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Sammanfattning 
I mitt examensarbete har jag valt att skriva om sats 1 ur Felix Mendelssohns violinkonsert. 

Jag har valt detta stycke för att jag tycker väldigt mycket om det och jag har lyssnat på 

violinkonserten sedan jag var ett litet barn. Syfte har varit att undersöka om utförandet av ett 

musikstycke kan påverkas av om man är ergonomiskt medveten eller inte. Jag fann intresse att 

skriva om ergonomi då jag har egna erfarenheter av att ha problem med spänningar och 

smärta i min kropp när jag övat (i synnerhet nacke, axlar och armar) och har insett att det kan 

vara sammanlänkat med ett bristande ergonomiskt medvetande i mitt fiolspel. Jag har velat 

undersöka om jag med ergonomiska övningar kan undvika spänningar och smärta. Jag har 

valt ut ett par passager ur stycket och undersökt vad det är för spänningar och smärta som 

uppkommer. Jag valde ut några ergonomiska övningar för nacke och axlar som förhindrar att 

spänningar uppstår och provade att se om övningarna kunde förbättra mitt framförande av 

passagerna. Övningarna gav ett mycket positivt resultat. Jag märkte en tydlig skillnad från 

tidigare: det krävdes bara ett par minuters ergonomiska övningar innan varje övningspass av 

de olika passagerna för att bli av med spänningarna och smärtan. Jag har känt mig mycket mer 

avslappnad i kroppen efter att jag praktiserat övningarna. Därför har jag absolut haft nytta av 

att undersöka detta ämne. Jag har blivit mer medveten om vilket viktigt verktyg ergonomin 

tillför till övningen. Dessa typer av övningar kommer jag använda mig av i framtiden i mitt 

musicerande. Förhoppningsvis kommer mitt arbete inspirera andra musiker att bli mer 

ergonomiskt medvetna. Detta är ett ämne vi inte ska underskatta. 

 
 

 

 

Nyckelord: Felix Mendelssohn, violin, violinkonsert, Opus 64, ergonomi, fysisk hälsa 
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1 Inledning och bakgrund 
Till denna skriftliga reflektion har jag valt att skriva om Violinkonsert i e-moll sats 1, Op. 64 

av Felix Mendelssohn (1809-1847). Den uruppfördes 1845. Detta är ett stycke som följt med 

mig sedan jag började spela fiol och som jag tycker mycket om. Jag har valt att fokusera på 

första satsen i konserten eftersom jag tycker den innehåller så många vackra motiv och fraser 

och har både dramatiska och lättsamma delar.  

 

Vid sidan av det skriftliga arbetet övar jag in satsen på fiol och undersöker ur ett ergonomiskt 

perspektiv hur man kan studera in ett stycke eller verk utan att på vägen få problem fysiskt 

med till exempel spänningar, överansträngning eller inflammationer i muskler och leder. 

Detta är ett ämne som intresserar mig då jag har erfarenheter av alla ovanstående problem från 

en eller flera perioder under mitt liv som musikstuderande.  

 

Det hela började 2015 då jag drabbades av en muskelinflammation i min högra axel. Efter 

cirka en månads vila från övning blev processen att komma tillbaka till ett friskt tillstånd lång. 

Efter en tids medicinering och rehabilitering kom jag tillbaka till ett friskt stadie. Men än idag 

händer det att jag drabbas av spänningar i axlar, rygg och nacke. Därför vill jag i samband 

med detta arbete undersöka på ett mer grundligt plan hur jag kan förebygga spänningar och 

smärta med olika hjälpmedel; till exempel övningar för kroppen, stretch etc. I slutändan är 

målet att kroppen inte ska påverkas negativt i mitt liv som musiker. Jag hoppas också att mitt 

arbete kan få andra violinister att dra nytta av min studie för att motverka skador i deras 

musicerande.  

