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Bakgrund 

 
Hösten 2016 hade jag stora problem med en handled som gjorde ont och 
som hämmade mitt violinspelande väldigt mycket. Jag försökte åtgärda 
smärtan på egen hand genom att ta spelpaus några veckor och äta 
inflammationsdämpande tabletter. Efter några månader insåg jag att jag 
behövde söka professionell hjälp. Efter många turer med besök hos olika 
läkare och röntgenundersökningar konstaterades en svag handled vilken lett 
till överrörlighet i leden, som i sin tur lett till överbelastning.  

 
Jag fick rådet att kontakta den välrenommerade legitimerade sjukgymnasten 
Leoni Ribbing vars specialkompetens är handskador och handrehabilitering. 
Hon har också en examen med specialisering på nacke, axel, armbåge och 
hand. Hon har dessutom arbetat med musiker och är grundligt insatt i den 
speciella problematiken som violinister kan råka ut för. Jag kontaktade 
henne direkt eftersom jag tänkte och kände, att den här kvinnan kan nog 
verkligen hjälpa mig och lära mig det jag behöver för att kunna fortsätta 
spela. Jag blev oerhört glad och lättad över att få en tid hos henne.  
 
Mötet med legitimerad sjukgymnast var ett uppvaknande för mig. Hon 
ställde frågor om hur jag tränade hela kroppen och jag nämnde att jag 
brukade springa och göra lite sit-ups. Hennes svar var då att det är kanske 
bra, men, undrade hon: Hur har du förberett din kropp, rygg, axlar och bål 
för ett liv som violinist?” Och jag hade inget svar, tanken hade helt enkelt 
inte slagit mig. Efter fyra och ett halvt år på Musikhögskolan i Stockholm 
hade jag inte fått någon undervisning i hur min kropp ens ska klara av ett liv 
som musiker.  
 
Jag har under hela min studietid jobbat med kroppen och fiolen. Fokus har 
alltid varit på att bli bättre på att spela och hur jag på olika sätt skulle uppnå 
detta. Det har handlat om att vara avslappnad och att inte spänna sig i 
onödan. Jag har många gånger fått höra att en avslappnad teknik leder till en 
avslappnad ton. Jag har därför lagt ner oändligt mycket övning på att jobba 
med min teknik. Jag har funderat på exakt i vilken vinkel mina fingrar ska 
träffa greppbrädan och hur hårt man ska släppa ner fingrarna mot strängen. 
Varje dag har jag lagt ner tid på att öva skalor och jobba för att få fram en så 
vacker ton som möjligt. Men oavsett hur avslappnad du är, är det krävande 
och oerhört statiskt att spela. Det är omöjligt att komma ifrån det faktum att 
du måste hålla upp en fiol med vänster arm och föra stråken upp och ner på 
strängen med höger arm. Det är ju det allt handlar om, en ganska onaturlig 
position för kroppen.  
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En kort övningspaus gör mycket för kroppen, för att inte tala om en löptur? 
Det är ju faktiskt bra för både kropp och knopp. Men problemet är att det 
inte är särskilt uppbyggande i övrigt för dina trötta axlar. Dina ömmande 
fingrar. Din överansträngda handled. Frågan utifrån detta är, hur skapar man 
de bästa förutsättningarna för att kroppen inte ska slitas ut av övandet? 

 
Enligt min violinlärare Per Enoksson som är konsertmästare i 
Göteborgsymfonikerna så har majoriteten av stråkmusiker någon form av 
problem med axlar, handleder eller fingrar. Dessa problem tycks ingå i  livet 
som musiker. De flesta stråkmusiker får därför gå i pension tidigare. Frågan 
är om detta är ett måste, eller kan det förebyggas genom att kroppen byggs 
upp tidigt i vuxenlivet? Kan kunskap om vilka delar av kroppen som 
behöver stärkas och tränas upp bidra till att kroppen kan hålla hela 
yrkeslivet och även därefter? Det är intressant och något jag vill undersöka!  
 

Faktadel  

En systematisk undersökning tycks visa att förekomsten av 
muskuloskeletala klagomål hos professionella musiker under en 
tolvmånadersperiod varierade mellan 41 procent till 93 procent.1 I en annan 
studie gjord på en internationell konferens för symfoniorkester- och 
operaorkestermusiker var det 70 procent av kvinnorna och 52 procent av 
männen som hade muskuloskeletala spelrelaterade åkommor. Det vanligaste 
problemet är överansträngning vilket innebär att man spelar förbi punkten 
av muskelutmattning. Den största orsaken till detta är de konstanta 
monotona upprepningarna under de intensiva övningspassen. Andra 
riskfaktorer för violinister är dålig hållning, trötthet, överdriven 
fingervinkling, utökning i övningstid och kvinnlig anatomi. 
Muskuloskeletala tillstånd gör att vävnaderna blir stressade bortom deras 
anatomiska och fysiologiska gränser och över 50 procent av professionella 
musiker överanvänder sin kropp vilket leder till smärta.2  
 
Studier av kroppens arbetsställningar framhålls som viktiga i 
musikergonomisk forskning. Det betonas att belastningsbesvär inte ska 
accepteras av musiker. En studie av musiker i en symfoniorkester visade på 
att ett ingripande med förebyggande övningar ledde till en förbättring av 

 
1Nygaard Andersen. Lotte, et al. Comparing the Impact of Specific Strength 
Training vs General Fitness Training on Professional Symphony Orchestra 
Musicians. 2017. 
2 Sheibani-Rad, Shahin, et al. Hand disorders in musicians - The 
orthopaedic surgeon’s role. 2013. 
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musikernas fysiska välbefinnande samt minskade de spelrelaterade 
muskuloskeletala åkommorna.3 
 
