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Sammanfattning 
Författare: David Johannesson 

Titel: Ergonomiskt gitarrspel: Hur kan hälsosammare musicerande ge ett bättre musikaliskt 

resultat? 

 

Har ergonomi fler funktioner än att förebygga skador? Denna studie undersöker hur fyra 

gitarrister kan gynnas av att spela mer ergonomiskt. Gitarristerna har fått instruktioner av mig 

hur de ska öva med ett ergonomiskt arbetssätt. Det studien syftar på är att undersöka hur det 

hjälper deras uthållighet, teknik, fokus och avslappning under gitarrspelandet. Studien är 

utformad som aktionsforskning där gitarristerna har videofilmat sig själva när de övar samt 

fört loggbok efter övningspassen. Videofilmerna och loggböckerna har utgjort grunden för 

min analys. Resultatet visar att informanterna känner sig mer avslappnade och att deras 

spelande flyter på bättre med det ergonomiska arbetssättet. Deras medvetenhet har ökat och 

bidragit till egna reflektioner och lösningar till ergonomin. Vidare märkte informanterna att 

det var svårt att tillämpa det ergonomiska arbetssättet samtidigt som de improviserade. Enkla 

improvisationsövningar behövdes i början för att befästa ergonomin. 

 

Nyckelord: ergonomi, gitarr, hållning, improvisation, teknik, video, övning 
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Abstract 
Author: David Johannesson 

Titel: Ergonomic guitarplaying: How can healthier music making give a better musical result? 

 

Do ergonomics have more functions than preventing injuries? This study examines how four 

guitarists can benefit from playing with ergonomics in focus. The study examines how it 

helps their endurance, technique, focus and relaxation while playing guitar. The guitarists 

have been given instructions on how to practice more ergonomically. The study is designed as 

action research in which the guitarists have been videotaping themselves when they practice, 

followed by writing a diary after their practice sessions. The videos and diaries have been the 

foundation of my result. The result shows that the informants feel more relaxed and their 

playing feels easier with an ergonomic workflow. It also shows an increased level of 

consciousness and how they can reflect by themselves and improve their ergonomics. The 

informants noticed that is was difficult to maintain the ergonomic workflow when they 

improvised. Easy exercises in improvisation was necessary in the beginning to integrate the 

ergonomics. 

 
Keywords: ergonomics, guitar, improvisation, practice, posture, technique, video  
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Förord 
 

Jag vill tacka de fyra gitarrister som har deltagit som informanter och därmed utgjort grunden 

till denna studie. Tack till min handledare Stefan Östersjö för all hjälp och feedback under 

arbetets gång. Slutligen vill jag tacka familj och vänner som har stöttat, peppat och givit goda 

råd till arbetet. 
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1. Inledning 
 

Den första kontakt jag kan minnas att jag fick med ergonomi var när min gitarrlärare på 

kulturskolan uppmuntrade mig att spela mer ”ekonomiskt”. Det syftade på att minska trycket 

med fingret mot strängen och därigenom hushålla med krafterna. Övningen i sin helhet var 

enkel. Genom att hålla ett finger så löst det går mot gitarrsträngen så kommer strängen att 

dämpas, det vill säga den är stum och ingen ton kan uppfattas. Tryck sedan ned strängen med 

samma finger tills en ton uppstår i strängen. Med övning på detta går det att hitta det minsta 

tryck som behövs för att få ton och därigenom spara muskelenergi. Vid den tiden var jag 

femton eller sexton år och tyckte att det kändes som en överflödig övning då jag redan 

började få upp hastighet och kände mig flink i fingrarna. Med tiden har jag fått en mycket 

större medvetenhet kring gitarrspel och förstått att detta verkligen är en viktig övning som inte 

bara hjälper ur ett ergonomiskt perspektiv utan också underlättar teknik och tonbildning. 

 

En anledning till att jag vill göra det här arbetet är för att ergonomi inom gitarrundervisning är 

ett område som känns ganska bortglömt och åsidosatt. Den första kontakt med ergonomi som 

jag nämner ovan var också länge den enda, och jag kan inte minnas att jag har pratat om 

ergonomi över huvud taget med någon av mina senare gitarrlärare. Ingen har tagit upp hur 

ergonomin kan påverka spelandet i en positiv bemärkelse, inte bara för att förhindra skador 

utan också för att få en förbättrad teknik som är mer avslappnad och som gör det lättare att 

spela melodier och harmonier på en mer avancerad nivå. 

 

Den främsta orsaken till att jag velat göra denna studie är att jag själv har haft bekymmer med 

överansträngning till följd av för mycket övande i dåliga ergonomiska positioner. Med hjälp 

av fysioterapeuter och läkare från Artist- och Musikerhälsan i Malmö har jag ändrat min 

spelstil till ett mer ergonomisk hållbart sätt. Det jag på vägen har upptäckt, förutom att jag har 

lindrat mina besvär, är att jag tycker mig spela bättre nu. Till exempel är jag mycket mer 

avslappnad och har fått bättre spelteknik utan att ha behövt öva specifikt på att spela snabbt. 

Jag har nu lättare att spela mer avancerade saker, har blivit mycket medveten hur mitt 

spelande fungerar och kan snabbt känna av när jag börjar spänna mig. Det är alltså 

fysioterapeuter och läkare som har hjälpt mig med detta och inte mina gitarrlärare! 
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Inför detta arbete har jag läst andra examensarbeten skrivna av gitarrister som också har sett 

att ergonomi verkar saknas i gitarrundervisning. Det är synd eftersom ergonomin verkar ha 

fler syften än att bara förebygga skador. Schenck (2000) skriver i sin bok Spelrum. ”Om vi 

under tiden vi musicerar lyckas föra vår kraft genom de ändamålsenliga musklerna och inga 

andra, blir resultatet inte bara att vi orkar mer och mår bättre, utan också att all energi 

koncentreras till instrumentet, tonen och det musikaliska uttrycket.” (Schenck, 2000, s. 99). 

Detta har gjort mig intresserad av att undersöka om andra gitarrister kan uppnå liknande 

resultat av att göra en liknande förändring. Det jag undersöker i denna studie är inte bara hur 

ergonomin påverkar gitarrspelet på lång sikt utan också på kort sikt. Kan sittpositionen, 

handens position, tummens tryck och muskelekonomi påverka spelet och göra att saker som 

tidigare varit svåra blir lättare? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan ett ergonomiskt riktigt spelsätt har, 

å ena sidan på gitarristers fysiska välmående och å andra sidan på deras spel. Jag vill 

undersöka om bra ergonomi kan ge gitarrister en bättre spelupplevelse och ökad medvetenhet 

genom vissa fundamentala justeringar i kroppshållning, teknik och muskelekonomi. Studien 

drivs också av det pedagogiska syftet att se hur detta perspektiv kan integreras mer i 

gitarrundervisningen och hur jag i framtida uppdrag som lärare kan arbeta med ergonomi med 

hjälp av de metoder jag har arbetat fram i denna studie. Utifrån detta har jag kommit fram till 

följande forskningsfrågor: 

 

- Hur kan man se att informanternas gitarrspel påverkas av ett mer ergonomiskt 

arbetssätt?  

- Hur upplever deltagarna att deras gitarrspel påverkas av ett mer ergonomiskt 

arbetssätt?  

- Kan gitarrister känna skillnad i avspänning, teknik och uthållighet genom att öva med 

ett mer ergonomiskt spelsätt? 

- Hur kan övningar i en ergonomisk spelstil användas och läras ut i gitarrundervisning? 
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2. Tidigare forskning och litteratur 
 

I detta kapitel presenterar jag tidigare forskning och litteratur som är relevant för mitt arbete. 

Här presenteras teorier och idéer i ett ergonomiskt perspektiv om medvetenhet, 

rörelsemönster, kroppshållning, pauser, uppvärmning och vanor. 

 

Jag vill börja med att reda ut begreppen ”grepphand” och ”plockhand”. Grepphanden är den 

hand, arm och axel som en gitarrist använder för att trycka ner strängarna med på gitarrens 

greppbräda. Det vanligaste är att det är vänster hand. Plockhanden är den hand som slår an 

strängarna vid gitarrkroppen. Vanligast är det höger hand. Det går att slå an strängarna på 

flera olika sätt. I detta kapitel så omfattar detta perspektiv alla standardtekniker, som att slå an 

med fingrarna eller med hjälp av ett plektrum. 