 

I samband med att öva in första satsen ur Mendelssohns violinkonsert i e-moll har målet varit 

att hitta sätt att kunna spela satsen rakt igenom utan att spänningar, överansträngning eller 

smärta uppstår. Jag har skrivit ner anteckningar under tiden jag övat på satsen och också 

försökt analysera vad det kan bero på att smärta eller spänningar uppstår, för att hitta ett mer 

avslappnat sätt att spela på.  
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1.1 Ergonomi 
 

Ordet ergonomi härstammar från grekiskans e´rgon: ”arbete” och nomia: 

”vetenskap/kunskap” och har betydelsen ”lära om samspelet mellan människan och 

arbetsredskapen”. Då det under arbetet kan förekomma upprepade rörelser i stående eller 

sittande positioner som är ansträngande för kroppen, kan risken vara att man drabbas av olika 

typer av belastningsskador. Detsamma gäller vid övandet av sitt instrument; här är det också 

viktigt att hitta vilka rörelsemönster och positioner som kan orsaka spänningar och 

ansträngning för kroppen. Då kroppen har stark förmåga för att anpassa sig efter vad den 

utsätts för, kan de mindre ergonomiska positionerna komma att kännas normalt om samma 

mönster upprepas regelbundet. Avsikten är att öka medvetenheten för hur vi ska kunna bryta 

dessa mönster. (Brydolf, 2016; Malmquist & Edström, 2020). 

För musiker generellt är belastningar i nacke och axlar vanligt förekommande. För 

stråkinstrumentalister i synnerhet är spänningar och smärta i överkroppen ett återkommande 

fenomen. En orsak kan vara bristfällig stabilitet i skuldrorna, eller att en inklämning av 

musklerna i axeln begränsar rörligheten ut i armen. För stråkmusiker är det vanligt att 

spänningar uppstår när man omedvetet lyfter axlarna en aning eller lutar sig fram i en 

onaturlig vinkel. Det kan dels orsaka spänningar upp i nacken och huvudet. Men det kan även 

stråla ut i armen och handen vilket kan påverka förmågan att röra fingrarna snabbt, vilket 

begränsar förmågan att kunna spela passager i snabbt tempo. (Rosset i Llobet & Odem, 2007; 

Engquist & Olsson, 2020). 

Även höger axel kan bli spänd och påverka höger arm och hand till det sämre. Höger sida 

påverkas av stråken: den förflyttas över strängarna med hjälp av fingrar, handled och 

armbåge. Stråkarmens position växlar beroende vilken sträng man spelar på. Detta är för att 

tyngdpunkten ska hamna rätt på stråken så att tonen blir jämn. Om armen hamnar i fel 

position; till exempel att armbågen kommer i ett för högt läge, under en passage med snabba 

toner eller snabba strängväxlingar kan det orsaka en spänning som både strålar upp i axeln 

och ut i höger handen, vilket kan göra att axeln bli spänd och flexibiliteten i fingrarna blir 

sämre. (Ibid)  
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1.2 Felix Mendelssohn 
 

Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy föddes i ett judiskt hem i den tyska staden 

Hamburg den 3 februari år 1809. Han var ett av fyra syskon; Paul, Rebecca och Fanny. När 

den franska ockupationen bröt ut 1811 tvingades familjen flytta till Berlin där Mendelssohn 

bodde en stor del av sin barndom. Han studerade redan som liten piano, violin och 

komposition för Ludwig Berger, Carl Wilhelm Henning och Carl Friedrich Zelter. Förutom 

lektioner i diverse instrument tog Mendelssohn även lektioner för den tyske konstnären 

Samuel Rösel i teckning samt lektioner i språk av språkforskaren Karl Wilhelm Ludwig 

Heyse. (Todd, 2001). 

 

Under sina konstnärliga studier som barn och tonåring skulle Mendelssohn komma att skriva 

ett stort antal verk; inte mindre än 11 symfonier för stråkorkester, 5 operor, en mängd 

kammarmusik samt ett stort antal konserter och sonater för olika instrument. Som 16 och 17 

år gammal komponerade han några av de verk som kom att bli hans mest berömda: Oktett i 

Ess-dur Op. 20 (1825) och Ouvertyr ur William Shakespeares ”En midsommarnattsdröm”, 

Op. 21 (1826).  (Ibid.). 

Mendelssohn började även under sin karriär att verka som dirigent. I samband med sin debut 

tillsammans med Sing-akademi zu Berlin (Berlins sångakademi) uppförde de 

Matteuspassionen av, den på den tiden inte alls kända kompositören, Johann Sebastian Bach. 

Tack vare Mendelssohn blev Bach återupptäckt och kom att bli en av historiens mest 

uppskattade kompositörer. (Ibid.). 

