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Sammanfattning 

Biomekanik och ergonomi i samband med spel på nyckelharpa 
1974 publicerades boken The Teaching of Action in String Playing av Paul Rolland. Boken re-
dovisade ett forskningsprojekt där man visade att rörelseträning, skapad för att befria ele-
ven från överdriven spänning, på lång sikt kommer att resultera i snabbare inlärning och 
bättre utförande i frågan om att spela fiol. I bokens teorikapitel redovisas principerna för 
effektiva och avspända rörelser i samband med fiolspel. I det forskningsprojekt som utgör 
grunden för föreliggande uppsats, var avsikten att göra förberedande undersökningar för att 
så småningom kunna studera hur man kan överföra dessa principer till spel på nyckelhar-
pa. 
 En stor del av arbetet ägnades åt att utveckla en bra metod för att, medelst 
videofilmning, studera hur nyckelharpsspelare rör sig, samt att strukturera och klassificera 
de olika rörelser spelaren utför. Detta utvecklingsarbete resulterade i en plan över vilka 
rörelser som ska studeras och från vilka vinklar dessa ska filmas, samt konkret material, i 
form av listor och protokoll, som ska användas vid vidare studier. En liten del av tiden äg-
nades också att åt att fundera hur modern videoteknik kan användas för att manipulera de 
färdiga filmerna, t.ex. med användandet av ultrarapid och grafiklager, i syfte att åskådlig-
göra de rörelser som studeras. 
 Ett urval av rörelserna i den fullständiga planen filmades och studerades se-
dan. Dessa är instrumenthållning (som kan betraktas som en rörelse på så vis att den inne-
bär ett balanserande av instrumentet), helkroppsrörelse i stående samt sittande position, 
samt start- och avslutningsrörelser. Fem stycken professionella spelare filmades och stude-
rades. Deras rörelsemönster kunde sedan, i viss mån, jämföras med ett privat material med 
inte lika skickliga spelare. Generellt kunde en klar koppling ses mellan spelskicklighet och 
rörelsemönster, på så vis att de skickliga spelarnas rörelser i högre grad ansluter sig till de 
principer som redogörs för i Paul Rollands bok. 
 En specialist på biomekanik konsulterades också, för att diskutera de olika 
spelarnas rörelsebeteenden. Denna konsultation resulterade i att författarens iakttagelser 
bekräftades och underbyggdes med konkreta fakta om människans rörelseapparat. 
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Bakgrund/introduktion 
Under min utbildning på Kungliga Musikhögskolan (härefter kallad KMH) i Stock-
holm 1980 – 86 hade jag förmånen att ha tre skickliga metodiklärare, var och en 
inom var sitt område av fiolmetodiken. Ingvar Kullberg undervisade i barnmetodik, 
Harald Thedéen i högstadiemetodik och Ole Hjorth i fiolmetodik inom den folkliga 
genren. Självklart överlappade dessa delämnen varandra. Alla dessa tre pedagoger 
är själva skickliga fiolspelare, och alla var också, i sitt arbete, inspirerade av stu-
dien University of Illinois String Research Project, genomförd av Paul Rolland med 
medarbetare under två läsår, 1966 – 68, och publicerad i boken The Teaching of 
Action in String Playing (kallad TASP här i uppsatsen) år 1974. 

The University of Illinois String Research Project 

Denna studies hypotes var: ”Rörelseträning, skapad för att befria eleven från över-
driven spänning, kan införas inom en organiserad plan för undervisning på stråk-
instrument, och en sådan plan kommer, på lång sikt, att resultera i snabbare inlär-
ning och bättre utförande inom alla områden av undervisningen. Undervisningen 
rörde först och främst fiol och altfiol”. (TASP s. 1; översättning Ditte Andersson). 
 
Anledningen till att Paul Rolland genomförde projektet var att han tyckte att något 
fattades i samtidens fiolundervisning. Han tyckte att den inriktades alltför mycket 
på slutresultat och enskilda tekniker, och inte såg till hela systemet: 
 

”The University of Illinois String Research Project has been concerned with how best 
to teach the skills of violin playing to children of school age through the medium of 
class instruction. It was initiated because something is amiss in the string teaching 
of today. . . . The Teaching of Action in String Playing is a ”cure” for the rectification 
(/korrigering/; min anm.) of some of the most crippling symptoms of this illness.” 
(TASP s. 10) 

 
”The 'Action Studies' offer a shift of emphasis from the 'teaching of notes and tunes' 
to the teaching of basic concepts and ideas. They focus on correct position, free 
movement, and healthy tone production.” (TASP s. 4) 

 
Han påpekade också att grunden till en bra kroppshållning och fria rörelser är 
något universellt, och inte är annorlunda när man spelar fiol än när man utför 
andra sysslor: 
 

”The violin does not play itself. It is an instrument which must be played . . . . 
Unique though the act may be, it is comprised of simple and quite ordinary voluntary 
movements.” (TASP s. 10) 

  
”The teacher may be disturbed at first by the realization that much of what happens 
is automatic when a goal-directed physical act is implemented – like bouncing the 
bow, martelé, or staccato. . . . Professor Rolland has demonstrated convincingly that 
the substrate for these (specific techniques) is comprised of simple, natural move-
ments that spring more or less spontaneously from the inborn repertoire, or move-
ment vocabulary common to all normal individuals.” (TASP s. 11) 

 
Resultatet publicerades alltså 1974 i boken The Teaching of Action in String Playing, 
samt i en serie filmer, och jag tog del av detta material när jag studerade vid KMH 
under åren 1980 till 1986. Resonemangen och principerna i materialet tilltalade 
mig från allra första början. Huvudprincipen är alltså att om man från allra första 
början för in goda, avspända och balanserade rörelsemönster i fiolspelet så kommer 
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eleven att utvecklas snabbare. Skönheten och harmonin i rörelser byggda på en 
sådan grund har sedan dess fascinerat mig.  

Mina pedagogiska erfarenheter 

Själv började jag spela nyckelharpa 1974, vid 19 års ålder, ett par år innan jag bör-
jade spela fiol år 1976. På den tiden var pedagogutbildningen för folkmusiker vid 
KMH i Stockholm, MlFm, öppen endast för fiolister. Efter att ha spelat fiol i fyra år 
sökte jag denna utbildning 1980 och kom in. När även I/E-utbildningen öppnades 
för folk med folkmusik som huvudgenre, så gick jag även denna utbildning, också 
på fiol. Jag är således lärarutbildad på fiol. Det är emellertid ingen större konst att 
överföra Paul Rollands resonemang till nyckelharpsspel, eller vilken mänsklig sys-
selsättning som helst för den delen, och jag strävar alltså efter samma tankesätt 
kring rörelseprinciperna i nyckelharpsspel, när jag undervisar i detta. 
 
Nu har jag undervisat på fiol och nyckelharpa i över trettio år, och känner ofta att 
situationen generellt inte är annorlunda idag än när Rolland uttryckte sin åsikt att 
något var på tok med den tidens fiolundervisning (se citat ovan). Jag har undervisat 
människor i alla åldrar, och var man kommer så ser man låsta kroppar och stela 
och ineffektiva rörelser. Förutom konsekvensen att man aldrig får till någon bra 
musik med ett sådant arbetssätt, så kan det få negativa följder ur ett ergonomiskt 
perspektiv – folk har ont både här och där, och måste ibland låta bli att spela under 
kortare eller längre perioder. 
 
Tyvärr är det också så att det allt som oftast är svårt att motivera elever, på alla ni-
våer, att ägna tid och uppmärksamhet att utveckla sin kroppshållning och sitt rö-
relsemönster. Eleverna är oftast också kortsiktigt inriktade på att lära sig toner och 
melodier (se TASP-citat ovan), och det faktum att man försäkrar dem att det går 
snabbare framåt om man släpper tanken på enskilda melodier, och ser till helheten, 
är inte tillräckligt verkligt för dem i nuet för att de ska välja det arbetssättet. Detta 
till trots kan jag helt enkelt inte undervisa utan att ha detta helhetsfokus, eftersom 
arbetet då känns helt meningslöst för mig. Jag träffar, i arbetet, kollegor av alla sor-
ter – både utbildade och outbildade. En del tänker själva inte på annat än att lära 
ut melodier, och andra har egentligen samma ambitioner som jag, men ger upp in-
för oviljan ifrån eleverna och följer den enklaste vägen. Jag stretar dock vidare, och 
vill hålla helhetsmålet i sikte, även när jag undervisar på väldigt korta kurser, som 
t.ex. femdagars sommarkurser. Dels tycker jag att det är att svika eleven, oavsett 
dennes förkunskaper och ålder, att inte tro på att man alltid kan utvecklas därifrån 
man befinner sig för tillfället, och dels handlar det om, som jag ovan skrivit, att jag 
måste få känna att det jag gör är meningsfullt. Pengar som lön för mödan är inte 
tillräckligt. 
 
Ibland argumenterar elever emot mig när jag rekommenderar det lämpligaste sättet 
att hålla nyckelharpan, stå, sitta samt röra sig, och refererar till någon musiker de 
känner till som spelar bra fast de gör tvärt emot det som jag och andra funnit vara 
bäst. Jag brukar då påpeka att vederbörande spelar väldigt bra trots det ineffektiva 
beteendet, inte på grund av det, och förmodligen får betala ett högt pris i längden. 
Min känsla är ändå att det finns en korrelation mellan spelskicklighet och goda, ef-
fektiva rörelsemönster. 

Utommusikalisk inspiration 

Ytterligare inspiration har jag fått genom att jag deltar i kampsportsundervisning 
sedan år 1998. Ledare inom kampsport är oftast inte pedagoger på det sätt man 
menar när man talar om konventionell undervisning, men eftersom jag själv är 
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pedagog insåg jag ganska snabbt vilket målet är för allt man gör när man tränar 
kampsport: man lär sig en god kroppslig balans, att utnyttja så stora muskler som 
möjligt för en viss rörelse, att inte använda fler muskler än nödvändigt samt att ut-
nyttja tyngden hos kropp och kroppsdelar. Den goda balansen krävs för att få en 
hävstångpunkt för det slag eller den spark man tänker genomföra, och slaget eller 
sparken blir hårdare och effektivare om den görs med en stor muskel eller muskel-
grupp, än om jag gör den med en liten muskel. Om jag slår någon med ett rakt slag, 
t.ex., så slår jag inte med armen, som är relativt svag. Jag slår med höften och tyng-
den ifrån större delen av min kropp, och kraften kanaliseras via armen. Armen är 
en förlängning av kroppen, ett verktyg. På samma sätt kan jag lägga kraft på strå-
ken ända nedifrån bukmusklerna när jag vill åstadkomma kraftiga accenter, och 
utföra dessa accenter med mindre arbete än om jag skulle göra samma sak med 
t.ex. endast armen, eller till och med underarm, hand eller pekfinger. 

Mitt långsiktiga mål 

Som jag ovan skrev så har jag alltså alltid målsättningen goda och effektiva rörelser 
för ett naturligt spel, samt god ergonomi, i bakhuvudet när jag undervisar. Ett av 
mina tänkta projekt här i livet är att skriva en bok för nyckelharpa, av samma slag 
tom Paul Rollands bok The Teaching of Action in String Playing. En sådan bok skulle 
bli sammanfattningen av allt jag erfarit och tänkt kring nyckelharpsspel och -un-
dervisning. Det är emellertid lättare att övertyga andra om det förnuftiga i det man 
säger om man kan hänvisa till fler förebilder än sig själv. Jag ville därför genomföra 
ett grundforskningsprojekt, för att studera i vilken mån skickliga nyckelharpsspe-
lare rör sig i enlighet med de principer för goda, effektiva rörelser som Rolland be-
skriver i sitt projekt, principer som inte har att göra med någon åsiktsbaserad ”me-
tod”, utan som styrs av hur våra kroppar är funtade, och de fysikaliska lagar som 
styr vårt liv på jorden. 
 
För detta ändamål sökte jag pengar ifrån FoU-nämnden hösten år 2006. I februari 
år 2007 beviljades jag ett anslag som utgjorde en del av det belopp jag ansökt om. 
Föreliggande arbete är därför endast en del av det projekt som jag planerade från 
början; det kan betraktas som en förstudie till mitt tänkta projekt, eller första delen 
av detsamma. 
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Syfte 

Det ursprungliga huvudprojektets syfte 
Jag vill, i mitt huvudprojekt, studera i vilken mån rörelsemönstret hos skickliga 
nyckelharpsspelare ansluter sig till de principer som gäller för goda, effektiva och 
skonsamma rörelser, och som presenteras i Paul Rollands bok The Teaching of 
Action in String Playing med tillhörande kringmaterial (främst tillhörande filmserie). 
 I de fall musikern inte rör sig enligt dessa gällande principer, men ändå 
spelar bra: vad blir konsekvenserna, dels i fråga om kraftöverföring, och dels vad 
gäller ergonomi? Spelar det ingen roll hur man utför rörelserna, eller blir det bra 
TROTS att man har balansmässigt tokiga rörelsemönster? 
 
Jag vill alltså undersöka musikernas rörelsemönster ur två perspektiv: 

• Hur fungerar de ur mekanisk synpunkt, alltså med bäring direkt på spelet? 
(Dvs. utnyttjar musikern stora muskelgrupper och den passiva tyngden av sina 
kroppsdelar?) 

• Hur fungerar de ur ergonomisk synpunkt, alltså med bäring på kroppens väl-
befinnande? 

 
Så småningom vill jag också studera mindre skickliga spelare och se hur deras rö-
relsemönster skiljer sig ifrån de skickligares. På så sätt skulle man, konkret, kunna 
peka på en eventuell korrelation mellan skicklighet och effektiva, harmoniska rörel-
ser. En övertygelse om att så är fallet finns förmodligen hos de flesta medvetna mu-
siker och instrumentallärare, men en studie skulle kartlägga sambandet mer syn-
barligt, vilket, i förlängningen, skulle kunna användas i pedagogiskt syfte, för att 
tydliggöra för elever vilka konsekvenser kroppshållning och rörelsemönster har för 
spelet. 