 

2.1 Bakgrund 
 

Att spela ett instrument innebär en stor mängd repetitioner av rörelsemönster som påverkar 

vissa muskelgrupper i kroppen väldigt mycket. Detta ökar risken för nerv- och 

muskuloskeletala skador (Rigg, Marrinan & Thomas, 2003). Akustisk gitarr och elgitarr är 

bland de mest populära instrumenten att spela idag. Detta gör att en stor andel 

instrumentalister är i riskzonen för skador (Rigg et al 2003). Ett exempel återfinns i en 

enkätstudie från 2003 i vilken 160 av 261 deltagande gitarrister under de senaste tolv 

månaderna haft smärtor kopplade till sitt spel, alltså 61,3% av informanterna (Rigg et al 

2003). Handleden på grepphanden var det område där överlägset flest hade ont, 109 (41.8%) 

av 261. Efter det kom ryggen och nacken, där 45 stycken (17.2%) rapporterade smärtor i 

ryggen och 39 (14.9%) hade smärtor i nacken. Denna studie hade fokus på gitarrister inom 

genrerna rock/blues-, jazz-, och folkmusik. I dessa stilar finns det ingen specifik, definierad 

eller accepterad kroppshållning, placering utav handen eller fingerarbete. Olika varianter på 

gitarrens form och vikt kombinerat med olika kroppshållningar, både stående och sittande, 

och tekniker är alla potentiella källor till skador. Syftet med Riggs (2003) studie var att 

upptäcka vilka skador som är vanliga och därigenom rekommendera anpassningar i 

spelhållning, övningsschema och uppvärmningar för att förhindra skador. 
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Utifrån resultaten av undersökningen gjordes en analys för att försöka hitta en orsak till 

smärtorna. Det som upptäcktes var att det fanns en koppling mellan smärtor i grepphanden 

och spelställning, och att spel i sittande position minskade riskerna (Rigg et al., 2003). Ingen 

koppling kunde fastställas mellan smärtor i grepphanden och ålder, längd, antal 

övningstimmar per vecka, antal spelår, plockstil eller utbildningsbakgrund. Andra studier som 

Rigg, J. L. et al., (2003) refererar till visar att spelrelaterade smärtor, ofta i kombination med 

fysisk svaghet är orsakade av inflammationer. Tillståndet kommer av överansträngning och är 

ett generellt problem för alla musiker, inte bara gitarrister. Rigg et al (2003) refererar även till 

studier där de har sett att den obalans som uppstår i musklerna vid utveckling av musikaliska 

förmågor, till skillnad från mer balanserad och symmetrisk utveckling i muskulaturen hos 

atleter, kan vara källan till eventuella problem. Bidragande orsaker till varför problem uppstår 

hos vissa och inte hos alla kan vara en blandning av personlig fysik, förmågan att koppla av 

under korta pauser, individuell nivå av muskelspänning under arbete och förmågan att hantera 

stress. Författarna till studien menar att individualiserade spelställningar som gör att 

muskelgrupperna får jobba i dåliga vinklar där effektiviteten är låg och spänningen hög 

konsekvent ökar risken för skador. Med grepphandens sätt att jobba under spel så är det ingen 

överraskning att det är det vanligaste stället att få ont på som gitarrist. Rigg sammanfattar: 

 
The fingers of the fretting hand are performing small repetitive motions and, depending on 

playing posture, may be operating at extreme flexion. Also, the wrist of the fretting hand, 

depending on playing posture, may be held almost to maximum flexion, decreasing the 

percent of maximal strength used and creating repetitive and static strain and maximizing 

carpal tunnel pressures. (Rigg et al, 2003, s. 152) 

 

Ett generellt problem hos gitarrister i de genrer som studien undersöker är att de kan ha en 

tendens att ha instrumentet lägre mot kroppen när de spelar i en stående position. Denna 

spelposition kommer att provocera fram en större böjning av grepphandens handled och 

fingrar som kan leda till skador. En enkel lösning är att hitta en annan hållning där böjningen 

blir mindre. Enligt författarna kan detta vara anledningen till att färre gitarrister får problem 

sittande än stående eftersom gitarren automatiskt kommer längre upp på kroppen. Vidare 

menar Rigg et al (2003) att hur grepphandens position blir i olika sittpositioner kan visa vilka 

förändringar i spelposition som kan behövas för att ytterligare kunna förhindra skador på 

grepphanden. 
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2.2 Medvetenhet och vanor 
 

Många musiker kanske inte upplever smärta när de spelar. De tycks resonera: Varför ska vi 

bry oss om ergonomi om vi inte har ergonomiska bekymmer i form av smärtor och krämpor 

eller finns det andra anledningar? Schenk (2000) hävdar att om vi lyckas fokusera all energi 

till de ändamålsenliga musklerna blir resultatet att vi orkar mer och mår bättre, samt att all 

energi kommer att gå till instrumentet, tonen och det musikaliska uttrycket. Med smidiga 

rörelser och bra kroppshållning kan en musiker utvecklas till sin fulla potential och må bra, 

oavsett nivå (Schenck, 2000). Jahren (2004) som arbetar med musikers arbetsfysiologi, tycker 

att den mest inspirerande erfarenheten är att de hållningar, andningssätt och annat som främst 

har varit till för att förebygga skador, också oftast har bidragit till bättre ton och uttryck. 

Jahren (2004) hävdar att det är nödvändigt att hitta arbetsställningar som stör spelet så lite 

som möjligt och samtidigt skyddar kroppen. 

 

För att åstadkomma en förändring i spelet krävs en stor dos av medvetenhet. Det handlar om 

att få in ett nytt rörelsemönster som inte kroppen är van vid. Medvetenheten är kopplad till 

vanor. Genom hög medvetenhet kan musiker upptäcka vilka vanor de redan har och 

därigenom se vilka de kan förbättra. Att vara medveten kan vara tillräckligt för att uppnå en 

förändring menar Schenck (2000). Det tar tid att förändra vanor, både sättet att stå och sitta 

rätt, och att andas rätt. Jahren (2004) menar att detta är något som varje musiker måste ta sig 

tid till. Zelmerlööv skriver om vanor i sin bok ”Ergonomisk gitarrteknik – psykologi, 

ergonomi & teknik” (2005) och går in lite mer på djupet. Zelmerlööv (2005) menar att 

uppvärmningen är en viktig del i att förändra skadliga rörelsemönster. Innan spelpasset börjar 

är musklerna något oförberedda och behöver tid på sig att komma igång. Just uppvärmningen 

handlar om att komma igång – såväl mentalt och fysiskt som när de gäller att ”hitta spelet” 

(Zelmerlööv, 2005). Där menar han att gitarrister omedelbart ska träna på att ersätta gamla 

vanor med nya positiva mönster när de plockar upp gitarren och placerar den i knäet. Detta 

för att den gamla vanan inte ska få chans att hinna före den nya positiva vana som ska arbetas 

in. Efter uppvärmningen gör det inget om gitarristen faller tillbaka in i sina gamla vanor så 

länge personen är medveten om detta och snabbt kan korrigera sig tillbaka till den nya vanan, 

med tiden kommer kroppen att ”hitta spelet” utifrån de nya vanorna. 
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2.3 Kroppshållning och leder 
 

Vanliga besvär för gitarrister är relaterade till ryggen, axlar, armar och händer (Rigg et al, 

2003), ofta som en följd av dålig kroppshållning. Elgitarrister brukar ha en tendens att sitta 

med ena benet över det andra och gitarren placerad ovanpå. Detta för att gitarren ska komma 

lite längre upp mot kroppen. Många lutar huvudet över gitarren vilket ger en stor belastning 

på ryggen och axlarna. Jahren (2004) skriver att detta ska undvikas för att förebygga smärtor i 

nacken och övre delen av ryggen.  

 

För att få till en bra ergonomi så behöver varje gitarrist börja med att titta på sin 

kroppshållning. I sittande position är målet att bäcken och ländrygg ska vara i upprätt läge 

med jämn belastning (Artist- & Musikerhälsan, u.å.). Jahren (2004) framhåller att ryggen ska 

vara sträckt. Om ryggen sjunker ihop så glider skulderbladen fram vilket får följden att 

musklerna mellan skulderbladen sträcks och blir svaga (Jahren, 2004).  

 

Mark Whites ”The Practical Jazz Guitarist” (2012) innehåller en del grundläggande tips i 

ergonomi. Han kallar utgångspositionen som kroppen ska ha för ”at rest position” (s. 19), på 

svenska ”vilopositionen”. Denna position innebär att överkroppen är avslappnad med axlarna 

i linje med varandra. Axlarna ska inte skjutas fram och armarna ska hänga fritt längs med 

sidan. När gitarren plockas upp ska denna kroppshållning behållas och ibland kan det behövas 

ett axelband som stöd (White, 2012). Asymmetri med olikställda axlar är vanligt 

förekommande och något som bör undvikas. Med asymmetri menas här att den ena axeln ofta 

spänns och flyttar sig uppåt mot huvudet. Som White (2012) skriver ska båda axlarna ska vara 

så avslappnade som möjligt. Det är bra att lägga mycket uppmärksamhet åt detta. Artist- och 

Musikerhälsan (u.å.) rekommenderar att sitta och spela framför en spegel för att undvika 

detta. De hävdar att ojämn belastning i axlarna kan vara en orsak till smärta i både axlarnas 

muskulatur och i axelleden. 

 

Jahren (2004) rekommenderar gitarrister att inte vända huvudet för mycket mot gitarrhalsen. 

Huvudets vridning kan belasta nacken och axlarna om den blir för statisk. Han menar att 

många gitarrister säger att de behöver se fingrarna när de spelar. När de spelar med stängda 

ögon så går det oftast överraskande bra (Jahren, 2004). 
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Att ha en bra kroppshållning är viktigt eftersom det påverkar alla leder i kroppen. Leder rör 

sig inom ett omfång och ju närmare mitten av rörelseomfånget som de befinner sig desto 

effektivare och ledigare arbetar de (Schenck, 2000). Schenck (2000) menar också att det, 

förutom symmetri i kroppshållningen, ska finnas rörelse. Kroppshållningen ska inte vara 

statisk utan alla kroppsriktiga ställningar är dynamiska. Både under övning och uppträdanden 

behöver kroppen variation och därför ska en musiker vara i rörelse hela tiden under spelandet 

(Jahren, 2004). Den jämvikt som finns i symmetrin är flexibel när vikten ständigt rör sig 

något (Schenck, 2000). 

