
 

Examensarbete 15 hp (2012) 
Lärarexamen  
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle 

 

Handledare: Per-Henrik Holgersson 
 

 
 

 
 

 
 

 

Jonathan Haraldsson 

Ergonomi 
om blivande instrumentalpedagogers fysiska hälsa 





I 

Abstrakt 

Syftet med arbetet är att undersöka hur blivande instrumentalpedagoger i högre 
musikutbildning beskriver sin fysiska hälsa gällande ergonomiska besvär och har 
detta fått några konsekvenser för studenten. Som bakgrund har jag använt mig av 
litteratur som berör ergonomi både i rollen som musik- och instrumentlärare men 
även andra jobb som inte är kopplade till musik. Som metod i studien valde jag att 
använda en kvantitativ forskningsmetod. En enkät har skickats ut till alla 
studenter som studerar sitt fjärde år på de sex olika musikhögskolorna i Sverige. 
Resultatet av undersökningen visar på att många lider av besvär till följd utav sitt 
musicerande. I studien framkommer även att många har fått besvär när de väl 
påbörjat sina studier på högskolorna. Många av de som deltog i undersökningen 
anser även att högskolorna borde beröra ämnet ergonomi mer under utbildningen.    !
 

Nyckelord: ergonomi, instrumentalpedagoger, förslitningsskada, 
belastningsskada. 
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1. Inledning 

I mitt musikutövande som elgitarrist har jag under åren haft problem med 
värk i både nacke, rygg, armbågar samt fingrar. Denna värk har bidragit att 
jag under många år har konsulterat olika läkare samt arbetsterapeuter för att 
få hjälp med mina besvär. Besvären har inte hindrat mig från att kunna vara 
en aktiv musiker samt lärare, men vid vissa tillfällen har jag fått minska på 
mitt övande på grund av smärta. Besvären har kommit tillbaka efter en viss 
tid och helt bra har jag nästan aldrig blivit.   
 
Mina besvär började i slutet av min gymnasietid som var en period i mitt liv 
som bestod av mycket monotont och statiskt övande. Sådan övning kunde 
vara att jag endast övade legatospel1 i vänsterhanden. Detta sätt att öva 
gjorde att jag fick problem med vänsterhandens ringfinger. Smärtan som 
uppstod i ringfingret gjorde att jag var tvungen att sluta med vissa 
teknikövningar. Men det var inte enbart vid teknikövning som problemen 
yttrade sig utan även vid konserter och repetitionstillfällen, något som var 
svårare att sluta med.  
 
Efter att ha konsulterat olika läkare, som inte kunde lösa mitt problem, fick 
jag ofta svaret och rådet att jag skulle sluta spela gitarr, eller ta en längre 
paus, då de inte kunde hitta en annan lösning på mitt problem. En stor 
frustration i processen av att bli av med mina besvär var att det kändes som 
om att läkarna inte tog mitt problem på allvar. För mig var det av största 
vikt att bli av med dessa problem eftersom att spela gitarr var min passion 
och mitt framtida yrke. Läkarna och de jag rådfrågade gjorde säkert allt de 
kunde. Men nu i efterhand funderar jag mycket över vilken kunskap de hade 
om den problematik som jag drabbats av. 
 
Det skulle dröja drygt tio månader, från det första läkarbesöket, innan jag 
kom i kontakt med en sjukgymnast. Denna sjukgymnast konstaterade snabbt 
under vårt första möte att jag led av hypermobilitet, överrörlighet i lederna. 
Följden av denna diagnos blev att jag fick stärka upp mina fingrar med hjälp 
utav en gummiboll som jag skulle klämma på varje dag för att stärka 
fingermuskulaturen. Detta gjorde att mina besvär med ringfingret upphörde 
succesivt.    
 
Efter att ha studerat gitarr på olika folkhögskolor började jag på Instrument- 
och ensemblelärare utbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
med inriktning elgitarr. När jag nu har gått på musikhögskolan i fyra år har 
jag fått problem med rygg, axlar, armbågar samt vissa fingrar. Dessa besvär 
har tillkommit under min studietid på högskolan. Under ett övningspass 
 
1 Med legato ur ett gitarrperspektiv menas att man låter vänsterhandens fingrar (handen som 
spelar på greppbrädan) spela utan att slå an varje ton med högerhanden. 
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sitter jag oftast ner med gitarren placerad framför mig på högra låret. Denna 
kroppsställning blir lätt statisk och under ett längre övningspass uppstår 
belastning på axlar och rygg. Dessa övningsvanor har medfört att jag fått 
domningar i fingrarna och värk i armbågarna. 
 
Men det är inte bara övandet med sitt statiska upprepande som belastar min 
kropp utan även min roll som lärare. Efter att ha undervisat elever i fyra 
timmar, både i grupp och enskilt, så uppstår en trötthet i ländryggen, 
armbågarna kan börja värka och axlarna känns stela. Detta beror på att man 
i undervisningssituationen sitter still och spelar, vänder sig om för att 
instruera eleven, vänder sig om för att se noterna, anteckna på datorn m.m.  
 
Om jag känner en sådan trötthet samt stelhet i kroppen efter att ha 
undervisat i fyra timmar, hur ska det då gå när jag avslutar mina studier och 
börjar jobba som gitarrpedagog på heltid? Ifall jag har besvär nu hur 
kommer det då att bli sen när jag jobbar 100 procent? 
 
Men hur berör man detta ämne på lärarutbildningen? Som lärare har man ett 
stort ansvar att förmedla en god och ergonomisk2 ställning och tekniska 
aspekter till sina elever. Man har även ett ansvar att ta hand om sin egen 
kropp och förebilda ett ergonomisk gott förhållande till sitt instrument. Jag 
anser även att högskolan har ett ansvar för att studenterna mår bra och inte 
drabbas av problem under sin utbildningstid.   
 
Under mina år som studerande på Kungliga Musikhögskolan skulle jag vilja 
fått mer kunskap kring ergonomi för att kunna hjälpa mina elever och mig 
själv. Jag anser att man kan lägga mer fokus och tid på hur man ska lära ut 
på ett instrument för att minimera riskerna att ens elever får problem med 
överbelastning och förslitningsskador på lång sikt. Även i min roll som 
instrumentalist skulle jag vilja ha fått mer kunskap kring ergonomi för att 
förebygga ergonomiska besvär.    
 
Jag hoppas att genom denna undersökning få en överblick hur den 
ergonomiska situationen ser ut på de olika musikhögskolorna runt om i 
Sverige.  
 

 

 

 
2  Ergonomi: (av grekiskans ergon, arbete och nomos, lag, även ett tidigt stadium av japans 
origami) är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur blivande 
instrumentalpedagogers beskriver sin fysiska hälsa gällande ergonomiska 
besvär och hur de fördjupar sina kunskaper inom detta ämnesområde i sin 
utbildning. Som följd till detta syfte har följande frågor ställts: 
 

• Hur!beskriver!blivande instrumentalpedagoger i högre 
musikutbildning sin fysiska hälsa gällande ergonomiska och har 
detta fått några konsekvenser för studenten?!

 
• Finns det samband mellan ergonomiska besvär i förhållande till hur 

mycket studenter övar/spelar samt motionerar?  
 

• Anser studenter att utbildningen borde belysa ämnet ergonomi mer, 
både i metodikundervisningen och i övriga ämnen. Har studenten i 
sin utbildning fått större förståelse för ergonomi?  

