervjun. Kravet på avidentifiering av musikerna är inte helt uppfyllt. Respondenternas kön 

och ålder finns angivna. Om uppsatsen läses av någon som har kännedom om Enköpings 

kontrakt och dess musiker kan det gå att spåra personerna som deltagit.  Dessa uppgifter om 

personerna anses dock vara nödvändiga för studien och kommer därför nedtecknas, då ålder 

kan vara en viktig faktor för hörselskador. Ytterligare en tanke med detta är att 

respondenterna ska kunna identifiera sig själva när studien är publicerad. 

 

Nyttjandekravet uppfylls, alla personer som deltar i studien har rätt till att se resultatet i den 

färdiga rapporten. 

Resultat och Analys 

Först följer en uppställning av alla ljudmätningsresultateten, sedan följer en analys utav dessa. 

Därefter kommer intervjuerna med respondenterna att presenteras. 

 

För att förenkla läsandet av dessa resultat delas varje fråga in i en egen underrubrik. Efteråt 

följer en analys av resultatet innan nästa fråga påbörjas. Detta är också gjort med tanken att 
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läsaren inte ska behöva bläddra mellan sidorna för att kunna göra jämförelser mellan de olika 

respondenternas svar på varje enskild fråga. 

Ljudmätning 

En ljudmätning skedde vid piporgeln och en mitt i kyrkan utom i Simtuna. 

De fyra spalterna Kyrka, Position, Dynamik och dB LAF Min-Max kan förklaras på följande 

sätt. Kyrka är vilken kyrka som mätningarna är ifrån, position anger var i kyrkorummet 

mätningen har skett, Orgeln betyder vid kyrkomusikerns öra, Mitt i betyder vid kyrkans 

mittpunkt. 

 

Dynamik säger vilket stycke som har spelats, Stark är Aidas Triumfmarsch och svag är Den 

blomstertid nu kommer. Med stark är det stark registrering som låter mycket, med svag är det 

en betydlig lugnare och behaglig för öronen. dB LAF Min-Max är värdet under den uppmätta 

tiden 1,5 min som registreringen har pendlat mellan. Värdena är avrundade till närmaste heltal 

för att de ska bli lättare att läsa och enbart indikera ungefärliga värden. 

 

Kyrka Position Dynamik dB LAF Min-Max 

Simtuna Orgeln Stark 84-109 

Simtuna Orgeln Svag 79-85 

 

Torstuna Orgeln Stark 84-90 

Torstuna Orgeln Svag 69-74 

Torstuna Mitt i Stark 87-101 

Torstuna Mitt i Svag 71-77 

 

Österrunda Orgeln Stark 86-93 

Österrunda Orgeln Svag 82-97 

Österrunda Mitt i Stark 80-86 

Österrunda Mitt i Svag 76-80 

 

Härnevi Orgeln Stark 93-103 

Härnevi Orgeln Svag 82-88 
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Härnevi Mitt i Stark 87-92 

Härnevi Mitt i Svag 79-84 

 

Altuna Orgeln Stark 75-87 

Altuna Orgeln Svag 72-82 

Altuna Mitt i Stark 76-85 

Altuna Mitt i Svag 71-77 

 

Frösthult Orgeln Stark 91-96 

Frösthult Orgeln Svag 76-81 

Frösthult Mitt i Stark 73-77 

Frösthult Mitt i Svag 65-70 

 

Analys av ljudmätningar 

Vid ljudmätningarna skedde två mätningar, en vid spelbordet intill kyrkomusikerns öra, och 

en mitt i kyrkan. Den sista mätningen gjordes därför att intresset fanns hos både 

kyrkomusikern och undertecknad för att förstå även vad församlingen utsätts för under 

gudstjänst. Ingen av kyrkornas uppnådde den direkt skadliga nivån 115 dB LAF, men flera är 

nära. Simtuna hamnade på 109, Härnevi på 103, Torstuna 101.  Av dessa är Simtuna närmast 

att vara skadlig och en längre exponering skulle innebära risk för omedelbar hörselskada. Vid 

svagt spel sjönk dock denna nivå med nästan 20 dB. 

Intervjuer 

Då alla intervjuer resulterade i olika händelseförlopp för vissa svar och således vissa frågor 

kommer en fråga skrivas ut som övergripande, sedan kommer respondenternas svar 

nedtecknas som R1, R2, R3 osv. 

