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Högljudd pop- och rockmusik har nu
förekommit i ca 30 år. De flesta ungdo-
mar har ett stort intresse för denna typ
av musik. Ljudnivåerna är lika höga nu
som tidigare, men en väsentlig skillnad
är att ljudanläggningarna har blivit bätt-
re. En förändring som är illavarslande är
dock att allt fler unga människor har
ådragit sig bestående tinnitus och/eller
abnorm ljudöverkänslighet (hyperacu-
sis) i samband med exponering för den-
na typ av musik. 

Det finns mycket att göra när det gäl-
ler att förbättra situationen, både från
ljudmässig kvalitetssynpunkt och för
att minska risken för hörselskador.

Ljudmätningar 
på rockgalor
Under 1998 gjordes systematiska

mätningar av ljudnivåerna på Ullevi och
Scandinavium i samband med pop- och
rockkonserter. Sammanlagt gjordes
mätningar på åtta konserter, varav två
på Ullevi (med Elton John respektive
Rolling Stones). Ljudnivåerna registre-
rades med personburen dosimeter

(Larsson och Davis typ 705) med 6 se-
kunders mätintervall under hela konser-
ten. Dosimetern bars av en person som
hela tiden rörde sig i det område där de
högsta ljudnivåerna under konserten
kunde förväntas. 

I Tabell I redovisas de konserter som
genomförts, konsertens varaktighet,
den ekvivalenta (genomsnittliga) ljud-
nivån under hela konserten samt antalet
åhörare. Som framgår av tabellen varie-
rade ljudnivåerna mellan 94,5 dBA och
107,5 dBA. 

Det finns för närvarande inga inter-
nationella eller svenska riskgränser
etablerade för denna typ av konserter;
däremot finns det ett rekommenderat
maxvärde från Socialstyrelsen på 100
dBA, ekvivalent ljudnivå för en hel kon-
sert. Om vi applicerar de riskgränser
som gäller för industrin – där vi har ett
övre gränsvärde på 85 dBA, som gäller
för åtta timmars arbetsdag, fem dagar i
veckan under ett helt arbetsliv – finner
vi att ljudnivåerna för pop–rockkonser-
ter överstiger dessa nivåer högst betyd-
ligt. 

Ljudnivåerna 
har sjunkit något
Vi måste emellertid också ta hänsyn

till att exponeringen för de allra flesta i
publiken kanske uppgår till mellan tre
och fyra konserter per år. Om vi enligt
internationella kriterier översätter en
veckodos av 85 dBA och 40 timmar till
ett exponeringstillfälle om ca tre tim-
mar finner vi att man skulle kunna ac-
ceptera nivåer omkring 97 dBA. 

Som framgår av Tabell I är ett arit-
metiskt medelvärde 100,4 dBA för

samtliga konserter. Endast vid två kon-
serter, Elton Johns och Rod Stewarts,
översteg ljudnivån 100 dBA. Tidigare
mätningar har visat ett genomsnittligt
värde på 102 dBA; en liknande ameri-
kansk undersökning har givit värden på
103 dBA. 

Det verkar alltså som om det finns en
tendens till att ljudnivåerna idag är lägre
än tidigare.

Tinnitus och hyperacusis
efter en enda konsert
En del undersökningar från Tysk-

land och England har visat att ungdo-
mar som exponerats för pop–rockmusik
har något sämre hörsel och en ökad fre-
kvens av hörselnedsättning än ungdo-
mar som inte exponerats för denna typ
av musik. Andra undersökningar, bl a
våra egna, har inte kunnat visa att det fö-
religger en ökad risk för hörselnedsätt-
ning hos dem som exponerats. Vi tror
inte att det finns några stora variationer
vad gäller exponeringsmönstret i olika
länder, men detta är något osäkert. 

Vi kan också konstatera att det be-
hövs fler hörselundersökningar av ex-
ponerade individer. Att det skulle röra
sig om stora hörselnedsättningar är
emellertid helt uteslutet. 

