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Sammanfattning  
Studiens syfte är att undersöka förekomsten av spelrelaterade muskuloskeletala besvär hos gi-
tarrlärare och elever samt typen av skador. Studien syftar också till att undersöka gitarrlärares 
attityder till, och tillämpning av, skadeförebyggande strategier. För det tredje syftar studien till 
att undersöka signifikanta samband mellan skadeförebyggande metoder och förekomsten av 
spelrelaterade besvär. Tidigare forskning rör vanliga spelrelaterade besvär, riskfaktorer och 
skadeförebyggande strategier. En surveyundersökning med enkät användes för att besvara stu-
diens forskningsfrågor. 166 gitarrlärare besvarade enkäten. Resultaten visar att 72,3% av gi-
tarrlärarna har själva och upplevt spelrelaterade besvär och 31,9% av gitarrlärarna har haft ele-
ver med spelrelaterade besvär. Den vanligaste typen av besvär var med muskler och senor. 
Gitarrlärarna tenderar att skadeförebyggande strategier i mindre utsträckning i undervisning 
jämfört med i deras egna spelande. Några statistiskt signifikanta samband hittades mellan gi-
tarrlärares attityder till, och tillämpning av, skadeförebyggande strategier och förekomsten av 
spelrelaterade besvär. Generellt sett använde gitarrlärare vissa skadeförebyggande strategier i 
sitt spelande och undervisning i högre utsträckning om de hade erfarenhet av spelrelaterade 
besvär. I diskussionsdelen lyfts aspekter av resultatet i relation till tidigare presenterad forsk-
ning. 
 
Nyckelord: gitarr, spelrelaterade muskuloskeletala besvär, skador, skadeförebyggande strate-
gier,  
 
Abstract 
The aim of this study was to research the prevalence of playing related musculoskeletal prob-
lems in guitar teachers and their students as well as the types of injuries. The study also aims 
to investigate guitar teachers attitudes towards, and application of, different injury prevention 
strategies. Third, the study aims to investigate any significant interconnections between injury 
prevention methods and the prevalence of playing related problems. Previous research deals 
with common playing related problems, risk factors and injury prevention strategies. A survey 
study with a questionnaire was used to answer the research questions. 166 guitar teachers an-
swered the questionnaire. The results show that 72,3% of the guitar teachers have experienced 
playing related problems themselves and that 31,9% of the guitar teachers had had students 
with playing related problems. The most common problem was with muscles and tendons. Gui-
tar teachers tended to use injury prevention methods less in teaching compared to their own 
playing. Some statistically significant interconnections were found between guitar teachers’ 
attitudes towards, and application of, injury prevention strategies and the prevalence of playing 
related problems. In general, guitar teachers with experience of playing related problems were 
more likely to use some of the injury prevention strategies in their playing and teaching. The 
discussion section lifts aspects of the results in relation too previously presented research. 
 
Keywords: guitar, playing related musculoskeletal problems, injuries, injury prevention strate-
gies 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en inledande text som beskriver mitt valda intresseområde. Där-
efter presenteras studiens problemområde samt information om arbetets disposition.  

1.1 Valt intresseområde 
Våren 2018 övade jag väldigt mycket elgitarr. Det var mitt näst sista år på musiklärarprogram-
met och jag började planera, öva och komponera för min examenskonsert som skulle äga rum 
på hösten under mitt femte och sista läsår. Jag satt ofta många timmar i sträck med gitarren i 
knät och provade idéer för mina egna låtar till konserten. En dag satt jag med gitarren och 
försökte färdigställa en av kompositionerna som är en jazzfusion-ballad med många ovanliga 
ackordläggningar och spretiga grepp för vänsterhanden. Låten var nästan färdig men jag tyckte 
den behövde en liten del till. Jag var väldigt nöjd med det jag skrivit hittills och ville att resten 
skulle bli lika bra. Jag höll på länge och provade massvis av olika ackord efter varandra för att 
hitta den perfekta ackordföljden som skulle göra låten komplett. Till slut när jag spelade ett 
ackord kände jag plötsligt en strålande smärta från underarmen genom vänsterhanden och ut i 
fingrarna. Jag visste egentligen att det är en varningssignal men jag låtsades till att börja med 
inte om det. Lite irriterad på min egen kropp fortsatte jag att spela eftersom jag tyckte att jag 
var så nära att hitta den perfekta ackordföljden. Ganska snart hade det gått ytterligare någon 
timme utan att jag slutade spela trots att smärtan kändes ytterligare några gånger under tiden. 
När jag sedan började sista året på min utbildning hade jag fått en rejäl överbelastningsskada i 
båda mina armar och händer.  
 
Jag är nu på väg tillbaka från skadan och kan spela igen men har haft ett besvärligt sista år på 
musiklärarprogrammet då jag under en ganska lång period inte kunde spela alls. Även vardag-
liga saker som matlagning och diskning blev också besvärligt när skadan var som värst. Åter-
hämtning har varit en klurig balansgång mellan vardag, vila, träning och spel på instrumentet. 
Efter undersökning av, och samtal med sjukgymnast verkar det som att några faktorer som 
förmodligen lett fram till min skada är att jag har spelat för länge i sträck, pausat för lite, haft 
dålig ergonomisk hållning både i mitt spel och i övrigt samt möjligtvis att jag har för lite musk-
ler på kroppen från början. 
 
Min erfarenhet av skadan har också lett till ett intresse för spelrelaterade åkommor bland gitar-
rister och hur man ska kunna arbeta för att förebygga detta. Jag känner personligen flera perso-
ner som också har haft stora besvär. Även om beteendet där jag ignorerade kroppens signaler 
och spelade vidare kan låta konstigt och dumt så vet jag att jag är långt ifrån ensam om det. 

1.2 Problemområde  
Studiens problemområde gäller spelrelaterade åkommor hos gitarrister samt strategier för att 
förebygga sådana. Studien fokuserar främst på muskuloskeletala åkommor, det vill säga besvär 
i kroppens rörelseapparat. Därför har till exempel tinnitus och hörselskador, som också är ett 
arbetsrelaterat problem som förekommer bland musiker och musiklärare, valts bort. 
 
Min uppfattning är att det är ganska vanligt att gitarrister överanstränger sig och får olika sorters 
besvär. Hos nybörjare gör det nästan alltid lite ont i fingertopparna när de börjar spela men det 
är inte samma sak som smärtan vid en överansträngningsskada. Jag tycker mig se spelrelaterade 
åkommor främst hos musiker som är väldigt ambitiösa och övar flera timmar om dagen. För 
flera personer som jag pratat med har besvären påverkat deras möjligheter att spela som vanligt 
under långa perioder. För de som skadar sig är det ett jätteproblem som hindrar dem från att 
utöva sitt största intresse och till och med kan hota en karriär.  
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Jag tror att gitarrundervisningen är en faktor som kan ha betydelse för elevers hälsa. Kanske 
kan undervisningen ha en både positiv och negativ effekt när det kommer till att skona elever 
från instrumentrelaterade besvär beroende på hur lärare jobbar med ergonomi eller vilka krav 
som ställs på elever. Om läraren är en bra förebild för eleven kan den förhoppningsvis förmedla 
goda övningsvanor för att undvika skador. Det kan vara så att en del gitarrlärare inte själva har 
haft erfarenhet av spelrelaterade besvär inte ser det som ett särskilt stort problem och därför 
inte är så intresserade av det skadeförebyggande arbetet. Därför är det intressant för mig att 
studera hur många olika gitarrlärare tänker kring skadeförebyggande. Med studien vill jag bidra 
med en medvetenhet om problemet med spelrelaterade åkommor. 
 
Jag intresserad av att ta reda på i vilken utsträckning gitarrlärare och deras elever har upplevt 
spelrelaterade besvär och åkommor. Bland de som har erfarenhet av sådana besvär vill jag ta 
reda på hur det har visat sig, hur det har påverkat dem samt vilka faktorer de själva upplever 
har lett fram till besvären. Jag vill också undersöka gitarrlärares attityder till olika strategier för 
att förebygga skador, i vilken utsträckning de själva använder sig av dem samt i vilken utsträck-
ning dessa strategier tillämpas och diskuteras i gitarrundervisning. Utöver det är jag intresserad 
av om det går att se några samband mellan förekomst av skador och andra faktorer. Jag hoppas 
att studien kommer att ge mig och andra gitarrlärare en bild av området och hur gitarrlärare 
använder skadeförebyggande strategier. Den bilden kommer att vara användbar för mig i mitt 
yrke som gitarrlärare då jag har ett ansvar att försöka förhindra att mina elever skadar sig sam-
tidigt som jag själv också ska kunna fortsätta spela. 

1.3 Arbetets disposition 
I kapitel ett beskrivs mitt intresseområde, studiens problemområde samt arbetets disposition. I 
kapitel två presenteras perspektiv på det valda området samt tidigare forskning på området. I 
kapitel tre presenteras studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv positivism och 
objektivism. I kapitel fyra presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av me-
tod. Här beskrivs och diskuteras också studiens design, urval och genomförande samt validitet 
och reliabilitet. I kapitel fem presenteras analyser av enkätsvaren. I kapitel sex diskuteras stu-
diens resultat i relation till den litteratur och tidigare forskning som presenterats i områdesori-
enteringen.  
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, tidigare forskning med 
relevans till området samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Perspektiv på området 
Här presenteras perspektiv på riskfaktorer för musiker, spelrelaterade åkommor, skadeförebyg-
gande arbetsställningar, ergonomi för gitarrister samt andra skadeförebyggande strategier. 

2.1.1 Riskfaktorer för musiker 
Jahren (2013) skriver att belastningsskador kan uppstå när kroppens vävnader belastas för tungt 
eller på ett ohållbart sätt i förhållande till vad vävnaden tål. Belastningsskador kan utvecklas 
gradvis genom repeterande mikrotrauman som ger mikroskopiska skador som över tid översti-
ger vävnadens förmåga att reparera sig själv. Jahren beskriver en typisk arbetsoperation där 
musikern samtidigt ska läsa och tolka en notbild, ha fysisk styrka och uthållighet att stå eller 
sitta i samma ställning en längre tid, ha en fysik som passar instrumentets utformning, kunna 
utföra finmotoriskt och koordinerat muskelarbete över tid, kunna engagera sig emotionellt i 
musikaliskt uttryck eller tolkning samt klara av den psykiska pressen vid övning och uppträ-
danden. Jahren menar att denna komplexa arbetsoperation är viktig att känna till för att förstå 
hur belastningsskador kan uppstå hos musiker eftersom var och en av dessa delar kan ge psy-
kiska och fysiska spänningar och smärtor.  
 
Guptill och Zaza (2010) skriver att en av de viktigaste riskfaktorerna när det kommer till spel-
relaterade skador är användandet av repetitiva rörelser under flera timmars övning. Särskilt 
farligt är en snabb ökning av övningstid, så som kan vara inför till exempel en audition eller 
spelning. Enligt Horvath (2010) leder en kombination av kraft och spänning, repetition, dålig 
hållning och för lite vila till överbelastningsskador.  
 
Enligt Guptill och Zaza (2010) verkar även oro och stress vara riskfaktorer för att bli skadad. 
Horvath (2010) skriver att stress och emotionell spänning översätts i kroppen till fysisk spän-
ning och ofta föregår en skada. Strävan efter att bli bra på sitt instrument, tävlingsinriktning, en 
granskande blick, förväntningar eller kritik från föräldrar, lärare, kollegor, dirigenter och publik 
gör att många musiker ställer höga krav eller orealistiska förväntningar på sig själva. Vidare 
skriver Horvath att depression gör människor mer skadebenägna samtidigt som depressionen 
kan förvärras av smärtan och ytterligare förlänga sjukdomar, smärtor och skador.  
 
Guptill och Zaza (2010) skriver att ytterligare riskfaktorer är repertoarens svårighetsgrad, det 
totala antalet år spelade på sitt instrument, besvärliga kroppsställningar på grund av instrumen-
tets form och vikt. Högre ålder, kvinnligt kön, överrörlighet och högre kroppsmasseindex 
(BMI) är också faktorer som medför högre risk för skador. Jahren (2013) skriver att brist på 
fysisk aktivitet är en särskild risk och tar även upp att hög ljudnivå kan ge tinnitus, ökad hjärt-
frekvens och höjt blodtryck vilket i sig är faktorer som ökar risken för belastningsskador. Utö-
ver faktorer som redan nämnts listar Horvath (2010) hållning, fysisk kondition, muskelimba-
lans, muskeltrötthet, dålig teknik, spelstil, livsstilsval, utrustning och abrupta förändringar av 
schema som riskfaktorer som kan bidra till skador. 

2.1.2 Spelrelaterade muskuloskeletala åkommor hos musiker 
Enligt Guptill och Zaza (2010) varierar den rapporterade förekomsten av spelrelaterade besvär 
hos instrumentalmusiker mellan 26 och 93 procent. I detta avsnitt beskrivs en del av de vanlig-
aste besvären bland musiker 
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Horvath (2010) skriver att överbelastning är en lös term som används för att beskriva ett flertal 
tillstånd i kroppen där kroppsvävnad har utsatts för mer belastning än dess biologiska gränser. 
Enligt Horvath kan mjukdelsskador från överbelastning delas in tre kategorier: muskel- och 
senskador inklusive sträckningar och vrickningar, nervstörningar eller nervinklämningar samt 
neurologiska sjukdomar. Guptill och Zaza (2010) skriver att de vanligaste skadorna bland mu-
siker är de över extremiteterna, alltså hand, arm och axel. Guptill och Zaza gör ungefär samma 
indelning som Horvath (2010) och skriver att de vanligaste skadorna innefattar överbelastnings-
skador, sträckningar och vrickningar, inflammatoriska tillstånd som seninflammation och sen-
skideinflammation, nervinklämningsproblem som karpaltunnelsyndrom samt andra neurolo-
giska tillstånd som fokal dystoni.  
 
Rygg- och diskproblem kan enligt Horvath (2010) uppstå genom farliga arbetsställningar där 
huvudet pekar framåt eller där nacken böjs på något sätt. Detta är enligt Horvath särskilt pro-
blematiskt för violinister, fagottister och flöjtister. Arvidsson och Holmström (2007) skriver att 
cirka tre till fem procent av smärttillstånd i lumbalryggen beror på diskbråck. Det vanligaste 
kliniska symtomet är ischias vilket innebär smärta och känselrubbningar i en påverkad nervs 
utbredningsområde. De flesta diskbrocken är enligt Arvidsson och Holmström lokaliserade till 
de två lägsta nivåerna i ländryggen och i de flesta fallen är skadans naturförlopp gynnsamt. 
Jahren (2013) skriver att låsningar, alltså stelhet i muskler och leder i ryggen, ofta överför 
smärta till skuldror och armar samt ger försämrad blodcirkulation till armar och händer. Detta 
är enligt Jahren vanligt hos musiker.  
 
Rundcrantz (2007) skriver att nacken kan drabbas av muskulärt spänningstillstånd som följd av 
mekanisk skada på muskelfiber vid ansträngande arbete eller fysisk och mental stress. Symtom 
för tillståndet är minskad rörlighet, stelhetskänsla, trötthet, huvudvärk, spända och ömma musk-
ler. Huvudvärken sitter ofta i hela huvudet och är dov och tryckande. Det kan kännas som ett 
band runt huvudet. Många med nacksmärtor upplever också yrsel och dålig balans. Diskbråck 
i nacken utgör enligt Rundcrantz en tiondel av alla diskbråck och ger långvariga smärtor som 
strålar ut i arm och hand. Jahren (2013) skriver att huvudet väger fem till åtta kilo och när 
nacken böjs framåt för att till exempel titta på noter behöver nackens muskler bära huvudets 
vikt multiplicerat med två eller tre beroende på hur böjd nacken är i förhållande till en tänkt 
lodrät linje. Statiskt och ensidigt arbete så som när musikern sitter timvis i samma ställning gör 
enligt Jahren att musklerna blir onda och stela. 
 
Horvath (2010) skriver att seninflammation, eller tendinit är en term som vanligen används 
bland musiker för flera typer av skador. Senor är mottagliga för överbelastningsskador då de 
överför rörelser mellan muskler och ben samtidigt som de inte är särskilt böjliga. Senor omges 
av tunnlar, eller skidor, fyllda med glidvätska. Överbelastning gör att mängden glidvätska mins-
kar så att det uppstår friktion vilket i sin tur orsakar inflammation och en ansamling av vätska. 
Enligt Horvath kan obehandlad tendinit leda till ärrvävnad och även orsaka nervinklämningar. 
Enligt Moritz (2007) ger tendinit smärta vid både vila och rörelse. Tendinit i underarmen är 
enligt Horvath (2010) vanligt bland musiker eftersom de flesta muskler som kontrollerar han-
den finns i underarmen. Genom för mycket rörelse eller tryck med fingrarna, till exempel ge-
nom att trycka ner tangenter eller strängar för hårt, kan tendinit triggas. Vidare skriver Horvath 
att armbågen är benägen att få tendinit då senan går igenom en smal tunnel vid armbågen. 
Överbelastning av musklerna vid armbågen som kontrollerar handled och handrörelse kan leda 
till epikondylit, även känt som tennisarmbåge. Enligt Holmström (2007) är det ett smärttillstånd 
i muskelfästena vid armbågen som gör ont vid arbete med armarna och vid palpation. Horvath 
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(2010) skriver att senskideinflammation vid tummens bas kallas de Quervains syndrom och ger 
smärta vid tumrörelser.  
 