R1: man, 37 år, kantor 

R2: man, 52 år, tidigare kantor 

R3: kvinna, 62 år, kantor 

R4: kvinna, 59 år, kantor 

R5: kvinna, 48 år, timanställd kantor 

R6: man, 48 år, går utbildning till kantor 



 

 15 

Kx står för kyrkoherde (x representerar ett nummer mellan 1 och 3) 

 

DR står för David Rongelid och är den som intervjuar. Initialerna och namnet markeras med 

fetstil för att förtydliga att en ny fråga ställts. 

 

DR: Vad fick dig att börja med kyrkomusiken? 

R1: Min pappa var präst och jag är uppvuxen inom kyrkan. Varje gång jag var i kyrkan har 

jag gått till antingen pianot eller orgeln. Under gymnasiet bestämde jag mig för att bli kantor 

och tog tre sommarkurser på folkhögskolan i Hjo 1997-2000 och blev orgelspelare. Sedan 

sökte jag till kantorsutbildningen efter gymnasiet, vilket jag inte ångrat. Jag har jobbat som 

kantor på heltid sen september år 2000 i samma församling. 

 

R2: Jag var violinist från början men har även spelat rock och alla möjliga stilar. När jag gick 

på Jägerskolan hade dem en kantorsutbildning. Jag blev helt enkelt kantor istället för 

fiollärare. 

R3: Det blev utav bara farten. Pappa var präst och behövde alltid någon som spelade, och jag 

tyckte om att spela piano. 

 

R4: Jag är uppväxt inom kyrkan, främst frikyrkan. Musik har alltid varit ett stort 

fritidsintresse hela mitt liv. Jag har bakgrund inom sjukvård, men musiken har jag alltid hållit 

på med. Jag vikarierade mycket i kyrkor på begravningar och ledde körer till slut hamnade jag 

som heltidsanställd kyrkomusiker. Det kändes som att jag fortsatte med det jag tyckte om och 

har hållit på med i viss del hela mitt liv. 

 

R5: Det är roligt att spela och jag har alltid varit intresserad av kyrkan. 

Församlingen där jag bor fick brist på musiker då en slutade, jag blev då tillfrågad att gå in 

som timvikarie och jobba då den ordinarie kantorn är ledig. 

 

R6: Det är roligt. Det är roligt att spela orgel är nog det svaret du kan få. 

 

Analyserande kommentar: Den här frågan ställdes för att ge en inblick i hur de olika 

personerna började sin karriär inom kyrkomusiken och för att ge en trevlig start i intervjun.  

Alla har en gemensam nämnare och det är att de tycker om att spela musik. Deras väg in i 

kyrkomusiken har sett annorlunda ut, men alla har funnit en väg in. 
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DR: Vilken kyrkomusikerutbildning har du? 

R1: (se svaret om dennes kyrkomusikliv) 

R2: (se svaret om dennes kyrkomusikliv) 

R3: Jag tog min första kantorsexamen i Uppsala efter en sommarkurs när jag gick i 

gymnasiet. Sedan blev det två år på Stora Sköndals kyrkomusikerlinje, därefter 

pianopedagogen i Stockholm. 

R4: Jag har gått orgelspelarkurser och småkurser på Sköndal och Sjöviks folkhögskolor, så 

jag har ingen formell utbildning. Jag har orgelspelarbevis. 

R5: Jag har gått några intensivkurser på somrarna. 

Jag är inte formellt kantor. 

R6: Jag är inte färdig än. Jag spelade orgel i min ungdom och så har jag haft många års paus. 

Just nu går jag på Mellansel folkhögskola som är en av fyra folkhögskolor för kantor nu. 

 

Analyserande kommentar: Endast R1 och R2 är de som gått klart sin utbildning via 

folkhögskola. R6 håller på och utbildar sig i skrivande stund. De andra har gått sommarkurser 

eller enstaka kurser och sedan tagit orgelspelarbevis, så de har inte en formell utbildning. R6 

berättar vidare att Mellansel är en av fyra folkhögskolor nu som erbjuder utbildning till 

kantor. 

 

DR: Pratade ni om hörselskador förknippade med tjänsten under utbildningen? 

R1: Det gjorde vi inte någonting, vad jag kommer ihåg. 