  

 

1.2. Disposition av uppsatsen 

Dispositionen av denna uppsats är inspirerad av Dahmström (2005) som är 
universitetslektor i statistik. Efter inledning och syfte följer ytterligare 5 
kapitel. Dessa är utformade på följande sätt: Kapitel två tar upp tidigare 
forskning inom området ergonomi. Det är ergonomi inom samhället i stort 
men även ergonomi bland musiklärare samt ergonomi i musikundervisning. 
I kapitel tre redogörs för hur metoden av studien genomfördes. Här 
presenteras hur respondentkontakten, enkätens struktur, 
materialbearbetningen samt urval och bortfall. I det tredje kapitlet redogörs 
studiens validitet, reliabilitet samt studiens avgränsningar. Resultatet av 
studien redovisas i det fjärde kapitlet. I det femte kapitlet sammanfattas 
studiens resultat. Det sjätte kapitlet börjar diskussionen samt vidare 
forskning.   

2. Tidigare forskning  

I följande kapitel redovisas forskning kring ergonomiska frågor. 
Forskningen som tas upp berör både ergonomi ur ett lärar-
/musikerperspektiv men även hur situationen ser ut i samhället bland alla 
yrkesverksamma.    
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2.1. Ergonomiska besvär i samhället 

Ergonomiska besvär är inte bara ett problem bland musiklärare och musiker 
utan även ett stort problem i samhället. (Arbetsmiljöverket 2012; Fjellman-
Wiklund, 2003). AFA försäkring (2012) har gjort en arbetsskaderapport 
över nya sjukfall inom kommun och landsting i Sverige mellan 2009 och 
2010. Rapporten visar att bland de 36 527 kvinnor som beviljades 
sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning i mer än 90 dagar, arbetade åtta 
procent som lärare eller skolledare samt åtta procent som förskolelärare eller 
fritidspedagoger. Bland de 5 903 män som beviljades sjukskrivning, 
aktivitets- eller sjukersättning i mer än 90 dagar, arbetade 14 procent som 
lärare eller skolledare samt två procent som förskolelärare eller 
fritidspedagoger (AFA, 2012).  
 
I Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöstatistiska rapport från 2012, 
”Arbetsorsakade besvär 2012”, framgår det under de senaste 12 månaderna 
så har var femte sysselsatt person i Sverige haft någon form av besvär som 
de hänför till arbetet. Dessa besvär kan både vara fysiska men kan även vara 
kopplade till stress, psykiska påfrestningar etc. Bland kvinnor är yrken med 
högst andel besvär lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning, köks- 
och restaurangbiträden samt kokerskor. Bland män är det yrken som 
byggnadsträarbetare, inredningssnickare, arbetare utan krav på särskild 
yrkesutbildning samt processoperatörarbetare. Dessa redovisningar gäller 
yrken som medfört frånvaro av en annan orsak än arbetsolycka.   

I redovisningen av besvärsundersökningen redovisas besvär med eller utan 
sjukfrånvaro. 27 procent av de som har uppgett arbetsorsakade besvär är 
kvinnor medan 25 procent är män som också uppger att de under de senaste 
12 månaderna har varit tvungna att vara sjukskrivna på grund av dessa 
besvär. Av de som har uppgett att de har varit tvungna att sjukskriva sig på 
grund utav av besvär av arbetet har 71 procent av kvinnorna och 77 procent 
av männen varit sjukskrivna på heltid.  

2.2. Ergonomiska besvär bland musiklärare 

Fjellman-Wiklund (2003) har i en avhandling rörande lärares arbetssituation 
på kommunala musikskolor i Sverige genomfört en enkätundersökning. I 
undersökning, som genomfördes år 2000, svarade 171 (82 procent), av de 
208 som deltog i enkäten, att de hade upplevt muskuloskeletala3 besvär de 
senaste 12 månaderna. Dessa besvär förekom mest i nacke, axlar och nedre 
delen av ryggen. Undersökningen visade även att kvinnor drabbades mer av 
dessa besvär än vad männen gjorde.  
 
Höga mentala krav samt att undervisa på flera olika skolor var en faktor 
bland kvinnliga lärare när det kom till besvär med nacken och axlarna. 

 
3 Rörelseorganen  
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Fjellman-Wiklunds (2003) studie visar att även lyft av instrument och annan 
utrustning i samband med undervisning är en riskfaktor för att få problem 
med nacke samt axlar. Detta yttrade sig enligt författaren endast bland män 
och inte bland kvinnor. Fjellman-Wiklund (ibid.) diskuterar huruvida detta 
kan bero på att män ofta undervisar i instrument som rent fysiskt väger mer.  
 
I den kvalitativ studie som Fjellman-Wiklund (2003) genomförde visar 
resultatet på att musiklärare anser att deras arbetsmiljö är krävande. Men 
många av dessa krav verkar vara självpåtagna då lärarna var väldigt 
engagerade i sitt arbete och satte höga krav på sig själv och sin 
undervisning. Fjellman-Wiklund (ibid.) menar att detta kan ha sitt ursprung 
från en lång tradition av att musiklärare har blivit vana att konkurrera, utföra 
och uppnå resultat. De krav som ställs på jobbet är ofta ihopkopplat med 
politiska och finansiella beslut. Det uppstår en konflikt mellan de mål som 
politikerna sätter och de begränsade resurser som skolan och lärarna har för 
att uppfylla dessa mål. Detta innebar fler elever och större grupper inom 
samma tidsramar som tidigare vilket i praktiken innebar mindre tid för den 
enskilda eleven. Dessa konflikter uppfattades som väldigt stressande och 
frustrerande bland lärarna som deltog i studien (ibid.).  
 
Som musiklärare är det inte bara genom sitt huvudinstrument som kroppen 
blir belastad utan även rösten och hörseln utsätts för stora påfrestningar i 
musikläraryrket (Bladh, 2002). Bladh (2002) tar i sin avhandling upp vikten 
av att skydda sin röst då en musiklärare använder röstverktyget mer än åtta 
gånger mer än vad läraren använder sitt instrumentverktyg.  

Thiringer (Thiringer, Brandström, Karlberg, Olsson, Hagberg, 2003) 
genomförde en undersökning på musikhögskolan i Göteborg. De som deltog 
i undersökningen var studenter vid musikerutbildningen samt 
instrumentlärare på musiklärarutbildningen. De som tillfrågades hade alla 
studerat mellan åren 1980 och 1995. På grund utav ett misstag så blev inte 
kyrkomusiker tillfrågade att delta i undersökningen. Sammanlagt skickades 
enkäten ut till 655 studenter varav 407 besvarade den. Ett av studiens syfte 
var att samla in data i form av enkäter, för att se hur hög risk det fanns hos 
musiker att utveckla besvär och skador i rörelseorganen. Även risken för 
tinnitus och hörselnedsättningen undersöktes. En annan sak som 
undersöktes var om huruvida det fanns någon skillnad bland olika 
instrumentgrupper när det gällde besvär och skador efter 
musikhögskolestudierna (ibid.). 