År 1836, ett år efter sin fars död, förlovade sig Mendelssohn med den tio år yngre prästdottern 

Cécile Jeanrenaud (senare Cécile Mendelssohn Bartholdy). Giftermålet ägde rum den 28 mars 

1837. Tillsammans fick de fem barn. Fyra år före sin död, 1843, började Mendelssohn 

undervisa i komposition vid Musikkonservatoriet i Leipzig där han hade Robert Schumann 

som kollega. På grund av ett bristande blodkärl avled Mendelssohn den 4 november år 1847, 

endast 38 år gammal. Endast ett halvår efter sin systers; kompositören Fanny Hensels, 

bortgång. (Ibid) 
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1.2.1 Violinkonsert i e-moll op. 64 
 

Mendelssohns violinkonsert är ett av hans senare verk. År 1835 till 1847 var han chefsdirigent 

för Leipzig Gewandhaus orkester, och under den perioden skrev han violinkonserten med 

konsertmästaren Ferdinand David i åtanke. Idén att skriva konserten kom redan 1838 men den 

blev inte klar för än sju år senare. Den 13 mars 1845 uruppfördes den i Leipzig med 

Ferdinand David som solist. På grund av sjukdom kunde inte Mendelssohn själv dirigera, utan 

uppdraget gick till hans dirigentassistent Niels Gade.  (Schwarm, 2013).  

 

Notexempel 1 

 

Notexempel 2 

Första satsen har tempobeteckningen Allegro molto appassionato, och är skriven i sonatform. 

Den inleds med en och en halv takts inledning av orkestern innan solostämman introducerar 

första motivet (se notexempel 1 ovan). Notexempel 2 (se ovan) visar sidotemats motiv. 

Exemplet visar första gången det spelas av solostämman. 

Andra satsen övergår till tempobeteckning Andante och är skriven i så kallad ABA-form. 

Tredje satsen, Allegretto non troppo-allegro molto vivace, är skriven i rondoform. (Ibid) 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

I samband med att utforska ämnet ergonomi i min övning åsyftas att öva in första satsen av 

Mendelssohns violinkonsert. Jag vill se om min medvetenhet kan öka i hur jag kan öva på ett 

mer skonsamt sätt för min kropp och på så sätt kunna spela stycket ännu bättre.  
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Frågeställningarna jag kommer utgå från är:  

 

• På vilka sätt kan tekniskt utmanande passager höra ihop med spänningar eller smärta 

som hindrar en att utföra dem på rätt sätt?  

 

• Hur kan jag på effektivaste sätt motverka att dessa spänningar och smärta uppstår? 

2 Metod 
Jag kommer att instudera första satsen av Mendelssohns violinkonsert genom att läsa igenom 

partituret och solostämman och undersöka vilka delar som kommer vara tekniskt utmanande. 

Jag kommer även undersöka om det förekommer några fysikaliska hinder i samband med de 

utmanande delarna.  

 

Samtidigt kommer jag föra anteckningar under proceduren för att se om det finns faktiska 

samband mellan hur jag ökar medvetenheten runt ergonomi och hur jag presterar i min 

övning. Målet är att hitta orsaken/orsakerna och hitta lösningar som kan motverka att smärtan 

eller spänningarna kommer tillbaka.  

2.1 Övningar för kroppen 
 

I samband med att föra anteckningar kommer jag prova och utvärdera om olika övningar kan 

hjälpa till att få kroppen i balans. För att hitta passande övningar har jag sökt mig till Artist 

och Musikerhälsans hemsida: www.artist-musikerhalsan.se och även använt mig av boken 

The Musician´s Body skriven av Jaume Rosset i Llobet och George Odam (2007).  

Det är viktigt att hitta ergonomiska övningar som förebygger belastningar och spänningar på 

nacke, axlar och skuldror. Jag har hittat några övningar som ska utföras innan övningens 

början:  
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Övning 1: Rörelse för att motverka spänningar i axlar 

Stå med fötterna ungefär axelbrett med händerna längs vid sidorna. Låt axlarna först rulla 

framåt. Föreställ att axlarna ska rullas och samtidigt rita en cirkel upp längs öronen och sedan 

bakåt. Försök att andas djupt med axlarnas rörelser. Upprepa 10 gånger. (Rosset & Odem, 

2007). 