R2: Nej, det var inte mycket prat om det. Det har alltid funnits att det är ganska hårt med 

orgel. 

R3: Nej. 

R4: Nej, inte på kurserna jag gick. Jag vet inte hur det är nuförtiden. Jag hoppas att det är 

bättre nu. 

R5: På sommarkurserna sades ingenting om hörselskador. 

R6: Ja, det lyftes att det kan vara ett bekymmer. Att man måste tänka sig för att registrera om 

och så. Man kan inte ha all registrering man vill ha hela tiden. 

 

Analyserande kommentar: Alla respondenter förutom R6 svarar att det inte under 

utbildningen togs upp något om hörselskador. R2 nämner dock att det alltid funnits att det kan 

vara hårt [för öronen] att spela orgel. R6 berättar att det har uppmärksammats nu och det 
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berättas om det. Det är viktig att registreringen inte blir för påfrestande för öronen. Med 

registrering menas att stämmor väljs ut för att passa ett visst stycke. 

 

DR: Ungefär hur många timmar skulle du säga att du utsätter dig för orgelljud per 

vecka? 

R1: Det är väldigt varierande. Vissa veckor är det två begravningar, vissa ingen et cetera. En 

normal vecka med gudstjänster på helgen och en begravning ger en effektiv speltid på ungefär 

tre timmar inkluderat övning. 

R2: Totalt när jag jobbade var det cirka fem timmar i veckan. 

R3: Det beror på församlingen och antal förrättningar. När man är i tjänst blir det nog minst 

fem timmar i veckan. Jag exponeras mer för kör, sex timmar i veckan. Kördecibelen är 

uppmätt ganska hög. 

R4: Det är väldigt olika varje vecka, det beror på hur mycket förrättningar och gudstjänster 

man har. Sitter man en hel söndag och har två gudstjänster och kanske repeterar räcker det till 

i alla fall. Jag har vuxenkör också. Jag sitter vid pianot när 20-30 personer sjunger, de flesta är 

sopraner. 

R5: I snitt en halvtimme i veckan 

 

R6: Det är en väldigt oregelbundet. Eftersom jag bara jobbar deltid också så är det ju inte 

jättemycket. Men låt säga ett snitt på ungefär tre timmar i veckan. Tänker man högmässa och 

så, är det ju inte orgel hela tiden. Så tre timmar i veckan, mer tror jag inte. 

 

Analyserande kommentar: På frågan hur många timmar de utsätts för orgelljud per vecka, 

svarade tre stycken att det beror på hur stort antalet förrättningar är varje vecka. Förrättningar 

syftar på sysslor såsom gudstjänster, vigslar, dop och begravningar. Det påvisar att 

arbetsbördan varierar från vecka till vecka. Några exponeras mer för orgelljud än andra. 

Två nämner att det inte är mycket orgel som de exponeras för utan mer körer.   

 

DR: Har du någon hörselskada?  

R1: Ingen hörselskada, jag har en liten nedsättning på dem höga registren på ena örat och sen 

lite tinnitus. Det kan jag tänka mig att jag har fått för att jag har övat. När man är ny på 

orgelspelet tycker man om att spela starkt. Jag har övat starkt för länge och för mycket och 

även varit inne i orgeln och stämt utan hörselproppar för länge och för ofta. En orgel måste 

stämmas, vissa stämmor om man ska använda dem, inför varje speltillfälle. 
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R2: Jag har hörselskador efter mycket konsert och rep med rockband. 

R3: Nej, jag har inga hörselskador. Men jag har märkt att när jag övat länge vid pianot att 

öronen har börjat pipa mer än när jag spelat orgel, det kan bero på att man kan dra ner orgeln. 

R4: Ja, kanske är en 7-8 år sedan upplevde jag att jag fick en tinnitus men jag är inte säker på 

att det beror på ljud. Jag har tänkt mer sen dess på hur mycket ljud jag exponeras för, 

barngrupper, konserter. 

R5: Ja, jag har tinnitus och nedsatt hörsel, jag tror inte skadan beror på mitt orgelspel. 

R6: Nej, inte hörselskada men jag närmar mig 50 har varit lärare i ungdomsskolan i över 20 

år. Hörseln har tagit stryk av det, så det har inte med orgeln att göra. 