För att preventivt arbete ska bli av värde för en musiker, måste det finnas en 
grundläggande förståelse hos utövaren av vad det tillför. Många musiker 
tycks vara kritiskt inställda till preventiva åtgärder, därmed är (med all rätt) 
vikten av individuellt engagemang av fundamental betydelse. 4  
Kaladjev gör här en distinktion mellan tidsperspektivet vad gäller vilka 
åtgärder som vanligtvis rekommenderas. På individnivå nämner han inom 
det korta perspektivet vikten av pauser, vila, uppvärmning, salvor vid 
inflammation, m.m. Men i ett längre perspektiv handlar det om 
förebyggande åtgärder t.ex. motion, avslappningsträning, arbete med 
spelteknik, samt muskelfunktionsträning. Det är de sistnämnda områdena 
inom det längre perspektivet som jag fördjupat mig mer i. En avgörande 
aspekt tycks vara att det finns en förståelse för att grundläggande kunskap 
om kroppsställningar är viktig och betydelsefull, samt att den, vid behov, 
ska gå före diskussionen om specifika ställningar för ett specifikt 
instrument. Att hitta en hållning som är idealisk är väldigt svårt, då 
violinspel kräver en asymmetrisk hållning. 5”Icke-idealiska” hållningar 
kräver högre nivåer av muskelaktivering för att musikern ska kunna hålla 
uppe instrumentet. Därmed kan det ge en ökad belastning och stress i de 
neuromuskuloskeletala strukturerna, vilket i sin tur leder till tidigare 
muskeltrötthet och överdriven anspänning för musklerna. Detta leder till en 
högre risk att utveckla prestationsrelaterade muskuloskeletala störningar.6 
Förebyggande av spelrelaterade muskuloskeletala åkommor innefattar 
identifikation av både inre (t.ex. musikerstyrka och flexibilitet) och yttre 
faktorer (t.ex. hållningen när man spelar) och faktorer som spelar in i 
samspelet mellan musiker, dennes instrument och spelmiljö. (t.ex. vila, 
raster eller timmar av övning)7 
 
 
  

 
3 Nygaard Andersen. Lotte, et al. Comparing the Impact of Specific Strength 
Training vs General Fitness Training on Professional Symphony Orchestra 
Musicians. 2017. 
4 Kaladjev, Stojan. Ergonomi i musikutbildningen, Ergonomiska och 
kognitiva aspekter på instrumentalspel. 2000. sid. 291. 
5 Foxman, Irina, Burgel, Barbara. Musician Health and Safety: Preventing 
Playing-Related Musculoskeletal Disorders. 2016. 
6 Chan, Cliffton och Ackerman, Bronwen. Evidence-informed physical 
therapy management of performance-related musculoskeletal disorders in 
musicians 2014. Refererar Magnusson, M. Pope, M. 1998. 
7 Foxman, Irina, et.al. Musician Health and Safety: Preventing Playing-
Related Musculoskeletal Disorders. 2016. 
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Stående övningsposition: 
 
Det finns mängder av olika sätt att stå på och varierande ställningar kräver 
olika mycket energi. En extrem givaktställning kräver ca 20 procent mer 
energi än ett avslappnat normalt tillstånd.8 En bra hållning vid stående 
innebär att försöka vara så lång som möjligt, d.v.s. sträcka på kroppen; 
slappna av i axlarna och andas normalt. Ett enkelt sätt att få en rakare 
hållning utan ökad ansträngning är att lyfta bröstkorgen något, utan att för 
den skull tvinga axlarna bakåt, som en militär. Detta då en överdriven 
hållning kan leda till att andra muskler spänns. Det finns en bra övning för 
att öppna upp bröstkorgen: Personen sträcker armarna rakt över huvudet och 
gör en ”high five” med sig själv. Sedan låter hen armarna långsamt falla 
längs sidorna som om hen målade en stor boll. Under hela övningen ska 
handflatorna vara riktade utåt. Genom denna position, d.v.s. med armarna 
längs med kroppen har bröstkorgen öppnats upp och axlarna kommit i en 
bra position. 
 
Om det upplevda problemet är att ryggen böjs in för mycket, det vill säga att 
magen låses framåt, är det bra att fokusera på att dra in magen. Men det få 
inte bli överdrivet åt andra hållet, så att höfterna vinklas under överkroppen. 
Det gäller med andra ord att hitta balansen utan att låsa kroppen i ett statiskt 
läge. Anledningen till att många violinister gärna står i denna 
specialställning, med knäna kraftigt sträckta och höfterna framskjutna 
maximalt, är för att denna ställning kräver ca tio procent mindre energi. 
Denna ställning är dock inte speciellt bra eftersom violinisten då ”hänger i 
ligamenten”. Kroppens ligament är inte till för att hängas i utan ska i första 
hand hindra extrema rörelseutslag.9 En korrekt hållning är enligt 
forskningen en kroppsposition som belastar lederna på ett säkert sätt, hjälper 
till att spara energi och ändå möjliggör rörelsefrihet.10 
 
En följd av detta är att du måste vara fri att kunna röra dig och ändå stå 
stadigt. Om en violinist känner sig trygg i den egna kroppen, får hen en 
annan känsla av närvaro. En violinists grund är fötterna och det krävs en 
medvetenhet om detta faktum samt att tyngdpunkten inte är hälen. Enligt 
violinlärare U. Magnusson är en enkel övning för att hitta rätt ”grund” att 
ställa sig på tå och sen sakta sänka ner kroppen och stå stilla. En erfarenhet 
från denna övning är att om en violinist står som ”vanligt” och violinläraren 
knuffar till violinisten kommer hen att tappa balansen. Efter att ha gjort 
ovanstående övning är skillnaden stor om någon knuffar till violinisten.  

 

 
8 Sönne, Bo. Tillämpad anatomi, Rörelseapparaten. 1975. sid. 17. 
9 Sönne, Bo. Tillämpad anatomi, Rörelseapparaten. 1975.  
10 Chan, Cliffton, et. al. Evidence-informed physical therapy management of 
performance-related musculoskeletal disorders in musicians. 2014. 
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Jag har studerat många violinister och sett att flertalet utvecklar en viss 
hållning i stående position. De lutar kroppen bakåt och så lutar hen huvudet 
framåt i ett försök att balansera kroppen - ett exempel på att personen 
”hänger i ligamenten” samt att tyngden är på hälarna. Detta är en hållning 
som kan leda till smärta på flera ställen i nacke och rygg. En enkel övning 
för att korrigera en sådan hållning är att violinisten placera en fot på en stol 
eller bok framför sig. Då får man tyngdpunkten till rätt läge och nackens 
hållning ändras.11 
 
Nästa kroppsdel att fokusera på är att knälederna låses samt att fötterna 
placeras parallellt. Denna ställning kan ge en känsla av kobenthet eftersom 
det är en ovan hållning. Violinister är vana vid att stå och spänna sig 
(egentligen hänga i ligamenten) i princip hela tiden. Detta innebär lite 
motsägelsefullt, att i början kan denna hållning kännas tröttande. Men 
faktum är att när en violinist har hittat en god balans, behöver hen anstränga 
musklerna väldigt lite för att bibehålla en god position. Detta leder till att 
många små krämpor och spänningar kan släppa endast tack vare att tänka på 
detta. 
 