I undersökningen framkom det att 55 musiker, 13,5 procent, hade varit 
tvungna att sjukskriva sig på grund utav besvär i muskler och/eller leder. 
Dessa sjukskrivningar skedde efter att de hade blivit antagna till 
musikhögskolan. 8 personer, två procent, hade varit tvungna att sluta 
musicera på grund utav muskelbesvär. Av de 407 som deltog i studien 
svarade 120 personer, 29 procent, att de hade sökt hjälp för muskel och/eller 
ledbesvär, av dessa hade 87 stycken, 72 procent, uppsökt läkare (ibid.) 
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2.3. Ergonomi i musikundervisningen 

Kaladjev (2000) lyfter fram tre viktiga punkter som instrumentläraren bör 
använda i sin undervisning som pedagogiska verktyg för att förmedla ett 
ergonomiskt förhållningssätt till instrumentet. Den första punkten är att ta 
hänsyn till elevens enskilda behov. Som jag uppfattar Kaladjev så yttrar sig 
dessa behov individuellt. Det kan röra sig om motoriska frågor men även 
om fysiska behov som eleven har. Den andra punkten är 
arbetstillfredsställelse då eleven måste få känna att den utvecklas och på 
detta sätt kan elevens motivation höjas. Den tredje punkten är just 
motivation som är en viktig del för att få eleven att tillämpa ett spelsätt som 
till en början kan kännas onaturligt.   
 

Behovet av förebyggande åtgärder är förbundet såväl med 
besvärens förekomster och utbredning som med verksamhetens 
motiv, mål och villkor, vilket till lika delar är en ergonomisk och 
musikpedagogisk fråga. Som följd av allt detta torde relevansen 
för musiklärarutbildningen vara uppenbar (Kaladjev, 2000, s. 
91). 

 
Kaladjev (2000) beskriver även hur olika faktorer som verkar/samverkar 
kan förklara den stora frekvensen av yrkesrelaterade besvär;  

Negativ fysisk och psykisk stress, som följd av en mäng 
faktorer av fysiskt, fysiologiskt, psykologiskt och socialt 
ursprung, leder till statisk belastning, som innebär en 
begränsning och inskränkning av de fysiologiska 
funktionerna och är en gemensam orsak till dessa besvär 
(Kaladjev, 2000, s. 64.)   

 
Kaladjev (2000) understryker hur viktigt det är med ett ergonomiskt 
tänkande i musikutbildningen och musiklärarutbildningen samt i 
musikundervisningen. Han menar att kroppen anpassar sig till instrumentet 
och spelsituationen och att kroppsvanor i det långa loppet blir 
automatiserade och svåra att ändra på (ibid.). Även Fjellman-Wiklund 
(2003) betonar vikten av att läraren förebildar och instruerar en god 
spelteknik till sina elever. Detta är av stort vikt då det är svårt att ändra 
spelteknik när den väl har etablerats i elevens vanor och mönster. 
 

Kaladjev (2000) talar om de musikergonomiska slutsatserna och om dess 
hierarki bestående av tre delar. Dessa delar är; människan/kropp, musik och 
instrument. Ifall man ser det utifrån ett livslångt perspektiv så är det enligt 
Kaladjev (ibid.) de kroppsliga erfarenheterna som är de primära. I ett 
undervisningssammanhang så betyder denna hierarki kunskap om och 
hänsyn till elevens motivation samt olika förutsättningar (Kaladjev, 2000, s. 
326). Han (ibid.) påpekar att det är viktigt att först bygga upp goda 
kroppsvanor utifrån hela människan, detta hör till de utommusikaliska 
målen i undervisningen. När man väl har nått dessa goda vanor så är det 
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viktigt att hålla fast vid dem.   

I en studie som Kaladjev (2000) genomfört och som pågick under två års 
tid, 1989 till 1991, har han följt den musikaliska och den fysiska 
utvecklingen hos ca 30 barn från sju till nio års ålder. Detta har skett under 
de första två åren av deras musikaliska studier. Kaladjevs (ibid.) syfte med 
studien var att undersöka samverkande faktorer i början av 
instrumentalmusikundervisningen och därigenom granska behovet av 
förebyggande åtgärder. Slutsatsen som Kaladjev (ibid.) kom fram till pekar 
på ett behov av tidigt insatta förebyggande åtgärder i musikundervisningen 
och musikutbildningen.   

2.4. Ergonomi i kursplaner inom högre musikutbildningar  

För att få en bild av hur det ser ut i kursplanerna på de olika skolorna har jag 
gått igenom respektives kursplaner. Jag har framförallt inriktat mig på att gå 
igenom utbildningarnas första år. Det har varit svårt att orientera sig på de 
olika skolornas hemsidor, därför varierar mängden av information från de 
olika högskolorna.   
 
Jag har även tagit kontakt med skolorna via mejl och frågat om ergonomi 
som ämne och huruvida detta finns i kursplanen eller inte, men endast fått 
svar från Malmö, Stockholm och Örebro. 
 
På musikhögskolan i Malmö finns det en kurs som heter Musikerergonomi 
och som riktar sig till samtliga instrument- och ensemblestudenter som går 
årskurserna 1-4. I kursplanen för ergonomi är några av de mål som 
studenten ska uppnå efter avslutad kurs dessa: utveckla sin förståelse för sig 
själv och för andra, fått en allmän insikt i hur kroppen är uppbyggd och hur 
den bör belastas. Ett annat mål är att studenten ska ha fått en viss förmåga 
att förmedla avspända spelpositioner vidare till sina elever. I årskurs ett får 
studenten lära sig basala övningar både sittande och stående. I årskurs två 
och tre är det repetition och fördjupning inklusive instrumentergonomi. I 
årskurs fyra är det samma som i årskurs två och tre fast nu med ett 
didaktiskt perspektiv (Kursplan, LMMB10).  
 
På musikhögskolan i Stockholm har man inom kursen ”Spel, sång och 
harmonilära”, 15 högskolepoäng, ett delmoment som heter Musikalisk 
ergonomi; hörsel, röst och kroppskännedom-generellt och specifikt i relation 
till musikutövande (Kursplan FG1080, 2012). Denna del i kursen är på 1,5 
högskolepoäng. De mål som studenten ska ha uppnått efter avslutad kurs är 
att: ha tillägnat sig grundläggande medvetenhet om kroppens, röstens och 
hörselns olika funktioner vid musicerande (Kursplan FG1080, 2012).    

På högskolan för scen och musik i Göteborg hittade jag ingen konkret 
koppling till ergonomi i kursplanen LMU 140, Musik 1 och LMU240, 
Musik 2 (2010). Detta är den första och andra terminen i inriktning Musik, 
60 högskolepoäng. Jag har kontaktat skolan och bett om information kring 
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ergonomi som ämne i lärarutbildningen samt att få kursplanen skickad till 
mig, men har inte fått något svar.  
På Ingesunds musikhögskola hittade jag inget i utbildningsplanen på 
musiklärarutbildningen som kan kopplas till ergonomi. Skolan har däremot 
ett brett urval av olika valbara kurser som berör ergonomiska aspekter. En 
av dessa är Instrumentalspelets ergonomi. Kursens mål är att kursdeltagarna 
efter avslutad kurs ska förstå spelprocessen utifrån ergonomiska aspekter, 
instrumentrelaterade problem, skadeproblematik och rörelseapparatens 
anatomi är några av kursens huvudsakliga mål (Kursplan; MIGA47). Jag har 
kontaktat skolan och bett om information kring ergonomi som ämne i 
lärarutbildningen samt att få kursplanen skickad till mig, men har inte fått 
något svar. 
På musikhögskolan i Piteå hittar jag ergonomi i den obligatoriska 
kursplanen för lärarutbildningen, detta under Huvudinstrument med 
ensemble 1, 7,5 högskolepoäng. Inom denna kurs ska studenten få 
grundläggande förståelse för ergonomiska aspekter (Kursplan, U0008G). 
Den ergonomiska delen av kursen är på 0,5 högskolepoäng. Även under 
fortsättningskursen Huvudinstrument med ensemble 2, 7,5 högskolepoäng, 
ska studenten; omsätta ergonomiska aspekter i praktiken (Kursplan, 
U0005G). Även här är den ergonomiska delen av kursen på 0,5 
högskolepoäng.  
 