Syfte i föreliggande delprojekt 
Syftet med denna del av totalprojektet var, i första hand,  

• att klargöra exakt vilka rörelser jag vill studera, 

• att undersöka hur jag skulle gå till väga, rent metodiskt, för att dokumentera 
och åskådliggöra det jag vill studera, dvs. 
o hur ska jag filma, och 
o i vilken mån jag kan använda mig av videomanipulering för att göra mina 

resultat åskådliga. 
I andra hand, och i den mån tiden räckte till, tänkte jag mig 

• att kunna visa ett konkret resultat, inom åtminstone någon aspekt av nyckel-
harpsspel, ifråga om hur musikerna rör sig när de spelar. 
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Tillvägagångssätt/metod 

Övergripande plan 
Min plan var, enkelt uttryckt, att 

• videofilma musiker och sedan 

• studera filmerna med Paul Rollands förhållningssätt som referens. 
I Rollands filmer, som såldes som 8mm-film, använder han, för att tydliggöra vissa 
rörelser, ”stingpinnar” fastbundna på musikernas lemmar, och även ibland enklare 
form av grafik. Min tanke var, och är, att i stället för dessa ”stingpinnar”  

• undersöka möjligheten att använda modern videografik för att sätta fokus på 
företeelser jag vill framhäva. 

Handledare 

Eftersom instruktionen för FoU-projekt gav vid handen att jag behövde en handle-
dare för mitt projekt, var min första åtgärd att leta efter en lämplig sådan. Denne 
handledare skulle dels, på grund av projektets natur, behöva var insatt i, och int-
resserad av, instrumentalspel ur ett rörelseperspektiv, och dels, p.g.a. de akade-
miska krav som ställs på ett FoU-projekt, vara forskarkunnig. Jag kunde inte kom-
ma på en enda person med båda dessa meriter, och efter konfererande med Susan-
ne Rosenberg, prefekt för folkmusik-instutitionen vid KMH, beslutade vi att jag 
skulle ha en praktiskt och en akademisk handledare. 
 
Som praktisk handledare ville jag själv gärna ha Ole Hjorth, min huvudlärare under 
mina utbildningar på KMH. Han var visserligen pensionerad redan vid projektets 
start, men hade både kunskapen om, och intresset för, mitt ämnesområde. För 
funktionen som akademisk handledare tillfrågades flera personer med lämpliga me-
riter, men ingen av dessa ansåg sig ha insikt i ämnet, och inte heller tid att sätta sig 
in i detsamma. 
 
Jag påbörjade dock mitt projekt utan att ha löst den senare frågan. Med Ole Hjorth 
hade jag tre möten. Dessa möten lade en god grund för hur jag skulle lägga upp 
mitt filmande i början. Det faktum att jag ännu inte hade hittat någon akademisk 
handledare, fick mig att dryfta handledarfrågan med Magnus Dyberg, sekreterare 
för FoU-nämnden. Han sade till mig att det, in princip, går att genomföra sitt pro-
jekt utan handledare, men att det är viktigt att dokumentera allt man gör. Eftersom 
jag är bekant med ett akademiskt arbetssätt sedan min forskarutbildning vid Upsa-
la Universitet under åren 1976 till 1980 (oavslutad), kände jag mig inte vilsen inför 
uppgiften, utan har sedan genomfört mitt projekt utan handledare.  

Litteratur 

Grundlitteraturen för mig har varit, vilket framgår ovan, Paul Rollands bok The 
Teaching of Action i String Playing, samt de filmer som finns utgivna som kring-
material till denna bok. Min plan var att använda boken som utgångspunkt och 
struktureringsförebild för mitt projekt. 
 
Jag har också läst den ungerska violinisten Kato Havas bok En väg till fiolen, där 
hon uttrycker samma tankar som Paul Rolland, nämligen att man glömmer bort 
helkropps-aspekten i traditionell fiolundervisning. Emellertid har jag inte hunnit 
sätta mig tillräckligt in i den boken för att kunna referera till den i samband med 
föreliggande projekt. 
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Utrustning 

Videokamera 
All videofilmning i projektet har skett med min egen videokamera, av märket JVC 
Everio GZ-MG505E. Kameran inköptes år 2006, i ganska hög grad med mitt tänkta 
projekt i åtanke. Kameran har en hårddisk där den lagrar filmerna; jag valde med 
avsikt en sådan kamera för att slippa processen att föra över film från ett band till 
datorn. 
 
Datorer 
I stort sett all bearbetning av material har skett i mina datorer av typen PC, utom 
under hösten 2009, då jag använde en ifrån KMH lånad MacIntosh-dator av skäl 
som redogörs för här nedan. 
 
Datorprogram 

• För videobearbetning har jag använd programmet Adobe After Effects. Detta val 
motiveras på sidan 10. 

• För stillbildsbearbetning har jag använt Adobe PhotoShop, och i viss mån 
gratisprogrammet GIMP, version 2.6.11. 

• För skriftlig dokumentation: Microsoft Word, version 2003, 

• Anteckningar i Windows XP och  

• programmet XMind, version 3.2.1, ett program för att skapa tankekartor, ”mind-
maps” från XMind.Ltd., som finns som gratisversion för PC, MacIntosh och 
Linux. 

Filmning 

Den första planeringsomgången 

Mitt första steg i projektarbetet var att, tillsammans med Ole Hjorth, göra upp en 
plan för arbetet. Vi dryftade följande frågor: 
 
Ur vilka vinklar ska musikerna filmas? 
T.ex. pratade vi om huruvida jag skulle 

• filma först och sedan studera filmerna, och utifrån dessa studier göra upp ett 
schema på vad jag ville titta på, eller om jag skulle 

• bestämma vad jag ville titta på först och sedan filma. 
Ole var av den åsikten att jag skulle filma först, medan jag hävdade att man då, re-
trospektivt, kunde få erfara att man hade velat filma på ett annat sätt. Jag har, un-
der arbetets gång, erfarit att man faktiskt måste göra på båda sätten. Det går inte 
att veta exakt vad man vill se, och hur man ska filma detta, innan man har provfil-
mat, och det går inte heller att filma utan att veta vad man ska fokusera på. Film-
ningsprocessen måste, med nödvändighet, ske i flera steg, med återkommande film-
ningar och planering däremellan, eftersom man hela tiden upptäcker nya saker och 
gör nya erfarenheter. Emellertid beslutade jag och Ole att jag, i första vändan, skul-
le filma musikerna ur följande vinklar: 

• stående respektive sittande i helfigur framifrån, 

• stående respektive i halvfigur framifrån, 

• närbild på leken (dvs. ”klaviaturen”) samt 

• leken och vänsterhand underifrån, för att se hur vänsterhand arbetar. 
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Vid ett senare möte, då vi tittade på mina första filmningsförsök (Sonia Sahlström 
2008-11-07, Cajsa Ekstav 2009-01-06 och Olov Johansson 2009-01-20) kom vi 
fram till att ytterligare vinklar behövdes: 

• höger arm framifrån och från höger, i närbild, med armen bar. Gärna också med 
flaggor ("stingpinnar") à la Rolland, eller någon typ av video-grafisk motsvarig-
het, för att studera rörelsen i höger överarm. 

 
Hur långa ska filmklippen vara? 
Ole Hjorth och jag tänkte oss att det skulle vara bra om musikerna spelade varje låt 
länge, och att jag under tiden bytte vinkel, och filmade dem ur de vinklar som finns 
nämnda i listan här ovan. Jag har ändrat uppfattning om detta under arbetets 
gång, och de senare filmerna är tagna ur en vinkel i taget. 
 
Vilka musiker ska filmas? 
Vi diskuterade också hur många musiker jag skulle filma inom ramen för detta för-
sta delprojekt, och kom fram till att 20 stycken vore lagom, där 10 stycken skulle 
vara skickliga och erfarna, och 10 skulle vara mindre skickliga och erfarna. Jag 
kunde, utan svårigheter, göra en lista på mer än 10 skickliga musiker jag ville fil-
ma. I fråga om att filma mindre skickliga musiker insåg vi båda svårigheten i att 
presentera mitt önskemål för denna målgrupp – att be någon att få filma denne med 
anledning av den inte är bra på att spela kräver ett stort mått av takt. 
 
I fortsättningen kommer jag att använda beteckningarna professionella och icke-
professionella spelare. "Professionell" syftar i det här sammanhanget på spelarens 
skicklighet, och inte på hans eller hennes yrkessituation. Mitt val beror dels på att 
jag i möjligaste mån vill undvika den värderande ton som finns i ordet "skicklig", 
och dels på att begreppen "erfaren" och "oerfaren" blir missvisande, då flera av spe-
larna i gruppen "icke-professionella" har spelat i många år, men utan att nyckel-
harpsspelet haft samma plats i deras liv som för spelarna i den grupp jag kallar 
"professionella". 
 
Vad ska musikerna spela? 
Vi diskuterade också huruvida jag skulle styra vad musikerna spelade, och vilka 
låttyper de skulle spela. Eftersom det skulle bli ett oöverskådligt material om jag 
filmade varje person spelandes samtliga gängse låttyper, så beslutade vi att jag i 
denna förstudie skulle satsa på 1åttondelspolska, 2sextondelspolska, 3polkett och 
någon långsammare, friare låt (t.ex. en instrumental visa) för att få kontraster i 
rörelseenergi och stråkarter. I samband med detta beslut tyckte vi också att alla 
låtar troligen inte behövde filmas ur alla ovanstående vinklar, utan att jag kunde 
filma två av låttyperna stående och de andra två i sittande position. 

Utveckling av filmnings-metodiken 

Efter att ha filmat tre personer och studerat filmerna, insåg jag att där var oerhört 
många faktorer som jag behövde utforska i frågan om filmandet. Jag beslutade där-
för att göra själva experimenterandet med filmningen på mig själv. Det gjorde proce-
duren enklare och även billigare, eftersom jag kunde göra provfilmningarna i mitt 
hem, och slapp lägga tid på resor. Jag behövde dessutom inte vänta på att mina 
musiker hade tid för mig. På så sätt skaffade jag mig en grundläggande kunskap i 
fråga om 

                                           
1 Musik i taktarten 3/4 med triolunderdelade taktslag. 
2 Musik i taktarten 3/4 med sextondelsunderdelade taktslag 
3 Polkett: det generella ordet är ”polka”, men i några landskap, såsom Upland, säger man inte polka 
utan polkett. Taktarten är 2/4. 
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• hur ljuset måste vara beskaffat för att få ett bra filmklipp, 

• hur det fungerar med handhållen kamera kontra kamera på stativ, 

• hur musikern måste vara klädd för att man ska kunna se det man vill, samt 

• ur vilka vinklar man ska filma musikern. 

Finslipning av metodiken 

Jag ville också, så småningom, göra en ordentlig inventering av vad det verkligen 
var jag ville titta på ifråga om spelet. Under den första tiden av projektet visste jag 
visserligen vad jag ville på ett mer undermedvetet, oformulerat plan, men behövde 
ge min idé en fastare, konkret form. För att åstadkomma detta använde jag struktu-
ren i Paul Rollands bok, The Teaching of Action in String Playing, som mall, eftersom 
denna bok är utomordentligt väl strukturerad ifråga om fiolspelets olika delar – hel-
kroppsrörelse, högerarm, vänsterarm osv. 
 
Jag läste därför (återigen!) igenom Rollands bok, och förde in alla begrepp som kun-
de ses som element inom fiolspelet i en tankekarta (mindmap), med huvudmomen-
ten helkroppsrörelse/kroppshållning, instrumenthållning, högerarmsrörelse och 
vänsterarmsrörelse. Alla mindre element inom spelet är sedan ordnade under dessa 
huvudrubriker, och de som inte är relevanta för nyckelharpsspel är utbytta mot 
sina motsvarigheter för detta instrument. Tankekartan kan ses i bilaga 1. 
 
Utifrån denna tankekarta skapade jag sedan ett protokoll för analys av varje musi-
kers beteende för varje moment jag vill titta på, där jag kan fylla i mina iakttagelser 
av varje individ. 
 
Utifrån mallen för detta analysprotokoll studerade jag de filmvinklar ur vilka jag 
tidigare filmat mina musiker (inklusive mig själv), för att se om de räckte till eller 
behövde kompletteras, och skapade utifrån detta en utbyggd lista med filmnings-
vinklar som torde täcka upp alla behov jag har. 
 
Slutligen utformade jag, utifrån listan med filmvinklar, ett filmningsprotokoll för 
varje deltagande musiker, vilket jag kan följa och pricka av när jag filmar musiker-
na. 

Studium av filmerna 
Jag har studerat filmerna med hjälp av programmen Windows Media Player och 
VLC Media Player, vilka jag båda har på mina tre datorer, som alla är av typen PC. I 
vissa fall har jag studerat och bearbetat (se nedan) filmerna samtidigt, i program-
met Adobe After Effects. Jag har använt mig av videoklipp både i 

• normalhastighet och i 

• ultrarapid. 

I ultrarapid-klippen har jag sänkt hastigheten på videoklippen till cirka 35 % av 
normal hastighet (dvs. sträckt ut deras varaktighet till 2,75 gånger den normala). 
 
Mina iakttagelser har sedan förts in i analysprotokollet för varje individ (se ovan); 
den fortsatta arbetsgången har varit att göra en sammanställning per spelmoment 
över hur de individer som deltar i studien utför detta moment, för att på så sätt se 
likheter och olikheter, och eventuella principer för ett gott spel. 
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Experthjälp 
Jag hade också för avsikt att diskutera mina iakttagelser med någon person, kun-
nig i biomekanik och ergonomi. Den person jag i första hand tänkte på var Teddy 
Jansson, legitimerad naprapat och med stor erfarenhet av biomekanisk och ergono-
misk problematik ifrån sin mottagning på Idrottsskadecentrum i Uppsala och från 
tidigare erfarenheter inom idrotten. Teddy har i flera år varit den person som anli-
tats på Eric Sahlström-institutet (i Tobo, 5,5 mil norr om Upsala, härefter kallat 
ESI), för att föreläsa för spelkursen (en ettårig, eftergymnasial kurs i nyckelharpa 
och fiol) om ergonomi i samband med spelandet av nyckelharpa och fiol. Med ho-
nom ville jag diskutera både mekaniska och ergonomiska konsekvenser av olika 
rörelsemönster. Med ”mekanisk” avser jag här effektiviteten hos rörelsen ur ett 
kraftöverföringsperspektiv. 

Intervjuer 
Faktorer som också, enligt mig, har inverkan på hur en person rör sig är vilken typ 
av band de använder för att hänga nyckelharpan runt halsen, samt vilken typ av 
stol de föredrar vid spel i sittande position. 

