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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Det är välkänt att musiker, studerande såväl som praktiserande, ofta drabbas av 

smärtproblematik och det finns en hög prevalens för smärta i nacke, skuldra, arm och 

handområden hos violinister. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa och beskriva violiniststudenters upplevelser av att spela med 

smärtor/skador och upplevelser om underlättande och försvårande faktorer för spel samt deras 

upplevelser om behandlingar/möjlighet till behandlingar.  

 

Design och metod 

Studien har en kvalitativ ansats med en explorativ design med semistrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod.  

 

Resultat 

Ur analysen identifierades fem kategorier: ”Konsekvenser av smärta och skada vid 

spel”, ”smärtans påverkan i vardagen”, ”underlättande faktorer för spel”, ”försvårande 

faktorer för spel”, och ”upplevelser av behandling”. God kunskap hos musikläraren, ergonomi 

och fysisk träning upplevdes som underlättande faktorer och minskade smärtan. Instrumentets 

utformning och höga krav upplevdes som försvårande faktorer för spel och påverkade 

smärtproblematiken negativt. Deras upplevelser av behandling var att vården var oförstående 

för deras problematik och att mer kunskap om hur de kan få hjälp behövs.  

 

Konklusion 

Fysisk träning, ergonomi och coping är exempel på faktorer som underlättat för spel och 

minskat smärtproblematiken hos studenterna. Detta kan vården och specifikt fysioterapeuter 

hjälpta till med men det behöver utforskas ytterligare för att kunna utveckla anpassade 

behandlingar för att minska smärtproblematik hos violiniststudenter.   

 

Key words: Musicians, physical training, pain-related musculoskeletal disorders, physical 

therapy 
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ABSTRACT 

Background 

It is well known that musicians, both students and working professionals, often are affected 

by pain related problems and there is a high prevalence for violinists to get pain in the neck, 

shoulders, arms and hands.  

 

Purpose 

The purpose of the study was to describe the violin student experiences of pain and/or injuries 

whilst playing, experiences of aggravating and mitigating factors for playing music and their 

experiences with therapy/possibilities for therapy.  

 

Design and method 

The design used was a qualitative and explorative design with semi-structured interviews as 

the method to collect the data.  

 

Result 

From the analysis five categories were identified: “Consequences of pain and injurie when 

playing”, “the pains effect in day to day life”, “aggravating factors for playing”, “mitigating 

factors for playing” and “experiences with treatments”. The music teacher’s knowledge, 

ergonomics and physical training was perceived as aggravating factors. The instruments form 

and high demands was described by the students as mitigating factors for playing music and 

that it had a negative impact on their pain. Their experiences with therapy/possibilities for 

therapy was of the sort that the healthcare professionals were uncomprehending about their 

complex of problems and that more knowledge about how to sufficiently help the students is 

needed.  

 

Conclusion 

Physical training, ergonomics and coping are examples of factors that is aggravating for 

playing and that it has decreased the pain for the students. Healthcare and especially physical 

therapy can help with this but further research is needed to develop proper treatments to 

minimize pain for violinist students. 

 

Key words 

Musicians, physical training, pain-related musculoskeletal disorders, physical therapy 
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1. BAKGRUND  
	  
Det är välkänt att musiker, studerande såväl som praktiserande, ofta drabbas av 

smärtproblematik (1-3) och det finns en hög prevalens för smärta hos violinister i nacke, 

skuldra, arm och handområden (3).  

1.1  Smärtproblematik 
	  
Vid fiolspel hamnar axlarna i ett protraherat läge och de övre extremiteterna flyttas framåt för 

att kunna hålla fiolen och stråken i rätt position (4-8). Denna typ av positionering för 

axel/skulder-området skapar ett så kallat ”upper crossed syndrome” (7). Detta innebär att 

muskelflexorerna i nacken samt musklerna som stabiliserar skulderbladet blir svagare 

samtidigt som det sker en ökad tonus i musklerna i bröstryggen samt m. levator scapulae och 

m. sternocleidomastoideus. Denna kombination av muskelpåverkan påverkar hållningen 

negativt (7). 

Det är på grund av statisk samt asymmetrisk hållning (7-10) och överbelastning av 

muskulaturen (11) som smärta uppstår (7-10). Denna typ av smärta kallas ofta för PRMD 

vilket står för ”pain-related musculoskeletal disorders” och innebär en skada och/eller svaghet 

i muskulaturen. Detta tillstånd medför symtom såsom irritation, pirrningar eller domningar 

som förhindrar musikern att spela på den nivån hen är van vid (1).  

1.2 Psykosociala aspekter 
	  
En annan orsak till PRMD kan vara psykosociala aspekter så som stress från studier, 

konkurrens studenter emellan och långa skol- och övningstimmar (1, 9, 12). Detta orsakar att 

studenten ofta väljer att ignorera smärtan och fortsätter spela för att prestera vid konserter och 

examinationer (1, 9). En violinist utför repetitiva rörelser med en statisk och asymmetrisk 

hållning och ska samtidigt spela harmoniskt och följa noter. Detta utsätter kroppen för en stor 

fysisk belastning (12-14) men också en påfrestning psykiskt (1, 13) som även kan ge ökad 

smärtkänslighet och orsaka PRMD (12, 13).  

Att ignorera kroppens smärtsignaler är sällan positivt (14) och leder ofta till en ökad 

smärtkänslighet (sensitisering) av det drabbade området (14). Sensitisering uppstår då ett 

neuron fått en ökad känslighet, det vill säga en sänkt retningströskel för ett stimuli som gör 

området mer känsligt (14). Denna ökade smärtkänslighet och smärtproblematiken kan 
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utvecklas till långvarig smärta (14).  

1.3 Ischemisk smärta 
	  
Ett annat fenomen som kan uppstå är ischemisk smärta. Det vill säga att syrebrist uppkommit 

i vävnaden, vilket leder till att smärta uppstår lättare (14). Detta fenomen är vanligt vid 

repetitiva rörelser, ofördelaktig ergonomi och statisk belastning (14). Vid ischemi minskar 

energin som behövs för muskelrelaxation vilket i sin tur gör att det blir en förlängd 

relaxationstid och en kvarstående muskelkontraktion (14). Även detta kan orsaka en 

sensitisering i vävnaden varpå smärta och ömhet uppstår (14).  

1.4 Ergonomi 
	  
Ergonomi spelar stor roll i hur smärtproblematiken utvecklas (7). Violinisters 

ryggradskurvatur kan bli starkt påverkad av deras kroppshållning i sittande och stående när de 

spelar (7). Detta har även rapporterats hos unga personer (6). Violinister har exempelvis en 

högre lumballordos än kontrollpersoner (7) och trycket på de lumbala och thorakala diskarna 

är förhöjt hos violinister (7, 13). Denna problematik ökar ytterliga risken för PRMD (7, 13). 