I kursplanen för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i 
gymnasieskolan - Musik, 300 högskolepoäng (Kursplan, LGM2Y), på 
musikhögskolan i Örebro hittar jag ingen kurs i ergonomi. Jag hade 
mejlkontakt med studierektorn där han förklarade att det är underförstått att 
instrumentalläraren tar upp ergonomi i instrumentalundervisningen. Han 
skriver även att en grundläggande ergonomisk medvetenhet följer med varje 
instrumentkurs.  

3. Metod 

Då jag vill undersöka den ergonomiska situationen bland studenter på 
musikhögskolan så har jag som utgångspunkt valt att använda en kvantitativ 
metod. Denna metod lämpar sig för min studie då jag vill få en bred 
överblick av hur situationen ser ut bland studenterna på musikhögskolorna i 
Sverige. Ett utfall inom kvantitativ forskning är att synliggöra 
svarstendenser genom fasta svarsalternativ och redovisning i frekvenser 
(Trost, 2007). Nationalencyklopedin beskriver den kvantitativa 
forskningsmetoden som ett arbetssätt där forskaren samlar in data. 
Informationen från undersökningen sammanställs sedan i statistiska former 
för att kunna bearbeta och analysera resultatet i testbara antaganden 
(Nationalencyklopedin).   
 
En fördel med en enkätundersökning är att undersökning kan få en större 
geografisk spridning (Ejlertsson, 2005), i detta fall alla musikhögskolor i 
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Sverige. En nackdel är att respondenten inte har någon möjlighet att ställa 
kompletterande frågor, vilket kan leda till att svar som grundar sig på 
missuppfattningar inte kan korrigeras (ibid.). I min enkät fanns ingen 
möjlighet för respondenten att skriva övriga kommentarer, däremot 
uppmanade jag till kontakt via mejl ifall det uppstod några frågor eller 
oklarheter gällande enkätens frågor eller undersökningens syfte.      

3.1. Metod för datainsamling 

För att samla in data användes Free online survey4 som är en internetbaserad 
tjänst där själva utformningen av enkäten skedde. Kommunikationen med 
respondenterna skedde via mejlkontakt, dock ingen direktkontakt förutom i 
Stockholm. Via en bifogad länk som respondenterna fick i en 
presentationstext, ett så kallat missivbrev (se bil. 1), kunde han/hon klicka 
sig vidare till själva enkäten. När enkäten var ifylld skickades den tillbaka 
till den internetbaserade tjänsten, där alla svar sparades för att senare 
bearbetas. I det första mejlet med den bifogade länken som skickades ut 
presenterades syftet med undersökningen samt vilka som ingick i urvalet. 
Detta mejl motsvarar den postala enkätens missivbrev (Trost, 2007). I 
mejlet informerades även deltagarna att alla som medverkar kommer att 
behandlas anonymt. Respondenterna var anonymiserade till den grad att 
endast från vilken skola, vilket kön samt vilket instrument deltagarna 
spelade syntes i enkätsvaren. Detta medförde att följebrevet, som är ett 
påminnelsebrev, skickades till alla deltagare, även de som redan hade svarat 
på enkäten. Det första missivbrevet skickades ut den åttonde oktober och 
slutdatumet för att kunna fylla i enkäten var den förste november. Två 
påminnelsebrev skickades ut till respondenterna med ungefär 8 dagars 
mellanrum.       

3.2. Respondentkontakt 

För att nå ut till studenterna valde jag att ta kontakt med studierektorerna på 
respektive skola. Detta tillvägagångssätt ansåg jag vara smidigt då varje 
studierektor har register över studenterna i den årskursen och deras 
mejladresser. Jag ansåg även att det kunde ha betydelse ifall studenten valde 
att läsa mejlet eller inte om avsändaren var deras respektive studierektor. På 
alla skolor utom i Stockholm har mitt missivbrev blivit vidarebefordrat av 
studierektorerna. På musikhögskolan i Stockholm fick jag ta del av en lista 
med alla studenters mejladresser och kunde på så sätt skicka ut missivbrevet 
utan att gå via studierektorn. Detta var även fallet för följebreven som 
skickades ut.  
 
Följebrevet är en vidareutveckling av missivbrevet, där syftet med 
undersökningen presenteras, och är en påminnelse till att fylla i enkäten. 
Problematiken med att inte ha en direktkontakt med respondenterna är att 

 
4 freeonlinesurvey.com 
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det kan uppstå fördröjning mellan utskicket från studierektorn till 
studenterna. Studierektorerna på de olika högskolorna har varit hjälpsamma 
när det kommer till distribuering av min enkät och kontakten vi har haft har 
varit god.   

3.3. Enkätens struktur 

Enkäten består av 21 frågor (se bilaga 2). Att begränsa antalet frågor är av 
vikt då jag inte vill att det ska ta alltför lång tid för mottagaren att besvara 
den. Detta är ett eget antagande utifrån Dahmströms (2005) beskrivning av 
att minska bortfallet. 17 av frågorna besvaras genom fasta svarsalternativ 
och fyra frågor har öppna svar där deltagarna får kommentera fritt. Elva 
särskilt utvalda frågor är respondenten tvungen att besvara för att kunna 
skicka in enkäten då dessa spelade en viktig roll för att försöka få svar på 
mitt syfte.  Frågornas följd har strukturerats så att de har en logisk ordning, 
dels för att underlätta själva besvarandet av enkäten men även för att kunna 
se hur de olika frågorna hänger ihop.  

3.4. Materialbearbetning 

När slutdatumet för att fylla i enkäten hade passerat så började granskningen 
av svaren som samlats in. Först skapades olika diagram, både stapel och 
tårtdiagram, av svaren på varje enskild fråga. Könsfördelningen 
presenterades i vissa frågor där det ansågs relevant för analysen av syftet. 
Där det enbart frågades Ja, Nej eller Hur ofta har en sammanställning gjorts 
i Excel. Detta har gjorts för att underlätta resultatsavläsningen samt för att 
ha möjlighet att ställa två frågor mot varandra och inom dessa frågor även 
kunna få reda på könsfördelningen bland de svarande.     

3.5. Urval 

Studiens mål är att undersöka hur blivande instrumentalpedagogers fysiska 
hälsa gällande ergonomiska besvär ser ut. Det föll sig naturligt att använda 
sig av en kvantitativ metod för att få en så bred överblick av hur situationen 
ser ut på de olika musikhögskolorna i Sverige. Min population var studenter 
som studerar till instrumentalpedagoger och mitt urval blev de som studerar 
sitt fjärde år. Undersökningen genomfördes på samtliga musikhögskolor i 
Sverige. 
 
Anledningen till att urvalet föll på fjärdeårselever var att dessa är i slutfasen 
av sin utbildning och har fått ta en större del av de kurser som ingår i deras 
lärarutbildning. Att studenterna har gjort mer praktik på olika skolor än de 
som går i årskurserna ett till tre var ytterligare en aspekt till varför urvalet 
blev som det blev. Även att studenterna kanske har börjat jobba som lärare 
vid sidan av sina studier och till följd utav detta stött på olika ergonomiska 
besvär. Min population var studenter som studerar till 
instrumentalpedagoger och mitt urval blev de som studerar sitt fjärde år. Då 
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enkäten skickades ut till alla som var registrerade på utbildningen blev det 
frågan om en totalundersökning då alla individer i urvalet tillfrågades.       
 