Sittande övningsposition:  
 
Att sitta innebär en stor påfrestning för rygg och nacke. Den store 
välrenommerade professorn A. Nachemson har haft stort inflytande på 
forskning vad gäller nacke och rygg. Hans forskning visar bl.a. att sitta eller 
stå framåtböjd orsakar ungefär 50 procent mer spänning för nedre delen av 
ryggen än när en person står upprätt.12 Detta visar att människor som sitter 
många timmar per dag eller behöver luta sig mycket framåt belastar nedre 
delen av ryggen mycket mer än de som har möjlighet att stå och gå runt på 
sin arbetsplats. En violinist i en orkester sitter ner och lutar sig dessutom 
ofta framåt för att spela aktivt och se noterna, med andra ord en ställning 
som belastar den nedre delen av ryggen.  
 
Violinister kan lära sig mycket genom att titta på barn. Barn har instinktivt 
ett mycket mer naturligt rörelsemönster. Barn sitter sällan, det är något de 
får lära sig att göra för att äta färdigt o.s.v. Även om de blir tränade i skolan, 
hemma och i bilen att sitta så gör de saker naturligt för att återhämta sig från 
det stillasittandet. De lägger sig gärna på golvet och tittar på TV. Gärna med 
en kudde under överkroppen för att ta bort vikt från armbågarna men ryggen 
är fortfarande böjd - en väldigt effektiv vilo- och avlastningsposition för 
kroppen och ryggen.  
 
När barn efterhand får lära sig att sitta upp kommer de på nya sätt att 
avlasta. De lutar sig fram över bordet på armbågar och händer när de läser 

 
11 Paull, Barbara och Harrison, Christine. The Athletic musician. 1997. 
12 Paull, Barbara, et.al. The Athletic musician. 1997. 
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och lutar sig bakåt när de lyssnar. Båda positionerna är bra positioner för att 
avlasta nacke och rygg. Ett tips av sjukgymnast är att använda fiollådan – 
som en violinist alltid har med sig när hen spelar - och vid orkesterpauser -  
lägga den i knät och hänga över den, då korta pauser som dessa gör stor 
skillnad. Men om möjligheten finns är det att föredra att härma barn som 
tittar på tv, det vill säga att violinisten lägger sig ner på mage och stöder sig 
på underarmarna. Denna hållning är långt ifrån ny, till och med i antikens 
Rom låg deltagarna till bords och pratade under långa fester. Men en viktig 
tanke är ändå att härma barn lite mer, även för oss musiker. Försök att sitta 
så lite så möjligt, gå mer, stå och spela om möjligheten finns och ligg ner för 
att vila och läsa13.  
 
Hur är det då bäst att sitta och spela?  
Den bästa ställningen när en violinist sitter ner och spelar är enligt forskning 
att knäna ska vara lägre än dina höfter, en bra tumregel. För att detta ska 
vara möjligt bör stolen vara utformad så att den är högre bak än fram, det 
vill säga lutad. Stolsitsen ska dessutom vara högre än knäskålarna när 
violinisten står bredvid den. Om stolen är platt kan violinisten använda en 
kudde för att komma upp lite, eller så kan hen sitta långt ut på kanten så att 
benen hamnar i rätt vinkel. Exakt vilken vinkel som är rätt är personlig och 
beror på hur flexibel ryggrad personen har, samt hur mycket hen svankar. 
Värt att notera är att stolsryggen har väldigt liten betydelse - för en violinist 
är enda användningsområdet att den kan användas för att luta sig mot i 
pauser - i övrigt fyller ryggstödet ingen funktion. En vadderad stolsits kan 
vara att föredra om violinisten får ont av en hård stol, men viss försiktighet 
krävs, detta då risken finns att om det blir för mjukt vill violinisten gärna 
sjunka ner för mycket vilket hämmar rörelsefriheten.14  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
13 Paull, Barbara, et.al. The Athletic musician. 1997. 
14 Paull, Barbara, et.al. The Athletic musician. 1997. 



8 

Syfte 

I mitt masterarbete kommer jag utgå från mig själv och mina problem. 
Eftersom jag främst har haft problem med min handled så kommer det vara 
ett tydligt fokus och delmål - att bli smärtfri och frisk. Men mitt långsiktiga 
mål är att bli stark i kroppen och i de musklerna som krävs för att klara 
långa övningspass och repetitioner. Jag vill analysera vilka muskler jag 
använder när jag övar och hur jag bäst kan styrka upp dem.  
 
Fågeställningar 

- Vilka ergonomiska faror finns det för en violinist, och hur kan de 
förebyggas? 

- Hur kan man på ett enkelt sätt bygga upp musklerna som krävs för att 
orka spela en hel dag? 

- Måste man sluta öva helt för att läka en ömmande handled eller kan en 
överansträngd handled sluta göra ont med rätt träning? 
 
 

 

Metod  

Val av metod 
 
Den första delen av mitt arbete har fokus på mig och min handled. Jag 
behövde ta reda på om jag kunde bli professionell violinst. Hade jag 
överansträngt handleden bortom räddning? Behövde jag ta en paus från 
skolan? Jag besökte sjukgymnast regelbundet för att ställa mina frågor om 
min handled och få/göra övningar för armar och kropp både hemma och på 
gymmet. Jag förde sedan loggbok över mina besök. Det var väldigt viktigt 
att jag fick en personlig analys och övningar utformade efter min kropp och 
mina behov. Därför har valde jag att ta hjälp av sjukgymnast L. Ribbing. 
Hon är en stor källa till kunskap eftersom hon är erfaren och otroligt kunnig 
inom just det här området med specialkompetens handskador och 
handrehabilitering.  
 
Nästa aspekt var att lära mig mer om ergonomi för violin. Att arbeta mer 
med min spelteknik och ergonomi. Allmän ergonomikunskap, inte bara med 
fokus på violinen, om hur man ska stå och sitta, var också viktigt. Därför har 
de böcker och artiklar jag läst om ämnet varit till stor hjälp i hur jag har 
övat. Att sedan även få en utomståendes ögon på min violinhållning var 
också betydelsefullt. Jag  besökte violinlärare Ulla Magnusson som arbetat 
26 år på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för att kunna få en 
utomståendes perspektiv på min hållning. Hon kunde hjälpa mig med 
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hållningen både stående och sittande. Efter att ha träffat henne kunde jag 
sedan analysera mig själv bättre, när jag studerade filmer när jag övar violin. 
Att få intryck från så många håll som möjligt har varit viktigt när jag övat 
varje dag. Min violinlärare Per Enoksson har också varit till stor hjälp vad 
gäller violintekniken och att den ska fungera. Man kan inte ändra tekniken 
hursomhelst själv utan att det ska märkas på tonen.  
För att jag konkret skulle kunna se ett eventuellt resultat filmade jag mig när 
jag övade violin i början av denna resan. (Efter att jag träffat sjukgymnast 
och fått klartecken att jag kunde öva.) Jag filmade även vid konserttillfällen 
i slutet och analysera detta för att se om man kan se någon skillnad.  
 