 

Analyserande kommentar: Medan fler uppger att de har något problem med hörseln, så kan 

R1 medge att det kan bero på orgelspelandet. De resterande berättar om andra orsaker som har 

medfört hörselskada i deras liv. R3 nämner att en temporär hörselnedsättning har uppstått 

efter mycket pianospel, men det har sedan släppt. 

 

DR: Erbjuds du hörselkontroller på din arbetsplats? 

R1: Ja, vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete här i församlingen och då ingår det i var 

tredje, femte år i alla fall att både vaktmästarna och musikerna får gå på hörselkontroll. 

Arbetsgivaren har försett mig med hörselskydd som jag kan ha när jag stämmer och spelar 

starkt. 

R2: Nej, jag har inte gjort det vid det här laget. 

R3: Nej, jag inte blivit erbjuden det. 2008-2009 gick dom ut med det här i Enköping och 

föreslog att kyrkokantorerna skulle ha rätt till specialgjorda hörselskydd som passar öronen. 

R4: Vi har kollat det på företagshälsovården men det är ingenting som är regelbundet utan det 

var 5-6 år sen minst som vi var där. Efter att jag märkte av min tinnitus köpte jag formgjutna 

öronproppar. Det togs upp på arbetsplatsen och alla musiker erbjuds gratis öronproppar. Med 

propparna är inte alla problem lösta, du måste ha medhörning när du spelar och sjunger. Men 

de är bra när man är ljudtrött. 

R5: Ja, jag erbjuds hörselkontroller och specialgjorda hörselskydd. 

R6: Det vet jag inte, jag har bara varit anställd sedan i påskas. Arbetsgivaren talar inte om 

hörselskador vad jag har hört. 

 

Analyserande kommentar: Några respondenter kan uppge att de pratat om hörselskador 

inom tjänsten på sin arbetsplats. Arbetsgivaren har även erbjudit gratis formgjutna 
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hörselskydd för de som vill.  R6 vet inte, då denne bara varit anställd några månader. R2 och 

R3 har inte pratat om hörselskador, men R3 nämner att de gick ut med information om 

hörselskydd redan 2008-2009 inom kontraktet. R4 berättar att propparna är bra om ljudtrötthet 

inträffat, annars menar denne att medhörningen påverkas negativt. 

Enkätsvar från kyrkoherdar 

Utöver kyrkomusikerna, kontaktades även tre kyrkoherdar i kontraktet kring deras syn på 

frågan om kyrkomusikernas arbetsmiljö. Dessa fick en enkät att fylla i och skickades till alla 

samtidigt, därför är frågorna ställda i ni-form. Till skillnad från intervjuerna, analyseras 

alltihop efter att alla frågor är besvarade. 

 

Hur uppmärksammar ni som chefer kyrkomusikernas utsatthet för ljud? 

K1: Ljudmätningar 

K2: Det tas upp vid skyddsronden och om en incidentrapport så föranleder. 

K3: I det systematiska arbetsmiljöarbetet har vi uppmärksammat utsatthet för ljud hos tre 

yrkeskategorier, musiker, vaktmästare och barnledare. Det finns med i arbetsmiljöplanen och 

tas upp vid skyddsrond en gång per år. 

 

Erbjuder ni hörselkontroller för kyrkomusikerna, och isåfall hur ofta? 

K1: Ja 

K2: Det har företagshälsovården hand om. 

K3: Musikerna gör hörselprov på företagshälsovården vart tredje år. Det kan låta glest men 

det måste tydligen gå lite tid för att man ska kunna se förändringar. 

Om detta erbjuds, utnyttjar kyrkomusikerna erbjudandet? 

K1: Ibland 

K2: Vet ej 

K3: Ja 

Erbjuds kyrkomusikerna hörselskydd? 

K1: Ja  

K2: Ja om de så önskar 

K3: Ja, musikerna erbjuds hörselskydd 
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Finns det regler för hur lång tid kyrkomusikern får utsättas för orgelljud utan paus? 

K1: Det ligger i egenansvaret. Det är nog inte orgelmusiken som är det största hotet för 

musikerns hörsel, det är körledandet. Både högre decibel och längre tid utan avbrott. 

  

K2: Det har inte diskuterats vid schemaläggning men vi arbetar med växelvis arbetsuppgifter i 

schemat. 