 

2.3.1 Fotpallen, sittkudde och axelband 
Inom klassisk gitarr har det genom åren varit vanligt med en fotpall för att komma upp högre 

med ena benet och i sin tur också gitarren som vilar på det benet. Både Schenck (2000) och 

Artist- och Musikerhälsan hävdar att fotpallen är dålig för ergonomin eftersom det ger en 

snedbelastning i ryggen. Fotpallen stör symmetrin i bäckenbenet, fötterna och överkroppen 

och skapar en obalans i muskelstyrkan mellan kroppsidorna (Schenck, 2000). Zelmerlööv 

(2005) däremot hävdar att fotpallen inte har någon större betydelse i helheten och att det 

sällan är där problemen grundar sig. Istället kan problem med ergonomin ofta kopplas till 

psykologiska faktorer som stress, oro och prestationsångest som skapar fysiska spänningar, en 

tanke som återfinns hos Rigg et al (2003). Ett annat problem kan vara att gitarristen övar för 

långa tider åt gången eller övar på stycken som kräver mer av gitarrtekniken än gitarristen 

besitter. När musiken blir alldeles för avancerad finns risken att för mycket kraft läggs ner i 

spelandet för att klara av svårigheterna, vilket innebär en större belastning. Detta kan med 

tiden bli en ond cirkel som kontinuerligt försämrar den fysiska hälsan (Zelmerlööv, 2005, s. 

47). 

 

Istället för fotpallen finns speciella stativ och kuddar som läggs mellan gitarristens ena ben 

och gitarrkroppen. Dessa hjälpmedel har samma funktion som fotpallen, alltså att få gitarren 

högre upp mot kroppen. Fördelarna enligt Jahren (2004) med dessa hjälpmedel är att det är 

lättare att få jämn vikt i sittpositionen och därmed är ryggen mer i balans. Han hävdar vidare 

att variationsmöjligheterna inte är lika stora som med fotpall och det bästa kan vara att kunna 

behärska båda för att få variation. 

 

För elgitarr är axelband ett bra stöd för att få gitarren i rätt höjd, både i stående och sittande 

position. Både Jahren (2004) och Artist- och Musikerhälsan rekommenderar att stå och spela 
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eftersom en stående position är bättre för andningen och ryggens muskler och leder. Dock ska 

gitarrister vara medvetna om den belastning som axelbandet ger i längden på axlarna. Rosset 

(2007) hävdar att oavsett hur väl vadderade axelband är så kan gitarren överbelasta nacken 

och axeln om vikten fördelas för mycket åt ena sidan. 

 

2.4 Muskelekonomi och händernas position 

Schenck (2000) skriver om begreppet muskelekonomi och hävdar att:  ”eftersom alla onödiga 

muskelspänningar kräver energi utgör de ett läckage som minskar det musikaliska utflödet” 

(Schenck, 2000, s. 99) Muskelekonomi innebär att endast de ändamålsenliga musklerna 

används i musicerandet, både med avseende på hur instrumentet hålls och spelas. Onödiga 

muskelspänningar tar upp energi och hindrar dessutom den fria rörelsen och flexibiliteten i de 

muskelgrupper som behövs i musicerandet. Exempel på detta är muskler som behövs vid 

andningen eller när vi rör händerna. Axlarna och armbågarna bör inte lyftas i onödan. Vid 

gitarrspel bör till exempel inte fingrarna lyftas för högt över greppbrädan utan istället vara i 

ett lägre viloläge ovanför. Schenck (2000) menar att muskelekonomi är en fråga om ett 

livslångt medvetandegörande och lärande. Det krävs medvetenhet, tid och träning för att 

förädla och det gäller under musicerandet såväl som under andra aktiviteter. 

2.4.1 Plockhanden 
Kroppshållningen påverkar också gitarrens grundplacering som i sin tur påverkar 

handledernas ställning. Ibland kan det uppstå ett tryck mot nerven som ligger nära armvecket 

på plockhanden när den placeras mot gitarrkroppen. Det är bra att experimentera med 

plockhandens placering för att hitta minsta möjliga tryck (Artist- & Musikerhälsan, u.å.). 

 

Det brukar skilja sig mycket mellan gitarrister hur de håller och slår an med plektrumet. 

White (2012) skriver: ”Of all issues concerning guitar technique, none are more diverse in 

conception than the ”picking” hand’s posture” (s. 20) Egentligen finns det inte så många rätt 

eller fel. Vissa håller plektrumet med tummen och pekfingret, vissa håller med tummen och 

långfingret och vissa håller med tummen och både pek- och långfingret. Många brukar vinkla 

plektrumet en aning så att det inte ligger i linje med strängen. På så sätt blir anslaget med 

plektrumet lite snett. Det gör att en mindre bit av plektrumspetsen kommer i kontakt med 

strängen, alltså att träffytan blir mindre, vilket leder till att anslaget blir mer effektivt och får 

en annan tonbildning än om plektrumet hade legat i linje med strängen. Detta går att 
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åstadkomma med både en vinkling ner mot golvet och upp mot taket. Vissa gitarrister brukar 

vila en del av höger handflata mot strängarna, gitarrens stall eller mikrofonhållaren (”pick-up 

ring”) för att få mer stöd (White, 2012, s. 20). 

 

Plockhanden bör vara avslappnad och det gäller att inte greppa plektrumet för hårt. Håll 

plektrumet så löst det går men med tillräcklig kraft för att hålla det på plats (White, 2012). För 

mycket kraft kan skapa onödiga spänningar som kan leda till problem med underarmen. 

White (2012) skriver: ”As far as the ’picking’ hand goes, consistency and lightness of ’touch’ 

are again the essential keys here” (s. 22). Förutom de fysiska besvär som en felaktig teknik 

kan orsaka kan det också leda till att tonbildningen blir sämre (White, 2012).  

 

2.4.2 Grepphanden 
I grepphanden ska låg aktivitet i tummen eftersträvas. Tummen är ett stöd för rörelserna. Den 

ska vara flexibel vilket innebär att den ska följa handens och armens rörelser och inte låsas 

fast i en position vilket skapar spänningar i handleden och armen. Tummen ska hela tiden 

vara avslappnad och behålla sin naturliga böjning i leden: ”Hur fingrarnas placering och 

användning på greppbrädan är får konsekvenser för hur belastningen i hela armen/skuldran 

blir” (Artist- & Musikerhälsan, u.å.). Lättböjda och avspända fingrar ger de bästa 

förutsättningarna för en smidig och smärtfri teknik (Schenck, 2000, s. 106). Jahren (2004) är 

inne på samma sak och skriver att lätt böjda fingrar, även tummen, ger mer styrka än sträckta 

fingrar. Han menar att både handleden och fingrarna blir svagare när de är helt sträckta 

eftersom de då utesluter en del av muskulaturen. Fingret bör trycka ner strängen rakt på 

fingertoppen för att få ut maximal precision och kontroll över strängen och tonen. Detta är 

Zelmerlööv (2005) inne på i sin bok: ”Precision, koordination och noga avpassad styrka i 

fingrarnas rörelser kan sägas vara de grundpelare som hela gitarrspelet vilar på, ur ett tekniskt 

perspektiv” (Zelmerlööv, 2005, s. 49). Detta innebär att varje enskilt finger utför sina 

specifika rörelser oberoende av de andra och endast utnyttjar den kraft som behövs för 

ändamålet. Detta är viktigt för att precisionen och koordinationen ska fungera och kunna 

vidareutvecklas. Styrkeavpassningen i fingrarnas rörelser är kopplad till den fysiska 

avslappningen och graden av koncentration (Zelmerlööv, 2005). 

 

Ring- och lillfingret har en muskel som sträcker fingrarna och en som böjer dem. Därför är 

det viktigt att ha handleden i en ställning så att fingrarna kan arbeta så lätt som möjligt. 

Sidoböj i handleden ska undvikas under spelandet. Särskilt är sidoböj mot lillfingret negativt 
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eftersom det hämmar motoriken i ring- och lillfinger. Dessa två fingrar arbetar bäst när det 

inte är så stort mellanrum mellan dem (Jahren, 2004). 

 

Med grepphanden bör det undvikas att pressa med fingrarna och klämma med tummen för 

mycket runt greppbrädan (Artist- & Musikerhälsan). Detta skapar spänning i handleden och i 

underarmen. I handleden ska en för stor böjning undvikas. Schenck (2000) menar att en 

handled inte någonsin får vara fast i en starkt böjd position under spelet. Ibland kan det i vissa 

lägen på greppbrädan, och när större ackordgrepp ska tas på gitarren, vara nästan omöjligt att 

undgå detta. White (2012) skriver: ”Try to keep the wrist fairly straight. Location and 

execution of some ideas on the fingerboard will necessitate bending the wrist” (White, 2012, 

s. 20) Det gäller därför att inte öva på svåra grepp under för lång tid samt att vara lyhörd mot 

kroppen och avbryta vid eventuella smärtor.  
 