Sammanlagt skickades enkäten ut till 159 studenter på musikhögskolorna i 
Sverige. Av dessa så svarade 56 stycken, det blir ett bortfall på 103 personer 
(65 procent). Musikhögskolorna i Sverige finns i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Ingesund, Piteå samt i Örebro. Dessa skolor skiljer sig åt då varje 
skola har sitt respektive utbildningsprogram.  
 
Trost (2007) ger en bra beskrivning när han påpekar att ju större urval man 
har i sin undersökning desto större sannolikhet är det att det ska vara 
representativt för populationen. Detta gäller dock vid större undersökningar 
och jag är medveten om att min population är för liten för att kunna dra 
några generella slutsatser, men jag kan med min studie se tendenser.  

3.6. Bortfall 

Då enkäten vidarebefordrades av respektive studierektor på de olika 
musikhögskolorna så nådde den ut till hela min population. Det som kan bli 
problematiskt är att varje skola har sin respektive utbildningsprogram, alltså 
kan enkäten ha skickats ut till en större urvalsgrupp än vad som var tänkt. 
Både i Göteborg och Örebro skiljer sig elevantalet markant jämfört med de 
andra skolorna. I missivbrevet (se bil. 1) står det att undersökningen syfte är 
att undersöka hur den ergonomiska situationen bland blivande 
instrumentalpedagoger ser ut. Enkäten var inte riktad till alla som läser till 
musikpedagog utan riktade sig till de som läser till instrumentalpedagoger. 
Ifall mottagaren inte identifierar sig som instrumentalpedagog så kommer 
denna troligtvis inte att fylla i enkäten. Detta kan vara en förklaring till det 
stora bortfallet.    

3.7. Validitet  

Begreppet validitet definieras på följande sätt av Esaiasson (2007); ”Att man 
mäter det man påstår att man mäter”.  För att stärka validiteten så bör 
enkätens frågor vara skrivna på ett sådant sätt att forskaren och 
respondenterna inte tolkar frågorna på olika sätt (Ejlertsson, 2005). Denna 
process kallas även för att operationalisera (Bryman, 2008). I utformningen 
av enkäten valde jag noggrant vilka frågor som skulle ställas samt hur, för 
att operationalisering skulle bli så tillförlitlig som möjligt. Jag kan däremot 
inte utesluta att respondenter kan ha tolkat frågorna på ett annat sätt än det 
jag syftade på, detta kan ha påverkat undersökningens validiteten.  

3.8. Reliabilitet 

Jag har i min enkät valt att inte använda mig av komplicerade ord och 
negationer då dessa kan leda till att frågorna missuppfattas och jag på så sätt 
får en låg grad av reliabilitet (Trost, 2007). Även enkätens layoutmässiga 
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utformning har jag tagit med i bearbetningen, då det ska vara enkelt för 
respondenten att läsa av och besvara enkäten (ibid.).  
 
Enkäten omarbetades efter granskning av både handledare och två andra 
studenter på min utbildning. Vissa frågor var ställda på ett sådant sätt att den 
som läste de kunde tolka frågan på många olika sätt och omarbetades därför. 
På detta sätt kunde jag försöka förhindra en av punkterna som Ejlertsson 
(2005) tar upp som en nackdel med en enkätundersökning, att svar som 
grundar sig på missuppfattningar inte kan korrigeras. Genom att låta andra 
ta del av enkäten fick jag reda på hur frågorna uppfattades och ifall de var 
ställda på ett sådant sätt att missuppfattningar kunde förhindras. Även 
frågornas placering i enkäten omarbetades så att följden av frågorna fick en 
mer relevant struktur. Allt för att stärka reliabiliteten i undersökningen.  

3.9. Studiens avgränsningar 

En avgränsning i arbetet har varit mitt urval. På grund utav tidsramen som 
är satt för detta arbete skulle det vara krävande att genomföra en kvantitativ 
undersökning bland samtliga instrumentalpedagoger på de olika 
högskolorna. Jag valde då att inrikta mig på en särskild grupp där jag ansåg 
att resultatet skulle vara intressant att ta del av, kanske skulle även denna 
urvalsgrupp kunna representera resten av populationen. Jag har även valt att 
inte ta upp aspekter så som stress, hörselpåfrestningar, prestationskrav med 
mera i min undersökning då jag ville inrikta mig på besvär med 
rörelseorganen.    

4. Resultat  

I följande kapitel kommer resultaten av enkätundersökningen att redovisas. 
Resultaten presenteras i tre rubriker. Varje rubrik återkopplas till de tre 
frågeställningar som redogjordes i syfte och frågeställningskapitlet (2). 
Under varje frågeställning presenteras de frågor samt svar som är relevanta 
för att få svar på frågeställningarna.   
 
Av de 120 som tillfrågades att medverka i enkätundersökning valde 56 
stycken att delta. Här nedan presenteras skolorna i ordning med flest 
deltagare till lägst deltagande; 

• Örebro - 17 personer. 
• Ingesund - tolv personer. 
• Malmö - tio personer. 
• Piteå - nio personer. 
• Stockholm - sju personer.  
• Göteborg - en person. 

 
I varje avsnitt presenteras en rad olika tabeller. Varje avsnitts tabeller ska 
läsas olika och detta presenteras inledningsvis. 
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4.1. Den fysiska hälsan  
Hur beskriver blivande instrumentalpedagoger sin fysiska hälsa gällande 
ergonomiska besvär, har detta fått några konsekvenser för studenten, samt 
skiljer sig resultaten beroende på vilket kön studenten har? 
 
I tabellerna nedan, fig. 1.0, 1.1, 1.3 och 1.4  redovisas svar från totalt 56 
respondenter. Fördelningen (n=) i tabellen skiljer sig i de olika figurerna. I 
fig. 1.2. redovisas i vilka kroppsdelar studenterna känner av eventuella 
besvär.        
  
 
 

Figur 1.0. Har du haft problem med belastningsskada, överansträngning eller 
liknande skador till följd utav ditt musicerande? 
 
Av de som svarade var 37 kvinnor och 19 män. 30 personer svarade att de 
inte hade haft problem med belastningsskada och skador till följd av sitt 
musicerande. Utav dessa var 22 kvinnor och åtta var män. 26 personer 
uppgav att de hade haft problem med skador. Bland de som uppgav att de 
hade problem var det elva män och 15 kvinnor som hade haft problem till 
följd utav sitt musicerande.   
 
 

 
Figur 1.1. Uppstod dessa besvär under tiden som du har studerat på 
musikhögskolan?  
 
Av de 27 personer som svarade så har 14 personer fått sina besvär under 
tiden som de har studerat på högskolan. 13 personer svarade däremot att 
besvären inte hade uppstått under tiden som de studerat på högskolan.  
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En person har svarat att de inte har haft några besvär, men personen svarar 
även på frågan ifall dessa besvär uppstod under musikhögskolan. Detta gör 
att vi får n=27, när det egentligen enligt svaren i figur 1.0. skulle haft n=26.  
 
Könsskillnaden i figur 1.1. visar att nio män och fem kvinnor svarade att 
problemen uppstod under högskoletiden. Två män och elva kvinnor svarade 
att problemen inte uppstod under högskoletiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.2. Vart har besvären yttrat sig (du får kryssa mer än ett förslag)?  
 