Även en höjd armposition kan öka det intramuskulära trycket och hindra blodcirkulationen i 

nacke-och axelregionen (3). Vissa av symptomen uppstår endast när violinisten spelar sitt 

instrument (15). Därför är det viktigt att undersöka smärta hos violinister både när de spelar 

men även när de gör andra sysslor som inte är spelrelaterade. För att förbättra ergonomin har 

man kommit fram till att enkla förändringar som att justera hak- eller axelstödet för att öppna 

upp hållningen skulle kunna minska musikerns symptom (15). Även fler pauser, längre 

återhämtningar och träningsprogram med både styrke- samt konditionsträning som är 

specifikt sammansatta för musiker kan förhindra PRMD (9, 12, 16-18).  

Fysioterapeuter har stor kunskap om träningsprogram, ergonomi och om 

återhämtningsstrategier och skulle kunna vara ett stöd vid förändringar till förbättrad 

ergonomi. Fysioterapeuten skulle även kunna utforma rehabiliteringsprogram specifika för en 

musikers behov. I dagsläget finns, enligt författarens vetskap, ej studier publicerade som 

specifikt inriktar sig på fysioterapeutisk behandling av musiker samt om musikers egna 

upplevelser och erfarenheter av att jobba med smärta eller skada.   

1.5 Problemformulering  
	  
Violinisters smärtproblematik är ett känt problem. Eftersom de inte alltid tas om han på rätt 
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sätt så kan smärtan bli långvarig och medföra problem med att fortsätta sitt musicerande.  

En kvalitativ metod användes eftersom det, enligt författarens vetskap, inte finns studier som 

undersökt violinisters erfarenhet av samt hantering av smärta och hur de söker vård. Att ta del 

av tankar och erfarenheter hos violiniststudenter kan ge oss insikt om vad det innebär att ha 

smärta, arbeta medsmärtan samt söka vård för smärta. Detta kan ge oss en förbättrad 

beskrivning av hur violiniststudenter lever och arbetar med smärta och i sin tur ge ökad 

kunskap om hur det skadeförebyggande arbetet samt rehabiliteringsinsatserna för denna grupp 

kan förbättras.  

1.6 Syftet 
	  
Syftet var att belysa och beskriva violiniststudenters upplevelser av att spela med 

smärtor/skador, upplevelser om underlättande och försvårande faktorer för spel samt 

upplevelser om behandlingar/möjlighet till behandlingar.  

 

1.7 Frågeställningar 
	  
Vad har violiniststudenter för erfarenheter och upplevelser av att spela med smärta eller skada 

och underlättande respektive försvårande faktorer samt vilka upplevelser har de om 

behandlingar som finns för att minska skadornas påverkan både under spel samt i vardagen? 

2. METOD  
	  
2.1 Design  
	  
Denna studie har en kvalitativ ansats med en explorativ design med intervju som 

datainsamlingsmetod. Designen valdes för att undersöka violiniststudenters erfarenheter och 

upplevelser av smärt- och skadeproblematik. En kvalitativ studiedesign användes för att 

återberätta vad deltagarna delgivit och för att förklara och beskriva samt fördjupa förståelsen 

av upplevelser och erfarenheter (19).  

2.2 Urval  
	  
Ett ändamålsenligt urval användes. Studien kom att inkludera fem violinister som studerade 

på högskola/universitet i åldrarna 21-26 år. De var i mitten eller i slutet av sina studier och 

violin var deras huvudinstrument. De kunde även ha studerat musik ett eller flera 

förberedande år på till exempel folkhögskola/universitetskurs där de spelat fiol på heltid. De 
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hade erfarenhet av tidigare eller nuvarande smärt- eller skadeproblematik.  

Inklusionskriterier: Musikstudent, specifikt violinist där både fiol och viola räknas, ålder 18-

30 år, nuvarande eller tidigare smärt- eller skadeproblematik och studier på 

universitet/högskola under minst ett års tid.  

Exklusionskriterier: Smärt- och skadefri musikstudent eller student som hade annan skada 

uppkommen av andra faktorer än fiolspel. Exempelvis kunde de ha smärta/skada efter ett 

traumatiskt fall, idrotts/träningsrelaterad smärta/skada eller ledsjukdom så som reumatisk 

artrit.  

2.2 Datainsamlingsmetod/er  
	  
Datainsamlingen genomfördes under höstterminen 2018 via semistrukturerade intervjuer. 

Dessa skedde genom videosamtal som samtidigt spelades in via författarens mobiltelefon. 

Möjligheten att kunna träffa studenterna där de studerade fanns ej, då de var geografiskt 

spridda i Sverige. Oftast fungerade det bra att intervjua via en dator men ibland uppstod 

tekniska problem med att höra intervjufrågan. Intervjuaren fick då ställa om frågan. Intervjun 

utfördes med en student i taget och endast författaren och informanten var närvarande. Enligt 

intervjuguiden författaren sammanställt (se bilaga 1) ställdes frågor till informanten med 

utrymme för följd- och fördjupningsfrågor. Bakgrundsinformation om nuvarande smärt- och 

skadeproblematik, ålder, antal förberedande samt universitetsår och antal spelår efterfrågades 

i början av intervjun (se bilaga 2). Intervjuerna tog mellan 20 till 30 minuter att genomföra.  

2.3 Genomförande  
	  
Författaren satte ihop en annons för studien genom en sammanfattning av uppsatsens syfte 

som även inkluderade frågor till den potentiella kandidaten att svara på vid intresse. Frågorna 

var ställda på så sätt att om man svarade ja på dem alla var man en möjlig kandidat (se bilaga 

3). Annonsen skickades sedan ut via en social-media-grupp som heter ”svensk folkmusik” 

med uppmaning om att ta direkt kontakt med författaren vid intresse för deltagande i studien. 

Flertalet personer var intresserade och kontaktade författaren, och några som ej kunde delta 

själva rekommenderade personer de trodde var möjliga kandidater. Totalt tio personer som 

kontaktade författaren via denna annons. De rekommenderade personerna kontaktades direkt 

av författaren. De som var intresserade av att delta i studien kunde ställa ytterligare frågor och 

få svar via textmeddelande (se bilaga 4). Om inklusions- och exklusionskriterierna var 
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uppfyllda och den tillfrågade givit sitt skriftliga samtycke till deltagande i studien bestämdes 

ett möte för intervjun. I början av intervjun klargjordes ännu en gång att det var helt frivilligt 

att delta och kandidaten fick återigen ge sitt godkännande att delta, men då muntligt.  