2.5 Pauser 
 

En vanlig rekommendation till en hälsosammare övningsrutin och för att förhindra skador är 

att ta pauser under övningspassen. Klickstein (2003) hävdar att även för musiker med helt 

avspänd teknik är övning utan pauser förrädiskt. Jørgensen (2011) lyfter fram vikten av att ta 

pauser vid övning: ”All intensiv fysisk utfoldelse fører til att energireservoaret vårt tappes, og 

muskler trettes ut. En pause gir kroppen sjanse til å reparere dette” (Jörgensen, 2011, s. 60). 

En paus kan dock tolkas på olika sätt, antingen genom att ta paus från hela den musikaliska 

aktiviteten, eller att bara ta paus från det muskulära arbetet en stund under övningspasset 

(Bosi, 2016). Klickstein (2003) delar upp sättet att ta paus i tre olika kategorier: aktiv, passiv 

och avledande. I den aktiva pausen kan musikern till exempel räkna en komplex rytm, i den 

passiva kan musikern vila helt och i den avledande kan musikern göra något annat, till 

exempel promenera. Liknande teorier om dessa tre varianter återfinns även hos Jørgensen 

(2011). Under pauserna hävdar Klickstein (2003) att det är bra att hålla sig borta från 

aktiviteter som också kräver muskulärt arbete, till exempel datorarbete, så att händerna och 

armarna får koppla av helt. 

 

Det finns inget generellt svar på hur lång en paus ska vara och hur ofta paus ska tas under 

övningen. Klickstein (2003) anser att pauserna bör vara minst 10 minuter under en 

övningstimme. White (2012) skriver om att vara försiktig med att öva på material med många 

repetitioner under för lång tid och att ett övningspass med skalor inte bör överskrida 25 
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minuter innan paus. Artist- och musikerhälsan rekommenderar att övningspassen ska styckas 

upp i mindre delar på fem, tio, femton, tjugo och tjugofem minuter under en timme. Både 

Bosi (2016) och Artist- och musikerhälsan hävdar att uppdelningen varieras beroende på hur 

mycket koncentration och/eller fysik som krävs under varje pass. Roliga och bekväma saker 

kan övas under längre pass medans nya, ovana och fysisk krävande saker övas under kortare 

tid. Efter en till två timmars övning behövs en längre paus på minst 45 minuter. (Artist- & 

musikerhälsan, u.å.) Bastepe-Grey (citerad i Bosi, 2016, s. 58) föreslår flera olika rutiner för 

spelpauser, t ex fem minuter varje halvtimme, en dags paus varje vecka, variera långa dagar 

med korta dagar, och menar att det är en viktig komponent i en musikers rutiner för 

återhämtning av muskler och vävnader. 

 

2.5.1 Mikropauser 
Övningspassen borde inte bara vara begränsade till att ta pauser på flera minuter då och då. 

Under ett övningspass går det också att använda sig av så kallade mikropauser. Mikropauser 

är små korta pauser under övningspassen som inte behöver vara längre än några sekunder. 

Detta är ett sätt att öva smart. Mikropauserna hjälper till att lätta på spänningar och minska 

tröttheten. Istället för att spela igenom hela stycken är det bättre att dela upp stycket i kortare 

delar. Detta skulle göra att det automatiskt uppstår små pauser mellan de olika delarna som 

går att utnyttja till att skaka av spänningar och trötthet. Freymuth (1999) hävdar att ett 

regelmässigt växlande mellan mental och fysisk övning automatiskt ger de många korta 

pauser som kroppen behöver för att återhämta sig. Hon bygger en metod omkring detta som 

bygger på att mikropauser som används till mental övning ger som resultat att rörelsemönster 

kan tänkas igenom medan musklerna får vila. Hon hävdar vidare att: 

 
In addition to the little breaks created by mental rehearsals, longer breaks should be 

introduced before sensations of strain or fatigue set in. This is a challange, because as long as 

you are feeling good, you can see no reason to stop. (Freymuth, 1999, s. 29) 

 

Bosi (2016) menar att alla strategier är bra om de hjälper mot trötthet och att upprätthålla en 

bra hållning. Emellanåt behöver ändå en musiker spela igenom hela låtar och hela 

konsertprogram men detta ska inte vara grunden i deras övning (Bosi, 2016). Mikropauser bör 

inte heller vara ett substitut till längre pauser och det är viktigt att ta paus i tid. 
 

2.6 Andning 
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Andningen är en viktig del i helheten mot en ergonomiskt riktig spelteknik. Den hjälper 

nämligen mot muskelspänningar och är därför inte bara viktig för sångare och 

blåsinstrumentalister (Jørgensen, 2011). Artist- och Musikerhälsan (u.å.) framhåller att när 

”andningen är spänd, återhållen eller ytlig får det konsekvenser för den mentala och 

muskulära uthålligheten och för matsmältningen”. Både hjärnan och musklerna får sämre 

uthållighet då de inte får lika mycket syre (Jørgensen, 2011). Med hjälp av inandningen blir 

kroppen syresatt och gör via utandningen sig av med slaggprodukter, speciellt koldioxid, 

(Jahren, 2004). Mot denna bakgrund är det därför viktigt att ha kontroll över andningen. ”Blir 

andningen djupare och friare så kan muskelspänning minska. Så andning och muskelspänning 

är intimt förknippade med varandra” (Artist- & Musikerhälsan, u.å.). Rosset (2007) hävdar 

samma sak: ”Good breathing habits will improve oxygenation and posture and can relieve 

tension.” (s. 71). 

 

Andningen är enligt Jahren (2004) ett av de bästa sätten att finna ro i kroppen och han menar 

att andningsövningar kan bidra till att reducera smärtor i nacken och käken. En bra förmåga 

andningen har är att den kan låta sig styras men också gå helt på automatik (Artist- & 

Musikerhälsan, u.å.). Det tar tid att ändra vanor och enligt Jahren (2004) ska vi även ta tid till 

att träna på hur vi andas. Artist- och Musikerhälsan (u.å.) hävdar också att det är bra att göra 

sig medveten om andningen och förebygga skador med specifika andningsövningar. 

 

2.7 Uppvärmning 
 

Som Zelmerlööv (2005) skrev är uppvärmningen till för att komma igång mentalt, fysiskt och 

att ”hitta spelet”. Uppvärmningen hjälper till att öka blodcirkulationen vilket mjukar upp i de 

jobbande musklerna, förebygger skador och förbättrar prestationen (Quinn, 2018). Enligt 

Klickstein (2003) ska uppvärmningen vara för hela kroppen, inte bara för de muskler som 

kontrollerar fingrarna. Jørgensen (2011) skriver att uppvärmningen ska förbereda kroppen och 

musklerna på rörelser och uttryck som inte ska komma för snabbt. Uppvärmningen ska öka 

uthålligheten i muskulaturen, öka blodcirkulationen och styrka alla stödmuskler i rygg, nacke 

och buk. Det är förnuftigt enligt Jørgensen (2011) att ha en lista med vanliga övningar för att 

mjuka upp och sträcka ut muskler i huvudet, nacke, rygg, armar och mage och att övningarna 

kan väljas efter behov. Klickstein (2003) skriver att uppvärmningen kan behöva varieras efter 
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olika situationer. I stressiga sammanhang behövs lugnande koncentrationsövningar och när 

temperaturen är kall behöver kroppen fler helkroppsövningar (Klickstein, 2003). 

Uppvärmningens första steg är en fysisk uppvärmning utan instrumentet för att komma igång 

menar Rosset (2007). Den ska sedan följas upp av en specifik uppvärmning med lättare 

spelövningar i måttlig hastighet och intensitet. I uppvärmningen ska svåra passager undvikas 

(Rosset, 2007). Samma spår är Klickstein (2003) inne på och skriver att övning ska börja i 

måttliga tempon då det hjälper musklernas blodcirkulation att öka. När kroppen sedan är varm 

kan hastigheten och intensiteten försiktigt ökas (Klickstein, 2003).  

 

2.7.1 Nedvarvning 
Rosset (2007) hävdar att en specifik nedvarvning även ska göras för bättre återhämtning. 

Under en period på fem minuter ska intensiteten sänkas gradvis genom att spela lättare och 

bekvämare saker. Både Klickstein (2003) och Rosset (2007) rekommenderar sedan stretching 

som avslutning. 

 

2.8 Stretching 
 

Stretching är ett omdiskuterat område. Det går att se i den metastudie som Bosi (2016) har 

gjort. Han har kommit fram till att stretching, som är en av de vanligaste strategierna för att 

undvika spelrelaterade skador också är den metod som är mest kontroversiell. Det finns 

stretchrutiner överallt och de rekommenderas att göras allt från innan, mellan och efter 

övningspassen. Bosi (2016) menar att det saknas bevis för att det gör någon skillnad och 

refererar både till studier som visar att stretchingen gör det och till de som visar att det inte 

gör det. Istället rekommenderar Bosi (2016) att musiker ska koncentrera sig på de metoder 

som har visat sig vara effektiva i att motverka spelrelaterade skador. 

 

Quinn (2018) hävdar att det bästa tillfället att stretcha är efter att en muskel har fått ökad 

blodcirkulation och temperatur för att undvika skada. Att stretcha en kall muskel ökar istället 

skaderisken och därför behövs cirkulationsökande övningar innan stretching. Det bästa 

tillfället enligt Quinn (2018) är att stretcha efter övningspasset. 