Band 

De band som vanligen förekommer är  

• helt stumma band, vilka är de mest traditionella, 

• band som är elastiska i hela sin längd och som ursprungligen är tillverkade för 
elbasspelare men sedan tillverkats speciellt för nyckelharpa, samt 

• band som är till hälften elastiska, från fästpunkten på harpans stränghållare till 
och med vänstra sidan av halsen, och till hälften stumma, från halsens vänstra 
sida ned till fästpunkten på eller i närheten av nyckelharpans skruvplatta. Des-
sa band tillverkas sedan några år av samma företag som de band som omtalas 
under förra punkten, enligt ett förslag på konstruktion ifrån mig. 

Enstaka personer använder också 

• kryssband av märket Slider, dvs. två korslagda band, så att ingen tyngd hamnar 
i halsregionen, eller 

• egentillverkade lösningar. 

Stolar 

I stol-frågan är det naturligtvis vanligast att man sitter på en stol av vanlig kon-
struktion. På ESI finns emellertid ett antal stolar av typen ståstöd, på vilka man 
kan höja och sänka både sits och ryggstöd. Min egen uppfattning är att dessa stolar 
är helt överlägsna vid nyckelharpsspel, eftersom man kan komma högre upp, och 
därmed undvika det hinder som höger ben utgör vid spel sittande på en stol av nor-
mal höjd. Dessa stolar förordas också av min konsult i biomekanik, Teddy Jansson. 
 
För att få vet vilka preferenser de filmade musikerna har i dessa två frågor komplet-
terade filmningarna med en kort intervju om dessa frågor. 

Tydliggörande genom videomanipulering 
I Rollands filmer utnyttjas ibland, som ovan sagts, ”stingpinnar”, fastbundna på 
musikernas lemmar, för att tydliggöra vissa rörelser; dessutom används ibland även 
enklare form av grafik. Min tanke var att man skulle kunna ersätta ”stingpinnarna” 
med modern videografik. För att kunna göra detta behövde jag 

• skaffa mig ett dataprogram för videoredigering, samt 
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• lära mig använda detta för att se vilka möjligheter som fanns. 

Jag insåg att den senare punkten skulle vara en väldigt tidskrävande process, som 
omöjligt kunde rymmas inom innevarande FoU-projekts cirka 165 arbetstimmar. 
Därför valde jag att gå en kurs, på min ”egen” tid, så att säga. 
 
Läsåret 2008 – 2009 hade jag genomfört en ettårig utbildning till IT-pedagog på 
Tärna Folkhögskola utanför Sala. Studenterna på denna utbildning erbjöds att gå 
en fördjupningskurs under hösten 2009. Fördjupningskursen omfattade 200 tim-
mar, och dess upplägg var så att studenten själv valde ett eller två områden inom IT 
-området att fördjupa sig i, och resultatet redovisades i en presentation och en upp-
sats. Jag valde att ägna mina 200 timmar åt att lära mig digital videobearbetning, 
med FoU-projektet i åtanke. 
 En del av mitt arbete på Tärna Folkhögskola bestod i att bestämma vil-
ket dataprogram som bäst passade mina syften. Efter samtal med min handledare 
och Film i Uppland (ett regionalt resurscentrum för film och video med Upsala läns 
landsting som huvudman) beslutade jag att använda Adobe Premiere och Adobe 
After Effects, de mest resursstarka programmen för ändamålet; detta för att inte be-
gränsa mig i framtiden. Dessa program är emellertid oerhört dyra, och det fanns 
inte några ekonomiska resurser att inhandla dem för projektpengar. Denna fråga 
löstes dock tillfälligt, genom att Magnus Dyberg ordnade så att jag kunde låna en 
dator från KMH, på vilken fanns installerade dessa båda program. Detta lån var en 
förutsättning för att jag skulle kunna genomföra kursen. Datorn var av märket Mac-
Intosh, och programmen Adobe Premiere och Adobe After Effects av version CS4. 
 Jag har sedermera införskaffat dessa programvaror för mina egna dato-
rer, och då är programmen av version CS3. Jag har inte märkt någon skillnad på 
dessa programversioner som inverkar på det jag vill göra. Alltså är alla filmer från 
Tärnakurs-tiden gjorda på en MacIntosh-dator i Adobe After Effects CS4, och alla 
senare filmer på PC i Adobe After Effects CS3. 
 Kursen på Tärna folkhögskola klargjorde också för mig att det snarare 
var Adobe After Effects än Adobe Premiere jag behövde för mina syften; After Effects 
är huvudsakligen ett program för att skapa effekter, medan Premiere mer är ett 
avancerat redigeringsprogram, och effekter var just vad jag behövde. Jag ville också 
veta vilka funktioner i After Effects som passade för mitt undersökande, och under 
kursens gång skaffade jag mig en viss baskunskap inom detta område, vilken jag 
sedan använt för att bearbeta mina filmer. Den effekt som jag i synnerhet tyckte var 
lovande för mitt vidkommande var något som heter 

• ”tracking”, alltså spårning. Dataprogrammet följer då en viss, grafiskt urskiljbar 
punkt i filmen och anger dess position för varje filmruta. ”Tracking” kan både 
användas för att 
o följa en rörelse i filmen, och för att 
o stabilisera skaknings-oskärpa filmen i det fall man inte använt stativ till 

kameran, utan hållit den med handen. 

Denna senare funktion, stabilisering, tänkte jag också att jag kunde använda på 
mitt eget sätt – nämligen för att stabilisera personen eller instrumentet i stället för 
”rummet”, som det är tänkt, för att på så sätt se hur en viss kroppsdel rör sig i för-
hållande till en annan, eller hur kroppen rör sig i relation till instrumentet. För att 
kunna använda effekten ”tracking” på enklast möjliga sätt tänkte jag placera mar-
körer på personerna. Därigenom skulle jag försäkra mig om att där fanns tydliga, 
grafiskt urskiljbara punkter som programmet kunde spåra. 

En annan effekt i programmet After Effects som jag under senare tid fattat in-
tresse för i sammanhanget är att 
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• ta bort bakgrunden i en film, och alltså se hur en person rör sig helt fristående 
ifrån omgivande golv, väggar och ting. Detta kan göras på två olika sätt i After 
Effects, med teknikerna Colour Difference Keyer eller Keylight. Båda dessa funk-
tioner fungerar så att man väljer en viss färg som helt enkelt tas bort och för-
vandlas till genomskinlighet. Colour Difference Keyer är Adobes egen teknik, 
medan Keylight är ett insticksprogram i After Effects, som tillhandahålles av 
företaget The Foundry. 

 
Emellertid är After Effects ett oerhört stort och mångsidigt program som man inte 
lär sig under en tvåmånaders kurs på folkhögskola, och under mitt projektarbete 
har, med nödvändighet, en del tid gått åt till att ta reda på mer om programmet. 
Jag beslutade dock att inrikta mig mer på filmningsmetodik och alldeles vanligt 
okulärt studium av filmerna i detta delprojekt, och att skjuta mer komplicerad 
videobearbetning på framtiden. 

Tydliggörande genom manipulering av stillbilder 

Under arbetets gång har också uppenbarat sig behovet av att bearbeta stillbilder för 
att åskådliggöra förhållanden, t.ex. i fråga om hållningen av nyckelharpan. Stillbil-
derna har jag, med hjälp av Adobe After Effects, exporterat ifrån mina videofilmer 
och sedan bearbetat i programmet Adobe PhotoShop. Anledningen till att jag hellre 
tar ut stillbilder ifrån videofilmerna än att ta dem med en stillbildskamera är, att jag 
tror att jag får en mer autentiskt uppfattning om hållningen på en bild där perso-
nen faktiskt spelar, än om denne poserade för en stillbild. De funktioner jag i hu-
vudsak använde i PhotoShop var 

• att lägga grafiklager på fotografierna, på vilka jag sedan ritade, och den möjlig-
het  

• att mäta vinklar mellan linjer som finns i programmet. På så vis mätte jag 
instrumentets riktning i olika riktningar för de olika musikerna. 
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Genomförandet 
Mitt FoU-anslag beviljades alltså 7 februari 2007. Under resterande del av år 2007 
hände inte mycket, utom att jag och Susanne Rosenberg hade ett möte där vi be-
stämde hur mitt FoU-anslag på 50 000 kr skulle fördelas, samt att jag letade efter 
lämplig akademisk handledare, ett letande som inte resulterade i någonting (se 
ovan). 
 
Under våren 2008 hände inte mycket heller, och den enda förklaringen till detta är 
att jag, precis som de flesta andra, är en mästare på att skjuta upp saker, och att 
arbete som man ska planera och genomföra alldeles själv gärna får stryka på foten 
för allt arbete som styrs utifrån, och där man måste vara på en viss plats en viss 
tid. 
 
I augusti 2008 hade jag emellertid ett första möte med min ”praktiska” handledare 
Ole Hjorth, och under hösten 2008 kom jag igång med min filmning. Ifrån denna 
tidpunkt har jag hela tiden fört en dagbok över mina göranden och låtanden. 
Uppsatsskrivandet under hösten 2012 finns dock inte med i denna dagbok, efter-
som jag ju helt enkelt bara skrivit. 

De första filmningarna 
Jag filmade 

• Sonia Sahlström 7 november 2008 i mitt hem, 

• Cajsa Ekstav 6 januari 2009 hemma hos henne, samt 

• Olov Johansson 20 januari 2009 i hans hem. 

Filmningarna gjordes utifrån ett första protokoll med filmvinklar som var ett resul-
tat av mina diskussioner med Ole Hjorth. Jag studerade filmerna i viss mån, men 
inte mycket hände i detta avseende förrän i augusti 2009, då jag gjorde enkla redi-
geringar av filmerna för att kunna visa dem för Ole Hjorth på ett möte vi sedan hade 
20 augusti 2009. Under detta möte diskuterade vi kompletterande filmningar. 

Utbildning i videobearbetning 
Under tiden 28 augusti till 6 november 2009 gick jag kurs på Tärna folkhögskola 
(se ovan) för att lära mig digital bearbetning, med mitt FoU-projekt som syfte. Jag 
har sedan efter kursen, under hela projektets gång, jobbat för att öka min kompe-
tens i fråga om användandet av programmet Adobe After Effects, för att kunna lägga 
på olika effekter på mina videofilmer, och då i synnerhet ”tracking” och grafik. 
Emellertid har jag med avsikt hållit ned den tid jag ägnat åt denna sida av projek-
tet, och hållit fokus på mer grundläggande sidor av detsamma, som filmning och 
studier av filmerna. 

De första analysförsöken 
Under vintern och våren 2010 började jag sammanställa det Paul Rolland säger i 
sin bok om helkroppsrörelse i stående position. Jag studerade sedan filmerna på 
mina tre musiker och skrev ned mina iakttagelser gällande deras helkroppsbeteen-
de i stående position. Jag fortsatte med att fylla i allt jag kunde se på filmerna i ett 
analysprotokoll för varje individ, det analysprotokoll som jag byggt på min tanke-
karta över delarna i nyckelharpsspel. 
 Jag har vid senare tillfällen gjort likadana sammanställningar över hel-
kroppsbeteende i sittande position. 
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Utveckling av filmningsmetodiken 
Jag studerade också filmerna med andra rörelseperspektiv än helkropp i åtanke, 
och insåg att jag måste göra om, eller komplettera, mina första filmningar. Detta 
har sedan varit ett fortgående arbete, som jag kontinuerligt följt upp i ett dokument 
med riktlinjer för filmandet. I det här skedet beslutade jag också, som nämnts, att 
använda mig själv som objekt för att på ett enkelt och praktiskt sätt lära mig hur 
filmandet skulle gå till. Jag gjorde i ordning en plats i mitt hem för detta ändamål, 
och under våren och tidiga hösten 2011 genomförde jag experimentfilmningar av 
mig själv, i avseende att fastställa  

• hur jag ska tänka på ljussättning, 

• hur musikern bör vara klädd. Jag filmade mig själv med olika klädesplagg för att 
utröna vilka kulörer och nyanser på kläderna som gjorde det lättast att urskilja 
det jag ville se på filmerna. Jag provade mig också olika modeller på kläder, så-
som långärmad kontra kortärmad överdel. 

• vilka filmvinklar som behövs, 

• vilka låtsorter som behövs – en eller fler? 

• om jag ska standardisera repertoaren eller låta musikern välja fritt, och 

• hur långa klippen ska vara. 

Mer filmning: nya musiker samt kompletteringar 

Innan detta första delprojekt var slut ville jag gärna filma några fler musiker, och 
göra kompletterande filmningar på mina första tre musiker. Jag beslutade att jag 
själv, av praktiska skäl, skulle vara en av de musiker som jag studerar i projektet, 
och hade också, fått klartecken för att få filma David Eriksson, nyckelharpsmusiker 
och tidigare student till mig både på ESI och på KMH. 
 
Gällande mina första musiker så lyckades det att få till en kompletterande filmning 
med Sonia Sahlström. Med Cajsa Ekstav hade jag gjort upp om en tid, men hon 
skadade sig i höger hand några dagar innan den avtalade tiden, och filmningen fick 
ställas in. Med Olov Johansson gick det helt enkelt inte att få till stånd ett möte un-
der hösten. 
 
Inför filmningarna med David och Sonia fick de instruktioner om hur de skulle klä 
sig, enligt riktlinjer jag kommit fram till under filmexperimenten med mig själv. 
 
3 november 2011 fick så jag besök av David Eriksson. Honom hade jag inte filmat 
tidigare, och jag hade därför både tänkt dokumentera hans spelsätt, samt att han 
skulle filma mig för att prova filmningsvinklar ur vilka det var svårt att filma sig 
själv. Jag beslutade dock, på stående fot, att det var effektivare att båda syftena 
uppfylldes genom att jag filmade honom, eftersom jag bättre vet vad jag vill se på 
filmerna. Alltså filmade jag David utefter riktlinjerna i mitt senaste, mest utbyggda 
filmningsprotokoll. Detta är så omfattande att det blir tröttsamt både för filmare och 
spelman att göra allt på en gång, så jag filmade endast ur de aspekter jag beslutat 
mig för att studera i detta första delprojekt – alltså, återigen, kroppshållning i stå-
ende och sittande. Jag filmade därför David stående från 8 olika riktningar (frami-
från, bakifrån, från båda sidor och från alla ”hörn” så att säga, dvs. i 45 graders 
vinkel i förhållande till de fyra först nämnda riktningarna). David filmades också 
sittande, dels på en ”spelstol”, ett s.k. ståstöd, och dels sittande på en vanlig stol. I 
fallet med spelstolen filmade jag honom ifrån fyra håll (framifrån, bakifrån, höger-
ifrån och vänsterifrån). I fallet med den vanliga stolen filmade jag inte David baki-
från, eftersom ryggstödet skymmer musikern. Samtliga aspekter filmades både i 
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hel- och halvfigur. Slutligen filmade jag honom rakt uppifrån, en vinkel som jag 
längtat efter att få studera och tidigare inte filmat. 
 