2.4 Databearbetning  
	  
Intervjuerna transkriberades av författaren i takt med att intervjuerna genomfördes och pauser, 

felsägningar, hostningar, nysningar och skratt togs bort. Processen fortsatte sedan med en 

innehållsanalys, som är en standardiserad metod för att analysera och kategorisera citat och 

textmassa från transkriberade intervjuer (20). Analysen började med att undersökaren läste 

igenom de transkriberade texterna för att få en helhetsbild av innehållet (19). Efter det togs 

meningsbärande enheter (20) fram vilket innebar all typ av text som berörde 

frågeställningarna och som var relevanta för studien. Dessa sammanfattades sedan till 

kondenserade meningsbärande enheter, vilka hade samma kärninnehåll. Enheterna genomgick 

sedan en abstraktion vilket innebar att författaren tolkade om informationen till koder som 

sedan kategoriserades och subkategoriserades (20), exempel på detta ses i tabell 1 nedan. 

Kategorier och subkategorier är en nyckeldel i en kvalitativ studie (20) och skall bilda det 

manifesta, klart framträdande, innehållet i texten. Innehållet skall alltså vara tydligt 

identifierbart, inte ha någon underliggande mening och det ska endast passa in i en enskild 

kategori (20). Med dessa kriterier gick författaren igenom de olika koderna och 

kategoriserade dem. Detta gjordes genom att koderna skrevs ut på papper och klipptes ut till 

enskilda enheter som författaren sedan delade in i olika högar utefter likheter. Efter det 

jämfördes de olika högarna för att få fram likheter dem emellan vilket skapade 

subkategorierna. När författaren fastställt subkategorierna delades de in i ytterligare högar 

utefter dess likheter och skillnader. Då analysen av data skett med en explorativ ansats kom 

de skapade koderna, kategorierna, subkategorier samt teman att användas för att undersöka 

och få fram information om musikernas upplevelser av smärtor/skador, upplevelser om 

behandlingar/möjlighet till behandlingar samt underlättande och försvårande faktorer både i 

spel samt i vardagen.  

 

 

 

 



	   10	  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag har bytt fiollärare, 
och den nya läraren 
är väldigt mycket mer 
på mig under 
lektionstid att tänka 
på hållningen och 
göra rätt från början 
och så. Hon har 
väldigt mycket 
ergonomitänk i allt 
vilket indirekt hjälper 
mig att förbättra saker 
då jag lyder vad hon 
säger 

Min nya lärare är 
väldigt noga med 
att tänka på 
hållningen och att 
man ska göra rätt 
från början och 
hon har mycket 
ergonomitänk. 

Lärare med god 

ergonomikunskap 

God 
kunskap hos 
musikläraren 
 

Underlättande 

faktorer för 

spel 

 

2.5 Etiska överväganden  
	  
Information gavs först skriftligt om vad studien handlade om och hur datainsamlingen skulle 

ske samt hur personuppgifter och information som delgavs skulle behandlas. Deltagandet var 

frivilligt och kunde när som helst avbrytas av den deltagande. Information gavs ut innan 

intervjuns början och godkändes muntligt av den deltagande. Konfidentialitet rådde under 

intervjuerna vilket framfördes till den deltagande. Vidare förklarades att inga uppgifter om 

den intervjuade skulle spridas och den intervjuade skulle inte heller kunna identifieras i 

uppsatsen. Som ansvarig för studien gavs mina kontaktuppgifter ut till de deltagande, så att de 

skulle kunna ställa eventuella frågor. Efter intervjun fördes materialet från inspelningarna 

över till författarens dator som är lösenords-skyddad. Dessutom kodades varje intervju med 

en siffra för att säkerhetsställa konfidentialiteten. Vid avslutad studie kommer all data att 

raderas från författarens dator. Riskerna med studien ansågs som obefintliga då det var 

frivilligt deltagande och ingen persondata efterfrågades, samt att inga frågor som kunde anses 

stötande ställdes under intervjuerna. Nyttan med studien var att få ta del av violiniststudenters 

upplevelser och erfarenheter av smärtor/skador och förstå vad de använder sig av för typer av 

behandlingar och vad de anser är underlättande och försvårande faktorer för sitt spelande.  
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3. RESULTAT 
	  
3.1 Bakgrundsinformation om studenterna 
	  
Fem violiniststudenter från två olika universitet inkluderades. Åldern på informanterna var 

från 21 till 26 år. Den student som studerat kortast tid hade studerat ett år på högskola och var 

inne på sitt första år på universitetet och den som studerat flest år var inne på sitt sjätte år. Se 

tabell 2 för utförlig information om studenterna.  

Tabell 2. Information om studenterna 

Student Ålder Antal år hen 

spelat fiol 

Förberedande 

högskoleår  

Universitetsår Instrument 

1 25 år 15 år Inget Genomför sitt 

femte år 

Fiol 

2 26 år 10 år Ett år Genomför sitt 

första år 

Fiol 

3 21 år 17 år Ett år Genomför sitt 

tredje år 

Fiol 

4 25 år 17 år Två år Genomför sitt 

fjärde år 

Fiol 

5 22 år 15 år Två år Genomför sitt 

andra år 

Fiol 

	  

	  

	  

Vid slutförande analys av data från intervjuerna framkom fem kategorier med tillhörande 

subkategorier som är relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Frågeställningarna 

redovisas nedan först i en tabell med kategorier och subkategorier och därefter beskrivs det i 

löpande text med tillhörande kondenserade meningsbärande enheter.  
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Tabell 3. Översikt över kategorier och subkategorier   

Kategori Subkategori 

Konsekvenser av smärta och skada vid 
spel 

Minskad muskulär uthållighet 
Försämrad teknik 
Hindrar fiolspel 

Smärtans påverkan i vardagen Vardagsaktivitet blir påverkad 
Socialt 
Smärtan hindrar fysisk träning 
Svårt att slappna av i hemmet 

Underlättande faktorer för spel Glädje för spel/musik 
God kunskap hos musikläraren 
Anpassad speltid  
Ergonomi 
Fysisk träning 
Coping 

Försvårande faktorer för spel Utebliven fysisk träning  
Inga pauser vid fiolspel 
Tid på dagen 
Instrumentets utformning 
Höga krav 
Fokus 
Ignorans av smärtan 

Upplevelser av behandling 
 

Tilltro till behandling 
Ogynnsam behandling 

  

3.2 Konsekvenser av smärta och skada vid spel 

	  
Minskad muskulär uthållighet 

Uthålligheten för att klara av sina lektioner minskade på grund av smärt- och 

spänningsproblematik. ”På grund av min problematik i handleden kan jag inte böja den 

ordentligt. Det gör att jag får spänningar i hela armen och jag blir mindre uthållig” (4).  