Från klinisk synpunkt har vi funnit
en märkbar skillnad mot tidigare i att
allt fler ungdomar söker för tinnitus och
hyperacusis, som de i allmänhet ådragit
sig efter en enda konsert. Många av de
exponerade individerna har erfarenhet
av en övergående lättare hörselnedsätt-
ning och tinnitus i form av pip eller sus
i öronen i anslutning till en konsert eller
ett diskotekbesök. Nästan alltid försvin-
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ner dessa symtom inom några timmar.
Symtomen kan troligen förklaras av det
s k TTS-fenomenet, »temporary thres-
hold shift», dvs en övergående hörsel-
nedsättning och tinnitus som inte läm-
nar några bestående symtom. Man har
hittills inte kunnat visa att det från kli-
nisk synpunkt eller i en experimentell
situation finns ett samband mellan den
tillf älliga hörselnedsättningen vid TTS
och en mer bestående hörselnedsätt-
ning. Det är numera vanligt att ungdo-
mar, både de som upplevt TTS och de
som inte gjort det i samband med en
ljudstark konsert, fått bestående tinnitus
och ofta en hyperacusis. 

Ingen regelbunden registrering
Frekvensen av bestående tinnitus

och/eller hyperacusis efter pop–rock-
konserter är okänd. Skattningar som vi
gjort i Göteborg har visat att frekvensen
av bestående besvär av denna typ kan
drabba ungefär en besökare av 4 000
per år. Vi har då räknat in offentliga ar-
rangemang av typ pop–rockkonserter,
men också uppskattat antalet besökare
på diskotek. 

Det finns emellertid inte någon re-
gelbunden registrering vare sig av dis-
koteken eller av det antal besökare man
haft under året på respektive diskotek.
Troligen är risken för att få bestående
tinnitus och/eller hyperacusis relativt li-
ten, men konsekvenserna är betydande
beroende på det starka obehag som des-
sa symtom vållar.

Svårt utr eda ansvarsfrågan
Enligt musikerna är de höga ljudni-

våerna ett önskemål framför allt från

publiken; enligt publiken är det orkest-
rarna och ljudteknikerna som bestäm-
mer ljudnivåerna. Man har diskuterat
vem det är som bär ansvaret för de höga
ljudnivåerna, och därmed indirekt för
de eventuella hörselskador som uppträ-
der i anslutning till konserterna. 

Det är dock mycket svårt att utreda
vem som har ansvaret. Är det orkester-
ledaren, lokaluthyraren, ljudteknikern
eller arrangören?

Vi har av juridisk expertis inte kun-
nat få klarhet i denna fråga. Enligt vårt
bestämda förmenande är det emellertid
ljudteknikern respektive diskjockeyn
som bär det yttersta ansvaret för ljudni-
vå och ljudkvalitet. Orkestermedlem-
marna uttrycker ofta att de inte bryr sig
om hur hög ljudnivån är ut mot publiken
bara »det låter bra». Som vi ser av ex-
emplet från Ullevi med Rolling Stones
kan man alltså åstadkomma en i dessa
sammanhang relativt måttlig ljudnivå
på ca 98 dBA, där publiken fortfarande
tycker att det låter bra och där man sam-

tidigt betydligt har minskat den risk för
hörselskador som föreligger då ljudni-
vån är över 105 dBA. 

Synpunkter har också framförts att
om restriktioner infördes avseende en
maximalt tillåten ljudnivå skulle många
orkestrar avstå från att uppträda och
hellre genomföra konserter på platser
utan sådana restriktioner. Det råder ing-
et tvivel om att det åtminstone när det
gäller utomhuskonserter, där man tar
emot mellan 40000 och 50 000 åhöra-
re, finns stora ekonomiska intressen för
både arrangör och orkester att arrange-
manget genomförs. Det skulle vara in-
tressant att veta hur ofta det förekommit
att orkestrar avstått från att uppträda på
grund av att kritik riktats mot ljudnivå-
erna.

Ökad efterfrågan
på hörselskydd
Tidigare har enstaka åhörare haft

med sig hörselskydd mot de alltför höga
ljudnivåerna. Användningen har ökat
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Tabell I. Rockkonserter på Ullevi och Scandinavium 1998.