 

Jahren (2004) har å ena sidan träffat många musiker som är helt beroende av att stretcha både 

före och efter de spelar men vissa stretchar å andra sidan aldrig. Enligt Jahren (2004) kan 
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skillnaden bero på olika övningsmängd, olika instrument och olika spänningstillstånd mellan 

musiker. Jahren (2004) rekommenderar musiker att stretcha men övningarna bör läras ut av en 

fysioterapeut eller liknande. I sitt arbete har han sett musikstudenter som har provocerat 

lederna när de försöker att stretcha muskler. Enligt Jahren (2004) har musiker störst behov av 

att stretcha fingrar, handled, nacke och bröstmusklerna.  

 

Rosset (2007) rekommenderar att stretching ska göras både innan och efter ett övningspass 

och menar att stretching är en viktig vana att få in. Enligt honom ska studsande rörelser 

undvikas och stretchingen får inte skapa obehaglig smärta. Rossets (2007) teori om stretching 

är att den förbereder musklerna inför spelandet vilket ger musklerna ökad tolerans och efter 

spelaktiviteten hjälper stretchingen musklerna att återhämta sig och är därför ett bra sätt att 

undvika skador. 
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3. Metod 
 

I vetenskaplig forskning finns det två olika kategorier av arbetsmetoder, nämligen kvantitativa 

och kvalitativa metoder. I detta kapitel redogör jag för skillnaden mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Min undersökning är utformad som en kvalitativ studie med fyra 

gitarrister. Gitarristerna har gjort videoinspelningar av sig själva och fört loggbok. Jag 

diskuterar designen av studiens olika moment i detalj nedan. 

 

3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 

Kvantitativa metoder är bra när forskaren vill mäta och analysera uppgifter som kan beskrivas 

med siffror medans kvalitativa är bra när forskaren ska beskriva med ord (Eliasson, 2006). 

Denna studie innehåller bara en kvalitativ studie med färre deltagare där jag går in på djupet 

och drar slutsatser som är svåra att mäta med siffror. Eliasson skriver: 

 
”Kvantitativa metoder passar särskilt bra för att göra generaliseringar utifrån en mindre 

grupp. Kvalitativa metoder passar däremot bra för att tränga in på djupet, när det inte är 

viktigt att kunna generalisera vidare utanför en viss grupp, miljö eller annat sammanhang” 

(Eliasson, 2006, s. 21).  

 

Intervjuer kan analyseras med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Enkät- och 

intervjuundersökningar är vanliga i kvantitativa studier, men studiens design kan ofta vara 

annorlunda än i kvalitativ forskning, där möjligheten att göra statistiska jämförelser inom 

resultaten ligger i fokus (Svensson & Starrin, 1996).  

 

I kontrast till intervjustudier inom kvantitativ forskning beskriver Svensson & Starrin (1996) 

kvalitativ intervju som följer:  

 

I den kvalitativa intervjun utvecklas frågor-svar delvis som en följd av tidigare frågor och 

svar. Man har ibland beskrivit det här som en vägledd konversation. Här handlar det mycket 

om att intervjuaren måste vara uppmärksam, vaken och fantasirik. Kvalitativa intervjuer är 

på sitt sätt rätt oförutsägbara och under en intervju uppstår många överraskningar (Svensson 

& Starrin, 1996, s. 56). 
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En kvalitativ intervju kräver mer av intervjuaren som dels behöver mycket ämneskunskap för 

att kunna ställa relevanta följdfrågor och leda intervjun vidare och dels behöver vara lyhörd 

mot informanten. I en kvantitativ intervju har intervjuaren en helt annan roll: ”Dessutom 

binder det strukturerade frågeschemat upp intervjuaren, som inte kan följa upp intressanta 

och/eller oväntade svar” (Eliasson, 2006, s. 27). Intervjuarens roll är helt enkelt att få in svar 

från så många personer som möjligt.  

 

Förutom den kvalitativa intervjun finns även metoderna observation och portfölj inom den 

kvalitativa forskningen. Portföljstudie är en metod som används för att samla in data och 

dokumentera en arbetsprocess under en bestämd tidsperiod. För dokumentationen används 

frågor som besvaras efter varje arbetstillfälle. Frågorna är alltid detsamma och det är svaren 

på dessa frågor som efter studiens slut analyseras och ger ett forskningsresultat. 

 

Vid observationer gör observatören iakttagelser av en eller flera miljöer och noterar dem på 

något sätt (Eliasson, 2006). Observatören kan befinna sig någonstans i skalan mellan att vara 

renodlad observatör och renodlad deltagare. Det är upp till observatören var på skalan hen ska 

befinna sig. Observationerna ska på något sätt dokumenteras genom anteckningar eller ett 

observationsprotokoll (Eliasson, 2006). 

 

3.2 Aktionsforskning 
 

Aktionsforskning är centrerad kring skapandet av undersökningsprocesser som engagerar 

deltagarna och som är inriktade på att utveckla ny praktisk kunskap (Brinkkjær & Høyen, 

2013, s. 79.) Tanken är att både forskare och deltagare ska gynnas av samarbetet, ”det blir 

alltså en relation mellan å ena sidan handlandet och å andra sidan förståelsen vad som sker” 

(Rönnerman, 2004, s. 13). Brinkkjær & Høyen (2013) hävdar vidare att aktionsforskning 

alltid rymmer ”två mål, dels att lösa ett problem för praktikern, dels att skapa ny kunskap” (s. 

79). I sådan kvalitativ forskning finns ett starkt fokus på förändring och utveckling. Det 

handlar om att följa en process och reflektera över vad som händer (Bryman, 2011). 

Rönnerman (2004) beskriver aktionsforskningens design som skapandet av ” en relation 

mellan å ena sidan handlandet och å andra sidan förståelsen vad som sker” (s. 13). ”I 

processen används olika redskap genom vilka praktikern får hjälp med att identifiera ett 

problem, följa en utvecklingsprocess, reflektera och värdera den nya praktiken i relation till 
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den gamla” (Rönnerman, 2004. s. 14). Min studie är utformad som aktionsforskning, med ett 

direkt syfte att åstadkomma en förbättrad och mer ergonomisk spelstil hos mina informanter, 

och att inhämta ny pedagogisk kunskap och möjliga tillämpningar utifrån en analys av dessa 

lärprocesser.  

 

3.3 Urval av informanter 
 

Till denna studie ville jag ha drivna gitarrister som har god kännedom om instrumentet och 

kan förstå syftet med studien. På det sättet har de lättare att utvärdera de ergonomiska 

kvalitéerna. Fyra gitarrister har medverkat i studien. En av informanterna studerar på 

folkhögskola, två är i början av sin musikhögskoleutbildning och en är nyexaminerad från 

Musikhögskolan. Alla deltagare har en musikalisk inriktning på jazz och improvisation. Min 

tanke var att ha gitarrister som jobbar mycket med improvisation och solospel. För att öka 

genrespridningen ville jag även ha en gitarrist vars huvudfokus på detta är i blues eller rock. 

En möjlig nackdel med att välja informanter på denna musikaliska nivå var att de redan kan 

ha jobbat mycket med ergonomi och därför inte ha några större ergonomiska brister i spelet. 

Resultatet visar dock att alla hade utvecklingspotential och att studien var nyttig för dem. 

 

3.4 Studiens genomförande 
 

I denna studie valde jag att undersöka ergonomin med två perspektiv, nämligen det som syns 

och det som känns. Informanterna har fått videofilma sig själva när de spelar och efter 

övningen svarat på loggboksfrågor. Genom videofilmning har jag möjlighet att få fram data 

där det tydligt går att se de ergonomiska kvalitéerna. Genom loggboken kan jag få fram data 

som beskriver känslan att spela och som inte alltid syns på bild. 

 

3.4.1 Design av studien 
Efter att jag läst in mig ordentligt på ämnet designades studien. Den pågick under en period 

på fem veckor. Vid starten av denna period skickade jag nedskrivna instruktioner till de 

deltagande gitarristerna. Studiens design var ett upplägg på ett övningspass där gitarristerna 

fick i uppgift att öva på ergonomiska kvalitéer och försöka få in det i deras vanliga spel. 

Dessa pass skulle gitarristerna genomföra tre gånger i veckan vilket blir totalt femton gånger. 

Instruktionerna finns med som en bilaga men här kommer även en kort sammanfattning. 
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Övningspasset innehöll fyra olika delar. Del 1 var en kroppsuppvärmning och del 2 var en 

instrumental uppvärmning där det var viktigt att fokusera på de ergonomiska kvalitéerna (se 

bilaga). I del 3 fick informanterna utmanas genom att öva på ett valfritt musikaliskt moment, 

till exempel ackordspel eller improvisation och samtidigt försöka hålla kvar de ergonomiska 

kvalitéerna. I slutet av del 3 hade informanterna i uppgift att filma en liten bit av 

övningspasset, ungefär tre till fem minuter. I del 4 fick informanterna reflektera över 

övningspasset genom att skriftligen svara på frågor i en loggbok. Alla fyra informanter förde 

loggbok digitalt. Både videofilmerna och loggböckerna har informanterna skickat till mig och 

det är dessa som står till grund för resultatet av min studie. Loggbokens frågor var: 

 

- Vad gjorde du på dagens övningspass? 

- Beskriv ergonomiövningarna: Vad var lätt? Vad var svårt? 

- Kändes någonting annorlunda jämfört med föregående övningspass? 

- Kunde du känna någon spänning/smärta/trötthet i kroppen under passet? I så fall var 

och hur? 