Skador i skuldra är enligt Horvath (2010) vanligt förekommande bland musiker och särskilt 
bland violinister, slagverkare och dirigenter eftersom deras armar är upphöjda till axelhöjd un-
der långa perioder. Horvath skriver att skuldran är sårbar på grund av dess flexibilitet och rör-
lighet. Ledens stabilitet är beroende av muskelbalans och skador i skuldran kan utöver skuldran 
ge smärta i arm, hand och nacke. Den vanligaste orsaken till smärta i skuldran är enligt Horvath 
tendinit. Horvath skriver också att en annan typ av inflammation som kan uppstå är bursit, vilket 
är inflammation i slemsäckarna som skyddar ledbandens och senornas rörelser. Bursit i skuld-
ran ger smärta som strålar ner genom överarmen, kan medföra begränsad rörlighet och kan 
uppstå bland annat genom att armen hålls uppe under långa perioder. Solem Bertoft (2007) 
skriver att tendinit i skuldran kan övergå i impingementsyndromet. När armen höjs kläms mjuka 
strukturer som senor och slemsäckar in under leden och om det då finns ett inflammationstill-
stånd med svullnad kan det uppstå inklämningssmärta i form av både vilosmärta och rörelse-
smärta som också kan stråla ner mot armbågen. Det kan göra ont att ligga på den onda sidan. 
Horvath (2010) skriver att rotatorkuffsrupturer kan uppstå som ett resultat av repetitiv ansträng-
ning och tidigare tendinitskador. Rotatorkuffruptur innebär att musklerna som ingår u rotator-
kuffen i skuldran tunnas ut och försvagas vilket gör att senorna går sönder gradvis över tid. 
Tillståndet ger smärta från skuldran ner i överarmen och kan medföra svaghet i armen eller att 
armen inte kan lyftas. Horvath skriver också om ett tillstånd som kallas frozen shoulder och 
innebär svår rörelsenedsättning i skuldran. Det kan enligt Horvath bland annat bero på in-
flammation i skuldran.  
 
När det kommer till nervinklämningar skriver Horvath (2010) att inflammation kan orsaka att 
flödet av syrerikt blod till nerver minskar vilket gör att nerven kläms och trycks ihop och det 
uppstår ett tunnelsyndrom. Tunnelsyndrom kan ge muskelsvaghet, domningar och smärta som 
kan vara konstant och blir värre av rörelse. Enligt Horvath kan vilken nerv som helst bli inklämd 
men de tre vanligaste ställena är handleder, tummar och armbågar. Runnquist (2007) skriver att 
nerven nervus medianus passerar handleden i en relativt trång tunnel som heter karpaltunneln. 
En inklämning av nerven på det här stället kallas karpaltunnelsyndrom. Det är en viktig senso-
risk nerv som påverkar känseln i handens viktigaste greppytor. Enligt Runnquist är det svårt att 
över huvud taget använda handen utan normal känsel i dessa ytor även om muskelfunktion och 
rörlighet är normal. Enligt Horvath (2010) är karpaltunnelsyndrom mindre vanligt hos musiker 
i jämförelse med överbelastningsskador i muskler och senor men förekommer hos musiker som 
också spenderar mycket tid vid datorer. Horvath skriver vidare att det är repeterande handrö-
relser kombinerat med dålig handledsposition som leder fram till syndromet. Runnquist (2007) 
skriver att nervus ulnaris också är en nerv som kan bli inklämd och blir påverkad vid armbågs-
området exempelvis vid upprepad böjning av armbågen. Inklämning av nervus ulnaris ger värk 
i underarmen och känselnedsättning i lill- och ringfinger samt handryggen. Fingrarnas rörelse-
förmåga kan påverkas. Horvath (2010) skriver att många musiker är utsatta för risk eftersom 
deras instrument kräver att armbågen är böjd med mindre än nittio grader. Horvath skriver 
också om ett tillstånd som kallas thoraic outlet syndrome som orsakas av kompression av nerver 
och artärer i armen. Enligt Horvath är problemet oftast på grund av hållning. Ofördelaktiga 
skulderställningar vid spel, att hålla armen i en viss position, spända bröst- och nackmuskler, 
hängiga axlar, kollapsad brösthållning och att bära ett tungt instrument kan bidra till att thoraic 
outlet syndrome utvecklas. Symtom och varningssignaler är smärta i hela armen, domningar 
eller svaghet i hand eller arm samt vaskulära symtom som kyla eller missfärgning. Mortons 
neurom är enligt Horvath ett tillstånd som särskilt drabbar slagverkare och klaviaturspelare. 
Nerverna i foten passerar genom en trång öppning och vid repeterad överansträngning och tryck 
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förtjockas nerven. Tillståndet ger rejäl smärta oftast i trampdynan mellan den tredje och fjärde 
tån.  
Fokal dystoni är enligt Horvath (2010) en relativt sällsynt neurologisk sjukdom som fått stor 
uppmärksamhet bland musiker på grund av att det drabbat flera framstående musiker och på-
verkat deras karriärer. Vid fokal dystoni sänder hjärnan felaktiga meddelanden genom nerverna 
vilket ger försämrad motorik och koordination. Det är vanligtvis smärtfritt med ofrivilliga rö-
relser eller krampande i handen eller fingrarna. Enligt Horvath är det den kroppsdelen som 
används mest som påverkas. Vanligtvis uppkommer det i vänsterhanden hos stråkmusiker, hö-
gerhanden hos klaviaturspelare, höger eller vänster hand hos gitarrister och hos träblås- och 
brassmusiker läpparna. Horvath skriver att orsaken till fokal dystoni är okänd men tillståndet 
uppkommer när människor är på gränserna för sina fysiska förmågor. Överdriven repetition, 
intensivt spelande, snabba ökningar av övningstid, tidigare skador eller trauma samt ner-
vinklämningar kan misstänkas spela in med fokal dystoni men ingenting kan enligt Horvath 
bevisas som en enskild orsak. 
 
En sorts åkomma som inte direkt är en överbelastningsskada men ändå påverkas av dagligt 
slitage av leder är enligt Horvath (2010) arthritis. Klässbo (2007) skriver att arthritis är en eng-
elsk benämning på olika ledsjukdomar, inklusive artros. Horvath (2010) beskriver två typer av 
arthritis. Den ena är osteoartrit eller artros och innebär att brosk i leden går sönder vilket orsakar 
ojämn viktfördelning vilket i sin tur förstör ännu mer. Horvath skriver att artros kan komma 
utav ålder, långvarigt slitage på leder, upprepad skada och övervikt. Artros ger först stelhet och 
sedan smärta utan svullnad eller rodnad.  Enligt Klässbo (2007) kan artros vara asymtomatisk 
men också mycket besvärande. Klässbo skriver också att normalt brosk tål hög belastning och 
oftast har rekreativa sportaktiviteter positiv inverkan snarare än negativ. Ärftlighet spelar stor 
roll, enligt Klässbo. Den andra arthritistypen, reumatoid artrit är enligt Horvath (2010) en auto-
immun sjukdom där kroppen verkar attackera sig själv. Solem Bertoft (2007) skriver att sjuk-
domen kan medföra leddestruktioner och funktionsnedsättningar i alla kroppens leder och att 
kvinnor i medelåldern är mest utsatta. 

2.1.3 Skadeförebyggande arbetsställningar  
Horvath (2010) skriver att muskler trivs bäst i en neutral position och därför ska kroppshåll-
ningar som ger en statisk belastning undvikas. Statiska positioner gör att musklerna blir hop-
tryckta och att blodflödet genom muskeln försvåras vilket gör att syre inte tillkommer till mus-
keln och restprodukter inte tas därifrån. Horvath skriver vidare att skador på senor, ledband och 
diskar kan uppstå av daglig statisk belastning. Exempel på riskabla hållningar enligt Horvath 
är böjd rygg, böjd nacke, höjda eller framåttryckta axlar. Enligt Rundcrantz (2007) är felaktig 
arbetsteknik ofta är troliga orsaker till nack- och skulderbesvär. Ju mer en person har huvudet 
framåtböjt desto mer smärta får den från nacke och axlar. God hållning å andra sidan är enligt 
Horvath (2010) balanserad och avslappnad, med axlarna nere och ryggen i en naturlig kurva 
som varken är överdriven eller platt. Horvath föreslår användandet av en spegel, videokamera 
eller en kollega för att kontrollera hållningen. Även Jahren (2013) skriver att goda arbetsställ-
ningar är viktigt för att förebygga besvär för musiker. Enligt Jahren är en stående arbetsställning 
bättre än en sittande eftersom andningen blir enklare och rörelseförmågan större. Jahren rekom-
menderar en stående hållning där en tänkt linje faller lodrätt från örsnibben, genom skuldror 
och höft och slutar vid ankelleden. Linjen kallas tyngdlinjen och denna hållning innebär att 
kroppen är i balans vilket medför minsta möjliga muskelanvändning, utgångspunkt för en god 
andningsfunktion och att viktbärande leder belastas ett skonsamt sätt. Bra skor och att gå runt 
lite vid övning är enligt Jahren förutsättningar för god arbetsställning. Guptill och Zaza (2010) 
betonar vikten av att inte låsa knäna bakåt då det kan skapa ihopsjunken hållning i övre ryggen. 
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Vid en sittande arbetsställning är det enligt Jahren (2013) återigen viktigt att minsta möjliga 
muskelansträngning krävs, att god andning möjliggörs och att leder i nacke, rygg och skuldra 
bevaras. Jahren skriver att vid en god sittställning där bäckenet och korsryggen har en bra po-
sition känns sittbenen. Om sittbenen försvinner bakåt är överkroppen för långt fram och onödigt 
mycket muskelkraft i ryggen används. Om korsryggen sjunker ihop försvinner sittbenen istället 
framåt vilket belastar ryggens muskler och diskar. Ryggen ska vara i en S-formad naturlig krök-
ning och fötterna ska sättas ner framför stolen med nittio graders vinkel i knän och höft. Guptill 
och Zaza (2010) skriver att det är viktigt att sitta med axlarna nere och bak, att ryggen inte är 
ihopsjunken och att hakan inte sticker ut framåt. Stolen bör enligt Guptill och Zaza vara relativt 
platt, parallell med golvet och ha ett ordentligt ryggstöd så att musikern kan använda det som 
stöd om det behövs.  

2.1.4 Ergonomi för gitarrister 
Jahren (2013) skriver att det är lättare för kroppen att stå än att sitta och att gitarrister bör öva 
stående om de kan. Detta medför också lättare andning. Den stående arbetsställningen för gi-
tarrister som Jahren rekommenderar går ut på att stå bredbent med knäna lite böjda vilket med-
för god balans till kroppen och minsta muskelansträngning. Ryggen ska vara rak och inte ihop-
sjunken. Vid ihopsjunken hållning kan det enligt Jahren uppstå besvär i nacke och skuldror. 
Nacken ska inte vara för framåtböjd och notstativet ska vara placerat så att det går att se noterna 
utan att böja ner nacken.   
 
Zelmerlööv (2005) skriver att vid en sittande spelställning ska överkroppen inte lutas vänster 
åt gitarrens hals. En fotpall kan användas för vänster fot och påverkar gitarrhalsens höjd vid 
vänsterhanden. En större vinkel på instrumentet och strängarna gör enligt Zelmerlööv att hö-
gerhandens fingrar kan knäppa strängarna planare. Fotpallen ska placeras så att benen blir helt 
avslappnade. Zelmerlööv skriver också att sitthöjden är viktig för att ryggen ska kunna hållas 
upprätt och benen ska kunna böjas i nittio grader. Enligt Zelmerlööv är det också viktigt att 
överarmarna är avslappnade. Vänsterarmen hamnar då närmare kroppen och därifrån ska un-
derarmen vinklas upp genom armbågens böjning. Armbågen ska peka rakt neråt så långt det är 
möjligt beroende på vad som ska spelas.  
 
Gitarrhalsen bör enligt Jahren (2013) vara vinklad uppåt för att ge så lite böj på handleden och 
belastning på underarmsmusklerna som möjligt. Artist- och musikerhälsan (2019a) rekommen-
derar gitarrister att placera gitarren på ett sätt så att greppbrädan pekar diagonalt ut från kroppen 
för att det ska vara lättare att ha greppbrädan mer uppåtriktad och undvika böjning i vänster 
handled. Zelmerlööv (2005) tycker istället att det är bäst att undvika att gitarren får för stor 
vinkel framåt eller bakåt och att gitarren ska placeras så att ljudhålet riktas rakt ut från magen.  
 
Urshalmi (2008) skriver att ett stort och vanligt problem med gitarristers vänsterhand är att det 
överförs för mycket tryck till strängarna och att det finns en onaturlig position i handen. Musk-
lerna och lederna i handen ska enligt Urshalmi hållas i en optimal och naturlig form med en 
avslappnad böjning. Tummen på baksidan av greppbrädan ska placeras på sin naturliga ut-
gångspunkt i handen. Det innebär att tummen inte hamnar bakom långfingret, vilket Urshalmi 
menar är det som vanligtvis rekommenderas, utan istället längre åt vänster. Urshalmi menar att 
detta medför mindre spänning i handen. Tummens fingertopps vänstra sida ska ha minimal 
kontakt med gitarrhalsen för att undvika onödigt hårt tryck. Artist- och musikerhälsan (2019a) 
skriver också om vikten av låg aktivitet i vänster tumme och att fingrarna har en lätt böjning i 
varje led.  
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2.1.5 Andra skadeförebyggande strategier  
Guptill och Zaza (2010) skriver att musiker bör undvika ett spela med kalla händer i ett kallt 
rum för att undvika skador. Det gäller att värma upp och förbereda kroppen på att spela. Blåsare 
kan till exempel göra andningsövningar. Sedan kan musikern övergå till att bekvämt och lång-
samt spela skalor, arpeggion och enklare repertoar i uppvärmningen. Artist- och musikerhälsan 
(2019b) förespråkar en fysisk uppvärmning även utan instrument genom att till exempel jogga 
på stället, hoppa eller gunga med knäna och svänga med armarna. Även Horvath (2010) betonar 
vikten av att värma upp först utan instrument genom aerobiska övningar. Vidare skriver 
Horvath att det därefter är viktigt att värma upp på instrumentet. Då är det viktigt att börja 
långsamt och försiktigt och känna efter hur kroppen känns för dagen. 
 
Guptill och Zaza (2010) skriver att nyttan av stretching för musiker är oklar. Stretching kan 
enligt Guptill och Zaza minska stelhetskänsla och smärta vid nya aktiviteter. Det ska göras 
långsamt och försiktigt och utan smärta. Guptill och Zaza menar också att det kan vara fördel-
aktigt att stretcha i ställningar som är motsatta till de som används vid spel. Horvath (2010) 
anser att stretching är mycket viktigt då det bibehåller längd och flexibilitet i muskler och rör-
lighet i leder, minskar spänning samt cirkulerar syrerikt blod till musklerna. Det är enligt 
Horvath viktigt att först vara uppvärmd, andas under tiden och att inte stretcha så det gör ont. 
Både Guptill, Zaza (2010) och Horvath (2010) varnar mot att stretcha på ett studsande sätt. 
Jahren (2013) förespråkar också stretching men menar att övningarna bör läras ut av en fysio-
terapeut då många har provocerat fram problem genom att försöka stretcha muskler. 
 
Pauser i övningen kan enligt Guptill och Zaza (2010) hjälpa till att förebygga skador. Guptill 
och Zaza föreslår två viktiga typer av pauser i musikers övningsrutiner. En mikropaus består av 
att stanna en liten stund, kanske trettio sekunder, i övningen. Längre pauser bör också ske och 
kan vara fem minuter varje timme. Guptill och Zaza föreslår att musikerna då byter position 
och gör någonting som inte involverar samma muskler och hållning som vid spelet. Artist- och 
musikerhälsan (2019b) rekommenderar en kort paus var femte till tjugofemte minut och en 
längre paus på minst fyrtiofem minuter efter en till två timmars övning. Dessutom rekommen-
derar artist- och musikerhälsan att planera för vad som ska övas så att övningen fokuseras på 
det som är viktigast samt att planera övningsveckan så att intensitet och övningstid varierar och 
går ned lite ibland så kroppen får återhämta sig.  
 
Jahren (2013) skriver att inandning tillför blodet nödvändigt syre genom lungorna och att and-
ningsövningar kan reducera besvär i nacke och käke. Enligt Jahren ska andningen ske på ett 
sätt så att magen rör sig eftersom andning med enbart övre delen av bröstkorgen leder till spän-
ningar, mindre syre i blodet och mindre lugn i kroppen. För att undvika smärtor ska skuldrorna 
ska inte höjas vid inandning. Horvath (2010) skriver att det inte är ovanligt att musiker rent av 
håller andan när de spelar. Horvath menar att andningen är viktig för att minska spänningar och 
öka kontrollen över kroppen och situationen. 
 
Horvath (2010) skriver att fysisk form är relaterat till skadeförekomst. Eftersom rygg- och ax-
elmuskler ofta är underanvända medan underarmsmusklerna är överanvända är det viktigt att 
stärka dessa mer kraftfulla områden för att underarmar, handleder och fingrar ska ta mindre 
stryk. Horvath varnar mot att ge sig in i ett tungt tyngdlyftningsprogram, särskilt om det redan 
föreligger en skada. Simning är däremot bra. Utöver detta skriver Horvath att motion och stress-
minskande aktiviteter som yoga, Alexanderteknik och massage kan motverka att spänningar 
byggs upp och att avslappnade och starka muskler är mindre skadebenägna än spända och 
svaga. 
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2.2 Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning på området som rör riskfaktorer, förekomst av spelrelate-
rade besvär samt skadeförebyggande strategier. 