 

Försämrad teknik 

Smärtan hindrade studenterna från att spela med god teknik. ”När jag får ont i handleden 

måste jag fuskamed tekniken för att kunna fortsätta spela” (4). Uppkomna spänningar vid 

övning påverkade också tekniken negativt. ”När jag övar länge får jag spänningar vilket gör 

att allt bara blir sämre” (1).  
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Hindrar fiolspel 

Smärtproblematiken orsakade även att studenten behövde lämna lektionen och inte kunde 

fullfölja sin övning. ”När jag har väldigt ont måste jag gå ifrån lektionen” (5).  

 

3.3 Smärtans påverkan i vardagen 

 

Vardagsaktivitet blir påverkad 

Smärtproblematiken kunde visa sig i vardagen också och påverka till exempel 

bilkörning. ”Om det är en dålig period kan jag känna av smärta i axlarna vid bilkörning och 

även i handleden vid snabba inbromsningar” (4). Även matlagning var svårt att genomföra i 

vissa fall. ”Jag blir väldigt trött av smärtan och jag orkar inte laga mat” (4).  

 

Socialt 

Studenternas smärt- samt spänningsproblematik påverkade dem vissa dagar så mycket att det 

hindrade deras sociala umgänge. ”När jag har smärta blir jag väldigt trött och det blir svårt 

för mig att umgås med vänner” (4).  

 

Smärtan hindrar fysisk träning 

När smärtan uppstod var det svårt att gå och träna då de inte hade någon ork. ”Det blir en 

negativ spiral när jag har ont och när jag blir trött struntar jag i att träna fast jag känner att 

jag borde det” (4).  

 

Svårt att slappna av i hemmet 

Spänningsproblematiken kunde framkalla huvudvärk och gjorde det svårt att slappna av 

hemma. ” Axlarna spänns och ger mig spänningshuvudvärk vilket gör att jag inte kan 

slappna av, inte ens när jag kommer hem” (4). 	  

 

	  

3.4 Underlättande faktorer för spel 
 

Glädje för spel/musik 

När studenten upplevde stor glädje för sitt spel övertog det smärtupplevelsen. ” När man 

spelar för skojs skull kan jag lätt glömma bort hållning, smärta och hur länge jag spelar” (5).  
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God kunskap hos musikläraren 

Något som framkom under analysen var hur viktig musiklärarens roll var när de spelade. 

Studenterna menade på att det var bra att ha någon som kunde korrigera hållningen och 

påpeka felaktiga mönster och spelteknik. ”Min nya lärare är väldigt noga och är ofta på mig 

under lektionstid med att tänka på hållningen och ha rätt teknik från början” (4). Det visade 

sig även vara av vikt att läraren kunde visa exempel på hur hen själv gör för att undvika 

problem med kroppen vid spel. ” Min fiollärare har samma problematik som mig vilket gör 

att vi kan diskutera förhållningssätt under min enskilda undervisning ” (5).  

 

Anpassad	  speltid	  

Att spela under en begränsad tid var ett bra hjälpmedel för att hindra smärtuppkomsten. En 

student använde sig av alarm på mobilen för att kontrollera att hen inte spelade för lång tid i 

sträck vilket förhindrade uppkomst av spänningar och smärta. ” Nu använder jag mig utav 

timer för att inte spela för länge” (5).  

 

Ergonomi	  

Under spel var det viktigt för studenterna att göra ergonomiska justeringar för att minska 

smärta.” Det är svårt att utföra övningar som hjälper mot smärtan mitt under en lektion så då 

justerar jag sättet jag sitter på istället” (5). Ett sätt att ändra ergonomin var att ha bra stöd så 

som rediga stolar. Detta för att kunna upprätthålla en god kroppshållning. ”Jag har jobbat 

väldigt mycket med min hållning vilket fungerar när jag kan sitta med bra stöd” (5). Att ändra 

stråkteknik och därigenom ändra sin ergonomi under spelets gång fungerade bra för att 

minska uppkommen smärta. ”Jag tar och övar på ett annat sätt och binder samman stråken 

istället” (3).Att använda sig av dynamiskt rörelsemönster beskrev en deltagare som 

underlättande då man arbetar med kroppen och inte emot den för att undvika spänningar eller 

smärta. ” Det är ju inte naturligt att spela fiol men det är viktigt med fria rörelser när man 

spelar och att kroppen inte ska motarbeta det man vill utföra med fiolen” (3).  

 

Fysisk träning	  

Studenterna pratade mycket om fysisk träning i intervjuerna och ansåg att den fysiska 

träningen var en viktig åtgärd för att hantera smärtan. En student ansåg att fysisk träning 

kunde förbättra hens spel. ” Träning kan hjälpa mitt fiolspel” (2). En annan student såg 

träningen som förebyggande och förhindrade uppkomst av smärtproblematik. ” Tränar för att 
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undvika skador och går då gärna till gymmet innan jag går hem för att undvika stelhet och 

förebygga smärta i ryggen” (1). Att träna regelbundet var för en student viktigt för att minska 

sin smärta. ” Jag har börjat träna mer än vad jag gjort förut och på en regelbunden basis och 

har som resultat haft en period där handleden inte gjort ont” (4). Att träna efter det krav som 

ställs på studenten under spel var viktigt.  ” Jag fokuserar specifikt på axlar, armar och bål – 

alltså det som används i mitt spel – för att underlätta” (4).  

 

Coping 

I analysen framkom att studenterna använde sig av egna knep för att hantera sin smärta. De 

kunde exempelvis använda värme på det påverkade området. ”Jag använder mig av värme på 

axlarna i kombination med vila” (4). Användning av liniment/olja kunde hjälpa vid 

smärta. ”Jag har en massageolja med arnika i som jag tycker är väldigt bra och som jag 

masserar mina händer med eller ett annat område om det gör ont” (2). En student använde 

sig av spikmatta för att minska sin smärta efter en dag av spel. ”Jag använder mig av 

spikmatta på kvällarna både för ryggen och för nacken” (4). En annan student beskrev hur en 

kombination av vila och stretch kunde minska smärtan. ”Att kombinera vila med en 

stretchövning hjälper när det blir smärtsamt under dagen” (5). Att ta promenader var ett 

annat sätt att minska smärtan. ” Smärtan och spänningarna kan släppa mycket om jag tar en 

promenad” (4). Att använda sig av mindfullness-övningar kunde hjälpa studenten att 

konkretisera hanteringen av sin smärta. ”Jag använder mig utav mindfullness-övningar och 

har då olika frågeställningar för att hantera smärtan och om det är bra att fortsätta spela 

eller inte” (5).  