K3: Nej, vi har tyvärr inga sådana regler. 

 

Har kyrkans ljudnivå mäts (främst orgelns)? 

K1: Ja, och körernas ljudnivå. 

K2: Inte vad jag känner till sedan januari 2014. 

K3: Ja, Ljudnivåerna har mäts. 

 

Analyserande kommentar: Resultatet visar att kyrkoherdarna för det mesta agerar på samma 

sätt, men på vissa punkter skiljer de sig. K1 uppmärksammar utsattheten för ljud genom 

ljudmätningar, de andra två genom att ha skyddsronder.  Hörselkontroller erbjuds utav alla. 

K2 och K3 hänvisar till företagshälsovården. K3 specificerar att det sker var tredje år, då 

förändringar annars är svårupptäckta. På frågan om musikerna utnyttjar detta erbjudande 

säger K1 ibland, k2 vet inte och K3 säger ja. 

 

Alla arbetsgivare verkar erbjuda kyrkomusikerna hörselskydd. Angående exponeringen för 

orgelljudet säger K1 att det ligger i egenansvaret, men nämner även att det troligen är 

körledandet som är det större hotet mot kyrkomusikerns hörsel. 

 

K2 säger att de inte har diskuterats, men att de jobbar med växlande arbetsuppgifter i schemat. 

Med detta kan det menas att kyrkomusikernas sysselsättningar varierar och därför inte utsätts 

länge på ett moment en längre tid åt gången.  K3 har inga regler alls för det, så här kan det 

utgås ifrån att egenansvaret får råda. 

 

Ljudnivåerna i kyrkan har mäts uppger K1 och K3, K1 uppger även att körernas ljudnivå har 

mäts. K2 känner inte till om ljudnivåerna mäts, sedan januari 2014.  
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Diskussion 

Jag anser att avsaknaden av svensk publicerad forskning inom området kyrkomusikers 

hörselskador är en stor brist och ett ämne som bör belysas grundligare. Avsaknaden av svensk 

forskning medför att många källor måste komma från utlandet där det är något mer 

uppmärksammat. Det är tråkigt att orgelns ljudstyrka inte har väckt större intresse och verkar 

bortglömd av forskarvärlden inom ljud och hörsel. 

 

Det mätresultaten visar är att det kan finnas en potentiell risk för hörselskador vid mycket 

orgelspel, då flera kyrkor uppnådde höga decibelnivåer. Faktorer som spelar in är hur piporna 

är placerade i förhållande till kyrkomusikern, hur lokalen är, vilka register som är valda. När 

det gäller frågeställningen om hur skadlig orgelljudet är för kyrkomusikern visar mätresultatet 

att det i verkligheten var mindre skadligt än jag från början trodde. Då ett flertal mätresultat 

hamnar under hörselskadenivån på 115dB (Socialstyrelsen, 2008, s. 22) visar det att 

antagandet att orgelljud är skadligt för kyrkomusiker inte är helt riktigt. 

 

Vad ljudmätningarna beträffar, så har inte en ekvivalent (Johansson, Buller och 

Bullerbekämpning, 2002, s. 60) mätning genomförts, detta kan också ha påverkat resultatet. 

Det faktum att den använda ljudmätaren inte heller uppfyller standarden är såklart en faktor 

som är beklaglig, då detta i sig kan ha haft stor inverkan på de resulterade mätningarna. Med 

detta sagt har ändå ett resultat påvisats, som ger en indikation om huruvida nivåerna kan vara 

skadliga eller inte.  

 

Det som framkommit i studien är att det i en kyrkomusikers tjänst ingår inte bara orgelspel, 

utan även flera andra uppgifter. Det kan bland annat vara att leda barnkör och vuxenkör någon 

timme i veckan, vilket var ett biresultat av studien. Detta kan ställas i kontrast till musiklärare, 

som har denna aktivitet varje dag under en arbetsvecka. Att tinnitus och andra hörselskador 

därför drabbar musiklärare i större utsträckning än kyrkomusiker kan vara kyrkomusikers 

variation i arbetet. Musiklärare får utstå stark ljudexponering större perioder per dag än vad 

kyrkomusikern gör. 