Mättid, Ekvivalent ljudnivå,
Orkester minuter dBA Publik, antal

Elton John 182 107,5 34 000
Rolling Stones 242 98,3 49 000
Back street boys 212 99,6 8 300
AQUA 242 94,5 7 900
John Fogerty 69 97,1 8 200
Depeche Mode 174 102,1 7 000
Rod Stewart 145 104,6 8 000
Eric Clapton 150 99,8 8 400
Medelvärde 100,4

Sammanfattat

• Tinnitus och abnorm ljudöverkänslighet 
(hyperacusis) har blivit allt vanligare som följd 
av höga ljudnivåer på pop- och rockkonserter.
Att även bestående hörselnedsättning skulle 
bli följden har ännu inte gått att tillförlitligt 
dokumentera.

• Bättre teknisk utrustning kan ge samma 
ljudkvalitet men till lägre ljudnivåer. Scen- 
och högtalarplacering bör anpassas till 
konsertlokalens akustiska förutsättningar.

• Hörselskydd rekommenderas.

• Lagstiftning avseende maximalt tillåtna 
ljudnivåer bör övervägas.

När Rolling Stones uppträdde på Ullevi 
låg ljudnivån strax under 100dBA.
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under de senaste åren. På Roskildefesti-
valen 1998 delade man ut inte mindre
än 40000 par hörselskydd till åhörarna.

I Göteborg har erfarenheterna visat
att det är svårt att sälja hörselskydd av
propptyp från automater. Man har där-
för låtit ungdomar från idrottsförening-
ar sälja hörselproppar till publiken för
5 kronor styck. Försäljningen har skett
utanför arenan före konserten samt inne
på arenan medan förbanden spelat. In-
tressant har varit det faktum att man ef-
ter konserterna funnit väldigt få bort-
kastade hörselskydd. Detta skulle möj-
ligen kunna indikera att ungdomarna
sparar hörselskydden, kanske till ett se-
nare exponeringstillfälle. 

Under konserterna 1998, då vi börja-
de med denna ambulerande försäljning,
har det totalt sålts 12400 hörselskydd,
med en ökning av försäljningen mot
årets slut. Ibland till och med frågar
publiken spontant efter möjligheten att
köpa hörselskydd inne på konsertan-
läggningen.

Bra ljudkv alitet 
minskar riskerna
Utvecklingen av ljudanläggningar

har gått framåt mycket på senare år.
Man kan nu åstadkomma höga ljudni-
våer utan distorsion. Det går också att få
lägre ljudnivåer med bibehållen hög
kvalitet hos musiken, vilket minskar
risken för hörselskador. Det är därför
angeläget att akustiskt utvärdera bästa
möjliga alternativ för en optimal ljud-
kvalitet på varje arena såväl utomhus
som inomhus. Man kan åstadkomma
detta genom lämpliga alternativ för sce-
nens placering, typ av högtalare, högta-
larnas placering och erforderlig ljudni-
vå för att ljudkvaliteten skall bli jämn
över hela arenan. 

Det är även viktigt att möjligheten att
uppfatta tal blir bra. På Elton Johns kon-
sert var ljudnivåerna dels mycket höga,
dels var taluppfattbarheten på vissa sek-
tioner dålig på grund av att scenen var
felplacerad utifrån arenan Ullevis akus-
tiska förutsättningar. Genom att kart-
lägga och dokumentera förutsättningar-
na skulle konsertarrangörer kunna und-
vika misstag vid val av scenplacering
och högtalaruppställning. Det är möj-
ligt att man genom ett konstruktivt sam-
arbete enligt ovan till och med skulle
kunna få en snabbare förbättring till
stånd än genom lagstiftning vad gäller
ljudkvalitet, ljudnivå och risk för hör-
selskador.