 

 

3.5 Försvårande faktorer för spel 

	  

Utebliven fysisk träning  

Något som framkom under analysprocessen var hur utebliven fysisk träning hade en negativ 

inverkan på studentens spel, dvs. hur länge studenten klarade av att spela. ” Ofta blir det åtta 

timmar med fiolen under en dag och det märks tydligt om jag inte startat dagen med 

ryggträning eller stretch då jag klarar att spela färre timmar ” (5).  

 

Inga pauser 

Att spela konstant och inte ta ordentliga pauser resulterade i försämrad spelteknik. ”Jag kör 
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på och tar inga pauser och märker efter ett tag att jag blir trött att spelandet går sämre och 

sämre” (1). 

 

Tid på dagen 

För en student var tiden på dygnet då hen övade en viktig faktor. Att öva tidigt på dagen var 

en försvårande faktor för spel. ”Jag undviker att spela på morgonen då jag känner att 

kroppen inte klarar av det” (2).  

 

Instrumentets utformning 

Själva instrumentets uppbyggnad och tyngd kunde påverka smärtproblematiken negativt. 

Exempelvis gav ett felinställt hakstöd smärta i nacken. ”Hakstödet är inte anpassat till min 

kropp så fick ont i nacken” (2). Även tyngden av stråken påverkade problematiken 

negativt. ”Jag har en tyngre stråke då jag har en fiol som kräver detta och då kan jag få 

kramp i tummen vilket jag kan förbättra genom att byta till en lättare stråke” (2).  

 

Höga krav 

Att studera vid ett universitet ställer stora krav på studenterna och många av dem kände en 

stor stress för att klara av studierna vilket påverkade smärtproblematiken negativt. ”Sen finns 

det andra faktorer som inte har med själva spelandet att göra som påverkar min problematik, 

så som stress” (4). Lektionerna krävde också en hög nivå av spel och det upplevda 

prestationskravet visade sig ha en tydlig påverkan på studenten. ”När jag spelar i 

stråkorkestern är det hög nivå och jag måste prestera bra vilket gör att jag ignorerar 

kroppens signaler” (4). Prestationskrav påverkade även ergonomin då studenten inte 

uppmärksammade den vid gruppspel. ”Jag tänker inte på ergonomin när jag spelar med 

andra” (4). En annan faktor som kunde komplicera spelet för studenten var svårighetsgraden i 

det musikstycke hen spelade. Svårare stycken krävde större fokus och kroppshållningen blev 

lidande. ” När man övar på något svårt och stycket är i fokus tappar jag hållningen” (5). Om 

ett stycke behövde upprepas flera gånger under en längre period kunde detta påverka 

smärtproblematiken. ”Jag märker av smärtan när jag spelar på egen hand och upprepar en 

specifik passage flertalet gånger” (3). Om det var många snabba notvärden som skulle 

arbetas med under en lång stund kunde studenten även då känna av sin smärtproblematik. ” 

Jag känner av smärtan när jag spelar ett stycke med snabba notvärden över en längre tid” 

(3).  
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Fokus 

Under intervjuerna berättade studenterna om hur deras fokus på sitt spelande hade effekt på 

deras smärtproblematik. Fokus på spel kunde alltså tränga undan smärtan just under 

repetitionen. ”Jag känner av smärtan när fokus flyttas från övning till vila”. Studentens fokus 

på att spela bra tog också över tankar på ergonomi och på kroppen. ”Jag lägger fokus på 

musiken och inte på kroppen och min ergonomi när jag spelar” (4). Det konstanta fokus de 

gav sin musik under en lektion kunde också ge ökad spänning i kroppen. ”Under orkester-rep 

sitter man ofta och spänner sig då det är något nytt som sker hela tiden” (1).  

 

Ignorans av smärtan 

Något som visade sig ha gett negativa konsekvenser och ökad smärtproblematik var 

studentens ignorans för den smärta hen hade. En student tänkte att det skulle gå över av sig 

självt och tog inte hjälp för sitt problem. ”Jag ansåg att det inte var så allvarligt att jag 

behövde gå till en läkare eller fysioterapeut och att det skulle gå över av sig självt. Det blev 

bättre under en period men har nu kommit tillbaka” (3). En annan student kände att hen hade 

problem men valde att fortsätta som förut och fick problem, som även påverkade 

vardagen. ”När jag började på folkhögskola började jag få problem med ryggen men gjorde 

ingenting åt det. Sedan när jag började musikhögskolan blev det ännu värre och påverkar 

mig mycket i vardagen” (5).  

 

3.6 Upplevelser av behandling 
 

Tilltro till behandling 

Under analysen kom det fram att flertalet studenter använt/använde sig av en terapeutisk 

behandling för att få bukt med sin smärtproblematik. Detta kunde vara massagebehandling 

som hjälp för deras spänningar och smärta. ” Massage förbättrar min problematik” (1). 

Akupunktur var även en behandling några använt sig av. ”Har använt mig av 

akupunkturbehandling för händerna vilket hjälpte mycket” (2). Fysioterapeutisk behandling 

framkom också som något de använt sig av för att förbättra sin problematik. ” Jag har gått till 

en fysioterapeut för att få hjälp med min handledsproblematik” (4).  

Det framkom dock under analysen att studenterna var osäkra på vilken profession de kunde 

vända sig till för att få hjälp. ”Det är svårt att veta vem man ska lyssna på” (5).  
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Ogynnsam behandling 

De flesta behandlingar studenterna hade fått hade varit ogynnsamma för just deras 

problematik på grund av terapeutens inställning. Några studenter hade upplevt att de inte blev 

förstådda eller kände sig stöttade av vårdpersonal och att föreslagna behandlingar inte var 

anpassade efter deras problematik. ”Jag gick till en fysioterapeut som rådde mig att sluta 

spela” (4). Några studenter hade även erfarit felaktiga behandlingar av sådant de tidigare 

blivit bättre av vilket gjorde att de slutade med den behandlingen. ”Hon som gjorde 

akupunkturen gjorde fel och satte en nål i nerv vilket gav mig smärta i en månads tid och då 

slutade jag med akupunktur” (2).  