- I del 2, kunde du fokusera på huvudsyftet i övningen utan att tappa de ergonomiska 

kvalitéerna? 

- Vad kan du tänka på och förbättra under nästa övningspass? 

- Upplevde du någon skillnad på övningen? Blev det någon skillnad i lättheten att 

utföra/spela saker? 

 

Loggbokens reflektion var också nyttig för informanterna och de kom på egna lösningar och 

metoder för att på olika sätt arbeta och påminna sig om ergonomin. Min egna främsta 

anledning till dessa metoder var att jag på videon kan se vissa uppenbara saker. Till exempel 

om axlarna är spända eller om ryggen är rak. Men det är bara informanterna som kan känna 

av spänningar, trötthet och smärta och i de fall när de har skrivit om det kan både jag och de 

själva titta på videon och försöka analysera varför de uppstår.  

 

3.5 Analys av data 
 

3.5.1 Videoanalys 
Vid analysen har jag använt mig av programmet HyperResearch. Programmet är designat för 

kvalitativ analys av olika media och har en struktur som lämpar sig för ”open coding” 
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(Benaquisto, 2008). Denna analysmetod kan i korthet beskrivas som följer. Jag har tittat på 

alla videos var för sig. När jag har upptäckt något i videon har jag markerat den biten och gett 

den en kod, eller rubrik. Dessa rubriker blir en första analytisk nivå, som kan specificeras med 

anteckningar som kan kopplas till varje enskilt videoavsnitt som markeras. När all data 

analyserats kan mönster utläsas ur denna initiala struktur av olika koder, och detta har utgjort 

grunden för min fortsatta kvalitativa analys.  

 

3.5.2 Loggboksanalys 
Informanterna har vid varje övningstillfälle både filmat och svarat på loggboksfrågorna. För 

varje ny video jag har analyserat har jag läst igenom tillhörande loggbok. I loggböckerna har 

jag tittat efter likheter, det vill säga om det finns samband mellan mina observationer och det 

informanterna har skrivit. Jag har även fokuserat på saker som informanterna skriver som inte 

går att observera i filmen. Till exempel hur de känner när de spelar, om de kan fokusera på 

spelet och samtidigt upprätthålla de ergonomiska kvalitéerna och om de känner av eventuella 

spänningar. 

 

3.6 Etiska överväganden 

 

Denna studie följer Vetenskapsrådets (2002) principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens informanter är myndiga och har visat sitt 

samtycke genom att fylla i en blankett där de bekräftar sitt deltagande. Informanterna har när 

som helst kunnat avbryta sin medverkan. De har varit införstådda i studiens syfte och hur den 

insamlade datan kommer att användas. Loggböckerna och videofilmerna har enbart varit 

tillgängliga för mig och min handledare. I studien valde jag att hålla informanterna anonyma 

för att de inte skulle känna eventuell prestationsångest och istället kunna fokusera på 

uppgiften fullt ut. Varje informant är därför benämnd med en bokstav och siffra. 

 

3.7 Studiens tillförlitlighet 

 

Denna studie är genomförd på en liten grupp gitarrister med stor erfarenhet. Samtliga har 

inriktning på jazz och improvisation. Eftersom datainsamlingen har bestått av 

videoupptagningar från informanternas övning samt deras loggböcker har jag kunnat 
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undersöka ämnet från två kompletterande perspektiv. Det handlar om ett intensivt studium av 

en liten grupp som har vissa egenskaper gemensamma, med fokus på djupet och inte bredd 

och resultatet tenderar därför att fokusera på det unika (Bryman, 2011). Eftersom min studie 

saknar genrebredd återstår det att se huruvida resultatet i min studie är överförbart på 

gitarrister i andra genrer. Min grundtanke med studiens upplägg är dock att den ska vara fullt 

möjligt att genomföra med dessa gitarrister för att de ska uppnå liknande förändringar och 

resultat. Tanken var att informanterna skulle genomföra passet tre gånger i veckan. Men på 

grund av omständigheter lyckades inte alla informanter hålla det upplägget kontinuerligt 

under hela studien. Detta sänker tyvärr studiens reliabilitet en aning då skillnaden mellan hur 

informanterna kände i början av studien jämfört med i slutet sannolikt skulle ha varit större 

ifall de hade lyckats hålla upplägget under hela studieperioden. Tidsramen för denna studie 

utgör också en generell begränsning. Det kan ta lång tid att förändra finmotorik och 

kroppshållning så att det på ett naturligt sätt landar i kroppen. Den tiden fanns inte till 

förfogande för denna studie. 
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4. Resultat 
Här presenteras resultaten av min studie. Resultaten är baserade på de observationer jag har 

gjort i videofilmerna och den information jag har fått från gitarristernas loggböcker. Utifrån 

dessa har jag gjort jämförelser och försökt att hitta både skillnader och samband mellan 

videoobservationerna och loggböckerna. För att garantera informanternas anonymitet men 

samtidigt kunna beskriva deras olika resonemang refererar jag till dem som G1, G2, G3 och 

G4. 

 

4.1 Kroppshållningen 
 

Hur gitarristerna tog sig an en ergonomisk kroppshållning såg olika ut. Analysen av 

videofilmerna och loggböckerna visade vilka utmaningar som finns för att inta och 

upprätthålla en bra arbetsställning. När G4 provade att ha båda fötterna på golvet vid sittande 

spel fann denne att gitarren hamnade i en annan position än vad hen var van vid. G4 är sedan 

tidigare van vid att korsa det ena benet över det andra, vilket leder till att ryggen och nacken 

lätt hukas fram över gitarren. I första videon tittar G4 ner mycket på greppbrädan under 

spelandet och det får G4 att glömma ergonomin. Jag observerar i videon att två saker händer. 

Informanten hänger först med huvudet över gitarren och har sedan en tendens att samtidigt 

luta huvudet åt sidan. G4 skriver i loggboken: ”När jag ser videon inser jag att jag hängde 

ganska mycket med nacken trots att det inte var tanken”. I den andra videon uppstår en 

liknande situation, men denna gång beror det på att G4 tittar på en not i sin telefon. Noten är 

utanför bild i videon men det går fortfarande att observera att informantens blick är riktad mot 

den. G4 skriver om noten i loggboken och reflekterar följande: ”Det slog mig sedan att jag 

borde ha placerat telefonen högre upp. När jag tittade på noten fick jag huka nacken en del i 

onödan.” Även detta gör att informanten hänger med huvudet, både framåt och åt sidan. 

 

G4 har vid två övningspass problem med de ergonomiska kvalitéerna vilket går att se både i 

loggböckerna och videofilmerna. G4 skriver själv att det beror på att låten som spelas i de två 

övningspassen är frustrerande. G4 tycker att det är svårt att spela solospel över den vilket tar 

upp allt fokus. Utifrån videon syns det att G4 är bra på att ta mikropauser men att ryggen har 

sjunkit ihop lite och axlarna åkt fram. Under det andra övningspasset med samma låt i fokus 
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drar G4 slutsatsen ju mer tankekraft som går till musiken, desto svårare blir det att komma 

ihåg att sitta ergonomiskt. Ändå ser G4 rakare ut i ryggen än föregående pass. 

I slutet av studien går det att se i videofilmerna att G4 har jobbat på sin kroppshållning och 

spelandet ser därmed mer avspänt ut. G4 sitter med fötterna i golvet, ryggen rakt, axlarna i 

linje och med gitarren i bra höjd. G4 skriver att det är en bekväm position att sitta i. G4 är 

också bra på att ta mikropauser och tycker att det känns skönt att spela. 

 

G2 skriver i första loggboken: ”Jag känner ofta när jag spelar att jag inte är så avslappnad som 

jag borde vara.” G2 kan känna av spänningar i både grepp- och plockhanden. G2 märker att 

en bra hållning är svårt att upprätthålla under spelandet. Enligt G2 själv beror det på att hen är 

väldigt visuell och kollar mycket på greppbrädan under spelandet. I videon lutar G2 ryggen 

och nacken framåt över greppbrädan. G2 är också lite vriden med överkroppen mot 

greppbrädan och hållningen ser ganska statisk ut. G2 skriver att hen behöver välja enklare 

övningar för att ha möjlighet att tänka på ergonomin samtidigt och redan i andra passet hade 

G2 lättare med hållningen. I videon går det att tydligt observera den förbättrade 

arbetsställningen. Ryggen är rakare, nacken hänger inte över instrumentet och axlarna är i 

linje med varandra. Men G2 tittar ner på greppbrädan under hela videon och blir något statisk 

i sin huvudposition igen. G2 skriver: ”Kändes lite mer avslappnat generellt, särskilt i handen.” 

 

Även om G2 i efterkommande videoklipp för det mesta har en bra hållning så är det den som 

kräver mest fokus. G2 skriver att hen får påminna sig själv under spelandet för att inte återgå 

till en sämre hållning. När hållningen glöms bort blir G2 efter ett tag trött i ryggen. 