Utförande 
 
Dagbok över besök hos sjukgymnast:  
 
6.12.2016 Jag får berätta om min tuffa termin. Hur jag försökt spela och fått 
ont. Hur jag har vilat i veckor och inte blivit bättre. Sjukgymnasten 
konstaterar en överrörlighet och vi testar i vilka lägen handleden gör ont. 
Hon berättar att hon inte tror att man ska sluta att spela helt utan att det är 
viktigt att jag håller igång i vardagen och med fiolen. Vi bestämmer att jag 
den första veckan får spela 20 min på förmiddagen och 20 minuter på 
eftermiddagen. Fortsättningsvis får jag visa för sjukgymnasten hur min 
handställning är när jag spelar.  

 
Jag har med min fiol för att det ska gå att analysera på riktigt i vilka 
extremlägen som handen måste befinna sig i för en violinist. Det är ganska 
tydligt att det är främst i stråkväxlingen vid froschen som handen är som 
mest böjd i ett extremläge. Jag ska därför försöka anpassa min teknik i den 
mån det går när jag fortsättningsvis övar. En svår uppgift men bra att ha i 
medvetandet. Jag får i hemläxa att lyfta allt med två händer. Jag har under 
de månader av smärta i höger handled börjat använda vänster hand och arm 
mer. Ett naturligt steg när man har ont. Tvåfattsgrepp är det bästa så att 
handen ska börja aktiveras igen i vardagen naturligt. 
 
Jag får också som träning att klämma handen runt något mjukt i 5 sekunder 
och sedan slappna av. Detta upprepas 3 gånger, en liten övning för att börja 
aktivera musklerna i handen. Jag ska sova med handledsskydd. När jag 
annars sover är mina händer helt avslappnade så att de hamnar i extremläge 
och det är helt onödigt. Sjukgymnastens teori är att det är därför jag ibland 
vaknar på nätterna av smärta i handleden. Men när jag är vaken måste jag 
vara utan handledsskydd för att handleden ska få en chans att bli stark. 
 
13.12.2016. Under vårt första möte hann sjukgymnasten inte med så mycket 
mer än att konstatera vad som var fel och vad vi har för utgångsläge. Så 
inför detta möte har jag med mig gummiband för att vi ska kunna sätta 
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igång med övningar för att bygga upp bra muskler. Fokus ligger på övningar 
som inte anstränger handleden för mycket men ändå bygger upp axlar, 
armar och rygg. I mitt fall innebär det att övningar där handflatorna är mot 
varandra är bra men jag ska undvika övningar när handflatorna är mot 
golvet. Till en början görs övningarna 1x10 per dag.  
Viktigt är att jag tränar båda armarna lika mycket så att jag ska bli 
jämnstark. 
 
Övningar, gummiband med låg fästpunkt:  
 
- Ansiktet mot fästpunkt- dra armarna rakt bakåt. Fokusera på att dra ihop 
skulderbladen och tänkt på handledens ställning. Stabila, raka handflator 
mot varandra.  
- Ansiktet mot fästpunkt - rodd. Fokusera på att dra ihop skulderbladen och 
ut med armbågarna  
- Ansiktet mot fästpunkt, gångstående - böj armbågen. Handflatorna framåt.  
 

Övningar med gummiband med fästpunkt i armbågshöjd:  
 
- Stå med sidan mot fästpunkten - Rotera överarmen utåt, 90 grader i 
armbågen. Tänk på att fixera armbågen i midjan och ha en stabil handled. 
Kontrollerad rörelse. 
- Stå med sidan mot fästpunkten - Rotera överarmen inåt, 90 grader i 
armbågen. Tänk på att fixera armbågen i midjan och ha en stabil handled. 
Kontrollerad rörelse.  

 
Övningar med gummiband med hög fästpunkt:  
 
- Lägg bandet ovanpå en dörr, dra armbågarna mot midjan. Dra ihop 
skulderbladen. Dra inte längre än till höfterna med händerna. 
 
Avslutningsvis är det viktigt att sträcka ut axel/rygg. Knäpp därför 
händerna, vänd handflatorna framåt och sträck fram armarna. Håll i 30 
sekunder.  
Knäpp händerna med knogarna framåt och sträck ut och håll 30 sekunder.  
Vi bestämmer att denna vecka ska jag utöka och öva violin 2x30 minuter 
per dag. En gång på förmiddag och en på eftermiddag.  
 
 
21.12.2016. Den här gången träffas jag och sjukgymnasten i gymmet. För 
mig är det nyttigt och viktigt med riktigt tydliga genomgångar av 
maskinerna. Så att man vet att man använder maskinerna rätt och vet att rätt 
muskler jobbar. Viktigt för mig att ha med i bakhuvudet är att övningar med 
handflatorna mot varandra är bra för mig. Men övningar där handleden 
måste jobba med handflator ner eller upp är för ansträngande. Det är också 
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bra att tänka på i vardagen. Så att jag vet att t.ex diska inte är så optimalt, 
eller vispa i en bunke. Då är handen i extremläge och jag anstränger den i 
onödan på ett sätt som inte styrker upp handleden. Men jag kan åka skidor, 
då är handlederna i en bra ställning som jag klarar av.  
 

Övningarna jag ska göra på gym med hjälp av maskiner:  
 
-Sittande rodd med ”skidfattning” 2x10 repetitioner 5kg belastning. 
-Vertikala drag med tvåhandsfattning. (dra armbågarna mot midjan, dra ihop 
skulderbladen, sakta upp) 2x10 repetitioner 10 kg belastning.  
-Dragapparat i midjehöjd 2x10 av  

a) In mot magen, fixerad armbåge i midjan, 2 kg belastning  

b) Utåt mot sidan, fixerad armbåge i midjan, 1 kg belastning 

-Pec deco maskin  

c) ryggen mot apparat- för armarna framåt 2x10 

d) ansiktet mot apparat- för armarna utåt 2x10 

-Armhävning i knäfyrfota mot en stepbräda 10 ggr  
 
Att göra armhävningar är en väldigt bra styrketräning. Men jag är långt ifrån 
att kunna ha så stor del av tyngden från min kropp på handleden. Därför 
börjar vi med den här varianten knäfyrfota. Men målet är att kunna göra 
riktiga armhävningar i framtiden eftersom den övningen är bra för många 
delar jag behöver. Armhävningar tränar axlar, hela bröstmuskulaturen och 
tricepsmuskeln på baksidan av armarna. Musklerna runt skulderbladen och 
de övre musklerna stabiliseras och även magmusklerna måste aktiveras för 
att kroppen ska kunna hållas rak15. Viktigt att töja bröstmuskeln 30 sekunder 
efter träning utöver de två stretchövningarna jag fick förra gången.  
 