Som det framgår av figur 1.2 har 15 personer uppgett att besvären har yttrat 
sig i axlarna, elva personer med nacken, 13 personer med ryggen, 4 personer 
med fingrarna, fyra personer hade problem med armbågarna, sex personer 
med skulderbladen och elva personer uppgav att besvären hade yttrat sig 
någon annanstans.  
 
 
 

Figur 1.3. Har du varit tvungen att göra uppehåll i ditt spelande/övande på grund 
utav besvär orsakade av ditt musicerande?  
 
I figur 1.3 framkommer det att 20 personer svarade att de hade varit tvungna 
att göra uppehåll i sitt spelande på grund utav besvär som orsakades av sitt 
musicerande. Av de som svarade ja var det tolv kvinnor och åtta män.  
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33 personer svarade att de inte hade behövt ta uppehåll på grund utav besvär 
som orsakades av musicerandet. Av dessa var 22 kvinnor samt elva män.  
 

Figur 1.4. Har du uppsökt läkare för besvär som uppstått i samband med att du 
spelar på ditt huvudinstrument?  
 
På frågan ifall studenten varit tvungen att uppsöka läkare för besvär som 
uppstått i samband med spel på sitt huvudinstrument svarade 20 personer att 
de hade uppsökt läkare. Elva av de som behövt uppsöka läkare var kvinnor 
och nio var män. 36 personer hade inte uppsökt läkare, av dessa var 26 
kvinnor och tio var män.   
 

4.1.1. Sammanfattade kommentarer 
När man tittar på resultaten så ser man att bland männen är det fler som har 
haft problem med belastningsskada, överansträngning eller liknande skador, 
än de som inte har haft det. Elva av 19 män säger att de har haft besvär. 
Bland kvinnorna var det fler som inte hade haft problem än de som hade 
haft problem. Men det är fortfarande relativt högt antal som drabbas av 
skador, lite mer än hälften av de som har svarat har haft problem. Nio av 
elva män anger att besvären har uppkommit under den tid som de har 
studerat på högskolan, endast två har fått besvär innan. Bland kvinnorna så 
var det fler som hade fått problem innan högskoletiden. I vilka kroppsdelar 
dessa besvär har yttrat sig varierar men flest angav axlarna. Även rygg och 
nacke var kroppsdelar som många hade problem med. Vad som inte framgår 
av fig.1.2. är vilka alternativ som respondenterna angivit under kategorin 
annat. Bland dessa svar uppgav nästan hälften att handleder var en 
kroppsdel som drabbades av besvär. Det är intressant att se att av de elva 
män som har haft problem med belastningsskada/ överansträngning har nio 
av dessa tagit kontakt med läkare för sina besvär. Även bland kvinnorna var 
det många som tagit kontakt med läkare, av de 15 kvinnor som hade besvär 
uppsökte elva av dessa en läkare.  

4.2. Samband mellan ergonomiska besvär, övning, spelning 
och motion 

Finns det ett samband mellan ergonomiska besvär i förhållande till hur 
mycket studenten övar/spelar samt motionerar. 
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I tabellerna nedan, fig. 1.5 och fig. 1.6, redovisas svar från totalt 56 
respondenter. Fördelningen (n=) i tabellen är utformad efter hur 
respondenterna svarar ja eller nej. De olika svarsalternativen är i sin tur 
fördelade gruppvis.   
 
 
 

 
Figur 1.5. Jämförelse av hur mycket studenten motionerar och ifall den har 
problem med belastningsskada/överansträngning eller liknande skador. 
 
Av de tio personer som svarade att de aldrig motioner svarade sex personer 
att de har haft problem med belastningsskada. Fyra personer svarar att de 
inte har haft problem.  
 
26 personer svarade att de motionerar en till två gånger i veckan. Av dessa 
har tolv personer haft problem med belastningsskada. 14 personer uppger att 
de inte haft några problem. 
 
Att motionera två till fyra gånger i veckan gjorde 13 personer. Av dessa 
hade sex personer haft problem och sju personer hade inte haft några 
problem. Sju personer svarade att de motionerar fyra till sex gånger i 
veckan. Av dessa svarade två personer att de hade haft problem och fem 
personer hade inte haft några problem 
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 Figur 1.6. Jämförelse av hur mycket studenten övar och ifall den har problem med 
belastningsskada.  
 
Av de elva personer som svarade att de spelar/övar en till fem timmar i 
veckan hade två personer haft problem, nio personer har inte haft några 
problem.  
 
24 personer svarar att de spelar/övar fem till tio timmar i veckan. Av dessa 
svarade 13 personer att de hade haft problem. Elva personer hade inte haft 
några problem.  
 
17 personer svarade att de spelar/övar tio till 15 timmar i veckan. Av dessa 
svarade tio personer att de har haft problem medan sju personer inte hade 
haft några problem.  
 
Fyra personer övade/spelade 15 till 20 timmar i veckan. Av dessa hade en 
person haft problem, tre personer svarade att de inte haft några problem.  
 
Ingen av respondenterna övade/spelade mer än 20 timmar i veckan.  
 

4.2.1. Sammanfattade kommentarer  
Det går att se tendenser att de som motionerar mer har mindre besvär med 
belastningsskador än de som aldrig motionerar. Bland de som svarade att de 
aldrig motionerar så hade sex personer haft besvär och fyra personer hade 
inte haft det. Även antalet spel/övningstimmar i veckan påverkar resultatet 
ifall man har besvär eller ej. Det visade sig att de som övar/spelar en till fem 
timmar i veckan och de som övar/spelar 15 till 20 timmar är det fler som 
inte haft några besvär bland de svarade. På fem till tio och tio till 15 timmar 
i veckan är det fler som har haft besvär än de som inte haft några besvär. 
Respondenterna kunde även skriva ifall de utövar någon annan sorts träning. 
Många svarade att de höll på med yoga och mental träning.  
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4.3. Ergonomi i utbildningen 

Anser studenten att utbildningen borde belysa ämnet ergonomi mer, både i 
metodikundervisningen och även i övriga ämnen. Har studenten i sin 
utbildning fått större förståelse kring ergonomi. 
I tabellerna nedan, fig. 1.7. till och med fig. 2.1. redovisas svar från totalt 56 
respondenter. Fördelningen (n=) i tabellerna skiljer sig åt i de olika 
figurerna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(n= 55) 
Figur 1.7. Har du fått råd och hjälp av musikhögskolan angående dina 
ergonomiska besvär?  
 
Fem personer svarade att de inte hade fått några råd och hjälp. 23 personer 
hade fått lite råd och hjälp. Tolv personer svarade att de hade fått en hel del 
råd och hjälp. Däremot hade tre personer fått mycket råd och hjälp. Tolv 
personer svarade att de inte har någon uppfattning i frågan.  

 
Figur 1.8. Skulle du vilja att din utbildning belyste ämnet ergonomi mer? 
 
46 personer svarade att de skulle vilja att deras utbildning belyste ämnet 
ergonomi mer. Fem personer tyckte däremot inte att utbildningen behövde 
belysa ämnet mer. Fem personer hade ingen uppfattning i frågan.  
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Figur 1.9. Har du i din högskoleutbildning fått större förståelse kring ergonomiska 
problem?  
 
33 personer ansåg att de hade fått större förståelse kring ergonomiska 
problem i sin utbildning. 15 personer svarade att de inte hade fått större 
förståelse kring ergonomiska problem och åtta personer hade ingen 
uppfattning i frågan.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n= 56) 
Figur 2.0. Har du fått råd och hjälp i samband med 
instrumentalmetodikundervisningen med syfte att hjälpa dina elever undvika 
ergonomiska besvär?  
 