 

	  

4. DISKUSSION 
	  
4.1 Resultatsammanfattning 
	  
Det framkom fem kategorier; konsekvenser av smärta och skada vid spel, smärtans påverkan i 

vardagen, underlättande faktorer för spel, försvårande faktorer för spel och upplevelser av 

behandling. Smärtor och skador upplevs som ett stort problem för studenterna och som 

påverkade dem i flera olika aspekter i sitt spel och även i vardagen. Att ha en lärare med god 

kunskap, använda sig utav bra spelteknik och att jobba med sin ergonomi framkom som 

viktigt för studenterna och att de upplevde det som underlättande för deras spel. Fysisk 

träning och olika coping-strategier framkom som ytterligare underlättande faktorer för deras 

spel. Instrumentets utformning och yttre faktorer så som stress och prestationskrav upplevde 

studenterna försämrade deras problematik. Studenterna använde sig i stor utsträckning av 

massage som terapeutisk behandling men några hade vänt sig till en fysioterapeut för hjälp. 

Det framkom även att studenterna upplevt ogynnsamma behandlingar som förvärrat deras 

problematik.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
	  
Konsekvenser av smärta och skada vid spel 
 
Studiens resultat visade på att studenterna upplevde att spela med smärta och/eller skada var 

en del av vardagen och något som uppstår när man spelar fiol. Många av dem var väl 

medvetna om att det sättet man måste hålla en fiol i sig inte är en ergonomisk ställning och 

påverkar kroppen negativt vilket konstaterats i tidigare studier (3, 7, 8). Under intervjuerna 
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diskuterades det hur studenterna ansåg att smärtan/skadan påverkade dem och resultatet var 

att de upplevde minskad muskulär uthållighet och försämrad teknik. För en student kunde det 

bli så pass dåligt att hen behövde lämna lektionen. Dessa konsekvenser av smärta vid fiolspel 

har man sett i tidigare studier (12, 13).  

Smärtans påverkan i vardagen 

Smärtan uppkommen från studenternas fiolspel gav även problem i vardagen. Att kunna spela 

harmoniskt och följa noter är mentalt påfrestande och några av studenterna berättade att de 

ofta kunde känna sig mentalt trötta efter en lektion. För en student var bilkörning och 

matlagning svårt att genomföra på grund av uppkommen trötthet utav smärtan men även att 

den fysiska smärtan från hens handled hindrade dessa aktiviteter. Studenterna upplevde även 

att smärtan hindrade deras sociala umgänge och att det hade en negativ inverkan på dem då de 

kunde känna sig ensamma eller som att de missade en del av sin skolgång. Konsekvenser som 

mental trötthet och nedstämdhet har tidigare studier framhållit som vanliga (1, 13). Att 

smärtan från fiolspel påverkar vardagsaktiviteter samt sociala sammanhang har, enligt 

författarens vetskap, ej påvisats i någon tidigare studie. Detta skulle vara intressant att 

undersöka ytterligare för att få en tydligare bild kring violinisters problematik och vilka 

insatser från vårdens som behövs för att behandla detta.  

Underlättande faktorer för spel 

Subkategorin ”glädje för spel/musik” debatterades huruvida det var en försvårande eller 

underlättande faktor för spel. Under intervjuerna med studenterna framstod glädjen som det 

som hjälpte dem att klara av en repetition eller ett framträdande trots sin smärta och anses 

därför i denna studie som en underlättande faktor. Det skulle vara av intresse att göra 

ytterligare en studie med samma studenter och gå djupare in på denna fråga för att få 

ytterligare förståelse kring hur glädjen för musiken kan ta över smärtan och hur man skulle 

kunna använda detta som ett sätt att hjälpa violinister med sin smärtproblematik. 

Fiollärarens kunskap visade sig i resultatet vara en stor del i hur studenten hanterade sin 

problematik och sitt spelande. Tre utav studenterna hade bytt lärare för att få bättre 

teknikgrund och för att de ville lägga mer fokus på det ergonomiska tänket när de övade. De 

resterande två hade fått träning via sitt program men bara en utav dem hade även fått en 

teoretisk undervisning om träningen. De tre som enbart fick tips och råd från läraren de hade 

under den enskilda lektionen kände att de skulle behöva ytterligare information och att träning 
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gärna fick bli en del utav utbildningen. Så ett samarbete mellan vården och musikhögskolor är 

av intresse att undersöka för att se hur skolorna kan bli bättre på att hjälpa studenterna och om 

möjligt agera som prevention för smärtproblematik.  

Ergonomi var något studenterna upplevde var en nyckel till bra spel och minskad 

smärtproblematik. En sådan enkel sak som att ändra stråkteknik för en stund eller byta 

stol/position på stolen kunde minska uppkommen problematik då studenterna fick ett bättre 

rörelsemönster samt kroppshållning. Att dålig ergonomi är en faktor som påverkar 

smärtproblematiken och även kan vara uppkomsten till smärta hos violinister har man sett i 

tidigare studier (6,7,13) och det är därför inte förvånande att god ergonomi är viktigt för en 

violinist. Man kan argumentera för att ergonomi bör ingå som en del i utbildningen för 

musiker och mer kunskap om hur musikhögskolorna kan inkorporera detta är av intresse att 

utforska i framtiden.  

Fysisk träning visste alla studenterna som intervjuades om att det var bra för att stärka upp 

kroppen, specifikt bål- och ryggmuskulaturen, för att orka spela längre och att förhindra 

uppkomst av smärtproblematiken. Det visade sig att de kunde märka skillnad när de tränade 

regelbundet kontra när de inte gjorde det genom att speltiden förlängdes, att de kunde 

bibehålla en bra teknik under längre tid och inte fick lika ont när de spelade. Detta har man 

sett i en tidigare studie att både generell och specifik träning har hjälpt musiker (9, 18).  

Coping-strategier var även det något som studenterna använde sig av och ansåg var till stor 

hjälp för dem. Deras coping-strategier var varierande och värme, liniment och spikmatta 

visade sig ha god effekt för att minska smärtproblematiken. Att stretcha och ta promenader 

kunde även det minska smärtan. Något annat som kom fram var användning av mindfullness-

övningar som ett sätt att hantera smärtan. Detta hjälpte en student mycket när smärtan 

uppkom och det är av intresse att utforska mindfullness vidare i framtida studier för att se hur 

det skulle kunna inkorporeras i musikstudenternas studier.  

Försvårande faktorer för spel 

Ovan diskuteras att regelbunden fysisk träning hjälpte studenterna så att utebliven fysisk 

träning visade sig ha en negativ inverkan på studentens spel var inte överraskande. Något som 

dock var förvånande var att studenterna var benägna att spela utan pauser trots att de märkt att 

övning under för lång tid påverkade dem negativt. Studenterna, som tidigare beskrivet, var väl 

medvetna om att fiolens position var en stor del i deras problematik vilket man har sett i 
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flertalet studier (7,13,15). Detta kan man tycka studenterna kunde koppla till att regelbundna 

pauser, där man tar ned fiolen och slappnar av, är något som kan hjälpa dem. Det är intressant 

att undersöka om detta är på grund av studentens eget beteende eller om det har med 

lektionernas utformning att göra.  