2.2.1 Forskning om riskfaktorer och förekomst av spelrelaterade 
besvär 
Ranelli m.fl. (2011) har undersökt spelrelaterade muskuloskelettala besvär hos barn som spelar 
instrument. Studiens syften var att etablera förekomstdata för spelrelaterade muskuloskelettala 
besvär hos barn och ungdomar samt beskriva variablerna kön, ålder och exponering för musik 
i relation till skador. Studien var en tvärsnittsdesign med enkät vid skolor i Australien. 731 
elever mellan 7 och 17 år genomförde enkäten som bland annat undersökte om de hade haft 
erfarenheter av spelrelaterade skador, hur ofta de upplevde problem, om det hindrade dem att 
spela som vanligt, vart de hade symptom och hur besvärliga symptomen var. Resultaten av 
studien visar att 67 procent av barnen har någon gång haft besvär. 56 procent hade upplevt 
besvär den senaste månaden. 30 procent rapporterade att de inte kunde spela sina instrument 
som vanligt. Flickor rapporterade i betydligt högre grad besvär jämfört med pojkar, och äldre 
barn i högre grad än yngre. 
 
Ajidahun m.fl. (2017) gjorde en tvärsnittsstudie där både online- och pappersbaserade enkäter 
användes för att samla information om stråkmusiker i amatör- och professionella orkestrar i 
Sydafrika. Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst, distribution, svårhetsgrad 
och riskfaktorer för muskuloskeletala problem bland stråkmusiker. Resultaten visar att 77 pro-
cent av de 114 deltagarna hade upplevt besvär och 35 procent av alla hade i nuläget problem 
som påverkade dem i deras spelande. Smärta, pirrningar och muskeltrötthet var de vanligaste 
symtomen. Svårhetsgraden av besvären var bland de flesta mild till måttlig. Män visade sig 
mindre troliga att ha besvär än kvinnor. Antal övningstimmar, spelerfarenhet och ålder visade 
ingen association med förekomst av muskuloskeletala besvär. Däremot fanns det en koppling 
mellan ålder och besvär i nedre ryggen, båda skuldror och vänsterhand samt ett samband mellan 
år av spelerfarenhet och besvär i nedre rygg, vänster skuldra och vänster hand.  
 
Syftet med en studie av Devroop (2016) var att undersöka spelrelaterade besvär hos personer 
som studerar jazz som huvudämne på universitet. Studien genomfördes med hjälp av en enkät 
vid ett universitet och representerade svar från 211 studenter. 88,5 procent av respondenterna 
var män och 11,5 procent kvinnor. Ålder varierade från 18 till 58 år. 25,6 procent av alla re-
spondenter uppgav att de hade upplevt spelrelaterade besvär. Smärtans svårhetsgrad mättes på 
en skala av 1 till 10 med ett medelvärde på 3.58. När det gäller förekomst av besvär inom 
instrument var saxofonister gruppen med högst andel på 6,4 procent. 3 procent av gitarrister 
uppgav att de hade besvär. Studiens resultat visar att fler yngre studenter uppgav att de hade 
besvär och att ju äldre studenterna var desto mer ovanligt var det att de hade besvär.  
 
Kok m.fl. (2018) genomförde en tvärsnittsstudie för att undersöka spelrelaterade åkommor 
bland amatörmusiker i studentorkestrar. 357 musiker med en medelålder på 22 år besvarade en 
enkät. 67,8 procent av respondenterna hade upplevt spelrelaterade besvär det senaste året. Fak-
torerna kvinnligt kön, yngre ålder, högre BMI och spel av stränginstrument kunde var för sig 
signifikant associeras med en högre förekomst av spelrelaterade muskuloskeletala besvär.   
 
Bragge m.fl. (2006) har gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade individuella intervjuer 
av 18 elitpianister, 6 lärare och 6 sjukvårdsarbetare som har haft eller behandlat spelrelaterade 
muskuloskeletala besvär. Studiens syfte var att få en bättre förståelse för spelrelaterade besvär 
hos pianister genom att beskriva interaktionen mellan en pianists beteendemässiga, emotionella 
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och fysiska värld och erfarenheten av att ha spelrelaterade besvär. I analysen användes 
grounded theory vilket innebär att försöka skapa teori utifrån datainsamling och analys. Pianis-
terna visade sig vara drabbade av måttligt svåra kroniska besvär. De vanligaste sätten att besk-
riva sina besvär var smärta, spänning och muskelsvaghet. Tre av pianisterna hade blivit av med 
sina besvär och endast en av de tre hade haft sitt besvär under mindre än ett års tid. Kategorier 
som uppkom i dataanalysen var yttre press, inre press, tystnadskultur samt att spela genom 
smärta. Den yttre pressen fanns hos pianister i form av förväntningar att lägga ner mycket tid 
på övning varje dag, press att lyckas akademiskt och behålla höga prestationsnivåer samt press 
från lärare. Den inre pressen beskrevs med koncepten passion, identitet och perfektionism. 
Passion för att spela och en identifiering som pianist var viktiga motivationsfaktorer för att 
spela och om spelet då ledde till skador kunde psykologiska konflikter uppstå. Det fanns också 
vid musikkonservatorier och bland professionella pianister en motvillighet att berätta om sina 
besvär för andra på grund av bland annat tävlingsinriktad press eller att pianisten tror att den 
måste göra något fel och skyller på sig själv i stället för att erkänna att den har ont. De olika 
kategorierna av press tillsammans med tystnadskulturen resulterar i ett beteende av att spela 
genom smärta som beskrevs av många av de intervjuade personerna.  
 
Guptill (2011) har gjort en fenomenologisk studie med syfte att förstå professionella musikers 
erfarenheter av spelrelaterade skador. Studien gjordes genom intervjuer med 10 professionella 
klassiska musiker som har upplevt spelrelaterade besvär följt av ett fokusgruppsamtal där pre-
liminära resultat presenterades och diskuterades. Skadorna bestod av bland annat tendinit, art-
hritis och besvär med musklerna i ansiktet och munnen. Resultaten visar att för många av del-
tagarna är musik en viktig del av deras identitet och att musiken påverkar deras medvetenhet 
om tid, rum och kropp. Påtvingat avbrott från den musikspelande aktiviteten kan uppfattas som 
förkrossande beskrivs med orden rädsla, ängslan och depression. Det förekommer en känsla av 
att vara tillbakahållen både fysiskt och artistiskt och en rädsla för att karriären ska ta slut. Även 
i denna studie framkommer en tystnadskultur runt musikers skador. En del av deltagarna upp-
gav att de inte ville bli sedda som gnälliga eller lata och en del var rädda för att det deras chanser 
att bli anställda skulle påverkas om allmänheten visste om deras skador. Flera av deltagarna 
diskuterade sina relationer till lärare vid universitet och visade att lärares inflytande kan vara 
väldigt viktigt och påverkande för musiker i deras utveckling. Deltagarnas lärare har ställt krav 
i form av bland annat perfektionism och tilldelad minsta mängd övningstid. Många av delta-
garna tog upp processen av att göra auditions för musikaliskt arbete som en situation där ska-
derisken ökar eftersom förberedelserna ofta innebär många timmars övande varje dag.  
 
Fjellman-Wiklund (2003) gjorde en tvärsnittsstudie som syftade till att studera musiklärares 
arbetsmiljö kopplat till besvär i nacke och skuldror. En postenkät användes. Vid 23 kommunala 
musikskolor uppgav 82 procent av 207 respondenter att de hade haft muskulära besvär det sen-
aste året. Fler kvinnor än män upplevde besvär. Fysiska och psykosociala faktorer i arbetsmil-
jön såsom höga krav i arbetet och att undervisa på många skolor för associerades som riskfak-
torer för nack- och skulderbesvär hos kvinnor. Hos män var gitarr som huvudinstrument, lyft 
av instrument och lågt socialt stöd signifikanta riskfaktorer. Dessutom undersöktes en musiks-
kola under åtta års tid och det visade sig att besvären tenderade att vara ihållande och ökande. 
Utöver tvärsnittsundersökningen genomfördes en kvalitativ intervjustudie med semistrukture-
rade intervjuer och grounded theory som utgångspunkt och analysmetod. I intervjuerna, som 
handlade om hälsa och välbefinnande, framkom det att musiklärarna uppfattade sitt jobb som 
krävande. Många av kraven hade de ställt på sig själva då de var entusiastiska att ge eleverna 
allt de kunde under korta lektionsperioder. Spel tillsammans med elever, kollegor och andra 
musiker samt kreativt musicerande upplevdes som energigivande och positivt medan organisa-
toriska mål upplevdes som stressande och energikrävande.   
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2.2.2 Forskning om skadeförebyggande strategier 
Syftet med en studie av Rickert m.fl. (2015) var att utforska australienska cellostudenters hälso-
medvetenhet och attityder till skador. Utöver det syftade studien till att undersöka musikers och 
orkesterledares uppfattningar om musikhögskoleutbildningars förmåga att förbereda studenter 
på kraven musikeryrket ställer. En kvalitativ fallstudiedesign användes där 11 cellostudenter 
intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Dessutom intervjuades 10 professionella orkes-
tercellister. Efter preliminär analys av cellisternas intervjuer intervjuades 5 orkesterledare för 
att triangulera cellisternas berättelser. Temabaserad narrativ analys användes där forskarna tit-
tade på skillnader och likheter i svaren. Resultaten visar att studenterna har brister i hälsomed-
vetenhet och har dåliga hälsobeteenden som att spela trots att det gör ont. Resultaten pekar 
också på att musiklärare kanske saknar viktiga kunskaper om skadeförebyggande. De profess-
ionella musikerna hade bättre förståelse för de fysiska kraven för yrket och skadeförebyggande 
strategier men flera av dem ansåg att en sådan större medvetenhet har att göra med erfarenheter 
av tidigare skador. Intervjupersoner från de olika grupperna har också indikerat att det behöver 
ske förändringar i musikutbildningarna så att häslomedvetenhet och skadeförebyggande inkor-
poreras i instrumentalundervisningen.  
 
Fjellman-Wiklund (2003) har studerat stråkmusikers aktivitetsmönster i trapeziusmuskeln med 
hjälp av elektromyografi. Syftet var att undersöka om kroppskännedomsträning kunde förändra 
muskelaktivitetsmönstret. Efter första mätningen av muskelaktivitetsmönstret vid spel av ett 
musikstycke genomfördes en intervention med åtta veckors kroppskännedomsträning lett av 
fysioterapeut innan en ny mätning av muskelaktiviteten gjordes. Resultaten visade ingen signi-
fikant skillnad i aktivitetsmönster vilket tyder på att det är svårt att förändra ett inlärt spelmöns-
ter. Däremot upplevde musikerna som genomgått träningen positiva förändringar när det kom-
mer till bland annat muskelspänning, andning och balans. En av Fjellman-Wiklunds slutsatser 
är att det är viktigt att ergonomiskt riktig spelstil lärs in tidigt. 
 
Lee m.fl. (2012) gjorde en studie utifrån hypotesen att intervention med yogisk andning kom-
binerat med fysioterapi under instrumentövning kan öka effektiviteten i fysisk rörelse och mu-
sikaliskt framförande hos collegemusiker. Interventionsprogrammet togs fram av ett team be-
stående av en musiker och musiklärare, en fysioterapeut och en musiker och lärare i yogisk 
andning. Programmet som bestod av andningsövningar och fysioterapeutiska övningar lärdes 
ut till 15 instrumentalmusiker vid ett universitet under åtta veckor. Dessa musiker hade ingen 
tidigare känd historia av fysiska problem eller muskuloskeletal skada de senaste sex månaderna. 
Effektiviteten i rörelser och musikaliskt framförande före och efter interventionen mättes med 
hjälp av en enkät som efterfrågade grader av medvetenhet, bekvämhet, hållning, spänning, flex-
ibilitet, teknik, ton och musikaliskt flöde. Endast 4 enkäter samlades in efter interventionen 
trots att alla 15 hade genomfört träningen. Dessa enkäter visade dock att medvetenhet om, och 
bekvämhet med hållning samt medvetenhet om spänning ökade markant efter interventionspro-
grammet. 
 
Cooper m.fl. (2012) har undersökt om fysisk intervention i form av stretchingsövningar under 
orkesterrepetitioner påverkade orkestermusikers uppfattade känsla av obehag vid spel. Delta-
garna bestod av 57 elever i behandlingsgruppen och 43 i kontrollgruppen. Alla deltagare be-
svarade en enkät där de på en femgradig Likertskala fick ange uppfattat obehag i händer, hand-
leder, armar, axlar och nacke. Enkäten besvarades i början och slutet på varje orkesterrepetition, 
fyra gånger över en tvåveckorsperiod. Behandlingsgruppen blev dessutom ungefär var tionde 
minut genom repetitionerna instruerade att göra stretchingsövningar. Resultaten av studien 
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visar att eleverna i behandlingsgruppen uppgav signifikant lägre grader av obehag efter inter-
vention medan kontrollgruppen rapporterade högre grader av obehag efter repetitionerna än 
innan.  

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
I den forskning som presenterats i det här kapitlet varierar förekomsten av spelrelaterade besvär 
mellan 25,6 och 77 procent och många är hindrade från att spela som vanligt. För många är 
besvären en förkrossande och oroande upplevelse. Att så många upplever spelrelaterade besvär 
är en viktig anledning till att det behövs mer forskning och insikter i området. Att spela gitarr 
som huvudinstrument verkar dessutom vara en särskild riskfaktor som kan associeras med spel-
relaterade besvär Det finns också forskning som säger att olika skadeförebyggande åtgärder 
som stretching och medvetenhet om andning och kroppshållning kan påverka musiker på ett 
positivt sätt. Rickerts m.fl. (2015) forskning pekar dock på att brister kan finnas i hälsomedve-
tenhet och kunskap om skadeförebyggande strategier hos både elever och musiklärare.  
 
Med utgångspunkt i tidigare forskning kan mitt arbete ge en lägesbild av spelrelaterade skador 
bland svenska gitarrlärare i kulturskolan då det till min kännedom inte finns någon sådan forsk-
ning än. Det kan också vara intressant att undersöka vilka faktorer gitarrlärarna anser har lett 
fram till deras besvär. Denna studie kan undersöka vilka kunskaper och attityder gitarrlärare 
har kring skador och skadeförebyggande och hur de arbetar med det både när det gäller deras 
egna övande och deras undervisning. Vidare kan en undersökning av samband mellan gitarr-
lärares användande av skadeförebyggande strategier och förekomsten av spelrelaterade besvär-
hos de själva och deras elever göras. Jag hoppas att detta arbete kommer att ge mig och andra 
gitarrister och gitarrlärare viktiga insikter i spelrelaterade skador, hur de kan uppkomma och 
hur de kan förebyggas. 
 
Föreliggande studies syfte är att undersöka förekomsten av spelrelaterade besvär bland gitarr-
lärare och deras elever samt gitarrlärares attityder kring och användande av skadeförebyggande 
strategier. Vidare syftar studien till att undersöka samband mellan förekomst av spelrelaterade 
besvär och arbete med skadeförebyggande strategier. 
 
Studien ämnar besvara följande forskningsfrågor: 

• I vilken utsträckning har gitarrlärare i Sveriges musik- och kulturskolor upplevt spelre-
laterade besvär, vilka typer av besvär har de upplevt och vilka erfarenheter har de av 
spelrelaterade besvär hos elever? 

• Hur uppfattar gitarrlärare vikten av skadeförebyggande strategier och i vilken utsträck-
ning tillämpas de? 

• Vilka samband finns mellan förekomst av spelrelaterade fysiska besvär och gitarrlärares 
attityder till, och arbete med skadeförebyggande strategier? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter positivism, objektivism och de-
duktiv teori. 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Bryman (2018) skriver att kvantitativ forskning betonar kvantifiering vid insamling och analys 
av data. För att besvara studiens forskningsfrågor kommer kvantitativ forskningsstrategi att an-
vändas. Enligt Bryman (2018) är kvantitativ forskning vanligtvis förknippad med en positivist-
isk syn på kunskap, en objektivistisk syn på verkligheten samt ett deduktivt synsätt på förhål-
landet mellan teori och forskning.  
 
Den här studiens epistemologiska utgångspunkt är positivism. Positivism är enligt Bryman 
(2018) en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förknippas med naturvetenskapen. I positivismen 
är vetenskapen värderingsfri och objektiv och kunskap är de företeelser som sinnena kan be-
kräfta. En epistemologisk utgångspunkt som enligt Bryman skiljer sig från positivismen är in-
terpretativismen som syftar till att ta hänsyn till den subjektiva innebörden av social handling. 
Bryman skriver att interpretativismen försöker förstå mänskligt beteende jämfört med 
positivismen som försöker förklara det. För studiens syfte fungerar positivism som en bra ut-
gångspunkt då det innebär en strävan att beskriva förekomsten av spelrelaterade åkommor och 
arbete med och attityder kring skadeförebyggande strategier på ett värderingsfritt, objektivt och 
kvantitativt sätt. Eftersom en enkät med frågor till respondenterna används för att samla in in-
formation spelar i någon mån min och respondenternas tolkningar och erfarenheter av fenome-
net spelrelaterade besvär samt mina ordval i frågeställningarna in i resultatet. Det går därför 
inte att göra det helt värderingsfritt och objektivt men analysen av resultatet och operational-
iseringen av enkätfrågorna behöver ske på ett neutralt sätt. 
 