I slutet av studien är hållningen det som fortfarande kräver mest tankekraft hos G2. Instinktivt 

har G2 lätt att lägga ena benet över det andra under spelandet, på ett liknande sätt som G4 

gjorde i början. Båda fötterna är alltså inte i golvet och hållningen blir sämre genom att 

ryggen sjunker ihop och får sned belastning. G2 har börjat sitta på en högre pall och har blivit 

mycket mer rörlig i överkroppen under spelandet än i början av studieperioden. Vidare skriver 

G2 att övningen är mer avslappnad de dagar när de ergonomiska kvalitéerna blir genomförda 

ordentligt än de dagar när dem inte blir det. G2 har insett hur viktig sittpositionen är och 

särskilt har det hjälpt att komma upp lite på höjden. Nu sitter G2 på en högre pall och övar 

istället. G2 märker att pallen gör det lättare att komma ihåg en bra hållning eftersom det inte 

finns något ryggstöd att luta sig tillbaka mot. 
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G1 skriver i studiens början att hen måste jobba med att behålla en bra hållning, specifikt för 

ryggen. Informanten känner trötthet i nacken, axlarna och ryggen och tror själv att det beror 

på den statiska kroppshållningen. I videoklippen observerar jag att G1 har en bra hållning 

redan från början. Men som G1 reflekterar över i loggboken blir hållningen ganska statisk och 

hade behövt variation. I några av G1’s videoklipp har jag gjort kodningar som indikerar 

rörelse och dynamik i arbetsställningen och därmed är det statiska märkbart mindre. 

Dynamiken verkar antingen vara kopplad till musikaliska pauser som G1 tar i spelandet vilket 

ger tid för rörelse. Det kunde också ske när G1 övar på soloimprovisation till livligare musik 

och dras med i musikens sväng. Det sistnämnda hände hos fler av informanterna, nämligen att 

rörelse och dynamik i arbetsställningen kunde uppstå av vad som kan tolkas som musikalisk 

inlevelse. 

 

G1 var bra på att titta upp från greppbrädan under gitarrspelet och därmed blev huvudet inte 

lika statiskt. G1 verkade inte vara så visuellt beroende av att titta på greppbrädan och kunde 

ibland under korta sekvenser titta in i kameran eller blunda under spelandet. I några av 

videoklippen är min analys att rörelsen eventuellt kan ha kommit av att informanten tittar på 

en not utanför bilden. Blicken är nämligen väldigt riktad mot samma ställe varje gång som G1 

tittar upp från greppbrädan. Om så är fallet har G1 placerat noten tydligt för sig själv. Det går 

inte att observera uppstådda spänningar i nacken eller att G1 behöver fokusera och kisa 

mycket med blicken för att se. 

 

Vidare skriver G1 i loggböckerna att hen ska jobba på att ta fler mikropauser, det återkommer 

som ett svar flera gånger på loggboksfrågan om vad som kan förbättras i övningspassen. 

Varje gång som G1 tog en mikropaus i spelandet medförde det en liten rörelse i hållningen. 

Mikropauserna såg ut att hjälpa informanten att hålla fokus uppe samt få mer rörelse i 

arbetsställningen. 

 

G1 skriver i loggboken efter några övningspass att det har blivit lättare att fokusera mer på 

spelandet och mindre på de ergonomiska kvalitéerna. Det är positivt eftersom G1 i tillhörande 

video har en bra hållning, är mer rörlig och har genomgående bra muskelekonomi. G1 

upplever sig, senare i studien, ha blivit mer avslappnat i rygg, nacke och axlar och att detta 

underlättar vid ackordspel. 
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G3 skriver i första loggboken: ”Jag märkte ingen direkt skillnad i övningen, får se om det gör 

någon skillnad över tid.” Jag observerar redan i första videon att G3 har en bra hållning. 

Ryggen är rak, axlarna i linje och G3 har med hjälp av ett axelband lyckats placera gitarren i 

en bra diagonal position mot kroppen. G3 skriver i sin första loggbok att det var svårt att hålla 

axlarna avspända och i en jämn linje med varandra men genom att använda ett axelband blev 

det lättare att uppnå detta. Det är något som G3 i princip aldrig har gjort tidigare vid gitarrspel 

sittandes eftersom tyngden från gitarren gör att axlarna belastas olika enligt G3. G3 använder 

sedan axelband under hela studien och får med hjälp av det en bra gitarrplacering. I det andra 

klippet observerar jag att gitarren är placerad med gitarrhalsen i ungefär 45 graders vinkel upp 

mot G3’s huvud. Axlarna ser symmetriska ut. 

 

G3 kunde känna lite spänningar i nackens högra sida efter det första passet och gör antagandet 

att det beror på att nacken vrids när G3 ska se det som spelas på greppbrädan. I videon 

observerar jag att G3 är bra på att kolla bort från greppbrädan under spelet men däremot är G3 

ganska statiskt i sin hållning. Spänningarna kan ha kommit av den statiska hållningen eller att 

G3 vred nacken mer tidigare under övningspasset innan videofilmningen började. 

 

G3 fick snabbt in lite dynamik och rörelse i sin arbetsställning och blev därmed mindre 

statisk. Redan i den andra videon sitter G3 och gungar lite lätt fram och tillbaka på stolen 

under spelandet. G3 skriver i loggboken att det inte kändes så mycket i nacken efteråt och att 

det förmodligen var för att G3 inte tittade lika mycket på gitarrhalsen. Senare i studien skriver 

G3 att det känns som att det är bättre att försöka spela utan att inte titta så mycket på 

greppbrädan. G3 har då mycket små känningar i nacken och slutet av studien verkar 

känningarna ha försvunnit helt efter övningspassen. 

 
G3 tänker under spelandet på att inte spänna sig i axlarna och istället se till att de är 

avslappnade och jämna. G3 tycker att det känns bra att vara avslappnad i axlarna under 

spelandet och att spela framför en spegel hjälper. Utan spegeln tror G3 att axlarna kan bli lite 

sneda. Däremot blir G3 lite ansträngd i axlarna av att använda axelband, men skriver också att 

hen är lite dålig på att komma ihåg att ta mikropauser. G3 gör en mycket intressant reflektion 

i loggboken:  
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Men funderar på vad som är mest ergonomiskt - att sitta helt rakt med axlarna 

(vilket blir bättre när jag använder axelband) eller att slippa tyngden från 

gitarren med axelbandet? (G3) 

 

I loggboken efter den reflektionen skriver inte G3 något mer om upplevd trötthet i axlarna på 

grund av axelbandet. Snarare verkar axelbandet ha gett positiva resultat då G3 senare skriver 

följande i loggboken: ”Jag tycker att det har hjälpt mycket med att använda axelband under 

min övning, det är bra för att hålla axlarna i höjd med varandra.” Analysen av videofilmerna 

och loggböckerna visar att det tog tid för gitarristerna att vänja sig vid en ny mer ergonomisk 

hållning, men att hållningen hjälper mot spänningar och trötthet under gitarrspelet. 

 

 

4.2 Grepphanden och muskelekonomi 
 

Genom att minska på trycket i tummen och fingrarna fann gitarristerna att grepphanden blev 

mer avslappnad. Det medförde att deras spel flöt på bättre. G3 tyckte att det var relativt lätt att 

spela toner med lite tryck från fingrarna och med tummen mer avslappnad G3 kände att det 

var något som hen har varit medveten om sedan tidigare. Däremot skriver informanten att det 

var svårt att applicera under ackordspel och att det lätta trycket med tummen glömdes bort 

under del 3. I informantens första video är det ackordspel som övas. Jag observerar att G3 

generellt ser avslappnad ut och gör små kontrollerade förflyttningar mellan ackorden. Det går 

inte att se hur mycket tryck som används och tummen är inte heller synlig på bild eftersom 

jag ser gitarren rakt framifrån. De enda gångerna tummen syns är när den hamnar ovanpå 

greppbrädan. Några gånger när det sker har jag gjort en kodning som antyder att handleden 

blir något överböjd och att informanten klämmer åt runt gitarrhalsen. 

 

G3 skriver i en senare loggboksanteckning att det är lättare att ha mindre tryck i tummen och 

fingrarna när det är melodier som spelas, och svårt att inte spänna sig när fler fingrar ska 

trycka samtidigt i ett ackord. Jag observerar i flera videoklipp att informanten skulle kunna 

jobba med att minska fingrarnas rörelser och försöka få dem att ligga närmre greppbrädan. 

Detta problem tycks bara uppstå under melodispel. När G3 spelar ackord är det alltid små 

förflyttningar i fingrarna. I ackordspelet kan jag observera en del stora ackordgrepp där det 
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blir mycket stretch och långa avstånd mellan fingrarna. G3 verkar lyckas att hantera detta bra 

och behålla en bra vinkel i handleden. 

 

Under improvisationsmomenten är muskelekonomi en av de saker som G3 har svårast med. 

G3 skriver att det ofta blir stora rörelser i fingrarna och för mycket energi som går åt till det. 

När det inte improviseras är muskelekonomin lättare att komma ihåg menar G3 och skriver i 

loggboken: ”Det är ett ideal som man har byggt in någonstans i bakhuvudet, att inte trycka för 

hårt mot greppbrädan.” I en video blir detta extra tydligt och G3 reflekterar även över detta i 

sin loggbok. I början av videon spelar G3 mer planerat och då fungerar muskelekonomin bra. 

Mot slutet av videon tappas den lite när G3 börjar att improvisera mer och spela mer 

avancerade och mindre uttänkta saker. 