Något annat som studenterna påpekade hade inverkan på smärtproblematiken var 

instrumentets utformning och tyngd. Det kunde till och med var uppkomsten till ny 

smärtproblematik, vilket en studie tidigare påvisat (15). En ökad kunskap kring inställningar 

av instrument behövs hos studenterna och borde ingå i utbildningen. Utöver det kan 

författaren inte se hur denna försvårande faktor kan uteslutas för studenterna då det kan vara 

svårt att byta instrument på grund av instrumentens kostnad samt att det kan vara svårt att 

ändra instrumentets utformning utan att påverka ljudkvalitén.  

I resultatet framkom det även att höga krav var en faktor som spelade en stor roll i uppkomst 

av smärtproblematik. Det var faktorer som stress, styckets svårighetsgrad och prestationskrav 

som påverkade studenterna negativt vilket tidigare studier påvisat (1,13). Prestationskrav 

resulterade i bortglömd ergonomi och ökad smärta efter avslutad repetition då nivån på 

undervisningen var väldigt hög så att fullt fokus och ansträngning för att hänga med gjorde 

studenterna både spända och ouppmärksamma på sin hållning. Styckets svårighetsgrad 

påverkade även det studentens hållning men kunde även direkt öka smärtan då ett svårt stycke 

med snabba notvärden upprepades flertalet gånger. I en studie ser man ett tydligt samband 

mellan dålig ergonomi, statisk belastning och repetitiva rörelser och ischemisk smärta (14) 

vilket visar på att tidigare nämnda faktorer börs ta i aktning för att hjälpa studenterna att 

minska sin smärtproblematik. Man bör även uppmärksamma studenterna på hur dessa faktorer 

påverkar deras smärtproblematik och spel så en interventionsstudie vore av intresse att utföra 

i framtiden.   

Flera av studenterna hade en tanke eller förhoppning om att deras problematik skulle släppa 

med tiden och att behandlingar så som massage var det bästa för dem. För en student specifikt 

hade det dock inte hjälpt och för hen hade tiden utan rätt behandling och träning förvärrat 

hens smärta och enligt student hade hen även fått ett diskbråck. Man har sett i studier att vid 

fiolspel kan violinistens ryggradskurvatur bli starkt påverkad genom hur de sitter eller står (6, 

7). Det har även framkommit i en studie att olika tryck sätts på ryggraden i sittande ställning 

just på grund utav den asymmetriska hållningen och att de ger ett högre tryck på diskarna hos 

violinister kontra icke-violinister (6, 7, 13). Att studenterna inte sökte hjälp i tid visar på deras 
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okunskap om skaderisken och att det kan bli ökad smärtproblematik vilket tyder på att mer 

kunskap och information om detta område behövs för musikstuderande.  

Upplevelser av behandling 

Studenternas upplevelse av behandlingar var varierande och det framkom att de flesta 

studenterna tog hjälp av en massör för att behandla sin smärta. Akupunkturbehandling var 

även det vanligt bland studenterna. En fysioterapeutisk behandling var helt klart 

underrepresenterade hos studenterna och det verkar som att okunskap om vad man gör hos en 

fysioterapeut finns hos dem men även att studenterna i första hand sökte behandlingar som 

gav direkt påverkan på deras smärtproblematik.  

Som beskrivet ovan tog studenterna sällan hjälp av vården men fysioterapi togs upp som 

något studenterna använt sig av. Men det visade sig att de ofta möttes av en oförstående 

vårdpersonal. Till en student hade fysioterapeuten rekommenderat hen att sluta spela helt, 

vilket inte var ett alternativ alls. Tilliten till att en fysioterapeut skulle kunna hjälpa var även 

väldigt låg hos de andra studenterna och då förklarade dem det som att de hade för lite 

kunskap om vad en fysioterapeut kunde erbjuda dem för hjälp. En student som faktiskt fått 

mycket hjälp av en fysioterapeut var hen som hade fått ett diskbråck. Detta visar tydligt på att 

vanliga problem som det redan finns mycket forskning om är något till exempelvis en 

fysioterapeut kan behandla men då det kommer till att behandla för problematiken från 

fiolspelet är det få violinister som kan få adekvat hjälp.  

4.3 Metoddiskussion 
	  
Frågeställningarna i denna studie syftade till att få fram violiniststudenters upplevelser av att 

spela med smärtor/skador, upplevelser om underlättande och försvårande faktorer för spel 

samt upplevelser om behandlingar/möjlighet till behandlingar. Utefter dessa frågeställningar 

så passade en kvalitativ ansats med en explorativ design med intervju som 

datainsamlingsmetod bäst (19). Intervjuerna utfördes via videosamtal och författaren använde 

sig av en intervjuguide med öppna frågor, vilket gav möjligheten för en stor variation på 

svaren vilket är en styrka för studien. Intervjuguiden användes vid varje samtal för ökad 

trovärdighet och för att se till att frågeställningen blev besvarad samt att alla informanter fick 

liknande frågor. Att intervjuerna gjordes via videosamtal kan ha påverkat informationen då 

man ibland tappade täckningen och intervjun inte fick ett flyt och vissa saker fick frågas om. 

Under vissa intervjuer bidrog den stundvis dåliga kvalitén på telefonsamtalet att författaren 
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fick ställa en fråga igen och kunde då omformulera sig och förtydliga frågan, vilket gav i sin 

tur ett tydligare svar från informanten.  

 

Intervjuerna transkriberades i takt med att intervjuerna gjordes och sedan analyserades de av 

författaren med en innehållsanalys som modell (20). Vid analysen togs meningsbärande 

enheter (20) fram som sedan gick genom en abstraktion där författaren tolkade om 

informationen till koder som sedan kategoriserades och subkategoriserades. Då författaren 

själv spelar fiol underlättade detta förståelsen för vad studenterna berättade. Samtidigt fanns 

en viss risk för minskad objektivitet och att detta påverkat resultatet. I framtida studier bör en 

helt objektiv part vara delaktig i transkriberingen samt under analysprocessen för att öka 

sannolikheten att studien förblir opartisk.  