Den 7 november filmade jag Sonia Sahlström ur samma vinklar. Både dessa film-
ningspass, med David respektive Sonia, tog cirka en och en halv timme. Då har 
man alltså hunnit gå igenom filmningsprotokollets två första delar, gällande ståen-
de och sittande. Jag bedömer att detta är ungefär vad filmare och objekt orkar med 
vid ett och samma tillfälle. 
 
Både Sonia och David kunde den låt som jag spelat vid alla filmningar av mig själv, 
en åttondelspolska från Upland som kallas för Polska efter Lump-Janne, och spelade 
dessutom den gärna, vilket var väldigt bra för mitt vidkommande; ju mer standardi-
sering desto lättare att göra jämförelser. 
 
Med filmerna som underlag fortsatte jag hela tiden, parallellt, att finslipa min lista 
över filmningsvinklar, mitt analysprotokoll för musikerna, och att organisera mitt 
material samt övervinna vissa tekniska problem som dök upp på vägen. Flera 
gånger har dessa problem haft att göra med min kunskap om programmet Adobe 
After Effects, och berott på att jag använt programmet för sällan så att jag hunnit 
glömma tämligen enkla kommandon som jag tidigare använt mig av rutinmässigt. 
 
Insikter om filmvinklar 
Under september till november 2011 har jag fortsatt med arbetet att göra mina oli-
ka protokoll och anvisningar mer exakta. Därvid stod det klart för mig att det inte 
är bra att ha flera vinklar på samma klipp, såsom Ole Hjorth och jag tänkt oss från 
början. Jag ägnade därför tid åt att dela upp alla mina filmer från första filmom-
gången (på Sonia, Cajsa och Olov) i kortare klipp med bara en filmningsvinkel i 
varje. En orsak till detta var att jag ville studera en sak i taget och inte ägna tid åt 
att leta i filmklippen efter en viss sekvens. En annan orsak var att jag ville studera 
hur spelarna startade och avslutade sina låtar, vilket behandlas mer senare i upp-
satsen. 
 
Insikter om filmformat 
I samband med ovanstående förkovrade jag mig också i vilka olika format man kan 
exportera klipp ifrån Adobe After Effects. Standardinställning i PC-miljö är *.AVI-
format. AVI-filmer är väldigt ”tunga”, och jag upptäckte att mina isärklippta del-
klipp-filer var mycket större än moderfilerna från vilka de hämtats. Därför ägnade 
jag tid åt att hitta ett lämpligare filmformat, som gav mindre filer utan nämnbar 
kvalitetsförlust. På sätt fann jag att jag kunde exportera bearbetade filer från Adobe 
After Effects som *.MPG-filer i stället, med samma kompressionsgrad som de filer 
som kameran filmar. Härigenom tar varje producerat klipp mindre plats, och är 
följaktligen lättare att visa på datorer som inte är så starka som den dator där jag 
bearbetat filmerna. 
 
Experiment med video: ”green screen” och markörer 
Ett annat experiment jag arbetade med under hösten var att försöka ta bort bak-
grunden från en videofilm, en effekt som jag tidigare provat i en övningsuppgift 
under Tärnakursen. Uppgiften finns i boken Classroom in a book: Adobe After 
Effects CS4 (Adobe Press 2009). Min tanke var att vissa rörelser skulle synas tyd-
ligare, utan den distraktion som bakgrunden kan utgöra. För detta ändamål köpte 
jag in ett grönt lakan för att skapa en green screen, en teknik som man använder 
sig av inom filmindustrin, just i syfte att ta bort en bakgrund och kunna lägga dit 
en annan; grönt är nämligen den färg som är lättast att släcka ut. Mitt första lakan 
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fungerade inte bra p.g.a. den matta gröna nyansen, utan jag köpte senare in ett an-
nat, med en klarare grön färg. 
 
Jag experimenterade också med markörer på kroppen och nyckelharpan, för att 
kunna använda mig av effekten ”tracking” som finns beskriven i det föregående. 
Som markörer använde jag vita, små etiketter, och där det behövdes, av kontrast-
skäl, målade jag dessa etiketter svarta. 

Utveckling av strukturen 
För att lära mig ännu mer om användbara filmvinklar återvände jag också, under 
hösten 2011, till mina ursprungliga filmer och prickade återigen av punkterna i 
mina analysprotokoll för varje individ. Som synes i det föregående är detta en pågå-
ende process, som aldrig blir riktigt färdig – studierna väcker en önskan om ytter-
ligare filmningsvinklar, och när man studerar de nya filmklippen ser man fler a-
spekter av spelet man skulle vilja studera. 
 
Jag har i fortsättningen använt den iordningställda platsen i mitt hem för all film-
ning eftersom där, under dagtid, finns tillräcklig med ljus; alltså har jag bett musi-
kerna komma hem till mig i stället för att åka till dem, eftersom jag då vetat att ljus-
faktorn varit tillfredsställande. 
 
Fortlöpande har jag också justerat min planering, vilken jag gjort i form av listor i 
Word samt tankekartor i XMind. 

Avgränsningar 
Under senare delen av våren och tidiga delen av hösten 2011 stod det mer och mer 
klart för mig att jag måste begränsa mig mer än vad jag tidigare tänkt. Jag har ju 
betraktat innevarande studie som ett pilotprojekt i förhållande till min ursprungliga 
plan, eftersom jag fick ett anslag som var en del av min sökta summa, men jag var 
faktiskt tvungen att begränsa mig även i förhållande till min plan för pilotprojektet. 
Sålunda bestämde jag under hösten 2011 att 

• inrikta mig på en låttyp, nämligen åttondelspolska, vilken är den låttyp där man 
rör sig mest enligt mina iakttagelser av de första filmerna, 

• om möjligt be musikerna spela samma låt. Jag föreslog dem en låt som tillhör 
den vanligaste, men ändå inte allra enklaste, repertoaren, samt att 

• lägga avancerade experiment med grafik på framtiden, eftersom experimenteran-
det är väldigt tidskrävande. I detta fall har jag varit tvungen att styra mig själv 
hårt, eftersom jag tycker det är otroligt roligt att fördjupa sig i allt som har med 
datorer att göra. Det är ju, emellertid, själva studerandet av filmerna, utan vida-
re konstigheter, som är själva grunden för min forskning. Att använda effekten 
ultrarapid har jag dock funnit vara nödvändigt för att kunna se de subtilare 
rörelserna. 

Eftersom jag gärna ändå ville ha något färdigt resultat inom ramen för detta första 
projekt, förutom metodresultat, tänkte jag mig att dra gränsen vid de största rörel-
serna, och 

• studera helkroppsrörelse i stående och sittande position. 

Referensmaterial: Rolland-filmerna 
Jag studerade också noggrant studerat Paul Rollands filmer för att hitta avsnitt i 
filmerna som hade att göra med de ämnesområden som jag ämnade studera – 
kroppshållning i stående och sittande position, instrumenthållning (se nedan), samt 
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start och avslut av låtar (se nedan). Lämpliga avsnitt noterade jag i en lista för att 
kunna jämföra dem med mina egna filmer. I samband med detta kompletterade jag 
en lista jag tidigare gjort, med citat ur Rollands bok. Citaten handlar om de ämnes-
områden jag nämnt här ovan. Min avsikt var att använda citaten dels som referens 
för studier av mina egna filmer, och dels som utgångspunkt för min uppsats (se un-
der stycket Inledning). De viktigaste citaten finns infogade i denna uppsats. 

Jämförelsematerial: icke-professionella nyckelharpsspelare 
I det här skedet slog det mig att jag faktiskt hade en del filmmaterial på icke-pro-
fessionella nyckelharpsspelare. Under den ettåriga nyckelharps- och fiolkursen på 
ESI får eleverna filma sig själva, dels i början av läsåret och dels i slutet, för att de 
själva tydligt ska kunna se sina framsteg. Vid några tillfällen har min videokamera 
använts för ändamålet. Jag har förvisso inte frågat dessa studenter om jag får an-
vända filmerna i mitt forskningsarbete, och kan därför inte visa dem för någon an-
nan, men jag kan däremot studera dem för att påminna mig om hur icke-professio-
nella nyckelharpsspelare beter sig, och se om där finns någon generell skillnad i 
deras rörelsemönster jämför med de professionella musikerna som jag filmat för 
projektet. Jag började därför studera dessa filmer, i avsikt att göra allmänna iaktta-
gelser om kroppshållning i stående och sittande position, instrumenthållning, samt 
hur personerna startade och avslutade låtar. 

Studier av nyckelharpshållning 
Vid den här tiden (hösten 2011) bestämde jag mig också för att, utöver analys av 
stående och sittande spel, ta med studier av harphållning i detta första delprojekt. 
Först tänkte jag att instrumenthållning inte har med rörelse att göra, men vid när-
mare eftertanke tycker jag att så i högsta grad är fallet, eftersom det som kallas 
”hållning” egentligen är en balansakt, både i fallet fiol och i fallet nyckelharpa. Det 
avgörande i frågan var emellertid att jag kunde utläsa det jag ville om personernas 
harphållning ifrån de filmer jag redan hade. Det hade jag inte tidigare tänkt på. Jag 
skapade därför stillbilder ifrån filmerna, och mätte sedan de olika vinklarna i 
nyckelharpshållningen för de fem musikerna i min undersökning, samt även, där 
det var möjligt, för de elever jag hade på video. Jag inkluderade också ett fotografi 
på Eric Sahlström som jag själv tog år 1974, en vecka efter det att jag själv började 
spela nyckelharpa. 
 
För att visa på syftet med de olika vinklingarna av nyckelharpan i olika riktningar, 
som är att skapa ett luftrum för stråken att färdas i, tog jag ut två bilder på en film 
av mig själv, där stråken befann sig i sina två ytterlägen. I PhotoShop lagrade jag 
dessa två bilder på varandra och ökade deras transparens, så att man ser stråkens 
ytterlägen på samma bild. På denna bild markerade jag sedan hela det utrymme 
som behövs för att man ska kunna stråka på ett fritt sätt. 
 
Jag gjorde också bilder där jag försöker illustrera nyckelharpans kontaktpunkter 
med kroppen, och hur instrumenthållningen är en balansakt, där instrumentet ma-
növreras med höger armbåge. Detta manövrerande sker med hjälp av en benknöl på 
armbågens insida; för att tydliggöra detta tog jag stillbilder på min egen armbåge, 
som jag behandlat i PhotoShop. 

Studier av låtstarter och -slut 
I oktober 2011 fick jag idén att, utöver stående och sittande helkroppsposition som 
jag beslutat att begränsa mig till ifråga om faktiska studieresultat, även inkludera 
låtstarter och –avslut. Dessa start- och avslutningsrörelser är väldigt tydliga i mina 
filmer, och får stor uppmärksamhet i Rollands bok. Därför har jag gjort små film-
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klipp från, i stort sett, alla filmer jag har, av de första och sista sekunderna på varje 
låt. Jag gjorde också ett försök att visa skillnaden i avslutningsrörelsens storlek 
mellan en professionell spelare och icke-professionell dito, genom att markera rö-
relsen med grafik. Detta gjorde jag för hand, vilket är väldigt tidskrävande, eftersom 
man måste göra en markering på varje filmruta, och där är 25 filmrutor per se-
kund. Även om själva rörelsen kanske tar tre sekunder, betyder det att man måste 
göra grafiska markeringar på 75 olika bildrutor. Jag exporterade sedan den sista 
bilden i videosekvenserna som stillbild till PhotoShop, där jag skalade bilderna så 
att personerna på respektive bild var lika stora. På så sätt kan man lättare se skill-
naden i storlek på avslutningsrörelsen (se exempel under Resultat). 

Experthjälp 
Den 18 november 2011 hade jag avtalat en tid för diskussion med Teddy Jansson, 
leg. naprapat. Inför detta besök hade jag iordningställt en lista med frågor, som fun-
gerade som en lös mall för vår diskussion. Jag tog dessutom med min bärbara da-
tor, laddad med ett urval av filmer som illustrerade det jag ville diskutera. Jag spe-
lade in hela vårt samtal på minidisk-spelare, och skrev sedan ut hela intervjun. 
Sedermera har jag komprimerat intervjun till läsbar löptext, och infogat denna text 
under Resultat nedan. 
 
Vid den här tiden (hösten 2011) var mina anslagna timmar i stort sett slut, och det 
var alltså dag att börja sammanfatta mina erfarenheter i uppsatsform. 
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Resultat 

Prioriteringar 

Det första delprojektets innehåll 

En erfarenhet jag gjort under arbetets gång, och som jag betraktar som ett resultat, 
är att jag, vilket är mänskligt, överskattat hur mycket jag skulle hinna med inom 
ramarna för detta första delprojekt. Ett resultat av arbetet är alltså att jag varit 
tvungen att fundera över en prioritetsordning för det jag vill göra. Således har jag 
prioriterat som följer: 

• huvudresultatet av detta första delprojekt har fått bli en metodstudie, där jag 
klargjort för mig själv vad jag vill studera, och hur jag ska filma detta. I metod-
studien ingår delvis att utröna  

• hur jag kan använda videomanipulering. Att sätta sig in ett datorprogram av 
professionell art är oerhört tidskrävande. Därför har jag för tillfället nedpriori-
terat denna del. 

Som bonus ville jag dock gärna ha med 

• några faktiska resultat, och valde därför att filma färre personer än jag ur-
sprungligen tänkt – jag har så här långt filmat 5 professionella spelare och inga 
dito på lägre nivå, samt att välja ut endast en typ av låt, och några, få aspekter 
av spelandet att presentera här i uppsatsen. 

Låtmaterial 

I fråga om låtsorter är ett resultat av mitt arbete att jag insett att jag inte vill göra 
såsom jag och Ole Hjorth ursprungligen tänkte, dvs. att inte filma alla låttyperna på 
alla sätt. Jag har upptäckt att där finns viktiga skillnader i rörelsemönstret för olika 
låtsorter, och vill därför filma varje låtsort ur alla vinklar. Den typ av låt där spelare 
i allmänhet rör sig mest är åttondelspolska, och jag valde därför att begränsa mig 
till denna låttyp för innevarande studie. Under senare delen av projekttiden växte 
en önskan fram hos mig att till och med begränsa mig till en enda låt, i den mån 
det gick, och tre av mina filmobjekt, de som filmade under hösten 2011, spelar där-
för samma låt, vilket jag tycker är en stor fördel för framtida, mer detaljerade stu-
dier av filmklippen ifråga. 
 