Tio personer svarade att de inte hade fått råd och hjälp. 17 personer svarade 
att de hade fått lite råd och hjälp. 16 personer svarade att de hade fått en hel 
del råd och hjälp. Tio personer ansåg att de hade fått mycket råd och hjälp. 
Tre personer hade ingen uppfattning i frågan.  
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(n= 56) 
Figur 2.1. Har du fått råd och hjälp i samband med 
instrumentalmetodikundervisningen med syfte att undvika ergonomiska besvär?  
 
Tolv personer svarade att de inte hade fått några råd och hjälp. 19 personer 
hade fått lite råd och hjälp i instrumentalmetodiken. 15 personer svarade att 
de hade fått en hel del råd och hjälp. Sju personer hade fått mycket råd och 
hjälp. Tre personer har ingen uppfattning i frågan.  

4.3.1. Sammanfattade kommentarer 
När det kommer till frågan ifall man anser att man har fått råd och hjälp av 
högskolan svarar 23 personer (42 procent) att man har fått en hel del råd och 
hjälp av respektive högskola. Många studenter har fått hjälp av sina 
huvudinstrumentlärare, där några till exempel har jobbat med avspänning, 
någon har fått råd om hur man ska öva (intervallövning, ta korta pauser). 
Många skriver att de har fått en introduktionskurs i ergonomi i början av sin 
utbildning. 46 personer (82 procent) önskar att deras utbildning belyste 
ergonomi mer. 33 personer (59 procent) tycker att de har fått en större 
förståelse kring ergonomiska problem. Jämför man svaren i fig. 2.0. och 2.2. 
så är det flest personer som tycker att de har fått lite råd och hjälp i 
instrumentalmetodiken både för att hjälpa sig och sina elever.  

5. Sammanfattning av resultat 

Resultatet av frågeställning ett, den fysiska hälsan, visar på att elva män och 
15 kvinnor har haft problem med belastningsskada, överansträngning eller 
någon liknande skada till följd utav sitt musicerande. Åtta män och 22 
kvinnor har inte haft några problem. Av de 26 som uppgav att de hade haft 
problem så var det 14 av dessa som hade fått sina besvär under tiden på 
högskolan. Axlarna och ryggen var två av de områden som många uppgav 
att besvären hade yttrat sig på.  
 
Resultat av frågeställning två, samband mellan ergonomiska besvär, övning, 
spelning och motion, visar på att de som motionerar mer har mindre besvär 
med belastningsskador än de som aldrig motionerar. Minst problem hade de 
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som övade/spelade en till fem timmar och 15 till 20 timmar i veckan. Detta 
resultat kan vara lite missvisande då det var färre som svarade att de 
övade/spelade just en till fem och 15 till 20 timmar  
 
Resultat av frågeställning tre, ergonomi i utbildningen, visar på att många 
studenter anser att de har fått lite råd och hjälp när det kommer till deras 
ergonomiska besvär. Även på frågorna om de har fått hjälp inom 
instrumentalmetodikundervisningen, att dels själva få hjälp men även att 
hjälpa sina elever att undvika besvär, svarar flest personer att de har fått lite 
råd och hjälp. 33 personer svarar att de har fått större förståelse kring 
ergonomiska problem i sin utbildning och 46 personer skulle vilja att deras 
utbildning belyste ämnet ergonomi mer.   

6. Diskussion 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur blivande 
instrumentalpedagogers beskriver sin fysiska hälsa gällande ergonomiska 
besvär och hur de fördjupar sina kunskaper inom detta ämnesområde i sin 
utbildning.  
 
Att ergonomiska besvär är ett utbrett problem i samhället är inget nytt 
fenomen (Arbetsmiljöverket 2012). Vi blir allt mer stillasittande, dels på 
våra jobb men även i hemmen. Många arbetar med jobb där 
arbetsställningarna inte är gynnsamma för kroppen och besvär kan lätt 
uppstå. Att var femte sysselsatt person i Sverige har haft någon form av 
besvär de senaste tolv månaderna, som de hänför till sitt arbete, säger en hel 
del om hur utbrett problemet är i dagens samhälle. 
 
Mer hur ser situationen ut på musikhögskolorna? För att kunna minimera de 
ergonomiska problemen som kan uppstå när man musicerar borde 
utbildningen förbereda studenterna till ett ergonomiskt korrekt 
förhållningssätt på sitt huvudinstrument. Skolan bör också förbereda 
studenterna till att förmedla denna kunskap vidare till sina blivande elever.   
På detta sätt kan förhoppningsvis utvecklingen av ergonomiska besvär 
bromsas. I enkäten framkom det att 59 procent, 33 personer, ansåg att de 
hade fått större förståelse kring ergonomiska problem sen de började på sin 
utbildning. Kan det vara så att studenterna börjar sin utbildningen utan att ha 
någon förkunskap kring ergonomi och därför är det relativt många som 
svarar att de har fått större förståelse? Det som framkommer i 
undersökningen är att drygt en femtedel av de som svarar på enkäten (82 
procent) vill att deras utbildning ska belysa ämnet ergonomi mer. Det finns 
alltså en önskan bland studenterna att få mer kunskap inom detta ämne. 
 
I kursplanerna på de olika musikhögskolorna (2.4.) så hittar jag inte så 
mycket inom utbildningen som fokuserar just på ergonomi. Att ha ergonomi 
som ett delmoment i en större kurs är relativt vanligt på t ex. 
musikhögskolan i Stockholm (2.4.). Några av skolorna, Ingesunds 
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musikhögskola, erbjuder fristående kurser i olika ergonomiska aspekter så 
som Instrumentalspelets ergonomi (2.4.). När jag har gått igenom de olika 
kursplanerna märker jag att det är sällsynt att ha obligatoriska kurser i 
ergonomi som fortlöper under hela utbildningen. Endast på musikhögskolan 
i Malmö (2.4.) har jag hittat en kurs som heter Musikerergonomi. Denna 
kurs fortlöper under hela studentens utbildning på högskolan.   
 
När respondenterna får frågan på vilket sätt de har fått hjälp av högskolan 
svarar många att de har haft en introduktion i ergonomi i början av sin 
utbildning. En del uppger att de har fått träffa en sjukgymnast, även detta i 
början av utbildningen. Men varför träffar studenterna endast sjukgymnaster 
och massörer i början av sin utbildning? Varför finns inte dessa med under 
hela studieperioden? För det är ju under själva studietiden på 
musikhögskolan som många får problem, 14 av de 27 som uppgav att de 
hade problem fick dessa under sin tid på musikhögskolan. (5.1.).  
 
Många respondenter svarar att de har fått råd och tips av sina 
huvudinstrumentslärare inom ergonomiska frågor. Det tyder på att det finns 
en medvetenhet bland de verksamma lärarna ute på skolorna när det 
kommer till ergonomiska frågor. Min förhoppning är den att denna kunskap 
förs vidare så att studenten i sin tur kan förmedla vidare till sina blivande 
elever. På högskolan i Örebro får jag reda på att det förväntas att 
instrumentläraren ta upp ergonomi i planeringen av 
huvudinstrumentlektionen. Sker detta endast ifall studenten själv tar upp 
ämnet eller finns det med i undervisningen i förebyggande syfte? Om 
studenten inte har några problem kommer då läraren inte att prata om 
ergonomi och hur kan man förhindra och förebygga skador vid spel på sitt 
huvudinstrument? Är det först när studenten får problem med besvär som 
läraren uppmärksammar hur man kan förebygger dessa, och även hur man 
kan arbetar med sitt instrument för att komma tillrätta med besvären?    
 