Resultatet baserades på fem studenter som hade någon form av smärt- eller skadeproblematik 

som uppstått från fiolspel. Från början var syftet att intervjua sex personer och då helst tre 

män och tre kvinnor. Men då endast en man ville delta i studien och då en intervju fick 

uteslutas då det kom fram att personen inte uppfyllde inklusionskriterierna blev resultatet fem 

informanter med olika kön där majoriteten var av kvinnligt kön. Informanterna hade liknande 

problem men olika erfarenheter och upplevelser och det hade varit intressant att undersöka 

om resultatet hade skiljt sig om det var en jämn könsfördelning och om upplevelserna var lika 

för samma kön eller inte.  

4.4 Klinisk betydelse för framtida forskning 
	  
Studien visade att trots liknande problem, nära i ålder och liknande utbildningar hade 

informanterna skilda upplevelser och erfarenheter av att spela med smärta och vad de kunde 

göra för att förbättra sin situation. Det finns flera aspekter som påverkar studentens smärta 

och/eller skada vilket gör det svårt att utesluta att problematiken uppstått enbart utav fiolspel 

och ytterligare forskning behövs. Man behöver även undersöka hur den psykosociala 

upplevelsen påverkar smärtan hos violinisterna. Fiollärarens roll och kunskap var en central 

del hos studenterna och ett möjligt samarbete mellan skola och fysioterapeut är intressant att 

undersöka vidare. Efter genomgång av resultatet ses en stor kunskap hos studenterna och 

deras lärare men en bristande kunskap inom vården. Man kan utläsa av resultatet att 

fysioterapeutens roll verkar vara liten i dagsläget och att violinisterna väljer att använda sig 

mer av en manuell behandlingsform. Tilltron till att man kan få rätt behandling av en 

fysioterapeut var även den väldigt låg vilket uppmärksammades i resultatet. Detta kan 
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sammanfattas med att det behövs mer forskning och att specifikt fysioterapi har stor möjlighet 

att utvecklas och inriktas på detta område.  

 

5. KONKLUSION 
Tidigare studier har påvisat den effekt fiolspel har på kroppen och hur man redan från tidig 

ålder kan se skillnader samt att PRMD är mycket vanligt bland musikerstuderande. Från 

denna studie framkom det att faktorer så som fysisk träning, ergonomi och coping är 

underlättande och hjälper att minska smärtproblematiken, vilket är något som vården kan 

mycket om och kan hjälpa till med. Men då det framkom att studenterna upplevt oförstående 

från vården och att de ej har fått gynnsamma behandlingar utefter den problematik de har 

visar detta på att vården idag ej har kunnat anpassa sin kunskap på denna typ av problematik. 

Vården och inte minst fysioterapeuter har en viktig roll inom detta område men det behövs 

forskas vidare om hur vårdens kunskap kan anpassas till denna problematik så att rätt 

behandling kan ges i framtiden för de musiker som har spelrelaterad smärta/skada.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

1.   Hur ser en skoldag ut för dig? 

2.   Kan du berätta för mig hur din smärt- eller skadeproblematik påverkar ditt 

fiolspelande? 

3.   Hur påverkar det dig utanför skolan? 

4.   Vad tror du har skapat din smärtproblematik?  

5.   Kan du beskriva hur olika situationer påverkat din smärta? 

6.   Hur har du gjort för att minska/förbättra ditt smärttillstånd?  

7.   Vad har du gjort förebyggande för att minska din smärt- eller skadeproblematik? 

8.   Vad har minskat din smärta/skada? 

9.   Vad har förvärrat din smärta/skada? 

 

Möjliga formuleringar i samband med följdfrågor: 

Berätta mer… 

Fortsätta… 

Ok… 

Utveckla… 

Intressant… 
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Bilaga 2 
 

Bakgrundsfrågor 

1.   Hur gammal är du? 

2.   Civilstatus? 

3.   Hur länge har du spelat ditt instrument? 

4.   Vad är din högsta utbildningsnivå?  

5.   Har du spelat något annat instrument innan? 

6.   Hur länge har du läst på nuvarande program? 

7.   Har du tidigare skador/smärtproblematik som inte har varit spelrelaterade? 

8.   Vad gör du på fritiden?  
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Bilaga 3 

 

Annons 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Tove Meyer-Lie och jag letar efter personer som läser till musiker eller 

musiklärare som har fiol eller viola som huvudinstrument för att intervjua för min c-uppsats! 

 

Jag går sista terminen på Fysioterapeutprogrammet i Uppsala och har som mål att påvisa att 

det behövs mer forskning och fokus på musiker inom vården, specifikt inom fysioterapi! Jag 

anser att en musiker är på samma nivå som en idrottare och att man behöver utveckla bättre 

vård för dem som får problem relaterade till sitt spelande! 

 

Så om du har problematik relaterat till ditt spelande, studerar på högskola eller universitet och 

vill bli intervjuad i ca 20-30 minuter så vore jag väldigt tacksam om du hörde av dig till mig! 

 

Hoppas ni tycker detta är intressant och vill hjälpa mig med detta! 
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Bilaga 4 

 

Är du violinist och studerar till musiker eller musiklärare med erfarenhet av att arbeta 

trots smärta- och skadeproblematik? 

Hej!  

 

Mitt namn är Tove Meyer-Lie och går termin 6 på fysioterapeutprogrammet i Uppsala där jag 

nu, som en del av min utbildning, skriver min C-uppsats. Den ska handla om professionella 

violinisters upplevelser av smärta och därav letar jag nu efter personer att intervjua och vill 

via denna annons få kontakt med dig som är villig att ställa upp!  

 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst, både under och efter, intervjun välja att 

avbryta ditt deltagande utan motivering. Om dina svar matchar de inklusionskriterier som 

finns för studien kommer du kontaktas för bokning av intervjun. Under intervjun råder 

konfidentialitet vilket innebär att ingen data kommer spridas vidare utan delges endast 

författare och handledare under analys av text i syfte för denna C-uppsats. Intervjun beräknas 

ta ca 20 till 30 minuter och kommer utföras av mig och samtalet kommer spelas in för analys 

sedan.  

Frågor  

Spelar du fiol eller viola? Ja Nej 

Läser du andra året eller högre på 

högskola/universitet? 

Ja Nej 

Har du jobbat mer än två år i orkestern? Ja Nej 

Hur gammal är du? 18-20 år 20-25 år 25-30 år 

Har du tidigare eller nuvarande smärtproblematik? Ja Nej 

Har smärtproblematiken uppkommit av ditt 

spelande? 

Ja Nej 

Har du skadat dig genom fall eller liknande som 

orsakat/påverkar din problematik idag? 

Ja Nej 

 

Tove Meyer-Lie, Fysioterapeutstuderande 

tove.meyer.lie@gmail.com 

Telefon: 0766308360 

Handledare: 

Margareta Emtner, leg. Sjukgymnast, Professor 

margareta.emtner@medsci.uu.se 