Jag frågade om jag kunde simma som träning men blev avrådd. Det är för 
tungt motstånd än så länge. Violinövning för den här veckan är 40min x2 då 
det går fortsatt bra. Och jag ska göra mina gymövningar 3 ggr/vecka. Vilket 
jag inte gjorde första veckan eftersom jag inte hade tillgång till maskinerna 
under jul och nyår. 
 
Jag är fundersam på om jag ska ta uppehåll en termin. Så jag frågar om råd. 
Hur snabbt kan man gå fram i övningstid? Det är såklart fantastiskt att 
kunna spela 2x30min och klara det, men min utbildning kräver mer. Så vi 

 
15 Søndergaard, Jacob. Gör armhävningar hela dagen. Aktiv Träning. 2010 
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lägger upp en plan. Vi ska gradvis öka. 
 
Övningsplanen för vecka 52. var 30min x3. Vecka 1, 40 min x3. Vi ska bara 
öka övningsmängden om det fungerat bra att öva som vi bestämt veckan 
innan. Det är inte farligt att vara trött i handleden så länge det inte gör ont 
för lång tid efter. En bra tumregel för mig blir att det inte ska göra ont mer 
än en timme efter övning.  

 
11.01.2017. Vi checkar av att alla övningar går som det ska. Jag känner att 
det går framåt. Övningsmängden har inte varit något problem. Och 
gymövningarna går bra att göra enligt plan. Jag har problem med 
armhävningsövningen och då det är en viktig övning bestämmer min 
sjukgymnast att jag ska göra den mot en vägg och med en medicinboll 
istället. Mängden violinspelande för veckan framöver ska vara 4x30min.  
 
21.01.2017. Jag har violinlektion med Per Enoksson för första gången på 
länge och efter en timmes intensivt spel blir jag helt förstörd i handleden. 
Har mer ont än jag haft på länge och det gör ont i en vecka efter. Kan 
knappt spela. Ett stort bakslag. Trots att det känns helt avigt går jag till 
gymmet för att testa göra några övningar. Blir verkligen positivt överraskad 
att jag kan göra alla övningar utan att det gör mer ont. De är verkligen 
anpassade efter min kropp. Men jag är orolig och nedstämd så jag längtar 
efter att träffa min sjukgymnast igen. 

 
01.02.2017. Äntligen träffar jag sjukgymnasten och berättar om min kassa 
vecka. Att jag är rädd för lektionen som jag ska ha imorgon. Hon peppar 
mig och tycker att jag var stark som gick till gymmet fastän jag hade ont och 
inte visste om övningarna skulle gå. Hon säger att bakslag kommer ibland, 
både fysiskt och mentalt. Och jag känner mig genast lugn. Det får ta sin tid, 
det är okej att känna sig nere. Vi gör upp en plan. Jag ska inte spela något 
mer än själva lektionen dagen efter. Direkt efter lektionen ska jag ta på 
handledskyddet med skena så att jag får effektiv vila direkt efter 
ansträngningen och behålla det på någon timme. Jag visar att när jag vinklar 
handen med knogarna mot axeln så gör det väldigt ont. ”Men gör inte så 
då!” Så enkelt och självklart svar. Jag ska inte vara så rädd. Sjukgymnasten 
bestämmer att jag ska stanna på den övningstid jag hade förra veckan med 
violinen och inte öka den. 
 
22.02.2017. Vi firar att planen fungerade! Violinlektionen gick bra och jag 
har inte lika ont som förra träffen. Vi kan fortsätta fokusera på att bygga upp 
kroppen och utöka övningstiden igen. Vi lägger till två benövningar till 
gym-träningsprogrammet. Det är viktigt som paus och för att hela kroppen 
såklart behöver träning.  
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Jag som vill åka på skidresa undrar om jag kan åka längdskidor. Och det går 
bra! Jag har börjat lära känna min handled nu och vet skillnaden på att vara 
trött och på att köra för hårt. Det är naturligt att ha träningsvärk efter att man 
har jobbat. Men för mig som har haft ont så mycket senaste tiden är det lätt 
att blanda ihop smärtorna. Sjukgymnasten har därför sagt att som tumregel 
ska jag inte ha ont mer än en halvtimme efter att jag varit aktiv. Då har jag 
tagit i för mycket och borde fundera på hur jag skulle kunna göra om och 
göra det bättre. Det är viktigt att våga testa gränserna för vad kroppen klarar. 
 
I och med mitt fokus på handleden känner jag att jag blivit lite stel i axlarna 
när jag spelar och får därför två övningar att göra hemma med en 0,5 kg 
tyngd:  
-Ligg på sidan med armbågen fixerad i midjan. För handen mot taket. Dra 
ihop skulderbladen.  

-Ligg på sidan. Pendla överarmen framåt 90 grader, dra ihop skulderbladen.  
-Ligg på magen med båda händerna framför huvudet. För hanteln bakom 
ryggen och byt arm, så att den går runt, runt. Byt sedan håll.  
 
Sjukgymnasten är mycket nöjd och glad över mina framsteg och vi 
bestämmer att jag ska höra av mig om jag känner mig osäker eller behöver 
hjälp. Nu har jag verktyg så att jag ska klara mig.  
 