Kaladjev (2000) påpekar redan i sin avhandling 2000 hur viktigt det är med 
ett ergonomiskt tänkande i musikutbildningen (2.3.) men ändå svarar 82 
procent av deltagarna i enkäten att de skulle vilja att deras högskola belyste 
ämnet ergonomi mer. Det finns alltså en önskan av studenterna att deras 
högskola lägger mer fokus på ergonomi. Men varför läggs det inte ner mer 
resurser när det kommer till ergonomiska ämnen på musikhögskolan? Av de 
26 som har svarat på att de har haft besvär så har ungefär hälften, 14 
personer, fått problem under högskoletiden (5.1.). Kan det vara så att 
studenterna inte finner ämnet ergonomi som relevant i början av sin 
utbildning då många inte har haft några besvär. Många svarar att de hade 
kurser och introduktioner i ergonomi i början av sin utbildning (5.3.1.). Om 
man som student inte har några problem när man börjar sin utbildning kan 
det vara svårt att förstå relevansen med ämnet ergonomi och hur detta kan 
hjälpa en att motverka framtida problem.    
 
Ungefär hälften, 26 personer, av de som studerar till instrumentalpedagoger 
svarar att de har haft problem med belastningsskada, överansträngning eller 
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någon liknande skada till följd av deras musicerande. Av de 26 så är det 14 
personer som har fått dessa besvär efter att de har börjat på musikhögskolan 
(7.1.). Det intressanta här är att studenten kommer till en skola där en kurs i 
ergonomi är obligatorisk. I denna kurs ska studenten utveckla sin förståelse 
för sig själv och för andra, få en allmän insikt hur kroppen är uppbyggd och 
hur den bör belastas (2.4.). 
 
Hur kan det då komma sig att så många har fått besvär under själva 
högskoleutbildningen? Kan det bero på faktorer som inte enbart kan kopplas 
till instrumentet rent fysiskt? Är det så att det ställs högre krav på studentens 
instrumentprestation när de har påbörjat sin utbildning att denna övar/spelar 
betydligt mer? I resultatet (5.2.) framkom det att det de flesta övar/spelar 
mellan fem och 15 timmar i veckan. Om man övar/spelar 15 timmar i 
veckan så blir det drygt två timmar om dagen. Kan det vara så att 
studenterna endast övar/spelar så mycket på grund utav att de har problem 
och inte kan ägna några längre pass utan att känna av sina besvär. Eller kan 
det vara så att studenterna har så mycket annat att göra som rör utbildningen 
att detta är vad som hinns med. 
 
Höga krav både från sig själv och även från utbildningen kan göra att stress 
lätt uppstår. Att utvecklas inom sitt instrument samtidigt som andra ämnen 
inom kursplanen ska klaras av kan leda till att studenterna övar under 
stressiga förhållanden. Att öva under stress kan medföra att onödig spänning 
i kroppen uppstår, detta kan leda till ett statiskt övande vilket i sin tur kan 
leda till belastnings- och förslitningsskador. Kaladjev (2000) skriver om hur 
negativ fysisk och psykisk stress kan leda till statisk belastning. Han menar 
att detta är en följd utav många olika faktorer av fysisk, fysiologisk, 
psykologisk och socialt ursprung som bidrar till denna negativa fysiska och 
psykiska stress.  
 
När det kommer till motion och skador visar resultatet i min undersökning 
att det är färre som har haft problem med skador bland de som motionerar 
minst en till två gånger i veckan. Att röra på sig kan hjälpa en att slippa 
ergonomiska besvär.   
 
Jag är medveten om att jag inte kan dra några generella slutsatser och säga 
att det är så här det ser ut på musikhögskolorna runt om i Sverige då jag har 
fått ett för stort bortfall. Men utifrån de svar som jag har fått in så anser jag 
att det är relativt många som har besvär och som har fått det efter att ha 
påbörjat sin utbildning på musikhögskolan. Jag själv fick mer problem med 
överansträngning och liknande skador efter att jag hade påbörjat min 
utbildning på musikhögskolan i Stockholm. Jag hade ergonomilektioner i 
starten av min utbildning, men grupperna vi var uppdelade i var stora och 
jag anser att det var för få timmar för att kunna fördjupa oss ordentligt. Att 
ergonomikursen inte var fortlöpande under åren på högskolan gör att man 
lätt glömmer bort den nya informationen som man får under lektionen eller 
helt enkelt inte får in vanor som ska skapas i kroppen.  
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6.1. Diskussion kring metod 

Då syftet var att undersöka hur blivande instrumentalpedagoger beskriver 
sin fysiska hälsa gällande ergonomiska besvär på de olika 
musikhögskolorna i Sverige skulle ett mindre bortfall vara att 
rekommendera för att stärka studiens resultat. Att bortfallet blev 65 procent 
gör att bilden av hur situationen ser ut blir svårtolkad. Även att det 
varierande deltagandet på de olika högskolorna gjorde att det blev svårt att 
dra några paralleller mellan de olika skolorna. Själva insamlingen av 
enkäten kunde göras annorlunda. Min första tanke var att jag skulle skicka 
ut enkäter i pappersformat till varje skola. Men att dels få kontakt med 
skolorna, skicka ut enkäterna och sedan få de skickade tillbaka skulle ta 
alldeles för lång tid. Kanske hade flera svarat på enkäten ifall den kom i 
pappersformat. Dahmström (2005) skriver i sin bok att man kan minska 
bortfallet genom att ge respondenterna möjlighet att både fylla i enkäten 
digitalt men även möjligheten att kunna skicka in manuellt.   
 
I enkätredovisningen har en av respondenterna svarat på en fråga som den 
inte skulle ha svarat på. Genom att bearbeta frågorna ytterligare så skulle 
detta kunna har förhindrats. 

6.2. Vidare forskning 

Det vore intressant att genomföra en ny undersökning där man breddar 
urvalet för att få en större överblick över hur studenter beskriver sin fysiska 
hälsa. Det skulle även vara intressant att undersöka hur aktiva 
instrumentallärare, som har varit yrkesverksamma under några år, beskriver 
sin ergonomiska situation. Något som jag valde att inte ta med i min studie 
var om stress och prestationskrav, hörsel och ljudpåverkan kan påverka att 
man drabbas av ergonomiska besvär. Att undersöka hur dessa faktorer 
påverkar instrumentalpedagoger i deras dagliga arbete vore intressant. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 
 
Hej!   
 
Mitt namn är Jonathan Haraldsson. Jag studerar på musikhögskolan, gitarr- 
och ensemble pedagog, i Stockholm och håller just nu på med att skriva mitt 
självständiga arbete.  
 
I mitt arbete undersöker jag hur den ergonomiska situationen ser ut bland 
studenter som läser till instrumentpedagoger på de olika musikhögskolorna i 
Sverige. Jag har valt att inrikta mig på de studenter som har börjat sitt fjärde 
studieår.   
 
Med i denna mejl finns en länk till en enkät som jag skulle önska att du 
fyller i.  
 
http://freeonlinesurveys.com/s.asp?sid=wqvchwyo3mftepb120860   
 
Din medverkan är viktig för att få en så korrekt överblick som möjligt av 
hur det ser ut på de olika högskolorna. Alla deltagare kommer att behandlas 
anonymt.   
 
Har du några frågor, tveka inte att höra av dig till; 
jonathan.haraldsson@student.kmh.se   
 
Jag är tacksam för din medverkan!   
 
Hälsningar Jonathan Haraldsson  
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