Den ontologiska utgångspunkten för studien är objektivism. Bryman (2018) skriver att objekt-
ivismen innebär att sociala företeelser ses som yttre fakta som finns utanför vårt intellekt obe-
roende av sociala aktörer. Konstruktionismen å andra sidan är en utgångspunkt där sociala fö-
reteelser och deras mening ses som ständigt skapade av sociala aktörer. Enligt konstruktion-
ismen är kunskap obestämbart eftersom beskrivningar av verkligheten utgör subjektiva kon-
struktioner. Studiens syfte innebär att försöka överblicka och beskriva verkligheten och sam-
band mellan mätbara variabler. Därför utgår studien från objektivism. 
 
Deduktiv teori handlar enligt Bryman (2018) om att utgå från kunskap inom ett område för att 
härleda hypoteser som ska prövas för att sedan bekräftas eller förkastas. Resultaten av forsk-
ningen kopplas till den forskning som redan hör till området för att revidera teorin. Induktiv 
teori är enligt Bryman mer vanligt i kvalitativ forskning och innebär att forskningsresultaten 
används för att skapa teorier. Enligt Bryman rymmer positivism både deduktiv och induktiv 
teori. Bryman skriver att för en stor del av den kvantitativa forskningen används teorin som en 
intresseinriktning för att samla in data utan att specificera en hypotes. Den här studien kommer 
inte utgå från någon uppställd hypotes som ska bekräftas eller förkastas. Däremot används ett 
deduktivt tillvägagångssätt utifrån forskning och litteratur som finns på området. Studien är inte 
induktiv då jag inte försöker skapa någon teori mer än att beskriva data och försöka se samband 
mellan variabler. 

3.2 Teoretiskt perspektiv 
Studien använder positivism som teoretiskt perspektiv. Thurén (1991) skriver att det vanligtvis 
talas om de två huvudsakliga vetenskapliga inriktningarna positivism och hermeneutik. 
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Hermeneutiken är enligt Thurén humanistisk med förståelse för relativistiska tankar medan 
positivismen har ursprung i naturvetenskapen och gärna vill tro på absolut kunskap. Samtidigt 
menar Thurén att positivism inte är det samma som en dogmatism där allt har absoluta san-
ningar och att hermeneutik inte är det samma som en relativism där alla åsikter är lika bra eller 
dåliga. De flesta moderna forskare befinner sig någonstans mellan de två extremiteterna.  
 
Thurén (1991) skriver att ordet positivism kommer från att det bygger på positiv, alltså säker, 
kunskap. Patel och Davidsson (2003) skriver att kunskapen blir positiv genom att vara nyttig 
för samhället. Kunskapen blir säker genom att bygga på logiskt prövbara iakttagelser, och blir 
preciserad och organiserad genom att reducera komplexa företeelser till enkla beståndsdelar 
och genom att formulera lagbundenheter. Enligt Bryman (2018) kallas principen att det bara är 
företeelser och fenomen som sinnena kan uppfatta som anses vara kunskap för fenomenalism. 
Thurén (1991) skriver att enligt positivismen är de två enda källorna till kunskap det som kan 
iakttas med våra fem sinnen och det som logiskt kan räknas ut. Det innebär, enligt Thurén, att 
gamla auktoriteter, traditioner, känslor och spekulationer är opålitliga. Istället har positivismen 
en kritisk grundinställning. Fakta kvantifieras och behandlas statistiskt så att generella slutsatser 
kan dras. Wallen (1996) skriver att kunskapen ska vara empiriskt prövbar och att mätningar 
används istället för uppskattningar. kunskap ska kunna uttryckas i lagbundenheter och förkla-
ringar som orsak-verkan. Bryman (2018) skriver att teorin har som syfte att generera prövbara 
hypoteser så att det går att göra lagmässiga förklaringar. Principen att pröva hypoteserna kallas 
deduktivism. Thurén (1991) skriver att sinnenas iakttagelser utgör den empiriska kunskapen 
och gör att fakta kan etableras. De logiska sanningarna å andra sidan utgår från intellektet och 
sättet att använda språket. Thurén skriver att det inte går att vara säker på att en empirisk san-
ning är sann eftersom sinnena kan luras. Däremot är logiska slutledningar alltid sanna om logi-
kens regler följs och språket används på rätt sätt. Enligt Wallén (1996) kännetecknas 
positivismen också av metodregler och krav på tillförlitlig kunskap genom krav på reliabilitet 
och validitet, vilket innebär att måtten måste vara rätt utformade och pålitliga. Forskaren ska 
också vara objektiv och inte påverkas av värderingar.  
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att de filosofiska positivisterna från början ville att alla 
vetenskaper skulle byggas upp på ett enhetligt sätt och att idealet utgjorts av fysiken och dess 
lagbundenheter. För att dra en gräns mellan vetenskap och icke-vetenskap formulerades i början 
av 1900-talet en verifierbarhetsprincip som innebär att varje teori ska kunna översättas till en 
verifierbar empirisk observation. Enligt Patel och Davidsson fick positivisterna backa då det är 
svårt att separera teori och observation eftersom forskaren har privata teorier i sig vid observat-
ionen. Det gjorde att den filosofiska positivismen tunnades ut och försvann som filosofisk skol-
bildning. Vidare skriver Patel och Davidsson att positivismen idag lever kvar som ett sätt att 
forska eller förstå forskning. Thurén (1991) skriver att de positivistiska principerna så som 
sträng faktakontroll och logik har spritt sig till samhällsvetenskaperna och även humanistiska 
ämnen. Enligt Wallén (1996) är positivismen även ideologiskt inriktad då det som inte är ve-
tenskaplig kunskap ses som irrationellt. Dock menar Wallén samtidigt att dagens positivism är 
mer metodinriktad. Djurfeldt m.fl. (2009) skriver att positivism har en lite annorlunda betydelse 
inom sociologin. Huvudbetydelserna av positivismen är då bland annat åsikten att sociologi kan 
vara vetenskapligt lika väl som fysiken samt en preferens för mätning och kvantifiering. 
 
Enligt Wallén (1996) är den viktigaste kritiken mot positivismen att människan ses som ett 
objekt och att känslor, upplevelser och andra fenomen som inte är mätbara utesluts. Djurfeldt 
m.fl. (2009) skriver att benämningen positivism ofta används som ett skällsord och att det då 
ofta är kritik mot oreflekterad användning av data. Djurfeldt m.fl. väljer att ersätta positivism 
som skällsord med begreppet oreflekterad empirism. Oreflekterad empirism innebär att 
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vardagligt och okritiskt förhålla sig till observationer och sinnesintryck. Djurfeldt menar såle-
des att kvantitativa metoder har en plats i samhällsvetenskapen men att forskaren behöver ar-
beta systematiskt och reflekterande. Thurén (1991) skriver att positivismen ibland kritiseras för 
att vara tråkig och fantasilös. Thurén menar däremot att fantasin har en viktig plats i 
positivismen men bara en funktion som måste hållas isär från den intellektuella analysen. Fan-
tasi och intuition behövs enligt Thurén för att komma på nya idéer, teorier och hypoteser som 
inte kan resoneras fram genom logik. Detta kallar Thurén för upptäcktens sammanhang. Det 
följs sedan av bevisningens sammanhang där hypoteser ska prövas och granskas om de stämmer 
överens med fakta och logik. I detta arbete behöver fantasi användas för att ta fram vad som är 
intressant att undersöka, vilka frågor som ska ställas och hur de ska formuleras samt vilka sam-
band som kan vara intressanta att undersöka.  I den statistiska analysen av resultatet behöver 
logik och etablerade statistiska analysmetoder användas i enlighet med positivismen. Fantasi 
kan ändå spela en roll när det kommer till val om hur data bearbetas och vilka tester som görs 
samt hur det presenteras. 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-
görs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt 
dess reliabilitet och validitet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Här presenteras val av forskningsansats, forskningsmetod och analysmetod. 

4.1.1 Kvantitativ forskningsansats 
Det här arbetet är en kvantitativ studie. Kvantitativ forskning betonar enligt Bryman (2018) 
mätning och kvantifiering samtidigt som den har objektivismens verklighetsuppfattning och 
införlivar normerna och tillvägagångssätten från positivismen. Kvantitativ forskning rymmer 
ett deduktivt synsätt med prövning av teorier. Deduktion innebär att hypoteser prövas för att 
bekräftas eller förkastas och står i motsats till induktion där nya teorier skapas. Kvalitativ forsk-
ning skiljer sig enligt Bryman från kvantitativ forskning och fokuserar istället på ord och indi-
viders tolkning av deras egen verklighet. Den kvalitativa strategin är enligt Bryman användbar 
för att ta reda på till exempel individers uppfattningar och livssyn samt för att utforska ett om-
råde där det inte finns någon tidigare forskning då tyngden i kvalitativ forskning är på induktiv 
generering av teorier.  
 
Den kvantitativa forskningsprocessen inleds enligt Bryman (2018) med teori. Det kan innebära 
en precisering av en hypotes eller teori som en intresseinriktning att samla data utifrån. Därefter 
väljs en forskningsdesign. Nästa steg kallas operationalisering och innebär att måtten för intres-
santa begrepp utformas. Därefter görs val av plats och urval av respondenter innan hanteringen 
eller administrering av forskningsinstrument, till exempel en enkät, görs i nästa steg. När in-
formationen samlats in bearbetas den om till data. Det innebär ofta kodning av information till 
siffror för att underlätta analys. Sedan görs analys av data för att minska mängden data och 
pröva sambandsrelationer. Forskaren behöver där tolka resultaten och dra slutsatser om resul-
tatens konsekvenser för de teorier som låg bakom undersökningen. Till sist ska undersökningen 
och resultaten formuleras skriftligt och publiceras för att bli en del av kunskapsmassan på om-
rådet. 
 
Bryman (2018) skriver att begrepp är etiketter som sätts på delar av verkligheten som uppvisar 
liknande drag och anses viktiga. Genom begrepp kan iakttagelser och idéer organiseras. Be-
grepp kan i en kvantitativ undersökning mätas i form av oberoende och beroende variabler för 
att förklara aspekter av verkligheten. Begrepp kan också stå för det som förklaras. Exempel på 
begrepp i detta arbete skulle kunna vara spelrelaterade åkommor och skadeförebyggande stra-
tegier. För att mäta begrepp behövs det enligt Bryman (2018) indikatorer som tänkts ut som ett 
mått för begreppet. En indikator kan vara direkt eller indirekt. Till exempel behövs att batteri 
av indirekta indikatorer för att mäta attityder. 
 
Bryman (2018) skriver att den viktigaste angelägenheten i kvantitativ forskning är mätning och 
tar upp tre anledningar till att den kvantitativa strategins mätningar kan utgöra betydelsefull 
forskning. För det första kan små skillnader mellan människor i aktuella variabler upptäckas. 
För det andra ger mätinstrumenten oss konsistenta och följdriktiga verktyg att mäta sådana 
skillnader. Måttet behöver således vara konsekvent över tid och kunna användas på samma sätt 
av flera forskare. Kausalitet är ett annat viktigt intresse för kvantitativ forskning och innebär att 
forskare vill undersöka orsak och verkan mellan samband.  Det tredje intresset för kvantitativa 
forskare är enligt Bryman generalisering, alltså huruvida resultaten av mätningen kan 
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generaliseras till andra grupper eller situationer. Det är därför viktigt att försöka få till ett re-
presentativt urval så att inte resultaten är unika för de specifika personerna i undersökningen. 
Utöver det är kvantitativa forskare intresserade av resultaten ska vara opåverkade av forskaren 
och värderingar och därför vara replikerbara. 
 
Bryman (2018) skriver att kvantitativ forskningsstrategi passar bra för att ta fram orsakers re-
lativa betydelse till en företeelse eftersom mätning och klargörande av orsaker då är grundtan-
ken. Den kvalitativa forskningsstrategin går väl ihop med detta arbetes syfte då många gitarr-
lärares erfarenheter av spelrelaterade besvär och arbete med skadeförebyggande kan mätas för 
att bidra med fakta om läget. Kvantitativ metod möjliggör också att studera samband mellan till 
exempel spelrelaterade åkommor och andra faktorer. Arbetet är inte induktivt då det inte syftar 
till att skapa några nya teorier om spelrelaterade besvär eller skadeförebyggande strategier. 
Däremot hoppas jag kunna dra några slutsatser utav resultaten. Det är snarare en deduktiv stra-
tegi som används då arbetet tar utgångspunkt i tidigare forskning för att undersöka läget när det 
gäller spelrelaterade besvär bland svenska gitarrlärare på kultur- och musikskolor. 

4.1.2 Val av forskningsmetod 
Det här arbetet är en tvärsnitts- eller surveyundersökning med webbenkät. Datainsamlingsme-
toden för studien är en webbenkät. Bryman (2018) skriver att tvärsnittsdesign och surveydesign 
är samma sak men att survey ofta likställs med enkäter och strukturerade intervjuer. Tvärsnitts-
design innebär enligt Bryman att data samlas in från flera fall vid en viss tidpunkt för att få fram 
kvantifierbara data kopplade till flera variabler så att sambandsmönster kan upptäckas. Bryman 
skriver att vid en tvärsnittsdesign är forskaren intresserad av variation av intressanta variabler. 
Därför behövs det information från flera fall.  
 
Bell (2006) skriver att en vid surveyundersökning ställs samma frågor under så lika villkor som 
möjligt till respondenterna. Det är då enligt Bell viktigt att veta att alla frågor innebär samma 
sak för respondenterna. Bell skriver att informationen kan samlas in genom att skicka ut en 
enkät eller genom att notera intervjusvar med hjälp av ett frågeformulär. På så sätt kan svaren 
jämföras och inte bara beskrivas. Bell skriver vidare att surveyundersökningar är ett snabbt och 
billigt sätt att få fram information och att betoningen i metoden ligger på att ta fram fakta. Enligt 
Bell är surveyundersökningar bra för att svara på vad, hur och när men mindre lämpade att 
svara på frågor om varför då kausala orsaksrelationer är svårt att påvisa. Bryman (2018) skriver 
att det beror på att informationen samlas in samtidigt så det finns ingen tidsmässig relation 
mellan variablerna. Vidare skriver Bryman att det vid en surveyundersökning kan vara möjligt 
att dra slutsatser om kausala samband men att det är betydligt svårare än vid en experimentell 
design eftersom det innebär att forskaren måste använda sunt förnuft för att sluta sig till att det 
är den ena variabeln som orsakar den andra och inte tvärtom. Bryman skriver att den typen av 
slutsatser om kausalitet inte är lika pålitliga som vid en experimentell design. 
 
Bryman (2018) skriver att enkäter och strukturerade intervjuer är de vanligaste datainsamlings-
metoderna vid en surveydesign. Enligt Bryman är enkäter billigare och snabbare att admini-
strera än strukturerade intervjuer. En enkät innebär att intervjuaren inte kan påverka responden-
tens svar vilket såklart är viktigt i mitt arbete. Några nackdelar är enligt Bryman att man inte 
kan ställa fördjupande uppföljningsfrågor och att det inte går att ställa hur många frågor som 
helst eftersom man då riskerar att respondenten inte svarar. Dessutom vet man inte säkert vem 
det är som har svarat och till exempel chefer skulle kunna delegera enkäten till någon annan. 
För detta arbete innebär enkätmetodens förutsättningar att enkätfrågorna är operationaliserade 
så att de är relevanta och undersöker frågeställningarna om spelrelaterade skador och skadefö-
rebyggande strategier. Då undviks ett onödigt stort antal frågor. Bryman (2018) skriver att en 
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webbsurvey innebär att respondenten styrs till en webbsida där enkäten besvaras och att en 
viktig fördel är att utformningen kan varieras så att enkäten ser snygg och förtroendeingivande 
ut. Dessutom kan respondenternas svar lagras i en databas och automatiskt organiseras så att 
forskaren slipper koda alla enkätsvar vilket sparar tid och minskar risken för att fel begås vid 
databearbetningen.  
 
En surveydesign lämpar sig för studiens syfte då det möjliggör att studera variationer bland 
gitarrlärare och få en övergripande insikt i mitt intresseområde samt upptäcka samband mellan 
variabler. Dock går det kanske inte att dra tydliga kausala slutsatser. Webbenkät är en lämplig 
datainsamlingsmetod av praktiska orsaker. Enkäten kan förhoppningsvis nå ut den till ganska 
många gitarrlärare snabbt utan någon kostnad för mig. Frågorna i enkäten ger information till 
att svara på studiens frågeställningar. 

4.1.3 Val av analysmetod  
En variabel kan enligt Patel och Davidsson (2003) vara av fyra olika typer som befinner sig på 
olika skalnivåer. Dessa nivåer är nominalskala, ordinalskala, intervallskala och kvotskala. 
Nominalvariabler ger kategoriindelningar som till exempel kön. Ordinalvariabler anger en 
rangordning utan att säga något om avståndet mellan värdena. Både intervallvariabler och kvot-
variabler ger en rangordning där avståndet mellan alla mätvärden är samma, vilket gör att skill-
nader kan studeras. En kvotskala har dessutom en absolut nollpunkt som till exempel längd. 
Vidare skriver Patel och Davidsson om diskreta och kontinuerliga variabler. En diskret variabel 
kan bara ha vissa bestämda världen, vilket vanligtvis innebär hela tal. En kontinuerlig variabel 
kan ha vilket värde som helst inom ett intervall, beroende på mätningens noggrannhet.  
 