Några arbetsgivare har dock uppmärksammat problemet och erbjudit dem hörselskydd, vilket 

jag ser som ett steg i rätt riktning. Att de även låter kyrkomusikerna genomgå hörselkontroller 

är också bra. Det påvisar att arbetsgivaren bryr sig om kyrkomusikernas hälsa och fortsatt 
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tjänst. Därmed har frågan om vad kyrkan gör för kyrkomusikerns arbetsmiljö besvarats. Även 

om inte alla har uppnått det optimala i kyrkomusikernas arbetssituation, så har flera 

arbetsgivare reagerat och satt in åtgärder för att förebygga hörselskador i tjänsten. 

Det som också bådar gott är att folkhögskolorna (i alla fall i Mellansel) har uppmärksammat 

att det finns risker för att hörseln påverkas negativt vid längre tidsperioder orgelspel. 

  

Kyrkoherdarna har mestadels låtit uppmäta körerna. Detta kan bero på att de inte sett orgeln 

som den största riskfaktorn för att hörselskador ska inträffa, utan att det är de starka 

människorösterna som utgör den största faran för musikernas hörsel.  Denna forskningsstudie 

gäller enbart för Enköpings kontrakt och bara ett fåtal kyrkomusiker. Om studien istället hade 

genomförts med alla musiker inom kontraktet, hade kanske resultaten blivit helt annorlunda. 

Detta säger inte heller något om hur de andra kontrakten behandlar sina kyrkomusiker. Det 

vore intressant att studera vidare inom detta ämne för att få fram mer statistik och ett säkrare 

underlag för att hitta förbättringar i kyrkomusikers ljudmiljö. 

 

Efter att ha gjort den här studien så anser jag att det görs en hel del gällande ljud och akustisk 

i kyrkan, men det kan göras mer. Även när det gäller information och kunskap om detta under 

utbildningen är min förhoppning att samtliga kyrkomusikerutbildningar tar upp detta ämne, 

inte bara Mellansel, så hörselskador inom denna yrkesgrupp kan minskas. 

 

Agerberg (Agerberg, 2004) har enligt min åsikt rätt i att allmänheten borde bli mer upplyst 

om ljud och dess skaderisk. Detta gäller särskilt inom kyrkan och körerna. Lokalerna som 

dessa aktiviteter hålls i borde akustikbehandlas. Det bör också tänkas igenom hur vissa 

stämmor och röster ska placeras i lokalen för att minimera trycket på kyrkomusikerns öron. 

Även om aktiviteten är relativt kortvarig (under tre timmar), kan det fortfarande innebära en 

onödig risk för kyrkomusikern om lokalen är illa behandlad akustiskt.  

 

Jag vill i framtiden se fler studier om piporglar och körers påverkan på hörseln. Livet som 

kyrkomusiker är varierat, men det verkar finnas moment som kan förbättras ur en 

ljudsynpunkt. Det kan göras riktlinjer per arbetsplats för ljudexponeringen, genom att ta reda 

på en viss orgelnivå i en stark registrering, respektive en svag och sedan mäta denna. Likaså 

gäller körexponeringen och barngrupper som en del nämner. 
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Utifrån ett akustiktänk (baserat på information från (Everest & Pohlmann, 2009)) är det 

möjligt att bygga en säker arbetsmiljö där det går att vistas åtta timmar, även om det bara rör 

sig om två åt gången. För barngrupperna som vistas i kyrkan kan en matta på golvet vara 

lämpligt för att dämpa det värsta sorlet. Detta kan i sin tur bidra till att körledarens öron får en 

liten vila från de annars konstanta ljudvågorna som studsar fritt i lokalen. Då mätresultaten 

visade att ljudet ibland var lika starkt vid piporgeln som ute bland församlingen, kan en 

förstärkning av en viss frekvens antas ha skett i luften. Detta bör kunna avhjälpas med att en 

matta läggs på golvet i kyrkogången, vilket skapar en renhet i ljudet. Diffusorer kan sättas på 

väggarna på särskilt utsatta platser. Jag tror detta skulle förbättra ljudmiljön och därmed även 

musikupplevelsen i kyrkorummet.  

Det krävs mer studier inom ämnet för att bättre förstå och lösa de problem som uppstår i ett 

kyrkorum, men piporgeln är enligt den här studien inte den största riskfaktorn utan mer fokus 

behöver läggas på risk för hörselskador vid exponering för körer. 
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