Övning 2: Stretchning av nacke, för att motverka spänningar 

Luta ditt ena öra mot motsatt sida utan att höja någon av axlarna. Stretchningen ska kännas på 

ovansidan av axeln upp till sidan av nacken. Växla över till andra sidan efter cirka 20 

sekunder och upprepa samma sak på den sidan. 

Flytta sedan huvudet fram mot bröstkorgen och stanna precis innan du nått mitten. Då 

kommer musklerna bak i naken stretchas ut. Efter 20 sekunder kan huvudet fortsätta vandra 

till andra sidan mitten. Upprepa stretch.  

Låt sedan huvudet rulla bak till skuldrorna då kommer stretchen kännas i sidan av halsen. 

Stanna i 20 sekunder, flytta huvudet till andra sidan. Upprepa.  

Övning 3: Stretch för axlar och armar, för att motverka belastning 

Stå med fötterna i axelbrett avstånd, sträck armarna rakt upp i luften och ta ett djupt andetag. 

På utandning kommer man till ett viloläge genom att sänka armarna till att händerna är i höjd 

med axlarna. Resten av kroppen står stadigt och stilla. Med den avslappnade känslan som nu 

ska ha infunnit sig tar man sin violin och sätter den under hakan. Målet är att båda axlar ska 

stanna på lika position för att undvika en belastning på axelhuvudet och dess muskelsenor. Se 

bildexempel nedan. (Engquist & Olsson, 2020) 
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2.2 Källor och inspelningar 
I min analys av solostämman kommer jag att använda utgåvan av Edition Peters. Till analysen 

av partituret använder jag utgåvan av Scott Greig. Skälet till att jag använder en annan utgåva 

för partituret är för att den utgåvan innehöll taktsiffror.  

Första inspelningen jag har tagit inspiration från till min tolkning kommer från ett album 

inspelat 2008 på Deutsche Grammophon med violinist Anne-Sophie Mutter och 

Gewandhausorchester från Lepizig. Den andra inspelningen är med violinisten Ray Chen 

tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester, inspelad 2012. Jag har lyssnat på 

inspelningarna via Spotify.  

3 Analys 
Här kommer jag redovisa min strukturanalys för det stycke jag valt. Efter det kommer ett 

avsnitt om de ergonomiska aspekterna gällande stycket.  

3.1 Strukturanalys 
Orkesterbesättning 

2 flöjter 

2 klarinetter  

2 oboer 

2 fagotter 

2 trumpeter 

2 valthorn 

timpani  

1:a och 2:a violin 

Viola  

Cello  

Kontrabas  
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Form 

Första satsen är uppbyggd enligt följande sonatform: 

Exposition 

Huvudtema: takt 2-70 

Bryggtema: takt 71-129 

Sidotema: takt 130-224 

Genomföring 

Takt 225-287 

Kadens 

Takt 288-351  

Återtagning 

Huvudtema takt 325-350 (Huvudtemat kommer tillbaka i orkestern under solostämmans 
kadens) 

Bryggtema 351-376 

Sidotema 377-413 

Coda 

Coda 414-  

Huvudtema och bryggtema 

Mendelssohns violinkonsert har huvudtonarten e-moll och första satsen är skriven i 2/4-takt. 

Motiv 1 i första temat introduceras i solostämman efter en och en halv takt. Melodin är enkel 

på så vis att den håller sig till en och samma lyriska karaktär i hela 23 takter innan en mer 

dramatisk karaktär inleds in i takt 25. Notvärdena blir snabbare och melodin varierar mellan 

mörkare och ljusare toner. I slutet av första solo-delen avanceras stämman ännu mer genom 

att spela oktaver och sedan en trioluppgång upp till en hög ton som övergår till tutti no. 1. 
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Bryggtemat innehåller mer variationer av rytmer och melodiska språng. Solo-stämman börjar 

lätt med fjärdedelsnoter och avancerar sedan till uppåt- och nedåtgående åttondels-passager i 

forte-nyans. Efter 12 takter övergår stämman till trioler i piano-nyans och första flöjt, första 

violin, andra violin och viola tar över melodin fram till takt 105 där solo-stämman tar över 

igen.   