De aspekter av spelandet jag valde ut är 

• helkroppsrörelse i stående position, 

• helkroppsrörelse i sittande position, 

• start- och avslutningsrörelser samt 

• hållning av instrumentet. 

Valet av helkroppsbeteende är för mig självklart, då det är centralt att titta på "hela 
systemet"; denna synpunkt finns också uttryckt av Paul Rolland (TASP). Start- och 
avslutningsrörelser får också mycket uppmärksamhet i Rollands bok, och eftersom 
de är en typ av helkroppsrörelse, och var så tydliga i mina filmklipp, så valde jag att 
studera dem också. Hållningen av instrumentet fick jag, så att säga, på köpet, när 
jag upptäckte möjligheten att exportera stillbilder ifrån filmerna, och dessutom en-
kelt mäta vinklar i dessa stillbilder (se nedan). 
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Metodiska resultat 
Ett mål med detta pilotprojekt var att undersöka hur jag skulle gå till väga, rent 
metodiskt, för att dokumentera och åskådliggöra det jag vill studera. 

Vilka rörelser vill jag studera? 

I inledningsskedet av projektet var jag oklar över om jag skulle filma först och sedan 
studera filmerna för att se vilka element av spelet jag ville studera, eller om jag först 
skulle bestämma vad jag ville titta på och sedan filma. Som beskrivits i metoddelen 
av denna uppsats fordrades en dialog mellan dessa två tillvägagångssätt, en dialog i 
fler, upprepade steg, som resulterade i nedanstående metodmaterial: 

• en tankekarta över olika moment i nyckelharpsspel, utifrån strukturen i 
Rollands bok (TASP), där jag tog bort sådana element som är typiskt fiolistiska 
och lade till sådana som fattades men är relevanta för nyckelharpsspel. Se bi-
laga 1. Utifrån denna tankekarta skapade jag 

• ett protokoll för analys av varje musiker, där varje delmoment i tankekartan 
finns med. 

Vilka filmningsvinklar behövs för att se de önskade momenten i spelet? 

Utifrån det analysprotokoll jag skapat, kunde jag, genom filmexperiment med mig 
själv som objekt, upprätta en omfattande 

• lista med filmningsvinklar, som, enligt vad jag nu kan se, täcker in allt jag vill 
studera. 

Utifrån denna lista med filmningsvinklar skapade jag så 

• ett filmningsprotokoll som skall användas vid filmningen av var musiker för sig.  

Vilka övriga faktorer är av betydelse för filmningen? 

• Ljuset – jag upptäckte efter mina allra första filmningar av Olov hur viktig denna 
aspekt är. 

• Stativ - då det är möjligt är det bäst att ha kameran på stativ, för att få en så 
lugn bild som möjligt. 

• Utsnittet - i de fall man använder handhållen kamera, och eventuellt måste sta-
bilisera bilden i efterhand med Adobe After Effects, bör man öka utsnittet på bil-
den vid filmningstillfället. Vid stabilisering av bilden måste den ofta zoomas in, 
och har man inte tagit till ett ordentligt bildutsnitt kan något man vill studera 
hamna utanför bild. 

• Bakgrunden - bakgrunden bör vara lugn och kontrasterande emot hud och klä-
der, men ändå innehålla några grafiskt urskiljbara punkter i de fall då man 
handhåller kameran, och kan behöva stabilisera bilden i efterhand. Vill man 
kunna ta bort bakgrunden i Adobe After Effects bör ett tyg av klar, grön färg 
användas som bakgrund. 

• Filmklippens längd - jag har funnit att en genomspelning av låten passar mig, 
vilket för en tvåreprisers låt (alltså en låt med två delar) är cirka en minut. Klip-
pen bör inte vara för långa, eftersom bearbetningen i programmet Adobe After 
Effects då blir mer tidsödande, men inte heller för korta, eftersom man ibland 
ser att spelaren ändrar beteende över en längre tid, vilket bör finnas med. 

• Antal vinklar per filmklipp – vid analys av filmerna har jag funnit att jag vill ha 
endast en filmvinkel per klipp, därför att jag vill koncentrera mig på en aspekt i 
taget, samt att jag vill ha med start- och avslutningsrörelsen i varje klipp. 
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• Start och slut på filmklippen - det är viktigt att låta kameran gå några sekunder 
före och efter låtens början och slut, så att man inte förlorar viktig information 
om spelarens start- och avslutningsrörelser. 

• Filmarens startsignal - det är bättre att ge en visuell signal till spelaren om att 
börja, eftersom det vid analysen av filmerna är störande att höra en verbal signal 
ifrån filmaren. Till yttermera visso ger kameran ifrån sig ett svagt "blip"-ljud vid 
start, vilket kan vara tillräckligt som signal. 

• Låtsorter - alla låtsorter bör filmas ur alla vinklar, eftersom spelarna beter sig på 
olika sätt när de spelar låtar av olika sorter, t.ex. åttondelspolska kontra polkett. 

• Låtval - jag har funnit att jag i möjligaste mån vill standardisera låtvalet, efter-
som förhållandena blir mer likvärdiga, samt att jag, i framtiden, kanske använda 
filmerna för studier av hur olika spelare löser olika detaljerade element i nyckel-
harpsspelet, t.ex. vänsterhandens klättring på leken. Under andra filmningsom-
gången (hösten 2011) spelade därför musikerna (jag själv, Sonia Sahlström och 
David Eriksson) samma åttondelspolska i alla filmerna. 

• Längden på filmningspassen - att filma alla vinklar i protokollet är många tim-
mars arbete. Under mina filmningspass har jag funnit att cirka 90 minuter är 
vad filmare och filmobjekt orkar med vid ett tillfälle. 

• Klädseln: (metod: uppsats s. 10, 15) - resultatet av mina provfilmningar med av-
seende på lämplig klädsel resulterade i att jag gav följande anvisningar till film-
objekten för att kunna se det jag ville så bra som möjligt: 
o Som överdel bör man använda ett klädesplagg som 

• har en tämligen ljus, matt färg som ändå kontrasterar mot hudfärgen och 
bakgrunden; svart, vitt och skrikiga färger gör att det blir svårare att 
studera kroppsrörelserna; 

• är kroppsnära, t.ex. inte en hängande skjorta eller vida ärmar, samt 
• har kort ärm. 

o Underdelen bör vara 
• byxor, ej kjol, som är 
• förhållandevis kroppsnära; 
• färgen bör vara ljus till mellanmörk – väl använda blåjeans går t.ex. bra. 

Byxorna bör ej vara vita, svarta eller ha skrikig färg. 

I vilken mån kan jag använda mig av videomanipulering för att göra mina resultat 
åskådliga? 

Mina efterforskningar har resulterat i följande: 

• Program - efter tester under kursen på Tärna folkhögskola valde jag att arbeta 
med programmet Adobe After Effects p.g.a. av dess resursstyrka, för att inte 
stöta på begränsningar i framtiden. 

• Videoformat och erforderliga konverteringar - jag har lärt mig hur jag konverte-
rar de filer min videokamera skapar (*.MOD) till ett format som Adobe After 
Effects kan importera (*.MPG), samt i vilket format jag kan exportera filmer ifrån 
After Effects (*.MPG), så att filerna får en lämplig storlek, och inte blir orimligt 
stora i förhållande till ursprungsfilerna. 

• Användbara tekniker - följande möjligheter i Adobe After Effects har jag funnit 
vara användbara: 
o ultra-rapid, för att kunna dra ned hastigheten i rörelserna och därmed se 

dem bättre i detalj. 
o ”tracking”, där programmet följer en viss, urskiljbar punkt i filmen och anger 

dess position i varje filmruta. ”Tracking” kan användas både för att a/följa en 
viss rörelse över tiden och för att b/stabilisera något element i filmen, dvs. få 
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elementet ifråga att synbarligen befinna sig på samma plats hela tiden, så att 
en rörelse kan relateras till denna stabila punkt. För att göra denna spårning 
så säker som möjligt är det fördelaktigt att fästa markörer på spelaren. Jag 
har, genom experimenterande, fått en god uppfattning om var jag ska fästa 
dessa markörer för att åstadkomma det jag vill. 

o borttagning av bakgrunden i filmklippen, för att tydligare kunna se spelarens 
rörelser. Jag erfor att bakgrundens färg har stor betydelse vid denna proce-
dur. I professionella filmsammanhang använder man grön bakgrund då den-
na är lättast att släckas ut, Den gröna nyansen har betydelse, såtillvida att 
den klara, gröna färg jag använde i mina senare experiment fungerade bättre 
än en mattare, "gråare" variant av samma kulör som jag använde först. 

o Pålägg av grafik på filmklippen för att tydliggöra vissa skeenden i filmerna. 
o Export av stillbilder ifrån filmklippen för bearbetning i Adobe PhotoShop. 

Härigenom kan man se hur en viss aspekt, t.ex. hållning av instrumentet, 
fungerar under aktivt spel. Även i fallet stillbilder kan grafik-pålägg vara an-
vändbara för att tydliggöra något i bilden. I PhotoShop kan man även direkt 
få ett mått på vinkeln mellan två linjer, en egenskap som jag funnit mycket 
användbar när jag studerat hållningen av nyckelharpan. 

Faktiska resultat  
Även om denna första delstudie huvudsakligen utmynnat i metodresultat, så har 
jag också fått vissa resultat gällande projektets egentliga syfte, dvs. rörelse i sam-
band med nyckelharpsspel. Dessa gäller följande aspekter: 

• hållning av instrumentet, 

• kroppsrörelse vid stående spel, 

• kroppsrörelse vid sittande spel, samt 

• start- och avslutningsrörelser. 
 
Antalet musiker jag hann filma inom projektet är 5 stycken på professionell nivå. 
Jag har också, till viss del, kunnat använda visst gammalt material med icke-pro-
fessionella nyckelharpsspelare. 

Hållning av instrumentet 
Jag kommer först att redogöra för mina iakttagelser gällande hållningen av nyckel-
harpan, eftersom detta är av stor betydelse för hur spelaren kan röra sig. 
 Det som kallas ”hållning” är egentligen är en balansakt, både i fallet fiol 
och i fallet nyckelharpa. Så här skriver Paul Rolland i TASP:  

 
Balanced support, not a vise-like grip, is the most efficient way to hold the violin and 
viola. (s. 34) 
. . . in our view, support varies according to the demands of the particular passage. 
(s. 71) 

 
För nyckelharpans del gäller att kontaktpunkterna mellan kropp och instrument (se 
fig. 1 och 2) är 

• kanten mellan sarg och botten mot nedre revbenskanten på höger sida, 

• bandet mot översta ryggkotan, samt 

• höger armbåge mot stränghållaren, där den mediala epikondylen (epichondylis 
medialis humeri; se fig. 3 och 4), dvs. "benknölen" på insidan av armbågen, ska 
vara strax nedanför stränghållaren, och fungera som en "krok" vilken hjälper till 
när höger arm ska manövrera instrumentet. 
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 Fig. 1 
 

 Fig. 2 
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 Fig. 3 
 

 Fig. 4 
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Hållningen av nyckelharpan kan delas upp i fem faktorer, eller "riktningar" (fig. 6): 

• höjd/kontaktpunkt med höger armbåge: syftet är att kunna manövrera 
instrumentet med höger arm 

• lutning i harpans längdriktning: syftet är att skapa ett luftrum för stråken, i 
riktning mot vänster axel 

• lutning i harpans tvärriktning: syfte som i föregående punkt 

• position sidledes: syfte som i föregående punkt 

• vinkel mellan kropp och harpa i horisontalplanet: syfte som i föregående punkt 
 
Syftet med hållningen kan, sammantaget, sägas vara att skapa ett luftrum för 
stråken (fig. 5). 
 

 
Fig. 5 
 
Här kan noteras att man vid nyckelharpsspel inte strävar efter att stråken ska gå 
vinkelrätt mot strängen. Eftersom höger armbåge håller instrumentet är detta en 
omöjlighet. Däremot strävar jag själv efter att stråken ska färdas genom en punkt 
på strängen och inte kana sidledes under stråkandet, eftersom man då förlorar i 
klang. När man spelar på stråkens undre halva går det att dra i en rak bana med 
sikte mot sin vänstra axel, medan man vid spel på den övre delen måste acceptera 
att stråken svänger av mer mot vänster. 
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Fig. 6 (Sture Sahlström; foto Ditte Andersson)
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Om inte punkt 1 fungerar, dvs. om man inte kan manövrera instrumentet tillfreds-
ställande med sin högra arm, får man automatiskt problem med faktorerna 3, 4 och 
5, eftersom dessa kräver ett balanserande av harpan. 
 
Här följer nu en redovisning av mina iakttagelser ifråga om hållningen av nyckel-
harpan.  
1. Kontaktpunkt mellan instrument och armbåge. 

• De professionella spelarna har samtliga armbågen, eller viktigare, den mediala 
epikondylen, nedanför stränghållaren (fig. 7). 

• Vissa av de icke-professionella spelarna har armbågen ovanför stränghållaren 
(fig. 8), vilket omöjliggör styrandet av instrumentet. 

 
Fig. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
   Fig. 8    
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2. Position i sidledes. 

• De professionella spelarna har stallet ungefär vid mitten av kroppen (fig. 9). 

• Bland de icke-professionella spelarna ser man ibland att stallet är mycket till 
höger om mitten av den egna kroppen (fig. 10). Härvid blockerar man stråken 
med den egna kroppen. 

 

 Fig. 9 
 

 

Fig. 10    
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3. lutning i harpans längdriktning 

• De professionella spelarna lutar alltid instrumentet nedåt åt vänster (fig. 11). 
Vinkeln är oftast mellan 6 och 13 grader, men det finns exempel på en lutning 
på 30 grader. 

• Bland de icke-professionella spelarna man kan hitta exempel på att instrumen-
tet lutar uppåt åt vänster (fig. 12), vilket gör att stråkens luftrum över höger axel 
stängs, och den egna kroppen är i vägen för ett fritt stråkande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 (Eric Sahlström; foto: 
Ditte Andersson) 
 

Fig. 12  
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4. Lutning i harpans tvärriktning. 

• För de professionella spelarna är lutningen i harpans tvärriktning mellan 38 och 
53 grader (fig. 13). 

Bland de icke-professionella spelarna kan man hitta exempel där instrumentets 
lutning är väldigt liten, dvs. harpan ligger ganska platt i horistontalplanet (fig. 14). 
Härvid hindrar man ett fritt stråkande genom att den egna kroppen är i vägen. 
 