Bryman (2018) skriver att variabler kan analyseras med univariat, bivariat och multivariat ana-
lys. Univariat analys innebär att en variabel i taget analyseras. Univariat analys kan enligt Bry-
man göras i form av bland annat frekvenstabeller och diagram som stapel- eller cirkeldiagram. 
Det går också att ta mått på centraltendensen i form av medelvärde, medianvärde och typvärde. 
Spridningsmått kan mätas genom omfång mellan det största och lägsta värdet eller standardav-
vikelse som är den genomsnittliga variationen från medelvärdet. Bivariat analys är enligt Bry-
man när två variabler i taget analyseras för att visa relationen mellan dem. Bryman skriver att 
det är viktigt att veta att analys av relationer mellan variabler inte handlar om orsak och verkan 
utan enbart om samband. Korrelations- eller contingencytabeller är enligt Bryman en flexibel 
analys av relationer eftersom alla typer av variabler kan analyseras. Multivariat analys innebär 
att tre eller fler variabler analyseras samtidigt. Enligt Bryman kan det vara aktuellt om det finns 
ett falskt samband, en mellanliggande variabel eller en tredje betydelsefull variabel för sam-
bandet.  
 
Bryman (2018) skriver att när en slutsats dras om ett samband mellan två variabler finns det en 
risk att det sambandet inte återfinns i populationen som stickprovet togs från. Den risknivån 
kallas för statistisk signifikansnivå. Enligt Bryman är den högsta accepterade nivån av risk inom 
samhällsvetenskap är att fem av etthundra är fel. Signifikansnivån betecknas då med p <0,05, 
där p står för sannolikhet. Ett högre värde av risk innebär att det inte går att vara säker på att 
resultatet inte kan generaliseras till populationen stickprovet drogs från och att slutsatser om 
sambandet inte kan göras. Djurfeldt m.fl. (2009) skriver att ett sätt att jämföra medelvärden 
mellan två grupper är T-test. Testet ger ett värde för signifikansnivån. T-test är användbart i 
den här studien för att bland jämföra grupperna som har respektive inte har upplevt spelrelate-
rade besvär och hur de svarat på frågor om skadeförebyggande strategier.  
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Univariat och bivariat analys är lämpliga metoder för att svara på studiens forskningsfrågor. 
Univariat analys kan beskriva bland annat hur stor andel av respondenterna som upplevt spel-
relaterade besvär eller hur stor andel som arbetar med skadeförebyggande strategier. Bivariat 
analys kan undersöka samband mellan skadeförebyggande strategier och förekomst av spelre-
laterade besvär. 

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av respondenter, studiens genomförande samt dess 
reliabilitet och validitet. 

4.2.1 Urval av respondenter 
Eftersom studiens syfte är att undersöka spelrelaterade åkommor och skadeförebyggande stra-
tegier bland gitarrlärare skickades enkäten ut till gitarrlärare. Urvalet begränsades till gitarr-
lärare vid musik- och kulturskolor i Sverige. Anledningen till denna begränsning var undvika 
att arbetet med att skicka ut enkäter skulle bli alldeles för stort. Ett stickprovs precision ökar 
enligt Bryman (2018) genom att urvalets storlek ökar. Ökningen av precision är märkbar upp 
till en storlek på ungefär 1000 personer. Därefter börjar kurvan för precisionsökningen plana 
ut. För att få ett så stort urval som möjligt var målet att skicka ut enkäten till samtliga musik- 
och kulturskolor i Sverige. Efter sökningar på internet hittades e-postadresser till 290 skolor. 
Av tidsmässiga skäl kontaktades chefer och administratörer vid musik- och kulturskolorna och 
de ombads vidarebefordra meddelandet med länken till webbenkäten till de som jobbar som 
gitarrlärare vid skolan. Eftersom inte varje gitarrlärare kontaktades personligen går det inte att 
veta att alla gitarrlärare i Sverige fick enkäten. Därför går det inte att hävda att det här är en 
totalundersökning. I stället rör det sig om en typ av snöbollsurval. Ett snöbollsurval är enligt 
Bryman (2018) en typ av bekvämlighetsurval där forskaren initialt kontaktar ett antal männi-
skor för att genom dem få kontakt med ytterligare fler respondenter. Bryman skriver att vid ett 
snöbollsurval är det osannolikt att stickprovet är representativt för populationen.  

4.2.2 Operationalisering och enkätens utformning  
Webbenkäten skapades i programmet Artologik Survey&Report. Innan enkäten skickades ut 
gjordes en pilotstudie på 6 gitarrlärarstudenter. Bryman (2018) skriver att pilotstudier är viktiga 
vid enkätundersökningar eftersom det inte finns någon intervjuare som kan reda ut oklarheter 
med frågorna. Pilotstudien gjordes två gånger i form av test och retest med ett par dagars mel-
lanrum och bestod av 22 frågor. Enkäten mottogs positivt. Ett fel i typen av svarsalternativ till 
frågor 20 och 21 upptäcktes och rättades till. Efter pilotstudien lades till en fråga om sysselsätt-
ningsgrad samt två frågor om vilka faktorer respondenten själv tror har varit påverkande för att 
besvär utvecklats.   
 
Den färdiga enkäten är bifogad i arbetet som bilaga 1 och består av 25 frågor. Enkäten inleds 
med en text där syftet med enkäten och studien beskrivs. Texten innehåller också, kontaktupp-
gifter till mig, information om sista svarsdatum och information om att medverkan är frivillig 
och anonym.  
 
Operationalisering är enligt Bryman (2018) processen där forskaren utformar mått för de in-
tressanta begreppen. Bell (2006) skriver att forskaren behöver fråga sig vad den egentligen be-
höver veta och vilka indikatorer det kan finnas på begreppen. Intressanta begrepp för studiens 
frågeställningar är spelrelaterade besvär hos lärare och elever, symtom/varningssignaler hos 
lärare och elever, lärares attityder kring skadeförebyggande strategier, kön, ålder, musikgenre, 
spelerfarenhet, utbildning, sysselsättningsgrad och spelvanor. Enkätens frågor är tänkta som 
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mått att ge information om dessa begrepp. Nedan följer en beskrivning av operationaliseringen 
och enkätfrågorna.  
 

• Information om kön, ålder, musikgenre, spelerfarenhet, utbildning, sysselsättningsgrad 
och spelvanor samlades in med bakgrundsfrågorna 1-8.  

• Spelrelaterade besvär hos lärare och elever mättes med frågor 9-19. Frågor 9-13 under-
söker förekomsten av spelrelaterade besvär hos gitarrlärarna själva. Följdfrågorna 10-
13 var bara synliga för respondenten om den svarat ja på fråga 9, ”Har du någonsin 
upplevt fysiska besvär eller skador kopplat till gitarrspel?”. Fråga 10 undersökte vilka 
typer av besvär det rör sig om. Kategorierna för olika spelrelaterade åkommor hämtades 
från Horvaths (2010) bok Playing (Less) Hurt. Fråga 11 och 12 är lånade från Ranellis 
m.fl. (2011) enkätundersökning och undersöker om besvären funnits senaste året, må-
naden och veckan samt om de hindrar respondenten från att spela som vanligt. Vid fråga 
13 fick respondenten kryssa i vilka faktorer hen själv tror har lett fram till besvären. 
Dessa riskfaktorer hämtades från Horvath (2010). Frågor 14-19 frågar gitarrlärarna om 
deras upplevelser av spelrelaterade besvär hos deras elever. Följdfrågorna 15-19 var 
bara synliga för respondenten om den svarat ja på fråga 14, ”Har du någonsin blivit 
uppmärksammad på att någon av dina elever har upplevt spelrelaterade fysiska besvär 
eller skador?”. De är desamma som följdfrågor 10-13 med tillägg av fråga 18, ”Hur blev 
du uppmärksammad på elevens/elevernas besvär?”. Dessa frågor undersöker forsk-
ningsfråga ett: ”I vilken utsträckning har gitarrlärare i Sveriges musik- och kulturskolor 
upplevt spelrelaterade besvär, vilka typer av besvär har de upplevt och vilka erfaren-
heter har de av spelrelaterade besvär hos elever?”. 

• Upplevelser av symtom och varningssignaler mättes med frågor 20 och 21 och frågade 
hur ofta de själva hade upplevt en rad symtom samt hur ofta de blivit uppmärksammade 
på att deras elever upplevt samma symtom. En femgradig Likertskala bestående av 10 
items per fråga användes. Bryman (2018) skriver att Likertskala är ett flerindikatorsmått 
där ett antal påståenden, även kallade items, används för att studera attityder. Listan 
med varningssignaler hämtades från Horvath (2010). Även dessa frågor syftar till att 
undersöka den första forskningsfrågan. 

• Gitarrlärares attityder kring skadeförebyggande strategier mäts i frågor 22-24 med hjälp 
av femgradiga Likertskalor med 10 items per fråga. Fråga 22 undersöker hur viktiga 
gitarrlärare upplever olika skadeförebyggande strategier. Frågor 23 och 24 använder 
samma lista och frågar i vilken utsträckning respondenten tillämpar strategierna i sin 
eget musicerande respektive undervisning. Även listan med skadeförebyggande strate-
gier hämtades från Horvath (2010). Dessa frågor undersöker forskningsfråga 2: ”Hur 
uppfattar gitarrlärare vikten av skadeförebyggande strategier och i vilken utsträckning 
tillämpas de?” 

• Fråga 25 är ett öppet textfält för övriga synpunkter. 
 
Enkäten bestod av slutna frågor med undantag för fråga 25. Flera av frågorna hade dock alter-
nativet ”Annat” med ett textfält för egen kommentar. Fördelar med slutna frågor är enligt Bry-
man (2018) att svaren är lättare att bearbeta och med större möjlighet till jämförande. Det kan 
också klargöra frågornas betydelse något för respondenterna. Några nackdelar är enligt Bryman 
att det kan vara svårt att göra svarsalternativen uttömmande. Bryman föreslår rubriker som 
”Övrigt” och ”Annat” som lösningar. Ett annat problem kan enligt Bryman vara att responden-
ternas tolkning av svarsalternativen kan skiljas åt vilket kan påverka validiteten. Bryman skri-
ver att några viktiga fördelar med öppna frågor är att respondenterna får använda sina egna ord 
samt att det finns utrymme oförutsedda och ovanliga svar. Av dessa anledningar användes den 
sista frågan ”Övriga synpunkter”. Enligt Bryman (2018) bör items i en Likertskala ha formen 
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av ett påstående. I enkätens skalor används dock frågor snarare en påståenden, vilket har att 
göra med oaktsamhet från min sida. 

4.2.3 Datainsamling 
Innan enkäten var färdig skickades ett förberedande e-postmeddelande innehållandes en text 
där jag berättade vem jag är och om syftet med undersökningen ut till 290 administratörer eller 
chefer vid olika musik- och kulturskolor. Jag skrev att jag inom kort kommer att skicka ut yt-
terligare ett mail med länk till enkäten. De ombads att då antingen vidarebefordra enkäten till 
gitarrlärarna på skolan de jobbar på eller sända mig gitarrlärarnas e-postadresser. Jag fick 
många positiva svar där personerna lovade att vidarebefordra enkäten och önskade mig lycka 
till. Det verkade som att studiens ämnesområde var intressant för många av de som fick mailet. 
En del valde att skicka e-postadresserna till gitarrlärare vid deras skola. Några av e-postadres-
serna i den ursprungliga maillistan korrigerades då fel person hade kontaktats. När enkäten var 
färdig skickades ett nytt e-postmeddelande återigen med en förklaring av studiens syfte och den 
här gången också med en länk till webbenkäten.  
 
Allt eftersom började det komma in e-postmeddelanden från gitarrlärare som inte lyckades 
öppna länken. En gissning från min sida var att det hade något att göra med vidarebefordrandet 
av länken så länken skickades ut på nytt direkt till de som hade problem att komma åt enkäten. 
Det verkade lösa problemet för de personerna. Med anledning av de tekniska problemen skick-
ades efter tre dagar ett nytt e-postmeddelande ut till hela maillistan där jag beskrev att flera 
personer verkade ha problem med att öppna länken och föreslog som en lösning att de skulle 
kopiera länkadressen in i en webbläsare istället för att klicka på den från e-postmeddelandet. 
Det verkar som att det löste problemet för många eftersom det efter det utskicket inkom ännu 
fler enkätsvar än den första dagen. Både sökandet efter e-postadresser och mailkontakten med 
administratörer, chefer och gitarrlärare var mycket tidskrävande. Enkäten var öppen mellan 18 
mars och 1 april 2019. Totalt 166 personer besvarade enkäten. 

4.2.4 Bearbetning och analys 
Enkätdata bearbetades och analyserades med mjukvaruprogrammet IBM SPSS. För att visa 
information om urvalet gjordes först en univariat beskrivning av respondenterna utifrån de bak-
grundsfaktorer som enkäten undersökt. Detta gjordes med hjälp av frekvenstabeller som visade 
både antal svar och procent för de olika frågorna. En tabell med fritextsvar gällande egna spe-
cificeringar av musikgenre hämtades direkt från enkätrapporten från Survey & Report. Mått på 
centraltendensen i form av medelvärde användes också på vissa frågor. För att inte ta upp för 
mycket plats med tabeller och diagram presenteras majoriteten av denna data i löpande text 
med undantag för ett cirkeldiagram som visar respondenternas huvudsakliga genreinriktning 
och ett stapeldiagram som visar övningsvanor. Diagrammen används för att avsnittet skulle bli 
lite mer överskådligt.  
 
För att svara på frågeställningen gällande förekomst av spelrelaterade besvär hos gitarrlärare 
och deras elever gjordes univariat analys av relevanta frågor som till exempel ”Har du någonsin 
upplevt fysiska besvär eller skador kopplat till gitarrspel?”. Analysen gjordes i frekvenstabeller 
och presenteras i löpande text, frekvenstabeller och diagram för att synliggöra resultatet. 
Fritextsvar som utgjordes av respondenters preciseringar av andra typer av besvär presenteras 
i tabeller som hämtades från enkätrapporten från Survey & Report. Frågeställningen gällande 
lärares uppfattningar och arbete med skadeförebyggande strategier analyserades också univa-
riat i frekvenstabeller av de relevanta frågorna. Tabellerna gjordes om till diagram för att tyd-
ligare synliggöra tendenser grafiskt. 
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För att besvara den tredje forskningsfrågan som avser samband mellan spelrelaterade besvär 
och skadeförebyggande strategier användes bivariat analys. Enkätfrågorna gällande skadeföre-
komst testades mot frågorna om skadeförebyggande strategier som bestod av graderingsskalor. 
Eftersom de flesta frågor som rör skadeförekomst är ja- eller nej-frågor, exempelvis ”Har du 
blivit uppmärksammad på att någon av dina elever upplevt spelrelaterade fysiska besvär eller 
skador?”, kan respondenterna i de frågorna delas in i två grupper: en ja-grupp och en nej-grupp 
för varje fråga. Detta användes som grupperingsvariabel i analysen och eftersom det bara var 
två grupper användes T-test som analysmetod för att hitta signifikanta samband. Där signifi-
kanta samband hittades presenteras signifikansnivåerna i löpande text då tabellerna skulle ta för 
mycket plats. Sambanden analyserades i korrelationstabeller och stapeldiagram. Stapeldia-
grammen valdes som presentationssätt då de tydligare synliggör skillnader och likheter mellan 
grupperna. 

4.2.5 Etiska överväganden 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) säger att forsknings-
personer måste ha samtyckt till forskning som avser henne eller honom gör att forskningen ska 
få utföras. Ett samtycke får också när som helst tas tillbaka men data som hämtats in innan 
återtagandet får användas i forskningen. Enligt Codex (2018a) ska forskningspersonerna innan 
samtycke ges informeras den övergripande planen med forskningen och forskningen syfte, me-
toder som kommer att användas, vem som är forskningshuvudman, att deltagandet är frivilligt 
och att forskningspersonen kan avbryta sin medverkan när som helst. Patel och Davidsson 
(2003) rekommenderar att denna typ av information ges i flera steg. När den här undersök-
ningen gjorts har informationen om studiens syfte och metod såväl som en presentation av mig 
själv funnits med både i det förberedande e-postmeddelandet som skickades ut, meddelandet 
innehållandes enkäten samt i inledningstexten till enkäten. Det har framgått att det är ett själv-
ständigt arbete på avancerad nivå i musiklärarprogrammet vid musikhögskolan Ingesund, Det 
har också klargjorts att deltagande är frivilligt och anonymt samt att ett inskickat enkätsvar 
tolkas som samtycke till undersökningen.  
 
Enligt Codex (2018) kan personuppgifter som hanteras av forskare vara känslig och forsk-
ningen riskerar därför att kränka integriteten hos de medverkande. Patel och Davidsson (2003) 
skriver att en anonym enkät innebär att det inte finns namn, nummer eller annan möjlighet till 
identifiering av respondenten. Den här undersökningen har inte samlat in några personuppgifter 
eller någon information som över huvud taget gör att det går att räkna ut vem som har svarat. 
Enkäten är därför anonym. 
 
Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) gäller särskilda regler vid forskning på personer un-
der 18 år. Om personen är mellan 15 och 18 år och samtidigt inser vad forskningen innebär ska 
den på samma sätt som en myndig person informeras om och samtycka till forskningen. I andra 
fall ska vårdnadshavarna informeras och samtycka. I denna studie har jag utgått från att alla 
gitarrlärare som arbetar vid musik- och kulturskolor är myndiga, eller åtminstone över 15 och 
inser vad forskningen innebär. Därav behövdes inte samtycken från någon vårdnadshavare in-
hämtas.  