Analys av övningspass 
 
Jag har filmat två olika typer av övningspass för att kunna analysera mig 
själv. De pass jag har valt att analysera är:  

a) Själv, i stående position framför noter.  
b) Övningspass, sittande på stol med noter framför i samspel med 

andra i kvartett eller orkester. 

 
a) Det börjar bra, jag har fin hållning och spelar lösa strängar för att hitta 

kärnan i tonen. Eftersom fokus bara är på klang och stråke ser 
handställningen bra ut. Spelstilen är avslappnad. I det tidiga stadiet mitt 
stycke befinner sig i är det mycket fokus på noterna och det märks på 
hela min kroppshållning som förändras till det negativa. Jag fokuserar 
mest på intonation och vänsterhandens fingrar i min övning.  
Stråktekniken får mest hänga med. Märker tydligt att när jag spelar forte 
eller mycket ackord så blir tekniken i stråkhanden stelare och tröttare. 
När jag blir tröttare lutar jag också huvudet åt vänster mot axeln. I slutet 
av övningspasset säckar hela kroppen ihop mer och fiolen åker framåt. 
Stråkarmens armbåge blir också lägre. Som avslutning av mitt 
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övningspass spelar jag igenom styckena så konsertmässigt som det är 
möjligt i det skede de befinner sig. Jag ser då att jag tar i mer och nästan 
spänner mig när jag ska spela igenom ett stycke från början till slut. 
Spelar inte alls lika stelt när jag bara övar ställen, alltså några takter eller 
en fras om och om igen. En intressant iakttagelse som kan hjälpa mig att 
förstå varför vissa ställen i stycken fungerar i övningsrummet men inte 
sen på konserten. Om jag känner att jag kan ett ställe när jag är helt 
avslappnad så kommer det inte kännas likadant på konserten. Med 
spända muskler och ny känsla är risken stor att det leder till 
störningsmoment som kan ta fokus från att leva i och skapa musik.  
 
När jag kommer in i ett övningsflow så tar jag nästan inga pauser utan 
övningen är väldigt intensiv. Det enda jag gör är att ändra metronomen 
och det ger inte så mycket paus för kroppen. Detta är något som jag 
måste tänka på. Ibland är övningen så rolig att jag försvinner bort i den 
världen. Jag måste komma ihåg att lägga ifrån mig fiolen. Kanske ta 
några simtag i luften eller lägga mig på golvet och sträcka ut ryggen 
eller avlasta axlarna.  
 

b) Analys av övningspass, sittande första violin under kvartettrepetition. 
Hållningen är ganska bra från början. Är ingen givaktliknande hållning 
precis men stråkhanden i relation med fiolen fungerar bra, är en fin 
fyrkant. Jag rör mig ganska mycket när jag leder. Av videon att döma 
kan jag inte se att jag blir tröttare eller säckigare i hållningen. Ser en mer 
avslappnad spelteknik i musicerandet med de andra. Jag är inte lika 
fokuserad på mig och mina toner utan skapar mer musik. Sitter bra på 
stolen, lutar mig inte mot ryggstödet. Fötterna står stadigt, bredbent på 
golvet. Förbättring kan vara i stråkarmen som fortsatt är låg. Men till 
skillnad från när jag spelar själv så är violinen positionerad bra på axeln, 
kanske för att jag behöver ha kontakt med andra violinisten snett bakom 
mig och violasten. När man står och övar själv är den enda punkten man 
behöver fokusera på noterna på notstället.  
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Resultat  

Jag har filmat vid tre konserter. Ett solotillfälle utan ackompanjemang, ett 
solotillfälle med ackompanjemang och ett sittandes i grupp. Jag ska sedan 
utvärdera om ergonomin förbättrats? Syns det någon skillnad? Orkar jag ha 
bättre hållning?  
 
Filmande vid konserttillfälle 1, solo Bach Adagio och Paganini 
caprice no. 13:  
 
Blir förvånad att jag har så pass bra hållning. Det har gjort skillnad att aktivt 
tänka på att försöka få upp violinen. Märker att det gör stor skillnad att bara 
kunna fokusera på att skapa musik.  
Nervositeten gör att jag spänner mig lite men det sitter mer i stråkhandens 
fingrar. För handleden är stabil och i bra position. Klangen är lite hämmad 
men tror att det handlar mer om nerver. 
Paganini är ett helt tekniskt stycke så för mig blir det inte mycket fokus på 
musiken i de flesta partier. Men min kropp är som en maskin, stadig och 
stabil. Väldigt imponerande faktiskt. Jag rör mig inte särskilt mycket i 
övrigt, men det är helt rätt. Ett så avancerat stycke kräver fokus på att allt är 
på rätt plats vilket jag tycker att det ser ut att vara. 
 
Filmande vid konserttilfälle 2, Mozart violinkonsert i G dur:  
 
Fiolen sitter bra på axeln. Jag har en tendens att spela Mozart väldigt lätt 
och jag ser på min stråkhand att jag tenderar att hamna lite lågt med 
armbågen. Men eftersom jag håller violinen på plats under hela stycket så 
hamnar inte handleden i extremläge så mycket. Jag kompenserar alltså bra 
och orkar hålla upp kroppen. Spelandet ser fritt ut, inte alls forcerat vilket 
gläder mig. Det skapar en vacker ton när det inte är pressat eller 
krampaktigt. Mina fötter står stadigt och jag växlar tyngden mellan dem på 
ett naturligt sätt när jag lever med i musiken. Ett tydligt tecken på att jag 
känner mig trygg och stabil.  
 
Filmande vid konserttillfälle 3, med kammarorkester: 
Tekniken sittande är mycket bra. Jag håller fiolen bra på plats hela 
konserten och är alert men ändå avslappnad. Handleden ser bra ut och inte 
överdrivet böjd. Tycker att det har blivit en förbättring, armbågen ser inte 
riktigt lika låg ut hela tiden och är mer flexibel.   
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Diskussion 

I min diskussion vill jag ta upp problematiken kring att violinister ska räkna 
med att ha ont vad det kan bero på. Vilka brister har utbildningen och hur 
kan man konkret finnas där för de studerande. Vilka delar bör en violinist ha 
kunskap om? Generella tips men också personliga. Till sist vill jag också 
beröra hur resultatet blivit för min personliga resa. Har jag lagt grunden så 
att min kropp ska hålla för ett liv som professionell violinist? 
 
S. Kaladjev sammanfattar såhär: Det är riskabelt att spela. Läkare måste in i 
musikhögskolorna. Obligatoriska föreläsningar om musikfysiologi samt 
kurser i musikerergonomi måste införas i utbildningen. Något måste göras åt 
musikers konservativa och vetenskapsfientliga inställning. Läroplaner i 
musikergonomi för musikpedagoger måste komma till stånd.16 
 
En systematisk undersökning visade att förekomsten av muskuloskeletala 
klagomål hos professionella musiker under en tolvmånadsperiod varierade 
mellan 41 procent till 93 procent.17 Jag tycker att den här siffran är helt 
otrolig! Hur kan det vara accepterat?! Jag har lärt mig att jag som kvinna 
dessutom har ännu större risk att få ont. 
 