 Fig. 13 
 
 

Fig. 14  
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5. Vinkeln mellan kropp och harpa i horisontalplanet. 
(Denna vinkel finns endast filmad på två personer.) 

• För de professionella spelarna är vinkeln 23 respektive 29 grader (fig. 15). 

• Bland de icke-professionella spelarna man kan se fall där instrumentets 
längdriktning är parallell med kroppens framsida, varigenom stråkens luftrum 
stängs av den egna kroppen. 

 

 Fig. 15 
 
Stående spel kan betraktas som grundpositionen när man spelar nyckelharpa, och 
är utgångspunkten för ovanstående riktlinjer för hållningen av instrumentet. Under 
kurser och i andra situationer när man spelar väldigt länge är det dock bra att kun-
na sitta och spela. I princip är dock hållningen exakt densamma då man sitter. 

 
Två faktorer som har betydelse för om en god spelställning kan fås till stånd 

är nyckelharpsbandets beskaffenhet (i stående och sittande ställning) samt typen av 
stol man sitter på (i sittande ställning).  

Nyckelharpsbandet 

Bandets beskaffenhet har stor betydelse för hur det känns att ha nyckelharpan 
hängande på kroppen. Den traditionella, stumma typen av band glider ovillkorligen 
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upp på halsen, så att harpan alltså tynger på halskotorna. Den elastiska typen av 
band, som tidigare fanns för elbasspelare och sedan började tillverkas för nyckel-
harpsspelare (på 1990-talet) gör det lättare att få bandet att stanna kvar på översta 
ryggkotan, då det formar sig efter kotan ifråga. Kritik som jag hört mot detta band 
är att det blev för "gungigt" på grund av sin elasticitet, vilket dessutom ökar i takt 
med att bandet åldras. Därför bad jag, för några år sedan, tillverkaren av de elas-
tiska banden, A. G. Jönsson i Avesta, att på prov tillverka ett band som var elas-
tiskt från halsens vänstra sida och ned till stränghållaren, dvs. över hals och fram-
för höger skuldra, men fast från halsens vänstra sida ned till fästpunkten på nyck-
elharpan på vänster sida. A. G. Jönsson har sedermera gjort banden på detta sätt, i 
stället för de helelastiska. Denna typ av band kallas här nedan för "halvelastiskt". 

Den ergonomikunnige person jag konfererat med inom projektet, leg. napra-
pat Teddy Jansson, förordar ett elastiskt band framför ett fast sådant. 
 En ytterligare möjlighet till nyckelharpsband (om man inte utformar ett 
alldeles eget, vilken också förekommer) är ett band av märket Slider, vilket tillverkas 
för elgitarr och -basspelare. Detta består att två stycken band som går i kors mellan 
skulderbladen, och ingen tyngd vilar alltså på nacken. Detta kan, vid hastigt påse-
ende, tyckas vara den perfekta lösningen på band-problemet, för den som tror att 
hållningen av instrumentet är något fast, fixerat, och inte inser att den är en ba-
lansakt. ”Korsbandet” omöjliggör de justeringar i instrumenthållningen man behö-
ver göra under vissa spelmoment. 

Stolen man sitter på 

Stolens beskaffenhet inverkar också på spelet. Oftast erbjuds endast ordinära sto-
lar, med konventionell sitthöjd. För medellånga till långa personer kommer då höger 
knä att vara i vägen för stråken, och man kan se allehanda vridna positioner på 
harpspelares kroppar för att undvika detta (fig. 16, 17 – rotation i ryggraden). 
 

     
Fig. 16        Fig. 17 
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Fig. 18 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fig. 19 
 

Problemet löses lätt genom att sitta på en stol som är högre än en normal stol. En 
utmärkt stolmodell för nyckelharpsspelare är den som kallas ståstöd (fig. 18 och 
19), och erbjuds i de flesta kataloger med kontorsutrustning. Både sätet och rygg-
stödet kan justeras i höjdled. Kroppen kan hållas symmetrisk, då en lämplig jus-
tering av höjden på sätet gör att knäna hamnar ur vägen för stråken utan att man 
behöver vrida kroppen. Den här typen av stol förordas, framför en vanlig stol, av 
den ergonomikunnige person jag konsulterat, leg. naprapat Teddy Jansson. 
 
En enkel och billig lösning för att åtminstone komma en bit på vägen till en bra 
sittställning är att lägga en kilkudde på en konventionell stol. En sådan kudde är 
högre i bakkant (cirka 10 cm), och sluttar sedan mot framkant där den i princip 
inte har någon höjd alls (fig. 20 och 21). 

Fig. 20                         

 

 

 

 

 

 

  Fig. 21 
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Sittande spel utan band 

Man ser ofta spelare som tar av 
bandet och lägger harpan i knäet, 
på korslagda ben (fig. 22). Nack-
delen med en sådan spelställning 
är ur teknisk synpunkt att man 
blockerar övre halvan av leken 
med ett knä, åt vilket håll man än 
korsar sina ben. Ur ergonomisk 
synpunkt är det inte bra för ryggen 
att sitta och huka över instrumen-
tet, även om det tillfälligt kan kän-
nas så för den som spelar. Att sitta 
med benen i kors är inte heller bra 
för kroppen, då detta orsakar en 
snedställning av bäckenet. 
 

Fig. 22 

Intervjusvar 

För att få en insikt i hur de profes-
sionella spelarna i min undersök-
ning ser på dessa faktorer, dvs. 
vilken typ av band de föredrar, om 
de helst sitter på en vanlig stol el-
ler en spelstol, samt hur de förhål-
ler sig till att spela sittande utan 
att ha bandet på, har jag kompletterat mitt filmande av dem med in kort intervju 
rörande dessa frågor. 
 
Typ av harpband 
På frågan om vilken typ av band spelarna föredrar, svarade tre av fem att de före-
drar det halvelastiska. De andra två har inte provat halvelastiskt band, men vill 
gärna göra det. Av dessa två spelar en med fast band, då han tycker att det helelas-
tiska gungar för mycket, och den andra spelar med ett helelastiskt band. 
 
Korsbandet: Jag ställde också frågan ifall de provat korsbandet Slider, och huruvida 
de hade någon positiv eller negativ kritik gentemot denna typ av band. 
 Två av spelarna hade provat korsbandet. De svarade att man känner 
sig ofri och låst, eftersom harpans position är något som man behöver variera under 
spelet. En av dessa sade också att harpan, med detta band, inte hamnar i rätt läge 
för spel. Båda tyckte att bandet är orealistiskt under en konsert, eftersom det tar 
för lång tid att ta sig ur och i. 
 Tre spelare hade inte provat korsbandet. Dessa svarade att samtliga att 
det ser ut som att harpan fixeras i en position med detta band, vilket begränsar 
harpspelet, eftersom man under spelet behöver ändra på harpans ställning. Två av 
dessa tre trodde också att det tar för lång tid att ta sig ur och i, vilket inte går när 
man står på en scen och ska byta mellan olika instrument. En av dessa tre trodde 
också att besväret med att ta sig i och ur korsbandet kan göra att folk underlåter 
att ta av sig harpan för korta, välbehövliga pauser. 
 Alla fem spelarna kan föreställa sig att korsbandet är ett alternativ vid 
allvarliga ryggproblem, eftersom det avlastar nacken. Allvaret i problemen får då 
vägas mot begränsningar i spelhänseende. 
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Typ av stol 
Två av de professionella spelarna föredrar en högre stol vid spel av nyckelharpa (två 
stycken har provat stolarna av typen ståstöd, och en tredje har en liknande lösning 
hemma). Argument för detta är t.ex. att man känner sig friare och kan ändra ställ-
ning, samt att höger knä kommer ur vägen för stråken. En av dessa tre spelare vill, 
till varje pris, sitta på något som är högre än en vanlig stol, t.ex. en stol med en kil-
kudde på, två staplade stolar eller en bordskant. 

En spelare svarar att denne är van vid vanlig stol, har testat ståstödet, för 
litet för att det ska kännas vant, men att det inte känns dåligt. 

Den femte spelaren sitter helst på vanlig stol, då denne känner sig friare då. 
 
Sittande spel utan användande av band 
Tre av spelarna svarar att de, i stort sett, alltid spelar med bandet på. Man argu-
menterar att spel med harpan i knäet ger ett låst och begränsat spel, att ett knä all-
tid blockerar leken, att man når sämre med vänsterhanden samt att det är dåligt 
för ryggen, och att man känner att kroppen tar stryk. 

En spelare svarar att denne oftast har bandet på, men att vid spel på en van-
lig, låg stol är bättre att ta av bandet och stödja harpan i knäet (personen föredrar 
spel på en högre spelstol/ståstöd). 

Den femte personen, som föredrar en vanlig stol vid sittande spel, tycker om 
att variera mellan spel med och utan band. 

Helkroppsrörelse vid spel i stående position 
För att få till ett effektivt, avspänt och organiskt spel måste man involvera hela 
kroppen i spelandet, på samma sätt som när t.ex. en golfspelare slår ett slag, eller 
en kampsportare ska krossa tegelstenar. 

Rollands rekommendationer 

I Paul Rollands bok (TASP) framförs detta synsätt, dvs. att 

• kroppen utför spelandet: 
 

The importance of considering the whole body in the performance of musical or 
physical skills cannot be overemphasized. . . . TOTAL BODY ACTION, including the 
fine, almost undetectable movements of the body which occur when the player is 
well-balanced and relaxed, often escapes attention. (TASP s. 10) 

 

• hela kroppen ska vara i balans och röra sig. 
 

Balanced objects can be moved with minimum effort. . . . When the body and the 
arms are brought into a balanced relationship, they will function more efficiently. 
The same is true when the body and its parts are brought into a balanced relation-
ship with tools or instruments. (TASP s. 10) 
 
"Positional adjustments are an important prerequisite for the ordering and manage-
ment of the manipulative skills of violin playing. . . . a continuously adapting postu-
ral support provides a substrate upon which the execution of skilled movements de-
pends." (TASP s. 21) 
 
Static tensions are less likely to occur within a well-balanced body. (TASP s. 11) 
 

I boken finns också formulerat rent praktiskt hur man tycker att spelaren ska stå 
och röra sig: 
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Good body balance is based on a correct stance.  . . . The Project advocates this 
recommended ”V” position of the feet and slight space between the heels. (TASP s. 
11) 
 
. . . the body weight rests on both feet but not in a static manner. During playing, the 
student is encouraged to allow the weight to shift from one foot to the other, which 
relieves tension and aids bowing movements. (TASP s. 11) 

Professionella spelare 

Kroppshållning 
De professionella spelarna uppvisar generellt en god kroppshållning och god ba-
lans, med tyngdpunkten i mitten av kroppen och axlarna i jämnhöjd med varandra.  
Ett av de professionella spelarna utgör ett undantag i frågan om axlarnas position; 
beroende på en extremt sluttande position på harpan i dess längdledd sträcker sig 
spelaren efter leken med vänsterhand, varvid vänster axel åker med nedåt. 
 
Fötternas position 
Samtliga fem spelare står med fötterna i V-form: med 10 – 20 cm mellan hälarna. 
 
Helkroppsrörelse: 
Samtliga fem spelare har hela tiden kroppen i rörelse. Där sker en konstant vikt-
överföring från fot till fot, oftast i musikens sväng, varierande från varje till var 4:e, 
5:e takt i musiken, beroende på spelare samt musikens taktart och "sväng". Samtl-
iga fem spelare har också, i stort sett, en konstant svikt i knäna i synkronitet med 
musikens sväng. Detta sväng fortplantar sig också ut i fotbladen, som markerar 
takten mot golvet. Taktmarkeringen sker fotbladet på det ben som för tillfället inte 
bär upp spelarens tyngd. 
 De flesta av spelarna har också en rörelse i överkroppen i framåt-bakåt-
riktning, dvs. överkroppen jobbar mot och ifrån instrumentet och mage/buk, och 
denna rörelse är till synes i organisk samklang med armarnas rörelser. 

Icke-professionella spelare 

Kroppshållning 
6 stycken spelare av 11 står hela tiden på ena benet och hänger med höften på 
andra sidan; tre böjer överkroppen snett framåt åt vänster, åt lekens håll. Några 
riktar hela tiden huvudet och blicken mot leken, dvs. med nacken statiskt i en fra-
måtlutande, vriden position. Två spelare har vänster axel lägre än höger, genom att 
instrumentet är i en sådan position att de måste sträcka sig efter leken med vänster 
hand. 
 
Fötternas position 
De flesta står i någon slags V-form med fötterna, ibland dock med väldigt litet 
avstånd mellan hälarna, och ibland med ena foten längre fram än den andra, då de 
konstant har tyngden på ett av benen (se kroppshållning). 
 
Helkroppsrörelse 
Som helhet kan man se att det, hos samtliga 11 icke-professionella spelare jag stu-
derat, inte finns någon, eller ibland en mycket liten, rörelse i kroppen. 10 av 11 har 
ingen viktöverföring, den 11:e en liten, men inte som svar på musikens sväng. Någ-
ra av spelarna markerar däremot takten med fotbladet, men ENDAST med fotbla-
det, isolerat ifrån resten av kroppen. Jag kunde inte iaktta svikt i någon enda spela-
res knän; flera spelare står till och med knäna översträckt läge. 
Högerarmens rörelser kan, i de flesta fall, inte alls ses vara förankrad i kroppen, 
utan armen rör sig isolerat, oftast endast i armbågsleden, och den lilla, roterande 
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rörelse som kan skönjas i de professionella spelarnas överarm finns inte. Handled 
och fingrar är oftast orörliga. 
Man kan dessutom, hos flera stycken av spelarna, se en spänning i ansiktet, p.g.a. 
den stora medvetna koncentration spelandet kräver. Ofta är denna koncentration 
helt inriktad på vänsterhanden. 

Helkroppsrörelse vid spel i sittande position 
Lämpligast spelas nyckelharpa stående - detta är den spelposition som ger mest fri-
het i spelet. Ibland, t.ex. under långa kursdagar, vill man dock gärna alternera med 
sittande spel. Även här gäller naturligtvis att hela kroppen bör engageras i spelan-
det. 
 