4.2.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Bryman (2018) skriver att reliabilitet handlar om hur pålitliga mätningarna är. Bryman tar upp 
stabilitet och intern reliabilitet som viktiga reliabilitetsfaktorer. Stabilitet handlar om att måttet 
är stabilt över tid så att resultatet inte fluktuerar för mycket om man gör om mätningen. Stabi-
litet är relevant för studien och kan kontrolleras med det som Bryman (2018) kallar för test-
retest. Det innebär att man testar samma grupp två gånger. Det ska då finnas ett högt samband 
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mellan de två resultaten. Test-retest genomfördes i pilotstudien med två dagars mellanrum. Vid 
50,6 procent av frågorna gav alla 6 deltagare exakt samma svar i båda testerna. Bryman (2018) 
skriver att ett problem med denna metod för att mäta stabilitet är att respondenternas svar vid 
första testet kan påverka hur de svarar andra gången. Eftersom det bara är två dagar mellan 
testerna skulle testpersonerna kunna komma ihåg vad de svarat första gången vilket kan påverka 
hur de svarar andra gången. Av tidsskäl kunde inte längre tid läggas mellan test 1 och test 2. 
Svaren vid pilottesterna räknades ihop till totalpoäng. Sambandet mellan testresultaten mättes 
med Pearsons r och gav korrelationskoefficienten 1 vilket tyder på ett mycket starkt samband 
och hög stabilitet. På 50,6 procent av alla frågor (items) svarade respondenterna exakt lika vid 
båda testtillfällena.  
 
Intern reliabilitet handlar enligt Bryman (2018) om pålitligheten och följdriktigheten för mått 
med multipla indikatorer. Det har enligt Bryman att göra med risken att indikatorerna inte är 
relaterade till samma mått. De enkätfrågor som använder multipla indikatorer är frågorna 20-
21 som mäter upplevelser av symtom och varningssignaler samt frågor 22-24 som består av 
mäter attityder kring skadeförebyggande strategier. Dessa frågor består av 10 items vardera. 
Cronbachs alfa är ett test som enligt Bryman (2018) är vanligt för att mäta den interna reliabi-
liteten. Bryman skriver att testet slumpmässigt delar frågorna i hälften och jämför de med 
varandra för att räkna fram en alfakoefficient mellan 0 och 1 där 0,8 och över vanligtvis ses 
som en acceptabel reliabilitetsnivå. Enkätfrågorna som mäter upplevelser av olika symtom och 
varningssignaler har en alfakoefficient på 0,839 och frågorna som mäter attityder kring och 
tillämpning av skadeförebyggande strategier har en alfakoefficient på 0,930. Den interna relia-
biliteten verkar alltså vara acceptabel. 
 
Validitet handlar enligt Djurfeldt m.fl. (2009) om giltigheten och relevansen i undersökningens 
begrepp och teori, och de frågor som ställs i undersökningen. Frågorna ska vara ställda så att 
svaren speglar det som ska undersökas. Vidare skriver Djurfeldt m.fl. att validitet oftare är ett 
problem i kvantitativa undersökningar än i kvalitativa på grund av mindre flexibilitet i mät-
ningssituationen. Djurfeldt m.fl. tar också upp pilotundersökningar som en vanlig metod för att 
skapa en mer valid grund för en enkät. För att så gott som möjligt säkerställa god validitet har 
jag försökt att själv kritiskt granska enkätens frågor och sökt feedback på frågorna genom pi-
lotstudien. Utformningen av frågorna redogjorts för i avsnittet operationalisering och enkätens 
utformning för att det ska gå att hävda undersökningens validitet. 
 
Bell (2006) skriver att målet för en surveyundersökning oftast är att ta fram information om ett 
urval som är representativ för populationen. Det innebär enligt Bell att forskaren måste ta reda 
på hur populationen ser ut så att till exempel samma proportioner mellan kön finns i både urval 
och population. Ett snöbollsurval har använts vilket innebär att urvalet kanske inte är represen-
tativt för den tänkta populationen som är gitarrlärare vid musik- och kulturskolor i Sverige. 
Eftersom jag inte vet att enkäten har gått ut till precis alla gitarrlärare i Sverige och inte hittat 
någon information om hur många gitarrlärare som jobbar i musik- och kulturskola i Sverige så 
vet jag heller inte hur stort bortfallet är. Det går därför inte att vara säker på att de slutsatser 
som dras i det här arbetet kan generaliseras till gitarrlärare i Sverige. En möjlig källa till skevhet 
i mätningen är att det kan tänkas att gitarrlärare som har haft erfarenheter av spelrelaterade 
skador är mer benägna att besvara enkäten än de som inte har det men det går heller inte att 
veta säkert att det är på det sättet. Samtidigt är 166 gitarrlärare inte ett obetydligt antal personer 
att ställa frågor till angående spelrelaterade besvär och jag tror att undersökningen kan ge in-
tressanta och viktiga resultat.  
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5 Resultat 
I detta kapitlet presenteras resultat av de analyser som gjorts av enkätsvaren. Kapitlet innehåller 
först en beskrivning av respondenterna. Därefter presenteras en univariat beskrivning av före-
komsten av spelrelaterade besvär och gitarrlärares skadeförebyggande strategier för att besvara 
forskningsfrågor 1 och 2. Detta följs av en sambandsanalys med avsikt att besvara forsknings-
fråga 3. Kapitlet avslutas med en sammanfattning med slutsatser. 

5.1 Respondenter 
Enkäten besvarades av 166 personer. Av dessa var 151 män och 12 kvinnor. Tre personer angav 
alternativet annat/vill ej ange. På frågan ”Vilken musikgenre arbetar du huvudsakligen med?” 
fanns alternativen klassisk musik, pop/rock/jazz/blues, folkmusik och annat. Frågan besvarades 
av 165 personer. De flesta angav alternativet pop/rock/jazz/blues. Ingen angav folkmusik som 
huvudsaklig musikgenre. 18 personer angav alternativet annat. Figur 1 visar fördelningen mel-
lan musikgenrer. 

 
 
 

Respondenterna som angav annat ombands precisera i ett kommentarsfält. 24 personer skrev 
en kommentar. 20 av dessa beskrev att de arbetar med en kombination av två eller flera genrer. 
Av dessa angav 13 personer att de arbetar med alla genrer. 1 respondent skrev att den främst 
håller på med folkmusik och ytterligare två skrev att de även sysslar med folkmusik utöver pop 
och klassiskt. Andra kommentarer var ackordsspel, ackompanjemang till sångelever, spelboks-
låtar och symfonirock. 
 
Frågan om ålder besvarades av 155 respondenter. Respondenternas åldrar sträcker sig mellan 
22 och 66 år med ett medelvärde på 46,42. Frågorna ”Hur många år har du spelat gitarr?” och 
”Hur många år har du arbetat som gitarrlärare?” besvarades av 165 personer vardera. Medel-
värdet på spelerfarenhet är 34,59 år och medelvärdet på yrkeserfarenhet är 19,38 år. 163 re-
spondenter angav hur många procent de arbetar som lärare. Svaren sträcker sig mellan 0 och 
100 med ett medelvärde på 75,77%.  
 
Samtliga 166 respondenter besvarade frågan om hur mycket den spelar utanför undervisningen. 
Det vanligaste svaret var 1-5 timmar i veckan, följt av 5-10 timmar i veckan. Detta redovisas i 
figur 2.  

Figur 1. Figuren visar respondenternas huvudsakliga musikgenre. 
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Figur 2. Figuren visar hur mycket respondenterna spelar utöver undervisningen. Staplarna visar antal personer. 

5.2 Spelrelaterade besvär 
Detta avsnitt ämnar besvara forskningsfråga 1. ”I vilken utsträckning har gitarrlärare i Sveriges 
musik- och kulturskolor upplevt spelrelaterade besvär, vilka typer av besvär har de upplevt och 
vilka erfarenheter har de av spelrelaterade besvär hos elever?”.  

5.2.1 Spelrelaterade besvär hos gitarrlärare 
72,3% av respondenterna (n=120) angav att de själva har upplevt spelrelaterade besvär någon 
gång. Av alla respondenter har 41,6% upplevt problem det senaste året, 25,9% den senaste 
månaden och 17,5% den senaste veckan. 9,6% av samtliga respondenter uppgav att de i nuläget 
har besvär som hindrar dem från att spela som vanligt.  
 
Vilken typ av besvär gitarrlärarna hade upplevt undersöktes med enkätfråga 10. Frågan besva-
rades av de 120 gitarrlärare som uppgett att de någon gång upplevt spelrelaterade besvär eller 
skador. Det gick att kryssa mellan noll och sex alternativ. Besvär med muskler och senor var 
det vanligaste alternativet, följt av rygg- eller diskbesvär. Svaren på frågan redovisas i tabell 1. 
Svarsalternativet ”vet ej” syns inte i tabellen eftersom ingen angav det alternativet. 
 

Tabell 1. Tabellen visar typerna av spelrelaterade besvär med antal till vänster och procent av de 120 tillfrågade till höger. 

 
 
De som angav alternativet andra besvär ombads precisera i ett textfält. 21 respondenter skrev 
en kommentar där. Tre av dessa beskrev problem med muskler i problem och senor varav två 
inte hade angett det alternativet. De lades därför till i statistiken för besvär med muskler eller 
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Figur 3. Figuren visar hur ofta gitarrlärarna upplever olika spelrelaterade symtom. 

senor. två personer uppgav att de hade artros i fingerleder respektive tumled, två personer andra 
problem med leder, en person med reumatism och två personer med hörselskador. En del av 
kommentarerna beskrev bara på vilket ställe i kroppen besväret fanns. Dessa kommentarer var 
armbågar, axlar och skuldror, finger, handleder, skulderblad och ryggslut, nacke, naglar och 
fingertoppar samt båda tummarna. Ytterligare kommentarer visas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Tabellen visar tre av kommentarerna till svarsalternativet ”andra besvär”. 

Om du markerade andra besvär, ange vilka: 
Långfinger och ringfinger på vänster hand ville dra ihop sig vid gitarrspel under ca två veckors tid. Detta efter lite för flitig 
övning av horisontella stretchövningar. Gick dock över med vila. 

Axlar, högerarm. Har en skada sedan födseln (plexus) som begränsar min rörelse i högerarmen, vilket gör att jag står i en 
ansträngd position när jag spelar gitarr. 

Har sedan tidigt 90-tal problem i högerhand orsakat av för mkt repetitiv rörelse mellan främst pek och långfinger. Enligt 
neurolog kan hjärnan bli trött på en specifik rörelse! 

 
Den sista kommentaren i tabellen skulle kunna beskriva fokal dystoni men eftersom jag inte 
kan vara säker på att det är det så har inte den respondenten lagts till i statistiken för fokal 
dystoni.  
 
Fråga 20 undersökte på en femgradig skala hur ofta gitarrlärarna upplevde olika symtom kopp-
lat till gitarrspel. Frågan var obligatorisk och ställdes oavsett om respondenten angett att den 
någon gång upplevt spelrelaterade besvär eller inte. Svaren på skalan redovisas i figur 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågan, ”Vilka faktorer tror du ledde fram till dina besvär?”, besvarades av 119 av de 120 gi-
tarrlärare som någon gång har upplevt spelrelaterade besvär. I figur 4 redovisas hur många 
procent av de 119 gitarrlärarna som besvarade frågan som trodde att deras besvär hade att göra 
med olika riskfaktorerna. Det gick att kryssa i flera alternativ. De två vanligaste valen var öv-
ningsvanor och dålig hållning, följt av stress och sedan fysisk kondition. 
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 Figur 4. Figuren visar hur många procent av gitarrlärarna som trodde att olika riskfaktorer ledde fram till deras problem. 

De 17 respondenter som angav alternativet annat ombands precisera i ett textfält. 18 personer 
skrev en kommentar. Två kommentarer visade att de respondenterna ansåg att besvären berodde 
på faktorer som tydligt hade med övningsvanor att göra. Dessa två lades till i statistiken för den 
faktorn. Två Respondenter menade att användande av fotpall var huvudorsaken till deras pro-
blem. Dessa lades till i statistiken för utrustning/instrument som faktor. Andra egna alternativ 
var reumatisk sjukdom, fall vid olycka, artros, för lite svank som leder till ryggproblem, pro-
blem efter tumör i halskotan, snedbelastning samt tillfällig spänning vid instudering av ny tek-
nik. 

5.2.2 Spelrelaterade besvär hos respondenternas gitarrelever 
31,9% av respondenterna (n=53) angav att de har varit med om att någon av deras elever upp-
levt spelrelaterade besvär. 14,5% av alla respondenter har haft elever som upplevt spelrelate-
rade besvär det senaste året, 7,8% den senaste månaden och 1,8% den senaste veckan. 3% av 
gitarrlärarna har elever som i dagsläget inte kan spela som vanligt på grund av spelrelaterade 
besvär. 50 gitarrlärare besvarade frågan om hur de blev uppmärksammade på elevens problem. 
Flera alternativ kunde kryssas i. I 86% av fallen hade eleven själv tagit upp det i samtal med 
läraren. I 36% av fallen var det läraren som hade frågat eleven om den upplevt några besvär 
och i 4% av fallen var det elevens föräldrar som talat om det för läraren. 
 
Typen av besvär hos gitarrlärarnas elever undersöktes med fråga 15 i enkäten. Frågan besvara-
des av 52 av de av 53 gitarrlärare som någon gång haft en elev som upplevt spelrelaterade 
besvär eller skador. Det gick att kryssa mellan noll och sex alternativ. Besvär med muskler och 
snor var det vanligaste alternativet. Det näst vanligaste var rygg- eller diskbesvär. Svaren på 
frågan redovisas i tabell 3.  
 
Tabell 3. Tabellen visar vilka typer av besvär gitarrlärarnas elever har haft i antal och procent av de gitarrlärare som besvarat 
frågan. 
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De som angav alternativet andra besvär ombads precisera i ett textfält. Nio respondenter skrev 
en kommentar. Dessa kommentarer visas i tabell 4. 
 
Tabell 4. Tabellen visar respondenternas specificering för alternativet ”andra besvär”. 

Om du markerade andra besvär, ange vilka: 
ont i handled 

När man övar med dem på lektion kan det ibland gnällas över att det gör ont i fingertoppar och handleder men det är ju för 
att de spelat för lite hemma. 

Ont i handen, fingrarna 

Fingrar som låser sig 

Leder 

De som har dålig hållning och ej tar till sig råd om hur man ska sitta etc. blir trött i ryggen och axlar.  

Blodblåsor, ömma fingrar 

En före detta elev som satsade hårt i USA vaknade en morgon med syndromet 

blodcirkulationsproblem vid längre övningspass 

 
Fråga 21 undersökte på en femgradig skala gitarrlärarna hur ofta de blev uppmärksammade på 
att deras elever upplevde olika symtom kopplat till gitarrspel. Frågan var obligatorisk och ställ-
des oavsett om respondenten angett att den själv eller någon elev någon gång upplevt spelrela-
terade besvär eller inte. Svaren på skalan redovisas i figur 6. 
 

 
Figur 6. Figuren visar hur ofta gitarrlärarna blir uppmärksammade på att deras elever upplever olika spelrelaterade symtom. 

Frågan, ”Vilka faktorer tror du ledde fram till elevens besvär?”, besvarades av alla 53 gitarr-
lärare som någon gång haft en elev som upplevt spelrelaterade besvär. I figur 5 redovisas hur 
många procent av de 53 som trodde att elevens besvär hade att göra med olika riskfaktorerna. 
Det gick att kryssa i flera alternativ. Dålig teknik var det vanligaste valet följt av dålig hållning.  
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Figur 5. Figuren visar hur många procent av gitarrlärarna som trodde att olika riskfaktorer ledde fram till deras elevers pro-
blem. 

Två kommentarer lämnades som specificering för andra faktorer. Den ena skrev att ”eleven 
påtalade att denne fick spänningar/besvär i nedre delen av ryggen då denne använde fotpall”. I 
den andra kommentaren stod det ”överansträngning”. 

5.3 Skadeförebyggande strategier bland gitarrlärare  
Detta avsnitt ämnar besvara forskningsfråga 2: ”Hur uppfattar gitarrlärare vikten av skadeföre-
byggande strategier och i vilken utsträckning tillämpas de?”. 
 
Fråga 22 bestod av en femgradig skala där respondenterna fick gradera hur viktiga de upplevde 
tio olika skadeförebyggande strategier i stegen inte alls viktigt, lite viktigt, neutral, ganska vik-
tigt och mycket viktigt. Regelbundna pauser, medvetenhet om god hållning och god instru-
mentteknik är de strategier där flest har angett ”mycket viktigt”. Svaren redovisas i procent i 
figur 7. 
 

 
Figur 7. Figuren visar respondenternas svar på hur viktiga de upplever olika skadeförebyggande strategier. 
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Fråga 23 använde samma lista av skadeförebyggande strategier som fråga 22. Respondenterna 
fick på en femgradig skala ange i vilken utsträckning de använder de olika strategierna i sitt 
eget musicerande. Skalstegen var i mycket låg utsträckning, i låg utsträckning, i viss utsträck-
ning, i hög utsträckning och i mycket hög utsträckning. God instrumentteknik är alternativet 
som flest respondenter använder i mycket hög utsträckning. Svaren redovisas i figur 8. 
 

 
Figur 8. Figuren visar respondenternas svar på i vilken utsträckning de använder olika skadeförebyggande strategier. 

Fråga 24 använde samma skala och lista på skadeförebyggande strategier för att ta reda på i 
vilken utsträckning respondenterna tillämpar och diskuterar de skadeförebyggande strategierna 
i sin undervisning. Det är fortfarande god instrumentteknik som har flest svar som är ”i mycket 
hög utsträckning” och i ”hög utsträckning”. Generellt är det färre som har angett ”i mycket hög 
utsträckning” och ”i hög utsträckning” på alla strategier jämfört med fråga 23. Svaren redovisas 
i figur 9. 

 
Figur 9. Figuren visar respondenternas svar på i vilken utsträckning de tillämpar olika skadeförebyggande strategier i sin 
undervisning. 
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5.4 Samband 
Detta avsnitt ämnar besvara forskningsfråga 3: ”Vilka samband finns mellan förekomst av spel-
relaterade fysiska besvär och gitarrlärares attityder till, och arbete med skadeförebyggande stra-
tegier?". 