Det här är väldigt intressant. I de flesta artiklar och böcker jag läst beskrivs 
det hur musiker förväntas ha ont. Hur de allt som oftast söker hjälp för sent 
eftersom det blivit en vardag för dem. C. Butler kommer med ett intressant 
förslag att man bl.a. ska testa studerande i början av sin utbildning för att så 
tidigt som möjligt kartlägga eventuella svårigheter och kunna vidta 
nödvändiga åtgärder.18 Men för att kunna göra det måste intresset finnas där. 
Och därför gillar jag verkligen förslaget att läroplaner i musikergonomi 
måste börja användas. Får man kunskapen redan som nybörjare tror jag att 
det skulle göra enorm skillnad. Börjar vi att utbilda alla lärare så kommer 
deras elever (morgondagens lärare) att få rätt tänk i blodet. Det är så 
föråldrat att tänka att en riktig musiker ska ha ont. Att man ska leva ett 
destruktivt liv för konsten. Öva som en dåre, spela som en gud och sen festa 
och för en natt glömma alla bekymmer.  
 
Jag märker en stor skillnad redan bland mina medstuderande. Att träna och 
bygga upp kroppen har blivit en viktig del av mångas liv. Men våra lärare 
har inte alltid kunskapen som vi behöver. När man då får problem är det lätt 
 
16 Kaladjev, Stojan. Ergonomi i musikutbildningen, Ergonomiska och 
kognitiva aspekter på instrumentalspel. 2000. sid. 297. 
17 Nygaard Andersen. Lotte, et al. Comparing the Impact of Specific 
Strength Training vs General Fitness Training on Professional Symphony 
Orchestra Musicians. 2017. 
18 Kaladjev, Stojan. 2000. Refererar Butler, C. Investigating the Effects of 
Stress on the Success and Failure of Music Conservatory Students.  
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att känna sig vilsen. Hur ska man hitta rätt i djungeln av sjukgymnaster. Nej, 
vi behöver verkligen få in läkare på musikhögskolan eller iallafall kunniga 
lärare som kan guida oss och ge personlig rådgivning. Sveriges musikliv har 
förlorat för många blivande musiker på grund av skador. Det är så dumt och 
onödigt. I slutändan är det inte den som övar mest som blir bäst. Det är den 
klokaste. Den som övar effektivt, fokuserat, tar pauser och tar hand om sin 
kropp.  
 
Chang et al skriver om betydelsen att planera upp sin privata övning för att 
förebygga spelrelaterade muskuloskeletala åkommor. Som professionell 
musiker bör man se över sin övning speciellt när det kommer till repertoar 
som kräver högre intensitet. Den bör övas i kortare pass och med frekventa 
vilopauser, alternativt att blanda upp med lättare repertoar emellan för att 
undvika muskeltrötthet. Sitter man i en professionell orkester är det väldigt 
begränsad flexibilitet och svårt att reglera över övningsmängden eller 
repertoaren. Men där blir det ännu viktigare att se över dagen och planera in 
så att det finns tillräcklig vila och återhämtning för kroppen efter passen.19  
 
När jag började fördjupa mig inom ergonomi och violin tänkte jag att det 
skulle gå att komma fram till något konkret och tydligt. Kanske naivt av mig 
att tro att jag skulle kunna tillföra något som kunde förenkla för andra. Det 
är ett så brett ämne som innehåller så många viktiga delar som jag inte hade 
kunskap om alls. Den första delen och viktigaste steget för mig handlade om 
att lära känna min egen kropp. Förstå vad som är positiv smärta och negativ. 
På grund av min personliga resa tror jag att andra också måste lära känna sin 
egen kropp. Men sen kan man få inspiration och tips från böcker och andra 
violinister.  

 
Jag fick lära mig att jag är överrörlig i höger hand/stråkhanden och att det 
naturligtvis påverkar vilka övningar som passar mig. Hur det påverkar de 
tekniska aspekter som jag hela tiden behöver överväga när jag spelar. När 
jag korrigerar min teknik måste jag förstå hur hela kroppen hänger ihop. När 
jag inser att min armbåge är för låg vilket innebär en ökad belastning på 
handleden20 när jag spelar vid froschen så är det inte så lätt att bara ändra 
och höja armbågen. Nej, en höjd armbåge innebär att jag också måste flytta 
violinen bakåt för att stråken ska kunna föras rakt. En flyttad höjd fiol leder 
i sin tur till att jag, om jag inte är uppmärksam, hamnar i ett extremläge för 
rygg och axlar som inte alls är hållbart i längden. Och i slutet av den här 
kedjereaktionen landar vi i att man måste lära känna sin kropp. Man måste 
ha kunskap i vad som är naturliga lägen för kroppen. Hur känns axlarna när 
jag drar upp dem mot öronen- slappna av? Hur känns axlarna när jag pressar 
ner dem mot golvet - och slappnar av? Där börjar jag hitta den rätta 
avslappnade känslan i axlarna. Ofta handlar det om så ytterst små rörelser 
 
19 Chan, Cliffton et.al. Evidence-informed physical therapy management of 
performance-related musculoskeletal disorders in musicians. 2014.  
20 Paull, Barbara et.al. The Athletic musician. 1997. 
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som vi knappt tänker på. För min del lyfter jag axeln någon centimeter när 
jag sätter upp fiolen. Det har jag antagligen gjort i många år alltså flera 
tusen gånger. Det var U. Magnusson som observerade mig och påpekade 
detta och hon gav mig också ett nytt sätt att tänka. Jag är så van att titta åt 
vänster och slänga upp violinen som jag alltid har gjort men istället skulle 
jag nu känna efter om jag stod som jag ville. Var axlarna på plats? Sedan 
skulle jag titta åt höger, placera violinen på axeln och sen placera hakan i 
hakstödet. När man tänker på det är det en så otroligt liten grej, men gör 
hela skillnaden. Man bryter ett mönster och man är medveten. Har man 
problem med något måste man stoppa det där som går på rutin. Annars 
kommer man inte att lyckas ändra på någonting.   

 
Det har varit intressant att läsa om hur man måste vara fri att kunna röra sig 
och ändå stå stadigt. Det ger en annan känsla av närvaro om man känner sig 
trygg i din kropp. Själv har jag märkt stor skillnad i 
uppspelningssammanhang när jag är nervös. Att när jag hittar min stadiga 
grund att stå i har jag större möjlighet att prestera bra. 