Svårt åtgärda 
redan uppkomna skador
Det föreligger allmänt en bristfällig

dokumentation av antalet besökare på
denna typ av musikaliska evenemang.
Detta bör förbättras. Vi behöver också
stickprovsundersökningar för att avgö-

ra frekvensen av såväl tillf älliga som
permanenta besvär i form av övergåen-
de eller permanent hörselnedsättning,
tinnitus och hyperacusis. Som vi väl vet
är en uppkommen skada svår att åtgär-
da. De sinnesceller som skadas regene-
rerar inte, och den tinnitus som blivit
bestående innebär ofta en livslång plåga
för individen. Hyperacusis har en soci-
alt invalidiserande inverkan som gör att
man ofta inte tål »ens vardagsljud». 

Samtidigt som vi sedan många år
tillbaka har föreskrifter som reglerar
skadliga ljudnivåer inom industrin är
förhållandena fortfarande otillfredsstäl-
lande när det gäller ljudnivåer på friti-
den. Det är upp till den enskilde att ut-
sätta sig för vilka ljudnivåer han/hon
vill. Det finns ingen som på ett tydligt
sätt tar ansvar för de ljudnivåer som fö-
rekommer under fritidsaktiviteter, t ex i
musikaliska sammanhang. 

Hur mycket tål örat?
Det har naturligtvis ofta ifrågasatts

varför man skall behöva använda hör-
selskydd, varför man inte i stället sänker
ljudnivån på rockkonserter och disko-
tek. Det finns inget bra svar på detta;
vanligt är att man bemöts med »det skall
vara så» eller »if it is too loud, you are
too old». De höga ljudnivåerna vid låga
frekvenser innebär en taktil upplevelse,
dvs hela kroppen eller åtminstone bålen
»svänger med» i musiken. Tidigare har
man också i större utsträckning än idag
använt blinkande ljussättning som en
ytterligare stimulerande ingrediens i
musikupplevelsen. 

Många talar om risken att vi efter-
lämnar »en döv generation». Detta är
troligen en mycket stor överdrift. Flera
undersökningar har inte kunnat visa nå-
gon bestående påverkan på hörseln hos
exponerade. En uppföljande undersök-
ning av popmusiker, som rimligtvis är
de mest exponerade, visade att mer än
50 musiker, som följdes under 16 år, vid
41 års ålder efter att ha spelat i 25 års tid
fortfarande i genomsnitt hade en nor-
mal hörsel, dvs inom 20 dBHL. 

Även om andra undersökningar har
visat att de som exponerats för pop- och
rockmusik har något sämre hörsel än de
som inte exponerats är denna hörsel-
nedsättning nästan alltid diskret och of-
tast subjektivt omärkbar. Detta har lett
till att en del undersökare av musik och
hörsel menar att musikens ljudnivåer
kanske är något mindre skadliga än in-
dustribuller, och att riskgränsen för mu-
sik kanske skulle kunna höjas från den
enda etablerade riskgränsen i industrin,
85 dBA, till 90 dBA.

En annan faktor som också bör vägas
in är att de exponerade är relativt unga
människor jämfört med en industripo-
pulation. Detta innebär kanske att hör-
selorganet har en större elasticitet och

reservkapacitet hos unga människor än
hos äldre och därför skulle kunna »tåla»
mer ljud. 

Ändrad lagstiftning behövs
Däremot är den ökande frekvensen

av tinnitus och hyperacusis betydligt
mer bekymmersam, och bör tveklöst
leda till att vi på olika sätt försöker sän-
ka ljudnivån med bibehållen god ljud-
kvalitet. Sannolikt behövs en ändrad
lagstiftning. För att bestämma ett nytt
gränsvärde måste detta dock först för-
ankras i EU, och efterlevnaden måste
kunna kontrolleras.  

Troligen behöver man också införa
ett säkerhetsavstånd för publiken i för-
hållande till högtalarna och scenen.
Med hjälp av varningstexter för höga
ljudnivåer på entrébiljetter och en aktiv
försäljning av hörselskydd före och un-
der konserten kan vi också minska ris-
kerna för hörselskador i samband med
pop- och rockkonserter. •
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Se även medicinsk kommentar
i detta nummer.