Så här skriver Paul Rolland om sittande spel: 

 
In the sitting position, the body weight is supported by the feet as well as the chair. 
However, weight shifting still occurs in a similar fashion between the left and right 
feet and ischia (lowest parts of the hip bones). (TASP s. 34) 

 
A proper chair is important for good playing habits. Most chairs are designed for 
resting rather than for activity. 
... 
1. Hold the instrument in playing position and establish the correct stance. 
2. Sit down slowly, letting the legs support part of the weight. Don’t lean back! Sit 
tall and feel a three-point support from the chair and both feet. (TASP s. 75) 

 
Sedan skriver Rolland: 

Drop the right knee so that it will not be in the way of the bow arm. (TASP s. 75) 
 
Denna sista punkt är tvivelaktig ur ergonomisk synpunkt, då man nästan alltid 
roterar överkroppen relativt bäckenet i denna sittställning (se även fig. 16 och 17, 
sid 34), vilket på längre sikt kan ge besvär ifrån nacke och ländrygg (ref. Teddy 
Jansson, muntligt). En bättre lösning är att använda ett ståstöd(fig. 18, sid. 35) så 
att sittställningen blir liksidig. 
 
Sammanfattningsvis rekommenderar alltså Rolland-projektet att man 

• stolen ska vara av lämplig utformning, att man 

• sitter upprätt och känner ett trepunkts-stöd från stol och fötter, samt att man 

• har en viktöverföring även i sittande ställning, dvs. en rörlig kropp, 

Professionella spelare 

Betydelsen av stolens beskaffenhet 
Av de fem professionella spelarna har jag kunnat filma tre stycken spelande både 
på en konventionell stol och på en spelstol. En spelare sitter helst på en vanlig stol, 
medan tre spelare föredrar en spelstol eller liknande. Den femte personen har inte 
provat spelstolar tillräckligt för att vilja uttala sig. 
 När man jämför hur en och samma person sitter på en vanlig stol jäm-
fört med ett ståstöd, så ser man tydligt, oavsett vad spelaren ifråga tycker om stå-
stöd, att kroppspositionen blir mer symmetrisk när man sitter på ett sådant, för-
utsatt att sitsen justerats upp till en lämplig höjd, så att höger ben inte är i vägen 
för stråkandet. När spelarna sitter på vanliga stolar företar man någon manöver för 
att få bort höger ben ifrån stråkbanan; den vanligaste är att man drar in höger fot 
under stolen så att låret sluttar i brant vinkel. Därigenom blir också höger ben in-
aktivt, och takten markeras hela tiden med vänster ben. Man kan också se att en 
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spelare kan sitta bredbent, för att kunna dra stråken innanför höger lår, eller med 
knäna tätt ihop och något riktade åt vänster för att kunna stråka utanför höger lår.  
 
Kroppshållning och trepunktsstöd 
Samtliga fem professionella spelare spelar med bandet på, och har harpan i stort 
sett i samma position som när de står och spelar. Man sitter upprätt och har gott 
stöd ifrån fötterna. Emellertid finns en liten tendens hos några stycken att sänka 
vänster axel något lägre än höger när de sitter, fast de inte gör så vid stående spel. 
Detta kan komma sig av att det finns möjlighet att vila vänster underarm mot väns-
ter lår när man sitter på en vanlig stol. 
 
Kroppsrörelse 
Samtliga fem professionella spelare har en tydlig viktöverföring, synkroniserad med 
det musikaliska svänget, även vid sittande spel. Amplituden på rörelsen blir, av na-
turliga skäl, mindre än vid stående, då man med knänas hjälp får större utväxling. 
Man kan också se att bålen deltar i spelandet, i en rörelse framåt och bakåt, så att 
armarna får hjälp av större muskelgrupper. 

Icke-professionella spelare 

Av de 11 stycken icke-professionella spelare jag haft tillfälle att studera använder 
tre stycken inte band vid sittande spel. 7 av 11 har valt att sitta på en ”spelstol”, 
dvs. ett ståstöd. Alla dessa spelare befann sig vid filmningstillfället i en miljö där 
tillgången på ståstöd är god. 
 
Kroppshållning och trepunktsstöd 
Bland de icke professionella ser man flera sittställningar som inte alls förekommer 
bland de professionella: 

• man sitter lutad mot ryggstödet på en vanlig stol, men benen utsträckta framför 
sig, i en mer "vilande" ställning, dvs. inte i beredskap för att spela med fullt 
engagemang; 

• man stöder sig endast på båda fötternas tår och har fötterna sträckta som i 
"tåspetsdans", och med en konstant spänning i vaderna; 

• man har inte ryggraden i lod, utan lutar sig fram/åt vänster över harpleken. 
De flesta har dock en förhållandevis god, upprätt hållning i ryggen. 
 
Kroppsrörelse 
Den stora skillnaden mellan de professionella och icke-professionella spelarna är 
dock, precis som vid stående spel, att de icke professionella spelarna i stort sett inte 
har något musikaliskt sväng i kroppen, dvs. ingen viktöverföring, och att kroppen 
inte understödjer armarnas rörelser, utan man arbetar endast med armar, eller till 
och med endast underarmar, dvs. med mycket mindre och svagare muskler. Man 
ser även här, liksom i stående position, att spelet kräver mycket mer medveten 
koncentration för de flesta av de icke professionella spelarna, med ansiktet hela 
tiden riktat mot vänsterhandens spel på leken, och ett spänt ansiktsuttryck. 

Start- och avslutningsrörelser 
Förberedande och avslutande rörelser har lika stor betydelse vid spel av musikin-
strument som vid annan mänsklig aktivitet. Den förberedande rörelsen är till för att 
övervinna trögheten i att förflytta en kroppsdel eller något föremål, liksom för att 
"fasa in" i rörelsen i stället för att gå från "noll till hundra" på en gång. Avslutnings-
rörelsen fångar upp överskottsenergi, så att inte denna hamnar i strängen och ska-
par en störning i spelandet. Så här skriver Paul Rolland om sådana rörelser: 



FoU-projekt, Biomekanik och ergonomi i samband med spel på nyckelharpa 
Ditte Andersson 

41 

Movements . . . should not begin abruptly. Instead, the player should overcome 
inertia by anticipating the movement. Lack of anticipation results in hasty and jerky 
tone beginnings. (TASP s. 38) 

Follow-through movements, well-known in sports, should also be used in string 
playing. (TASP s. 38) 

Smooth follow-up movements at the end of strokes spend the kinetic energy of the 
arm and bow as the movement ends. In the absence of follow-through movements, 
the antagonist muscles bring the motion to a halt too abruptly. (TASP s. 38) 

Professionella spelare 

Man ser tydliga, stora förberedande och avslutande rörelser, både i kropp och i 
stråke. 

Icke-professionella spelare 

Minimala eller inga förberedande och avslutande rörelser kan iakttagas. 
 
I fig. 19 kan ses ett försök att illustrera proportionerna mellan en professionell och 
en icke-professionell spelares avslutande rörelse. 

 

 

Fig. 19 
 

Intervju med Teddy Jansson: en sammanfattning 
Som sista punkt i resultatdelen kommer här en sammanfattning av min diskussion 
med leg. naprapat Teddy Jansson, där vi tittat på videofilmer av både professionella 
och icke-professionella spelare. 

Kraftöverföring och effektivitet i rörelsen 

Idrottsligt sett så är det så att ju mer kraft, ju mer rörelsehastighet, ju längre kan 
man kasta en boll eller ju hårdare kan man slå på någonting. Det finns studier där 
man tittat på vilka muskler som aktiveras först, och sambandet med att många 
muskler koordinerar. Det är till exempel svårt att stå på en glatt yta och kasta en 
boll utan att ramla omkull, eftersom man behöver ta spjärn med fötterna för att för-
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ankra kastarmens rörelse. Även när man står rakt upp och ned och bara lyfter en 
arm ut från kroppen så är de första muskler man aktiverar vadmusklerna, därför 
att man förändrar tyngdläget på kroppen. Det innebär att om man kan aktivera fler 
muskler som hjälps åt i samma rörelseriktning, så får man ut mer kraft. Vilken blir 
skillnaden i kraft om jag t.ex. bara trycker med handen, jämfört om jag lägger på 
litet kroppstyngd? Massörer t.ex. använder denna princip när de jobbar. Man kan 
inte t.ex. stå och massera med bara fingrarna, utan man måste jobba med stora 
muskelgrupper, annars blir man trött efter några minuter. 
 Det går att dra paralleller med t.ex. kampsport; man kan inte spräcka 
en tegelsten genom att slå med bara armen, utan man måste involvera hela krop-
pen. Armen används som en förlängning och man trycker egentligen till med över-
kroppen. Det är samma när man spelar nyckelharpa - man har en fast punkt som 
man utgår ifrån, instrumentkroppen; det är denna som stråken rör sig relativt mot, 
och om man har en arm som ska trycka mot den fasta punkten så får man mer 
kraft om man kan ta hjälp av magen. Vill man spela med en kraftigare ton, med 
mer anläggningstryck och mer fart - ja, ju fler kroppsmuskler man kan ta hjälp 
utav, desto mer kraft kan man få ut. 
 
Jag reflekterade att om där bara vore en musikalisk bakgrund till att man rör sig 
när man spelar, då skulle rörelsen i knäna räcka. Emellertid känner jag tydligt att 
jag själv använder bukmusklerna när jag spelar. Kan man, ur biomekanisk syn-
punkt, se att den där rörelsen är till för något mer än bara som ett rytmiskt sväng? 
 Teddy svar var att det krävs ganska mycket utav djupt liggande bål-, 
buk- och ryggmuskulatur för att kunna spela bra och kraftfullt, för mothållet på 
hela instrumentkroppen, det är buken; den måste man kunna spänna emot. Detta 
är kroppens fasta punkt, därifrån rörelsen utgår. Samtidigt som man får stråken att 
röra sig fram och tillbaka, måste man kunna ge den en extra putt med buk och höft 
genom att trycka emot. På så vis får man ett ökat bukmuskelstöd precis när man 
trycker och drar, och därigenom en kraftigare strängkontakt. 
 
Stråkens rörelse fram och tillbaka kan man ju dock inte göra bara genom att flek-
tera (böja) i bålen. Här är förmågan att använda hela högra skuldrans muskulatur 
avgörande. Vid stråkföring nedåt kan man t.ex. se en triceps-aktivering. 

Om spelarnas kroppsrörelse 

Rörelsen i överkroppen/bålen: Man kan se att, i princip, alla professionella spelar-
na fäller överkroppen framåt emellanåt för att få tyngdhjälp. De jobbar även uppåt 
och nedåt med kroppen, i knälederna, för att få hjälp i stråkrörelsen uppåt och 
nedåt. Det är alltså inte bara för att "hålla takten" som de jobbar med överkroppen. 
 Generellt noterar Teddy Jansson att de manliga spelare han sett på 
filmklippen jobbar mindre med överkroppen i framåt-bakåt-riktning än de kvinnli-
ga, beroende på att de manliga spelarna är stelare i överkroppen. 
 
Benens rörelse: benen hjälper också armföringens. Benen är ju mycket starkare 
muskler än vad hand – arm – axel är. Man kan skapa en rörelse uppåt i knäleden – 
höften genom att stå med litet lätt böjda ben och trycka uppåt, och på så vis får 
man lyfthjälp uppåt i armen. 

Teddy Jansson om videomanipulering 

För att man ser hur kroppspartierna rör sig i förhållande till varandra, dvs. över-
kroppen i förhållande till underkropp, föreslog Teddy Jansson att jag skulle stan-
dardisera ett par punkter på kroppen: mitt på ryggrad och höfter, axlarna, (översta) 
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kotan som sticker ut där bak, på bröstben samt på framsidan av axlar. Det behövs 
också att spelaren har något så när tättsittande tröja på sig. 

Effekter av vissa fysiska svagheter: 

När Teddy Jansson tittat på de fem professionella spelarna, så såg han likheter, 
men också en hel del olikheter i spelandet ur ergonomisk synpunkt. Förvisso rör sig 
alla de professionella spelarna i undersökningen, med bl.a. tyngdöverföring och 
svikt i knäna, men Teddy kan ändå urskilja olika strategier som beror på olikheter i 
personernas fysiska kondition.  
 
Frånvaron av kroppsrörelse är absolut inte önskvärd, men större rörelser behöver 
inte alltid vara "bättre", utan kan bero på att spelaren kompenserar för kroppsliga 
svagheter. Ska man göra en koordinativt jobbig eller svår rörelse, och har svårt att 
koordinera, så får man ta till större muskelgrupper och större rörelser; man får job-
ba mer för varan. T.ex. kan en persons förmåga att hålla ryggen upprätt vara mind-
re bra, på grund av sämre koordination i ryggraden, och sämre förmåga att känna 
av ”Var har jag min kropp?”. 
 
Målet är att man SKA använda stora muskelgrupper, dvs. hela kroppen, för att orka 
mer och längre, men en person med bättre koordination kan alltså kan använda 
samma muskler med mindre amplitud i rörelsen. 
 
Svankryggighet: en svankryggig person, dvs. med framåttippat höftparti, som des-
sutom har en rundning i bröstryggen så att denna också tippar framåt, orkar kan-
ske inte hålla upp ryggen som en mer tränad person. Denna person kanske då 

• vilar instrumentet mot höften och magen för att slippa hålla sig upprätt; 

• balanserar rundheten i bröstryggen och få litet mer upprätt spelning genom att 
böja på knäna; knäna används alltså också som ett balansinstrument för att 
avlasta ryggen. 

Är dessutom bröstryggen stel, så kan man 

• ändra framåttippningen i densamma genom att böja i höftpartiet, så att över-
kroppen jobbar fram och tillbaka, och på så sätt avlasta sin rygg. 

 
Stelhet i axlarna: stelhet i höger axel, som då alltså inte kan följa med i spelrörel-
serna på samma vis, skulle kunna vara anledningen till en spelställning där harpan 
lutar extremt brant mot vänster i längdriktning, med vänster arm tämligen ut-
sträckt och vänster axel konsekvent lägre än höger. På så vis kompenserar man den 
stela högra sidan av kroppen genom att jobba mer med vänstra sidan av kroppen i 
stället. 
 
Snedhet i höfterna: snedheten kan också komma redan från höften. Man kan se att 
några spelare hellre tynger på det ena benet, även om de samtidigt jobbar sidledes 
åt höger och vänster. 
 