Sidotema 

Efter bryggtemat introduceras sidotemat av flöjterna och klarinetterna i pp medan 

soloviolinen ackompanjerar med att spela överbundna helnoter på lös g-sträng i åtta takter. 

Sedan tar soloviolinen över och spelar sidotemat i en annan variant som tar en mer romantisk 

utveckling som stegrar till sin klimax i mitten av sidotemat, för att senare gå tillbaka till pp-

nyans när temat avslutas.  

Genomföring  

I första delen av genomföringen ackompanjerar orkesterns stråkar solostämman som spelar 

triol-passager i snabbt tempo. När genomföringen når sin klimax är solostämman helt själv, 

efter två takter svarar orkestern och sedan kommer solostämman in igen. Efter ytterligare två 

takter kommer orkestern in på nytt. Detta skapar något som liknar en duett mellan violin och 

orkester. Mitt i genomföringen spelas tutti no. 2. Soloviolinen kommer sedan in igen om 

spelar en lång åttondelspassage i bakgrunden av flöjt, oboe och klarinett som spelar motiv 1 i 

olika tonarter. När solostämman tar över melodin blir karaktären lugnare och mer 

tillbakadragen igen och brutna ackord spelas som övergår till kadensen. 

Kadens 

Kadensen spelas ensam av soloviolinen. Den innehåller delar av huvudtemat tillsammans med 

utsmyckningar av snabba passager, drillar och ackord. I slutet av kadensen spelar violinen 

brutna ackord under ett antal takter och mitt i passagen smyger sig orkestern in med 

bryggtemat som skapar en smidig övergång till tutti no. 3.  
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Återtagning 

Bryggtemat återkommer även i soloviolinen efter tutti no. 3 som sedan övergår till sidotemat 

igen. Denna gång i E-dur (tonikavarianten). När det vackra sidotemat är slut återgår tonarten 

till e-moll och en dramatisk del som påminner genomföringen tar sin början, denna gång i 

moll.  

Coda 

Tempot ändras till piu presto och bryggtemat kommer tillbaka i mer dramatisk karaktär. 

Codan utvecklas ännu mer och i sista delen av satsen blir tempot ännu snabbare: presto. I 

avslutningen spelar soloviolinen en snabb passage i form av en åttondelspassage. Som final på 

satsen spelar solostämman första motivet som avslutas med satsens högsta ton innan orkestern 

tar över och en lång ton från fagottstämman bildar övergången till nästa sats. 

3.2 Ergonomiska aspekter 
Här nedan följer ett par notexempel 

I notexempel 3 (se nedan) visas fyra takter ur satsen. Detta är ett tydligt exempel på en snabb 

passage med många hastiga strängväxlingar där båda händerna måste vara smidiga för att 

kunna spela takterna rätt. Målet är att passagen utförs med ergonomisk medvetenhet. 

 

Notexempel 3 

En spänning i höger axel kan resultera i att överarm och armbåge inte kan förhålla sig till 

handens rörelser. Då kan den hamna i ett statiskt läge som kan orsaka en spänning som strålar 

ut i handen. Detta påverkar handens förmåga att röra sig smidigt vilket i sin tur resulterar i att 
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strängväxlingarna inte utförs på ett smidigt sätt. Även vänstra axeln kan bli spänd och stråla ut 

spänningar i handen. Detta kan påverka fingrarnas kapacitet att röra sig snabbt. 

Övning 1, 2 och 3 (se Metod) är bra övningar att utföra för att motverka spänningar i denna 

passage. Övning 1 och 3 kan få axlarna att slappna av vilket ger till följd att passagen kan 

spelas på ett smidigare sätt då armar och händer blir mer smidiga i ett avslappnat läge. Övning 

2 är bra för att hindra att nacken orsakar spänningar som kan stråla ut till axlarna. 

Notexempel 4 (se nedan) är taget ur kadensen. Staccato spelas fyra och fyra i en båge och den 

formen förekommer oförändrat noterat i 16 takter (i notexempel 4 visas de tre första takterna i 

kadensen). Det krävs att höger arm och hand är smidiga för att få till rätt ”hoppande” karaktär.  