5.4.1 Spelrelaterade besvär hos gitarrlärare och lärares arbete med 
skadeförebyggande strategier 
Ett T-test användes för att hitta signifikanta samband mellan svaret på frågan om gitarrlärarna 
någon gång hade upplevt spelrelaterade besvär och hur viktiga de upplever de olika skadeföre-
byggande strategierna. Gitarrlärarna analyserades här som två grupper utifrån grupperingsvari-
abeln ”Har du någonsin upplevt fysiska besvär eller skador kopplat till gitarrspel”. De två grup-
perna utgjordes då av en ja-grupp och en nej-grupp utifrån svaren på den frågan. Ett samband 
hittades med signifikansnivå under p=0,05. Detta var regelbundna pauser med en signifikans 
på p=0,009. 
 
Sambandet mellan förekomst av spelrelaterade besvär hos gitarrlärarna och deras svar på frågan 
om hur viktigt de tycker att det är med regelbundna pauser som skadeförebyggande strategi 
visas i figur 10. Det är en större andel av de som har varit med om spelrelaterade besvär som 
tycker att regelbundna pauser är mycket viktigt jämfört med de som inte har haft besvär. 

 
Figur 10. Figuren visar samband mellan gitarrlärares spelrelaterade besvär och hur viktigt de tycker att det är med regel-
bundna pauser. 

Ett signifikativt samband hittades vid ett T-test med förekomsten av spelrelaterade besvär som 
grupperingsvariabel och frågorna om i vilken utsträckning gitarrlärarna använder olika skade-
förebyggande strategier i sitt eget musicerande. Sambandet var med självmassage som skade-
förebyggande strategi med en signifikans på p=0,000. 
 
I figur 12 visas samband mellan användningen av självmassage som skadeförebyggande stra-
tegi i gitarrlärarnas egna musicerande och förekomsten av spelrelaterade besvär. Sambandet 
visar att de som någon gång har upplevt spelrelaterade besvär använder sig av självmassage 
kopplat sitt eget musicerande i högre grad. 
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Figur 12. Figuren visar samband mellan gitarrlärares spelrelaterade besvär och gitarrlärares användning av självmassage som 
skadeförebyggande strategi i sitt eget musicerande. 

T-test användes också för att söka efter signifikanta samband mellan förekomsten av spelrela-
terade besvär hos gitarrlärare och i vilken utsträckning de tillämpar och diskuterar skadeföre-
byggande strategier i sin undervisning. Inga signifikanta samband kunde hittas. 
 

5.4.2 Gitarrlärare med besvär som hindrar dem från att spela som 
vanligt och lärares arbete med skadeförebyggande strategier 
Det gick inte att finna några signifikanta samband mellan huruvida gitarrlärare i dagsläget har 
spelrelaterade problem som hindrar dem från att spela som vanligt och de skadeförebyggande 
strategierna. T-test användes för att testa grupperingsvariabeln ”Har du i dagsläget fysiska be-
svär eller skador kopplat till gitarrspel som hindrar dig från att spela som vanligt?” mot hur 
viktiga gitarrlärare uppfattar strategierna, i vilken utsträckning de används i det egna musice-
rande samt i undervisning. 

5.4.3 Spelrelaterade besvär hos elever och lärares arbete med ska-
deförebyggande strategier 
Med T-test hittades inga signifikanta samband mellan förekomsten av spelrelaterade besvär hos 
gitarrlärarnas elever och hur gitarrlärarna uppfattar vikten av skadeförebyggande strategier. Ett 
signifikant samband hittades däremot när grupperingsvariabeln ”Har du någonsin blivit upp-
märksammad på att någon av dina elever har upplevt spelrelaterade fysiska besvär eller ska-
dor?” testades mot gitarrlärarnas användning av skadeförebyggande strategier. Sambandet är 
med uppvärmning som strategi och är signifikant med p=0,048.  
 
Sambandet mellan förekomsten av spelrelaterade problem hos gitarrlärarnas elever och gitarr-
lärarnas användning av uppvärmning i deras eget musicerande visas i figur 13. De som har 
blivit uppmärksammade på att någon av deras elever har upplevt spelrelaterade problem använ-
der uppvärmning i sitt eget musicerande i något högre utsträckning. 
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Figur 13. Figuren visar samband mellan gitarrlärarnas elevers besvär och gitarrlärares användning av uppvärmning i sitt eget 
musicerande. 

Med hjälp av T-test söktes signifikanta samband mellan förekomsten av gitarrlärarnas elevers 
spelrelaterade besvär och gitarrlärares tillämpning av skadeförebyggande strategiers i deras 
undervisning. De två signifikanta sambanden är med regelbundna pauser med en signifikans på 
p=0,048, och avspänning och stressminskning med en signifikans på 0,013.  
 

Betydligt högre andel av de som någon gång har blivit uppmärksammade på att en av deras 
elever har haft spelrelaterade besvär tillämpar och diskuterar regelbundna pauser i undervis-
ningen i hög utsträckning. De andra alternativen är i något högre grad besvarade av nej-grup-
pen. Detta kan ses i figur 14. 
 

 
Figur 14. Figuren visar samband med gitarrlärares elevers besvär gitarrlärares tillämpning av regelbundna pauser i undervis-
ning.  

Samband mellan elever spelrelaterade besvär och gitarrlärares tillämpning och diskussion av 
avspänning och stressminskning i undervisning visas i figur 15. Nej-gruppen, alltså gruppen 
som aldrig har blivit uppmärksammade på att någon av deras elever har haft spelrelaterade 
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problem har högre andel svar på ”i mycket låg utsträckning” och ”i låg utsträckning”. De andra 
alternativen med högre grad av tillämpning är i högre grad besvarade av ja-gruppen.  
 
 
 

 
Figur 15. Figuren visar samband mellan gitarrlärares elevers spelrelaterade besvär och gitarrlärares tillämpning av avspän-
ning och stressminsking i undervisning. 

5.4.4 Elever med besvär som hindrar dem från att spela som vanligt 
och gitarrlärares arbete med skadeförebyggande strategier 
Ett T-test användes för att leta efter signifikanta samband mellan grupperingsvariabeln ”Har 
någon av dina elever i dagsläget spelrelaterade fysiska besvär eller skador som hindrar denne 
från att spela sitt instrument som vanligt?” och hur viktiga gitarrlärare upplever skadeförebyg-
gande strategier. Inga signifikanta samband hittades. Däremot hittades ett par signifikanta sam-
band när grupperingsvariabeln testades mot hur gitarrlärare använder skadeförebyggande stra-
tegier i sitt eget musicerande. Sambanden var regelbundna pauser med en signifikans på 
p=0,003, och medvetenhet om god hållning med en signifikans på p=0,006. 
 
I figur 16 visas sambandet mellan lärares användning av regelbundna pauser i eget musicerande 
och huruvida läraren har någon elev som inte kan spela som vanligt på grund av spelrelaterade 
besvär. Sambandet visar att respondenterna i nej-gruppen använder regelbundna pauser i sitt 
eget musicerande i högre utsträckning än de som har elever som inte kan spela som vanligt. 
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Figur 16. Figuren visar samband mellan huruvida gitarrlärarnas elever har besvär som gör att de inte kan spela som vanligt 
och gitarrlärares användning av regelbundna pauser i det egna musicerandet. 

Samband mellan grupperingsvariabeln och tillämpning av medvetenhet om god hållning som 
skadeförebyggande strategi i gitarrlärares egna övande visas i figur 17. Nej-gruppen tillämpar 
strategin i högre utsträckning och med inga svar på ”mycket låg utsträckning” och ”låg utsträck-
ning”. Ingen i ja-gruppen svarade ”i mycket hög utsträckning”. 

 
Figur 17. Figuren visar samband mellan huruvida gitarrlärarnas elever har besvär som gör att de inte kan spela som vanligt 
och gitarrlärares användning av medvetenhet om god hållning i det egna musicerandet. 

T-test användes mellan grupperingsvariabeln ”Har någon av dina elever i dagsläget spelrelate-
rade fysiska besvär eller skador som hindrar denne från att spela sitt instrument som vanligt?” 
och frågorna om i vilken utsträckning gitarrlärare tillämpar och diskuterar skadeförebyggande 
strategier i sin undervisning. Det enda signifikanta sambandet som hittades var med regel-
bundna pauser med en signifikans på p=0,018.  
 
Sambandet mellan grupperingsvariabeln och gitarrlärares svar på frågan om i vilken utsträck-
ning de tillämpar och diskuterar regelbundna pauser som skadeförebyggande strategi visas i 
figur 18. Gitarrlärarna som inte har elever som har sådana problem att de inte kan spela som 
vanligt använder regelbundna pauser i högre utsträckning än de som har det.  



	
 

 41 

 
Figur 18. Figuren visar samband mellan huruvida gitarrlärarnas elever har besvär som gör att de inte kan spela som vanligt 
och gitarrlärares tillämpning och diskussion av regelbundna pauser i undervisning. 

5.5 Sammanfattning och slutsatser 
En stor majoritet av respondenterna är män. De flesta angav pop/rock/jazz/blues som huvud-
saklig genre. Respondenternas medelålder är 46 år. Den totala andelen av respondenterna som 
någon gång har upplevt spelrelaterade fysiska besvär är 72,3%, vilket motsvarar 120 av 166 
gitarrlärare. 9,6% av gitarrlärarna har besvär som gör att de inte kan spela som vanligt. Den 
vanligaste typen av besvär var muskler och senor och den näst vanligaste rygg- eller diskbesvär. 
Övningsvanor och dålig hållning angavs som de två vanligaste faktorerna som gitarrlärare tror 
har lett fram till deras problem. Smärta och brännande känsla samt stelhet var de vanligaste 
varningssignalerna. 31,9% av respondenterna, vilket motsvarar 53 gitarrlärare, har någon gång 
haft en elev som haft spelrelaterade fysiska besvär. 3% av gitarrlärarna har elever som i dags-
läget inte kan spela som vanligt på grund av spelrelaterade besvär. Den vanligaste typen av 
besvär hos elever var muskler eller senor följt av rygg eller disk. Dålig teknik och dålig hållning 
anges som de vanligaste faktorerna som gitarrlärarna tror lett fram till elevernas besvär. 
 
Regelbundna pauser, medvetenhet om hållning och god instrumentteknik var de skadeförebyg-
gande strategier som flest gitarrlärare upplevde som mycket viktiga eller ganska viktiga. Svaren 
om användningen av skadeförebyggande strategier i det egna musicerandet får inte lika höga 
poäng som hur viktiga strategierna upplevs. Tillämpningen av skadeförebyggande strategier 
sjunker ytterligare något när det kommer till undervisning. 
 
Ett signifikant samband hittades mellan gitarrlärares spelrelaterade besvär och hur viktigt de 
uppfattade regelbundna pauser, där de som upplevt spelrelaterade besvär i högre grad upplevde 
den strategin som mycket viktig. Det fanns också samband som visar att gitarrlärare som upp-
levt spelrelaterade besvär använder sig av självmassage i eget musicerande i högre grad jämfört 
med de som inte har upplevt spelrelaterade besvär. Samband hittades även mellan elevers spel-
relaterade besvär och lärares användning av uppvärmning i det egna musicerandet och tillämp-
ning av regelbundna pauser samt avspänning och stressminsking i undervisning. Dessa strate-
gier tillämpades i högre grad av de gitarrlärare som någon gång blivit uppmärksammade på att 
en elev har upplevt spelrelaterade besvär.  
 
Det fanns också samband mellan gitarrlärare som hade elever som hade besvär som gjorde att 
de inte kunde som vanligt spela i dagsläget och gitarrlärares användning av regelbundna pauser 
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och medvetenhet om hållning i det egna musicerandet samt tillämpning av regelbundna pauser 
i undervisning. I dessa fall var sambanden istället negativa då respondenterna i nej-gruppen 
tillämpade de skadeförebyggande strategierna i högre utsträckning. Det är alltså möjligt att en 
brist av användning av dessa skadeförebyggande strategier medför en större risk för att eleverna 
får svåra besvär. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. Därefter förs en 
diskussion över studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och värde för yr-
kesområdet samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.  

6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt sätts resultat och slutsatser i relation till studiens syfte och forskningsfrågor samt 
den tidigare forskning som presenterats i områdesorienteringen. Först diskuteras förekomsten 
av spelrelaterade besvär, typ av spelrelaterade besvär samt riskfaktorer, svarande till studiens 
första forskningsfråga. Därefter diskuteras gitarrlärares skadeförebyggande arbete, svarande till 
studiens andra forskningsfråga. Till sist diskuteras samband mellan gitarrlärares skadeförebyg-
gande arbete och förekomsten av spelrelaterade besvär, svarande till studiens tredje forsknings-
fråga. 

6.1.1 Förekomsten av spelrelaterade muskuloskeletala besvär 
Studiens första forskningsfråga avsåg undersöka i vilken utsträckning gitarrlärare och deras 
elever upplevt spelrelaterade åkommor. 72,3% av de tillfrågade gitarrlärarna har någon gång 
upplevt fysiska besvär eller skador kopplat till gitarrspel. 31,9% har någon gång fått veta en av 
deras elever har upplevt spelrelaterade besvär. Ett problem med resultatet är att de som har 
erfarenheter av spelrelaterade besvär möjligtvis är mer benägna att besvara enkäten då det för 
dem är ett särskilt angeläget ämne. Därför är det troligt att resultatet inte är representativt för 
populationen. Resultatet kan jämföras med tidigare forskning där andelen respondenter som 
upplevt spelrelaterade besvär är mellan 25,6% och 77% (Ranelli, Smith & Straker, 2011; Ajida-
hun, Mudzi, Myezva & Wood, 2017; Devroop, 2016; Kok m.fl., 2018). Andelen gitarrlärare i 
den här studien som har så svåra besvär att de inte kan spela sitt instrument som vanligt är 9,6% 
och detsamma för gitarrlärarnas elever 3%. Det är lägre än i Ranellis m.fl. (2011) studie där 
30% av barnen inte kunde spela som vanligt på grund av sina besvär. Den tidigare forskningen 
innehåller flera olika instrument och är gjord på olika skolformer och åldrar men visar ändå att 
resultatet från den här studien gällande förekomsten av spelrelaterade besvär är jämförbart med 
andra studier. Guptill och Zaza (2010) skriver att den rapporterade förekomsten av spelrelate-
rade besvär hos instrumentalmusiker varierar mellan ca 26% och 93% men att det är svårt att 
veta den riktiga besvärsprevalensen bland musiker då många undersökningar definierar spelre-
laterade problem på olika sätt samtidigt som det är skillnader i olika typer av skador mellan 
olika instrument. Det verkar hur som helst som att många störs av kroppsliga besvär kopplat 
till spelande och att en del inte kan spela som vanligt. Påtvingade avbrott i spelandet kan enligt 
forskning av Guptill (2011) leda till känslor av ängslan och depression med rädsla för att kar-
riären ska vara slut. Detta pekar på att spelrelaterade besvär och skador bland gitarrlärare och 
deras elever är ett stort och allvarligt problem. 
 
Det går inte att göra någon direkt jämförelse mellan förekomsten av spelrelaterade besvär hos 
gitarrlärare och förekomsten av spelrelaterade besvär hos deras elever eftersom det inte finns 
någon information om hur många elever varje lärare har haft. Frågan är ställd ”Har du någonsin 
blivit uppmärksammad på att någon av dina elever har upplevt spelrelaterade fysiska besvär 
eller skador?”. Eftersom varje gitarrlärare förmodligen har haft betydligt fler elever än en så är 
gruppen elever betydligt större än gruppen lärare. 77,2% av 166 gitarrlärare är 120 personer 
men det går inte att veta hur många elever det handlar om när 31,9% av 166 gitarrlärare någon 
gång blivit uppmärksammad på att någon elev har upplevt besvär. Det finns heller ingen in-
formation om hur många elever gitarrlärarna har haft som upplevt besvär. Det går alltså inte att 
veta hur många elever som representeras i undersökningen. Dessutom är det möjligt att elever 
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har upplevt spelrelaterade besvär utan att deras lärare vet om det. Det kan med försiktighet ändå 
gissas att bland urvalet är det vanligare med rapporterade spelrelaterade besvär hos lärare än 
hos deras elever eftersom procentandelen är större bland lärare och det borde vara fler elever 
än lärare inblandade. Det kan antas att gitarrlärare vid musik- och kulturskolor generellt sett är 
äldre än sina elever eftersom undervisningen oftast vänder sig till barn och ungdomar. Ranellis 
m.fl. (2011) forskning gällde barn och där var spelrelaterade problem vanligare bland äldre barn 
än yngre. Forskning av Devroop (2016) och Kok m.fl. (2018) gäller istället vuxna musiker och 
visar i båda fallen att yngre personer oftare har spelrelaterade besvär. 