 
Det är en svår balansgång att vara musiker. Man strävar såklart efter en 
teknisk perfektion samtidigt som man vill skapa musik och förmedla 
känslor. Jag har ofta problemet att jag rör mig väldigt mycket så att det 
nästan går ut över det musikaliska. Istället för att bara spela svagt böjer jag 
knäna för att visa att jag verkligen spelar svagt. Och när jag spelar 
fortissimo vill jag att det ska kännas i hela kroppen och tar i så mycket jag 
bara kan. Att därför gå in på det ergonomiska och se violinen och min kropp 
rent i muskler har varit en utmaning. Jag har svårt att se musiken i det. Men 
jag förstår det i teorin, jag behöver de ergonomiska verktygen för att klara 
av att spela så mycket som jag önskar göra.  
 
Bland musiker i symfoniorkester visade en studie att ett ingripande med 
övningar visade förbättring av musikernas fysiska välbefinnande samt en 
minskning av spelrelaterade muskuloskeletala åkommor.21 Det var det 
intressant att läsa att det inte finns någon forskning som bevisar att en 
långsiktig överansträngning skulle kunna leda till ett kroniskt tillstånd.22 
Någonstans tror jag att musiker är medvetna om detta. För hade det kunnat 
leda till kronisk smärta så hade vi varit mycket bättre på att förebygga och 
tänka på ergonomi. Och kanske kan det ge svar på varför det är så hög 
acceptans för smärta bland musiker.  
 

 
21 Nygaard Andersen, Lotte. et.al. Comparing the Impact of Specific 
Strength Training vs General Fitness Training on Professional Symphony 
Orchestra Musicians. 2017. 
22 Sheibani-Rad, Shahin, et.al. Hand disorders in musicians - The 
orthopaedic surgeon’s role. 2013. 
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Genom de olika metoderna som jag har använt har jag kunnat se att, för att 
kunna bygga upp sin kropp för ett liv som musiker, behöver man först 
skaffa sig den kunskaps som krävs. Dels om violinergonomi men också om 
sin egen kropps svagheter och styrkor. Betydelsen av en personlig 
konsultation av en kunnig legitimerad sjukgymnast är stor. Jag vill säga att 
det är en nödvändighet för att varje violinist ska ha möjlighet att kunna nå 
sin fulla potential och överleva en lång utbildning, samt ett liv som 
professionell musiker. 
 
Att de styrkeövningar jag gjort har hjälpt mig är jag helt övertygad om. Och 
det häftiga är att de inte är ansträngande eller jobbiga att utföra. Det kan 
nästan kännas fånigt att sitta på gymmet bredvid dessa muskelberg som 
frustar och stönar när man själv har lägsta vikten. Men gör jag övningarna 
rätt så känner jag så stor skillnad i hela kroppen. Jag känner hur jag tar i 
med musklerna mellan skulderbladen istället för att bara dra med armarna. 
Det gör så stor skillnad för hållningen.  
 
När jag började min resa kunde jag inte delta i Musikhögskolans 
orkesterproduktioner som var en veckas repetitioner och sedan konsert. Och 
efter att ha följt sjukgymnastens program och sakta men säkert kommit upp 
i antalet övningstimmar som krävs så har jag klarat att vara med på flera 
projektveckor denna termin. Det är ett väldigt konkret resultat för mig och 
helt avgörande för ett liv som musiker. Det är ju det som det går ut på i 
framtiden, långa dagar med orkester.  
 
En annan tydlig effekt av styrkeövningsprogrammet är att jag har bättre koll 
på hur jag ska hantera min kropp. Handleden är fortfarande inte helt bra 
alltid. När jag planerat in för mycket eller planerat övningsmängden dåligt 
så kan jag fortfarande få ont. Det är då otroligt viktigt att jag nu vet att jag 
kan avlasta med handledsskydd. Inte hela dagarna men just efter ett hårt 
övningspass och självklart när jag sover. Att jag vet att smärtan i sig inte är 
farlig men gör det ont för länge efter ett pass så måste jag tänka till. Har jag 
slarvat med mina övningar? Kan jag planera upp nästa dag bättre? När jag 
känner av handleden tar jag ofta något mjukt i händerna t.ex. en vante och 
klämmer åt hårt 5 sekunder. Den där första övningen som sjukgymnasten 
gav mig och så gör jag om det några gånger. Den gör att jag hittar tillbaka 
till musklerna i hela armen och jag får en känsla av att jag är stabil och stark 
ända från axeln ut i fingerspetsen. Det som är så bra med just den övningen 
är att jag verkligen kan göra den vart jag än är och den påminner mig om 
vad jag ska fokusera på.  
 
Så hur kan man på ett enkelt sätt bygga upp de muskler som krävs för att 
spela violin? Svaret är att det finns inga genvägar och varje individ måste gå 
sin egen väg. Muskler är dessutom en färskvara som man måste hålla i trim. 
Men jag har fått lära mig att sluta använda armen helt för att bli av med en 
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överansträngning inte är rätt sätt för mig. En intressant lärdom som jag fick 
från sjukgymnasten. Kroppen är fantastisk och om vi lyssnar och samarbetar 
med den kan vi komma långt.  
 
Jag har tyvärr inte haft resurserna att kunna fördjupa mig i exakt vilka 
muskler som jobbar när jag spelar. En dröm hade varit att kunna scanna av 
kroppen när jag spelar och se exakt vilka muskler som jobbar. Men så 
mycket har jag lärt mig att det ändå inte blir bra att bara bygga upp några få 
utvalda muskler. Som violinist behöver jag styrka i både axlar, armar, 
nacke, bål och fingrar.  
 
Jag tror absolut att det går att öka övningslängden med en starkare kropp, 
men framförallt med en god planering av dagen. Jag försöker att komma 
igång tidigt på dagen så att jag gör hälften av övningen innan lunch och 
hälften efter. Mitt mål var att komma tillbaka i den övningsform jag var i 
innan mina problem och dit har jag kommit. Jag har inte tänjt gränserna 
ännu mer för att se hur mycket jag eventuellt skulle klara. Hade mitt 
utgångsläge varit ett annat hade jag kunnat studera detta mer.  
 
En av frågorna jag ville ta reda på var ifall en överansträngd handled kan 
sluta göra ont med rätt träning. Och jag är ett bevis på att ja, det går! Det är 
betryggande att veta. En kunskap av största betydelse för mitt liv som 
violinist. Nu har jag verktygen för framtiden. Man får ha tålamod, vara ärlig 
mot sig själv och söka hjälp så tidigt det går. För om det är något jag lärt 
mig är det att det inte ska göra ont att spela. Violinspelandet ska vara 
lustfullt och hjälpa dig att beröra människor med underbar musik! 
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