 

Notexempel 4 

Eftersom denna stråkteknik är avancerad gäller det att hela tiden ha kontroll och samtidigt 

vara avslappnad. Överarmen och armbågen behöver hela tiden vara i samma position samt att 

underarmen och handen förflyttar sig smidigt över strängarna.  

I denna passage är fokus riktat mot höger arm och axel. Därför är övning 1 och 3 bra exempel 

på övningar att utföra.  
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4 Slutsats 
Mitt mål med detta arbete har varit att ge insyn i hur ett ergonomiskt perspektiv kan påverka 

musikers övande. Jag har undersökt huruvida ergonomiska övningar kan motverka spänningar 

och fysisk smärta i muskler för att kunna utföra ett stycke på ett så smidigt sätt som möjligt. 

Innan jag utförde de ergonomiska övningarna provade jag att spela igenom varje passage från 

varje notexempel för att utvärdera om jag kunde märka någon skillnad före och efter 

övningarna. 

Efter att ha praktiserat övningarna har jag kommit fram till följande slutsatser: 

Innan min granskning av notexempel 3 var min uppfattning att axlarnas position var 

avgörande för om spänningar skulle uppstå eller inte. Men jag uppmärksammade 

överraskande nog att spänningar i nacken uppstod; vilket påverkade axlarna negativt. Efter att 

ha spelat igenom passagen upplevde jag en spänning som strålade från nacke ner till axlar och 

armar. Efter att jag praktiserat de ergonomiska övningarna upplevde jag en betydlig skillnad i 

min nacke; den var mycket mer avslappnad vilket resulterade i att inga spänningar strålade ut 

i armar eller axlar. Detta resulterade i att min vänsterhands fingrar blev mer flexibla och min 

högra arm och hand kunde röra sig smidigare över strängarna. Slutsatsen av utförandet av 

notexempel 3 är att spänningarna i nacken var avgörande för att axlar och armar skulle bli 

avslappnade.  

Av notexempel 4 upplevde jag en tydlig smärta i höger axel. Smärtan orsakades av att axeln 

blev mycket spänd i samband med de snabba strängväxlingarna. Smärtan resulterade i att jag 

kände mig för orkeslös för att kunna spela hela passagen från början till slut. Smärtan 

påverkade även mig mentalt; mitt fokus riktades enbart till min axel vilket ledde till att jag 

tappade bort mig i noterna och kunde inte spela rätt toner. Men efter att ha utfört övning 1 och 

3 kändes mina axlar betydligt mer avslappande. När jag provade att spela samma passage igen 

upplevde jag en positiv skillnad då jag inte kände någon smärta alls i axeln. Det blev tydligt 

att smärtan orsakats av spänningar. Jag kunde spela mycket friare och mer uttrycksfullt, samt 

att jag kunde bibehålla fokus.  
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Min slutsats är att ergonomi är ett fungerande verktyg att ta till när det kommer till att kunna 

utföra ett styckes passager på ett så bra sätt som möjligt. Jag har observerat en mycket stor 

skillnad i hur jag upplevt smärta och spänningar under passagerna före och efter att jag utfört 

de ergonomiska övningarna. Efter att övningarna har praktiserats har jag knappt känt några 

spänningar alls.  

Det finns en stor risk att spänningar tillkommer när man ska utföra tekniskt avancerade 

passager, exempelvis hastiga strängväxlingar, snabba noter eller lägesväxlingar, då armarna 

och händerna ska förflytta sig snabbt och kan hamna i obekväma positioner. Då krävs det att 

nacke, armar och axlar är avslappnade. Om dessa kroppsdelar hamnar i ett spänt/statiskt läge 

kommer det att påverka prestationen till det negativa. Inte bara för att armar och händer inte 

kommer kunna vara smidiga, utan fokus kommer även hamna på fel sak; kroppen. Om istället 

ergonomiska övningar görs innan, kan det motverka att smärta och spänningar uppstår. Jag 

upplever att min medvetenhet har ökat oerhört när det kommer till ergonomi i samband med 

min övning. Jag har blivit mer medveten om att uppmärksamma spänningar och smärta direkt 

när de uppstår och analysera om det går att lösa omedelbart med hjälp av övningar. I 

framtiden strävar jag efter att utföra alla övningar innan jag börjar spela mitt stycke. 

Förhoppningsvis förhindrar det att spänningarna eller smärtan uppstår över huvud taget. 
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