6.1.2 Typer av spelrelaterade besvär 
Den första forskningsfrågan handlade också om vilka typer av spelrelaterade besvär som finns 
bland gitarrlärare och deras elever. Studiens resultat visar rangordningen för vilka besvär som 
är vanligast är densamma för både gitarrlärarna och deras elever. Vanligast är besvär med musk-
ler och senor med 67,5% av de gitarrlärare som någon gång besvär och 63,5% av de elever som 
haft besvär. Näst vanligast är rygg- och diskbesvär som upplevts av 53,3% av gitarrlärarna som 
någon gång haft besvär och 26,9% av eleverna som haft besvär. Den vanligaste typen av besvär 
totalt är alltså med muskler och senor, och är ungefär lika vanlig hos både de gitarrlärare som 
haft besvär och de elever som haft besvär. Det näst vanligast problemet, rygg- och diskbesvär 
är däremot vanligare bland gitarrlärarna än bland eleverna. Detta kan jämföras med resultat från 
Ajidahun m.fl. (2017) där samband inte hittades mellan ålder och förekomst av skador generellt 
men däremot mellan både ålder och besvär i nedre rygg samt mellan antal års spelerfarenhet 
och besvär i nedre rygg. Analyseringen av enkätdata för den här studien har inte undersökt 
samband mellan ålder eller spelerfarenhet och typer av spelrelaterade besvär men skillnader i 
resultat kan ändå ses mellan gitarrlärarna och deras elever i vilken typ av besvär de upplevt. 

6.1.3 Riskfaktorer för spelrelaterade besvär 
Resultatet visar att de faktorer som flest lärare tror har lett fram till deras egna problem är främst 
övningsvanor med 47,9% och dålig hållning med 45,4%. Därefter kommer stress med 31,1% 
och fysisk kondition med 25,2%. När det kommer till vilka faktorer lärarna tror har lett fram 
till deras elevers besvär är det dålig teknik som är det vanligaste alternativet med 45,3%, följt 
av dålig hållning med 41,5%. Därefter kommer övningsvanor med 34% och spelstil med 30,2%. 
En intressant skillnad är att den vanligaste orsaken som lärarna tillskriver sina elevers problem 
är dålig teknik (45,3%) medan bara 14,3% av lärarna tror att deras egna besvär har att göra med 
dålig teknik. En annan skillnad är att stress verkar vara en vanlig faktor i lärarnas egna problem 
men bara 7,5% av lärarna tror att deras elevers problem har med stress att göra. Det verkar alltså 
som att lärarnas besvär i högre utsträckning är kopplade till stress och att elevernas besvär i 
större utsträckning grundar sig i spelstil och dålig teknik. Dålig hållning och övningsvanor ver-
kar vara vanliga problem för både lärare och elever. Bragge m.fl. (2006) kom fram till att inre 
och yttre press, tystnadskultur och att spela genom smärta var faktorer som ledde fram till be-
svär bland elitpianister. Enkäten i föreliggande studie ställde inga frågor om inre och yttre press 
eller tystnadskultur men kanske kan ordet ”press”, eller ”pressure” som är det engelska ordet 
som används av Bragge m.fl., jämföras med ”stress”. Det kan vara så att lärarnas elever inte 
har samma yttre och inre press på sig kopplat till musik som deras lärare har.  

6.1.4 Gitarrlärares skadeförebyggande arbete  
De skadeförebyggande strategier som gitarrlärarna oftast angav som mycket viktiga eller 
ganska viktiga var regelbundna pauser, medvetenhet om hållning och god instrumentteknik. 
Generellt sett så verkar god instrumentteknik, förutom att vara en av de skadeförebyggande 
strategier som lärare anser viktigast, också vara den som i högst utsträckning tillämpas i både 
lärarnas egna musicerande och i deras undervisning. Det skulle kunna ha att göra med att 
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instrumentteknik förutom att vara skadeförebyggande också är direkt kopplat till musiken som 
spelas och därför naturligt utgör en stor del av övning och undervisning.  
 
Generellt sett verkar det som att gitarrlärarna tillämpar skadeförebyggande strategier i sin eget 
musicerande i mindre utsträckning än vad de uppfattar dem som viktiga och att de tillämpar 
dem i undervisning i ytterligare mindre utsträckning. Detta kan tolkas som att gitarrlärare har 
vissa uppfattningar om vikten av skadeförebyggande strategier men att det är svårare att an-
vända dem i praktiken. Det kan finnas olika anledningar till detta och det kan förmodligen skilja 
sig från fall till fall. Det kan till exempel vara så att lärare jobbar olika mycket med skadeföre-
byggande med olika elever beroende på hur mycket eleverna spelar och vilka risker lärarna kan 
se hos eleverna. En lärare kanske inte väljer att diskutera andning eller styrketräning med en 
nybörjarelev även om läraren vet att det generellt är viktigt och även om den kanske tillämpar 
det för sig själv. En annan tolkning av resultatet kan vara att det för lärare generell helt enkelt 
är svårt att ”leva som de lär”. Med andra ord är det i sådana fall svårare för en lärare att i 
praktiken komma ihåg att tillämpa de strategier som den vet med sig är viktiga.  
 
Gitarrlärarnas attityder kring och tillämpning av skadeförebyggande strategier kan jämföras 
med tidigare forskning. Enligt resultat av Rickert m.fl. (2015) finns det bland celloelever dåliga 
beteenden för deras hälsa och brister i hälsomedvetenhet samtidigt som det hos musiklärare 
verkar finnas brister i kunskaper om skadeförebyggande strategier. Enligt Rickert m.fl. tycker 
flera intervjupersoner bland celloelever, professionella cellister och orkesterledare att musikut-
bildningarna förändras så att skadeförebyggande i högre utsträckning inkorporeras i undervis-
ningen. Fjellman-Wiklund (2003) har i sin forskning kommit fram till att det är svårt att för-
ändra spelmönster när de har blivit inlärda och drog slutsatsen att det är viktigt att bra vanor 
lärs in tidigt i utvecklingen. Detta arbete ger inte den information som behövs för att kunna säga 
om det finns brister i svenska gitarrlärares kunskaper om skadeförebyggande strategier eller 
inte. Samtidigt verkar det som att skadeförebyggande tillämpas och diskuteras i undervisning i 
relativt låg utsträckning. Eftersom spelrelaterade besvär verkar vara ett utbrett problem bland 
gitarrister i Sverige så är det viktigt att lärare arbetar för att förebygga skador hos sig själva och 
sina elever. Kunskaper om skadeförebyggande bland gitarrlärare och musiker i stort kanske kan 
ökas genom att ergonomi och skadeförebyggande strategier i högre grad ingår i utbildningar. 
Det kanske också kan motverka det som Bragge m.fl. (2006) kallar tystnadskultur i och med att 
det uppmärksammas mer. 

6.1.5 Samband mellan gitarrlärares skadeförebyggande arbete och 
förekomsten av spelrelaterade besvär 
Eftersom det här är en tvärsnittsstudie så kan inga slutsatser dras om kausalitet, det vill säga 
vilka faktorer som påverkar vilka. Däremot går det att titta på vilka signifikanta samband som 
finns och hur de ser ut. De samband som har undersökts är mellan förekomst av spelrelaterade 
besvär hos gitarrlärare och deras elever, och gitarrlärares uppfattningar om, och tillämpande av, 
skadeförebyggande strategier i eget musicerande och undervisning. Resultaten visar att några 
signifikanta samband finns. Till exempel finns verkar det som att gitarrlärare som någon gång 
har upplevt spelrelaterade besvär tycker att regelbundna pauser är mer viktigt än vad gitarrlärare 
som inte har haft spelrelaterade besvär gör. Eftersom studien har en tvärsnittsdesign går det 
alltså inte att veta med absolut säkerhet om de som har upplevt besvär tycker att regelbundna 
pauser är viktigare eftersom de har upplevt spelrelaterade besvär eller om de har upplevt spel-
relaterade besvär för att de tycker att regelbundna pauser är viktigt. Dock är det den första 
orsaksriktningen som verkar mest logisk, vilket skulle tyda på att gitarrlärare blir mer medvetna 
om skadeförebyggande strategier efter att de själva har upplevt besvär. Detta stämmer överens 
med Rickerts m.fl. (2015) resultat som pekar på att erfarenhet av tidigare skador medför en 
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större medvetenhet och förståelse för arbetets fysiska krav och för skadeförebyggande strate-
gier. 
 
När det kommer till samband mellan att gitarrlärarna har elever som har så svåra besvär att de 
inte kan spela som vanligt och gitarrlärarnas skadeförebyggande arbete pekar sambanden istäl-
let åt det andra hållet. Då är det de lärare som har elever som inte kan spela som vanligt på 
grund av spelrelaterade besvär som använder några skadeförebyggande strategier i mindre ut-
sträckning i sitt eget musicerande och i undervisning. Till exempel har ingen av de gitarrlärare 
som har elever med så svåra besvär att de inte kan spela som vanligt svarat att de använder 
regelbundna pauser i hög eller mycket hög utsträckning i undervisning medan en betydande del 
av de andra gitarrlärarna har gjort det. Resultatet skulle därför kunna tolkas som att det pekar 
åt att gitarrlärare som inte tillämpar och diskuterar regelbundna pauser i undervisningen med 
eleverna riskerar i högre grad att deras elever får besvär som hindrar dem från att spela som 
vanligt. I så fall är det viktigt att gitarrlärare tillämpar och diskuterar regelbundna pauser med 
sina elever i undervisningen. Det här är dock inte en generaliserbar slutsats eftersom det inte är 
säkert att urvalet är representativt för svenska gitarrlärare i stort och eftersom en tvärsnittsstudie 
inte kan säga något om orsak och verkan. Dessutom är antalet gitarrlärare i undersökningen 
som har elever som inte kan spela som vanligt på grund av sina besvär litet, vilket försvårar 
ytterligare att dra några valida slutsatser. Resultatet kan sättas i relation till forskning av Fjell-
man (2003), Lee m.fl. (2012) och Cooper m.fl. (2012) som visar att olika interventioner i form 
av stretching, kroppsmedvetenhet och andning kan leda till minskat obehag hos musiker. Då 
verkar det troligt att användande av skadeförebyggande strategier i undervisningen minskar 
risken för besvär hos elever. 

6.2 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka spelrelaterade besvär hos gitarrlärare och deras elever, gitarr-
lärares attityder kring och arbete med skadeförebyggande strategier samt samband mellan spel-
relaterade besvär och skadeförebyggande arbete. Kvantitativ forskningsmetod har fungerat bra 
för att ta reda på forskningsfrågorna. Bryman (2018) skriver att kvantitativ forskningsmetod 
och positivism rymmer uppfattningen om en yttre verklighet medan kvalitativ forskningsmetod 
och interpretativismen fokuserar på hur individer tolkar sin egen verklighet. En kvalitativ studie 
på området hade också varit intressant och hade kunnat ge en annan typ av förståelse för hur 
gitarrlärare upplever problem med spelrelaterade skador och hur de tänker kring skadeförebyg-
gande.  
 
Med tanke på tidsbegränsning för arbetet så har webbenkäter och snöbollsurvalet varit ett 
snabbt och smidigt sätt att få tag på ett tillräckligt stort antal respondenter för att kunna bedriva 
undersökningen. Enligt Bryman (2018) innebär ett snöbollsurval att stickprovet förmodligen 
inte är representativt för populationen. För att få en större och mer representativ urvalsgrupp 
hade jag i första steget kunnat be cheferna och administratörerna som jag mejlade om jag kunde 
få e-postadresserna till alla gitarrlärare för att sedan skicka ut enkäten direkt till gitarrlärarna. 
Då hade heller förmodligen inte problemet med länken till enkätsidan uppstått och det hade 
kanske kommit in fler svar. Jag gjorde dock avvägningen att det skulle ta för mycket tid. 
 
En möjlig faktor som skulle kunna påverkat resultatet är det som Bryman (2018) kallar urvals-
bias. Bryman skriver att bias innebär en skevhet i urvalets representativitet på grund av att 
sannolikheten inte är lika stor för alla enheter i populationen att tas med i urvalet. I det här fallet 
skulle problemet kunna utgöras av att de gitarrlärare som vet att de har haft mycket problem 
med spelrelaterade besvär i högre grad är benägna att besvara enkäten då de tycker att det är ett 
viktigt ämne eftersom deras egna liv har påverkats av besvären. Det är möjligt att en del 
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gitarrlärare som inte har upplevt några besvär tänker att undersökningen inte gäller dem och att 
de inte har något att bidra med. Det skulle kunna innebära att det uppstår en skevhet där gitarr-
lärare med spelrelaterade besvär eller med intresse för skadeförebyggande strategier är överre-
presenterade.  
 
I enkäten ställs frågor till gitarrlärare både om deras egna och deras elevers upplevelser av 
besvär. Eftersom frågan ställs direkt till lärarna men inte till eleverna så blir uppgifterna om 
elevernas spelrelaterade besvär något mindre trovärdiga än uppgifterna om lärarnas besvär. Det 
skulle kunna påverka resultatet och det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om ele-
verna själva besvarade frågorna om deras egna besvär. 
 
Enkäten hade ganska många frågor som har gett mycket data att analysera. Det har funnits gott 
om relevant information till studiens syfte och för att kunna besvara forskningsfrågorna. Om 
det hade funnits mer tid och arbetets omfattning varit större så finns det fler intressanta saker 
som skulle kunna utvinnas ur informationen. En mängd möjliga samband kunna studeras, ex-
empelvis mellan övningsvanor och spelrelaterade besvär eller mellan bakgrundsfaktorer som 
ålder eller kön och attityder kring skadeförebyggande.  
 
Frågor 20-24 utgörs av femgradiga skalor av Likert-typ. Enligt Bryman (2018) är det viktigt att 
frågorna i en Likertskala är i form av ett påstående där respondenten får ange i vilken grad den 
håller med eller tar avstånd från. Frågorna i den här hade kunnat gjorts som påståenden som 
”Jag tycker att följande skadeförebyggande strategier är viktiga”, men jag hade inte läst på 
tillräckligt noga om den typen av frågor innan enkäten gjordes färdigt. I frågor 23 och 24 som 
handlar om i vilken utsträckning gitarrlärare använde skadeförebyggande strategier är det lägsta 
alternativet på skalan ”I mycket låg utsträckning”. Resultatet hade varit tydligare om det alter-
nativet istället var ”Inte alls” eftersom det nu inte gick att ange att man inte arbetade med stra-
tegin över huvud taget.  

6.3 Arbetets betydelse 
Eftersom ett snöbollsurval gjorts och eftersom jag inte vet precis hur populationen av gitarr-
lärare i Sverige ser ut så kan studiens slutsatser inte generaliseras till svenska gitarrlärare i stort. 
Jag tror och hoppas ändå att det här arbetet bidrar till en tydligare förståelse för läget gällande 
spelrelaterade besvär och skador bland gitarrister samt vilka kunskaper och attityder om skade-
förebyggande strategier och ergonomi som finns bland en del av gitarrlärarna i Sverige.  
 
Genom att göra det här arbetet har jag lärt mig mycket om problematiken med spelrelaterade 
besvär, vilka typer av besvär som finns, vilka riskfaktorer som kan ligga bakom samt vilka 
skadeförebyggande åtgärder som finns och hur de uppfattas och tillämpas av gitarrlärare. Det 
har varit viktigt för mig som blivande gitarrlärare eftersom det har fördjupat ett intresse i om-
rådet. Jag kommer i större utsträckning tillämpa ergonomi och skadeförebyggande arbete både 
i mitt eget spelande och i undervisning och samtal med elever. Uppstår nya problem för mig 
själv eller mina elever kanske jag nu lättare känner igen varningssignaler och kan ingripa innan 
det förvärras och blir utdraget. 
 
Arbetets områdesorientering kommer förhoppningsvis förse läsaren med viktig kunskap om 
olika typer av skador och besvär samt skadeförebyggande strategier. Resultatet synliggör skill-
nader mellan hur viktiga gitarrlärare uppfattar skadeförebyggande strategier och utsträckningen 
de tillämpar det i praktiken samt att det finns samband mellan skadeförebyggande arbete och 
skadeprevalens. Förhoppningsvis blir även andra musiklärare, på gitarr och andra instrument, 
uppmuntrade till att vara medvetna om skaderisk och skadeförebyggande. Framför allt hoppas 
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jag att den som läser det här arbetet får upp ögonen för de problem som kan uppstå av gitarr-
spelande och ser till att ta hand om sin kropp och sina eventuella elever. 

6.4 Fortsatt forskning  
Området spelrelaterade besvär bland musiker är stort och komplext och skulle må bra av mer 
forskning och större kunskap. Eftersom många är drabbade är det viktigt att det finns och fort-
sätter tillföras kunskap om hur spelrelaterade skador uppstår och vilka faktorer i till exempel 
arbetsmiljö och livsstil som påverkar. Detta arbete har endast undersökt muskuloskeletala be-
svär hos gitarrlärare på musik- och kulturskola och deras elever. Fortsatt forskning skulle till 
exempel kunna vända sig direkt till elever, barn och ungdomar istället för att indirekt fråga 
gitarrlärare om deras elever. Det skulle också vara intressant att undersöka spelrelaterade besvär 
och skadeförebyggande strategier i andra musikundervisningssammanhang som till exempel 
gymnasium, folkhögskolor och musikhögskolor. Andra spel- och arbetsrelaterade besvär som 
till exempel hörselskador och stress bland musiker och musiklärare kan forskning fortsätta att 
undersöka. De resultat och slutsatser som framkommit i detta arbete gällande samband mellan 
spelrelaterade besvär och skadeförebyggande strategier skulle kunna stärkas eller förkastas med 
vidare forskning kring detta.  
 
Detta arbete har använt en enkätundersökning för att få en kvantitativ inblick i området. Kvali-
tativ forskning kan istället ge mer information om hur spelrelaterade besvär påverkar musiker 
på olika sätt eller hur gitarrlärare tänker kring sätt att integrera skadeförebyggande arbete i sin 
undervisning. Experimentella studier skulle kunna fortsätta att undersöka effekten av olika åter-
hämtningsmetoder för musiker med spelrelaterade besvär och skadeförebyggande strategier för 
att öka kunskapen om vad som fungerar bäst i vilka situationer. 
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