Stelhet i ryggen: om axelpartiet är dött, och ryggen är stel, då finns inte så mycket 
överkroppsrörelse i relation till höften, utan hela bålen rör sig som en enhet. För att 
få rörelse i hela systemet så använder man då benen i stället. Då kan man få se att 
fötterna "dansar" mycket mer. Överkroppen i sig är still, men den förflyttar sig i oli-
ka riktningar beroende på att kroppstyngden förflyttas med fötterna. Under vikt-
överföringen till ömsom höger, ömsom vänster fot är den häl som för tillfället inte 
bär kroppstyngden uppe i luften. 
 En person med mer flexibel rygg har alltså mer något mer stillastående 
fötter; man förflyttar tyngdpunkten från ben till ben och markerar pulsen med fot-
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bladen, men jobbar också med höftflexion och ryggrotationsrörelse i framåt – bakåt-
riktning, dvs. är mer aktiv i överkroppen.  
 
Benlängdsskillnad: ett asymmetriskt beteende kan också bero på en benlängdsskill-
nad. Tecken på detta är att personen lutar åt ena hållet i bäckenet och svänger ut 
mer åt det andra hållet med höften hela tiden. Man kan då också se att personen är 
mer benägen att dra upp det benet mer, och att hellre böja detta ben i höftleden, 
medan det längre benet är det som personen ifråga företrädesvis håller balans på. 
 
Fötter och ben: ibland kan man se att även en professionell spelare inte har ett or-
ganiskt pendlande från sida till sida, synkroniserat med musiken, utan först har 
vikten på det ena benet ett tag, och byter sedan till det andra. Orsaker till detta kan 
hittas i fotställningen, t.ex. att man har ett hälben och en mellanfot som faller inåt 
ganska ordentligt. Då blir man fort trött vid stående, speciellt om man inte har skor 
på sig. Ett pendlande stående, kräver mer av fötterna än ett statiskt dito - man 
måste kunna förflytta och knipa med tårna för tyngdöverföring. Det kräver också 
mer av lårmuskulaturen, samt en bra koordination.  

Personers relativa styrka 

Jag ventilerade en tanke jag haft, att en relativt svagare person kanske måste vara 
mer noggrann med speltekniken än en väldigt stark person, dvs. mer noga med att 
spelet ska vara effektivt och ergonomiskt. Där jag behöver ta till min överkropp kan-
ske den starkare personen klarar sig bara med sin arm. 
 Teddy sade att om man översätter detta från musiken till idrotten, så 
kan man få ut väldigt mycket kraft, mycket funktion, även om man är en späd och 
liten människa. Det handlar om att använda befintlig muskulatur, och koordinera 
det man har på väldigt bra sätt. 

Ergonomiska konsekvenser av hur man spelar 

Säg då att vi har en person som är väldigt stark, och inte behöver vara så väldigt 
noga för att klara av själva spelet, utan han når upp till den absoluta kraft som be-
hövs med bara en liten del av sin totala styrka. Han kanske har så starka under-
arms- och överarmsmuskler att han kan sköta själva spelet genom att stå helt still 
och bara lägga på tryck med armen. Vad får det för ergonomiska konsekvenser? 
undrade jag. 
 Teddy: Den starkare personen arbetar alltså mer med färre muskler, 
som då å andra sidan så är större och starkare så att han klarar utav själva upp-
giften. En viktig fråga är dock hur mycket han tänker spela. Ska han spela i åtta 
timmar om dagen, alla arbetsdagar i veckan, då skulle han antagligen "få stryk", på 
grund av den dåliga teknik han har vad gäller att röra kroppen. En sådan person 
borde tänka tanken att göra någonting åt sin fysiska stelhet, och börja använda 
musklerna som finns på ett annorlunda sätt. 

Icke-professionella spelare 

Generellt, ifråga om studenterna Teddy Nilsson träffat under de år han föreläst på 
ESI, så är spelarna väldigt orörliga, framför allt på killsidan. Hans generella bud-
skap är: "Rör på er mer, för det blir väldigt mycket snällare på sikt; det blir väldigt 
statiskt jobbigt för muskler som bara står still." 
 
Frånvaro av kroppsrörelse: Vanligt är t.ex. att det inte händer mycket från armbå-
gen uppåt och i resten av kroppen; det är bara underarm och handled som jobbar 
under spelet. Resten är statiskt. Om det är så att det krävs kraft i anläggningen 
mellan stråke och sträng, så kommer man att snabbt bli trött med ett sådant spel-
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sätt. Man kan se att instrumentet är helt stilla hela tiden, och att det, för vissa, lig-
ger nästan vågrätt (i tvärriktning). Man får då inte ut någon som helst kraft, efter-
som man får dåliga hävstångseffekter. 
 
Om riktningen på stråkbanan: ibland ser man att stråke/hand rör sig vinkelrätt 
mot och ifrån kroppens framsida med handryggen uppåt; vid rörelser i den rikt-
ningen är handleden som absolut klenast, eftersom den inte får någon som helst 
hjälp utav större muskler längre upp i armen. 
 Om man i stället, som önskvärt är, drar stråken i riktning mot vänster 
axel, använder man också skuldrans inåt-roterande muskel, dvs. den muskel som 
vrider armen in mot kroppens mitt. Eftersom musklerna i skuldran är relativt star-
ka, får man på så vis en bättre arbetsställning. Att skuldran deltar i spelandet kan 
man se genom att där finns en liten rotation i överarmen; man ser hur biceps vrider 
sig litet grand inåt och utåt. 
 
Vissa icke-professionella spelare skjuter också fram högerhöften för att ha någon-
ting att vila instrumentet på, eftersom ryggen inte orkar. 

Förberedelserörelse vid låtstart 

Förberedelse-rörelsen har stor betydelse för kraften man utövar på strängen Ska 
man t.ex. lyfta en tung sak, då andas man in luft, som komprimeras bukhålan, för 
att ha en stabil punkt att utgå ifrån, och sen när man drar igång, då släpper man 
ut luften. 
 Teddy jämför här med en skidåkare i utförsåkning som tar fart vid 
startgrinden. Man andas in och skickar upp fötterna i luften för att sen åstadkom-
ma anläggningstryck nedåt. Det är precis det den professionella spelaren gör - tar 
fart och reser upp sig, blåser ut och drar igång. De icke-professionella spelarnas 
låtstarter är mer som att bara sätta i stavarna och börja putta igång åket. 

Rörelsernas storlek 

Generellt ser man tydligt att de professionella spelarna använder större rörelser, 
t.ex. längre stråk, och de icke-professionella använder mindre rörelser, t.ex. kortare 
stråk. De senare är tvingade att göra det, i och med att de rör kroppen mindre, tror 
Teddy. De är för klena, och för dåligt koordinerade för att orka spela med stora rö-
relser och långa stråk. 
 Man har också, generellt, en dålig kroppskännedom, och känner inte 
om en muskel är spänd eller inte, eller vilken muskel man använder, och hur man 
ska styra detta. 
 
Jag själv bidrar med att säga att jag tror att det är en kombination av ovanstående, 
och två andra orsaker: 

• spelet har, för de icke-professionella spelarna, inte nått samma grad av subkor-
tikal automatisering som hos de professionella spelarna, utan vänster- och 
högerhand kräver så stor medveten uppmärksamhet att resten av kroppen 
stelnar till. 

• en psykologisk faktor, en pinsamhetsspärr, när det gäller att uttrycka sig stort 
med kroppen. 

Förslag på hur man ökar muskelmedvetenheten 

En idé Teddy har om hur man skulle kunna få folk att öka medvetenheten om sina 
muskler är genom att använda EMG-elektroder på kroppen. Dessa fungerar så att 
när man spänner en muskel så får man en ljudsignal, och ju högre muskelspän-
ning man åstadkommer desto mer ljudknatter får man.  
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Diskussion/reflektion 

Mina metodiska resultat 
Större delen av tiden som innevarande arbete tagit har gått åt till att renodla min 
metod, dvs. vad jag ska filma, och hur jag ska filma detta. Jag kände, under den 
första tiden av projektet, att jag intuitivt visste vad jag ville göra, men inte riktigt 
kunde formulera detta. Jag är en person som gärna vill se en välstrukturerad bild 
av helheten innan jag sätter igång med något, vilket var omöjligt i det här projektet. 
Jag har gjort erfarenheten att man också helt enkelt kan börja där man står, och 
jobba på. Genom att varva dessa två sätt att arbeta - tänka och strukturera å ena 
sidan, göra och utvärdera å andra sidan - så har jag lyckats mejsla fram exakt vad 
jag ville titta på, och omsatt denna vetskap i material som utan vidare kan använ-
das för vidare forskning i mitt ämne, dvs. hur man använder kroppen på bästa sätt 
när man spelar nyckelharpa. Jag har en konkret bild över arbetet i stort, som mani-
festerar sig i min tankekarta över alla moment som ingår när man spelar nyckelhar-
pa, jag har protokoll för hur jag ska filma mina studieobjekt, och jag har även pro-
tokoll för att dokumentera det jag ser när jag studerar dem. Jag tvivlar inte på att 
där kommer att dyka upp problem som behöver lösas i framtiden, men jag känner 
ändå att jag har en bra grund att stå på vad gäller min metod för filmning och do-
kumentation, och hyser inga tvivel på hur jag ska gå till väga. 
 
Som jag nämnt tidigare här i uppsatsen så skulle jag emellertid i högre utsträck-
ning vilja utforska möjligheten att använda olika typer av manipulation av video-
filmerna. Enkla, självklara möjligheter som långsam uppspelning av filmerna gör 
jag redan bruk av vid mina analyser. Andra, mer sofistikerade knep, som t.ex. 
”tracking” (som nämnts ovan) och grafiklager, har jag bara nosat på. Eftersom jag 
tror att dessa skulle kunna vara till stor nytta för att påvisa och tydliggöra olika 
typer av rörelser, så är min ambition att sätta mig in i dessa tekniker så småning-
om, för att kunna realisera mina idéer i det avseendet. 

Mina faktiska resultat 

Hållning av nyckelharpan 

Mina fynd i frågan om hållning av nyckelharpan är inga nyheter för mig och andra 
erfarna och skickliga nyckelharpsspelare och -lärare, men för mig har det ändå in-
neburit aha-upplevelser och nyttiga klargöranden att se stillbilderna på de olika 
riktningarna i hållningen, och att få dessa kvantifierade med mått på olika vinklar. 
Det står så oerhört klart, när jag jämför hur spelmässigt framgångsrika spelare hål-
ler instrumentet och hur mindre skickliga spelare håller detsamma, att målet inte 
baseras på någon slags estetik, utan ren och skär funktion. Om inte instruktören 
har denna funktion fullständigt klart för sig, så blir processen att överföra mening-
en med hållningen till en elev fullständigt urvattnad. 

Kroppsrörelse i samband med spel. 

Att duktiga spelare inom folkmusikgenren rör sig är inte heller någon nyhet. Emel-
lertid har det varit oerhört intressant att iaktta hur de rör sig, mer exakt. Den stör-
sta upptäckten härvidlag, för mig, har varit den framåt-/bakåtriktade rörelsen i 
överkroppen, samt att denna, och även andra rörelser, har en betydelse utöver den 
musikaliska, nämligen en biomekanisk sådan. Jag har alltid känt att jag själv an-
vänder bukmusklerna för de stråk som kräver mest kraft, och det har varit upplyf-
tande att få svart på vitt att så är fallet, och inte bara för mig. 
 Det har också varit fascinerande att se med vilken konsekvens det fak-
tiskt är så att duktiga spelare rör sig, i alla avseenden, medan inte så duktigt spela-
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re inte rör sig. Jag tror att videosekvenser av det slag som jag framställt skulle kun-
na användas i undervisning, för att visa elever på hur starkt helkroppsrörelse är 
kopplat till ett bra spel. 
 
Ett av de mest lärorika inslagen i mitt projektarbete var intervjun med Teddy Jans-
son. Att så väldigt klart få reda på vilka muskler som arbetar i olika spelmoment, 
och varför olika personer beter sig på olika sätt, ja, helt enkelt koppla spelrörelser-
na till biomekanisk kunskap, gav mig stora och fascinerande insikter.  

Fortsättning 

I fråga om framtiden ur filmningshänseende så är min närmaste önskan att kunna 
slutföra dokumenteringen av de fem musiker som jag redan börjat filma, dvs. filma 
samtliga moment i min struktur över rörelse vid nyckelharpsspel, och gå ifrån hel-
kroppsperspektivet till att studera delmoment, som armarnas och fingrarnas rörel-
ser etc. Därefter skulle jag vilja filma fler spelare på professionell nivå, samt även, 
på samma noggranna sätt, dokumentera spelare med en inte lika utvecklad spel-
teknik. 
 För mig känns det också självklart att även i fortsättningen involvera en 
person med kunskap i biomekanik och ergonomi, som t.ex. Teddy Jansson. Förut-
om den kunskap om sambandet mellan spel och kropp som detta skulle resultera i, 
så kan man tänka sig att så småningom utarbeta träningsprogram i syfte att skyd-
da kroppen mot förslitningar, på samma sätt som idrottsmän kompletterar sin 
egentliga träning med annan, t.ex. styrketräning, för att bygga upp känsliga områ-
den. 
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Slutsats 
Syftet med innevarande projekt var alltså 

• att klargöra exakt vilka rörelser hos nyckelharpsspelare jag vill studera. Detta 
har jag gjort, på ett sätt som jag känner mig nöjd med, och som kommer att 
utgöra ut bra grund för fortsatta studier. 

• Jag ville också undersöka hur jag skulle gå till väga, rent metodiskt, för att do-
kumentera och åskådliggöra det jag vill studera, med videofilmning och video-
manipulering. Ifråga om filmning av nyckelharpsspelare anser jag att jag utar-
betat en tillfredsställande metod. Vad gäller videomanipulering finns en hel del 
mer att göra, eftersom tiden för det aktuella projektet inte tillät en ingående för-
djupning i detta ämne. 

• Jag har också kunnat visa vissa konkreta resultat, gällande aspekterna instru-
menthållning, helkroppsrörelse, låtstarter och -avslut av nyckelharpsspel, och 
tycker mig kunna hävda att rörelsemönstret hos professionella nyckelharpsspe-
lare, ur ovan nämnda aspekter, i hög grad ansluter sig till de principer som gäl-
ler för goda, effektiva och skonsamma rörelser, och som presenteras i Paul Rol-
lands bok The Teaching of Action in String Playing. Jag vill också hävda att icke-
professionella nyckelharpsspelare, generellt sett, i mindre grad rör sig på ett sätt 
som ansluter till dessa principer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack! 
Tack till Sonia, Olov, Cajsa och David som ställde upp för filmning. Jag hoppas att 
jag får återkomma. Tack också till Magnus Dyberg som så elegant hjälpte mig att få 
tillgång till programvara jag behövde hösten 2009. 
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