 
I studiens inledning upplevde G2 spänningar i både grepp- och plockhanden. Plockhanden 

verkar vara den som utgör störst problem medan grepphanden blir bättre med tiden. Vid 

observationen av videon är det bara grepphanden som syns. Handleden ser relativt rak ut 

under hela videon så de spänningar som informanten upplever bör komma från den 

tveksamma arbetsställningen. I det andra övningspasset tyckte G2 att det kändes bättre med 

tummen. I loggboken skriver G2 att det kändes lättare att spela genom att slappna av i 

tummen och lossa på trycket med grepphanden. Här syns det att arbetsställningen är bättre 

och G2 skriver att det kändes mer avslappnad generellt, särskilt i handen. 

 

G2 märker att spelandet fungerar ganska bra när tummen är mer avslappnad och att det i de 

flesta fallen går att justera tummen under spelandet. G2 har filmat i en vinkel från 

gitarrhuvudet så att tummen syns bakom greppbrädan. Vid observationen går det att se att 

G2’s tumled ibland är helt sträckt när G2 trycker. Detta är intressant eftersom det kan vara en 

anledning till att mer spänning skapas. 

 

I mitten och slutet av studien känner sig G2 väldigt avslappnad i tummen under 

gitarrspelandet. Grepphanden verkar inte alls utgöra något problem för G2 enligt 

loggböckerna. På videofilmerna har G2 inget problem med muskelekonomin, fingrarna ligger 

nära greppbrädan. På den sista frågan i loggboken där informanterna får svara på skillnaden i 

övningen svarar G2 att det alltid känns mer avslappnat. Framför allt de dagar som de 

ergonomiska kvalitéerna blir genomförda ordentligt. 
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G4 upplever efter första övningspasset att tummen redan är ganska avslappnad under 

spelandet men att trycket i fingrarna kan minskas mer. G4 upplever en viss trötthet i vänster 

underarm, alltså underarmen till grepphanden. I videon är det svårt att koppla det till något 

specifikt mer än informantens kroppshållning. Även i efterföljande pass känner G4 av denna 

trötthet i grepphanden. G4 har själv svårt att härleda det till något specifikt och tror eventuellt 

att det kan ha samband med positionen som G4 har spelat gitarr i under den senaste tiden. 

Även i denna video har inte G4 lyckats att befästa den ergonomiska kroppshållningen. I 

videon spelar G4 på en nylonsträngad akustisk gitarr skriver att det var svårare att sitta på ett 

lämpligt vis med den gitarren. Vid några senare klipp när G4 spelar så ser det ut som att 

tummen är placerad på ett sätt så att även handflatan kommer emot baksidan av gitarrhalsen. 

Tummen ligger även lite snett och är inte i linje med pekfingret. För det mesta har G4 annars 

bra kontroll på att fingrarna ligger nära greppbrädan. Endast några enstaka tillfällen blir 

rörelserna mer yviga. 

 

Längre in i studien blir G4 bättre på att pausa, vila och spela lösare med grepphanden. Med 

detta blir G4 också bra på att ta mikropauser under spelandet. G4 skriver att det var mycket 

skönt och kände att det underlättade vid improvisationen. Mikropauserna ledde till att det blev 

lättare att improvisera och att G4 närvarade mer mentalt vid övningen. Enligt loggboken 

försöker G4 att inte anstränga sig mer än nödvändigt i sin övning. G4 skriver: ”Det ger en 

skön känsla att medvetet spela soft i vänsterarmen. Känns på något vis kraftfullt att spara 

energi.” Vid ökad ansträngning ökar spänningarna i kroppen och då blir det svårare att spela 

menar G4. I videoklippen ser G4 mer avslappnad ut än tidigare. G4 tar ofta mikropauser och 

skakar av sig onödiga spänningar i grepphanden. 

 
G1 har ända från studiens start en bra hållning under spelandet. Enligt loggböckerna verkade 

G1 inte ha något problem med muskelekonomin. I videoklippen gör G1 genomgående 

kontrollerade rörelser med fingrarna i grepphanden. Det problem jag observerade var att G1 

ofta böjde sin handled under spelandet. I HyperResearch kodades ”obekväm handställning” 

49 gånger i denna informants videofilmer, jämfört med ingen eller bara några få av denna 

kodning hos de andra informanterna. Min observation är att G1’s armbåge hamnade för nära 

kroppen istället för att vara mer följsam med i handledens rörelser. G1 skriver ingenting i sina 

loggböcker om känningar i handleden så detta behöver inte vara ett problem. Vidare fick G1 

ibland obekväma handställningar av ackordgrepp med mycket stretch, på liknande sätt som 

G3. 
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Redan efter det tredje passet känner G3 att det har blivit lite mer avspänt i grepphanden. I 

videon är muskelekonomin bra och det är även här som G1 börjar att bli mer dynamisk i sin 

arbetsställning. Vid ett pass i mitten av studien övar G1 ackordspel, mer specifikt ”chord 

melody”, som innebär att en melodi spelas samtidigt med ackompanjemang av ackord. I 

denna video upprepas samma sekvens många gånger och G1 är i den videon mer statisk än 

tidigare. I tillhörande loggbok skriver informanten att hen kunde känna trötthet i axelpartiet, 

mycket på grund av att samma passager övades om och om igen. I observationen ser jag att 

vissa av dessa passager även kunde provocera fram en obekväm handställning som även såg 

ut att ge G1 spänningar i axeln. 

 

G1 skriver genomgående att mikropauser är det hen behöver jobba mer på. I övrigt skriver 

informanten vid flera tillfällen i studien att ergonomin har hjälp hen att få en bättre ”touch” på 

gitarren. Sammanfattningsvis kan det konstateras att muskelekonomi och mikropauser får 

gitarristerna att känna sig mer avslappnade under spelandet. Spänningarna i handen minskar 

och får deras spel att bli lättare. 

 

 

4.2.1 Plockhanden 
G2 hade under studien en del känningar i plockhanden och skriver i första loggboken: ”Jag 

känner ofta när jag spelar att jag inte är så avslappnad som jag borde vara. Framförallt 

högerarmen spänner jag lite för mycket.” Plockhanden är det ställe där G2 känner sig mest 

spänd under spelandet och särskilt när G2 spelar saker som är mer tekniskt krävande. 

Informanten sitter ganska ofta i sina videofilmer med lite osymmetriska axlar. Detta ser i 

vissa fall ut att bero på den gitarr som G2 spelar på. Gitarren är ganska stor och ser ut att få 

plockhanden och axeln att hamna högre upp mot G2’s huvud. Därmed ser axeln ut att vara lätt 

men konstant spänd hela tiden under spelandet. 

 

De andra informanterna skrev ingenting om spänningar i plockhanden. Jag observerade att G3 

såg spänd ut i plockhanden vid ett tillfälle när det övades på samma riff genom hela videon. I 

videon gör informanten ganska stora rörelser ända ner från armbågen vilket ser ut att skapa 

spänningar. 
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4.3 Att befästa de ergonomiska kvalitéerna 
 

Gitarristerna märkte att ergonomin krävde mycket uppmärksamhet och kunde därför vara 

utmanande att befästa, särskilt i början. När G2 väljer en övning som hen har gjort innan så är 

det lättare att hålla de ergonomiska kvalitéerna eftersom att övningen i sig inte kräver lika 

intensivt fokus. G2 skriver att det är svårt att hålla reda på alla saker i huvudet och att man lätt 

fokuserar på en sak åt gången. G2 gör reflektionen att det behövs spelövningar som gör att det 

går att hålla en balans mellan fokus på själva övningen och den ergonomiska biten samtidigt. 

Tidigt i studien märkte G2 skillnad i avslappningen även om de ergonomiska kvalitéerna inte 

var helt på plats än. G2 började i mitten av studien att på eget initiativ ha lappar med 

uppmaningar framför sig under spelandet. På dessa kunde det till exempel stå, ”tänk på 

hållning”. Med lapparna påminde G2 sig själv om ergonomin när fokus annars kunde gå 

mycket åt det musikaliska. 

 

I andra loggboken skriver G2 att andningen är svår att hålla jämn. Det är svårt att observera 

detta på G2’s videofilmer. I mitten av studien märker G2 att andningen fortfarande kan vara 

svår att hålla lugn och jämn. Den påverkas av vad det är som övas. G2 menar att det särskilt 

vid improvisation är svårt medans det vid till exempel skalövningar blir lättare där ett jämnt 

flöde redan sker i spelandet. 

 

Del 3 var den del som G3 har svårast för. Mest på grund av att improvisationen tar upp all 

tankekraft och därmed får inte ergonomin samma uppmärksamhet. G3 skriver i en av 

loggböckerna att andningen blir ryckig och muskelekonomin upphör under del 3. Det syns 

också i den tillhörande videon att fingerrörelserna blir större. När G3 i en video börjar spela 

mer avancerade saker och svårare passager går det att både se och höra att informanten håller 

andan och spänner sig en aning. Korta inandningar sker i pauserna mellan fraserna. 
G3 tycker, precis som G2 att andningen är svår att tänka på under improvisationen. I ett 

övningspass övar G3 på ett gitarriff och spelar därmed samma upprepning under hela videon. 

I detta pass menar G3 att andningen i del 3 gick mycket bättre. Det var lättare att komma in i 

ett transliknande tillstånd när samma sak spelas och då kommer andningen på köpet. G3 gör 

reflektionen att enklare övningar behövs för att komma åt de ergonomiska kvalitéerna. G3 

skriver: ”Jag tror att jag får försöka hitta ett bra begränsat sätt att öva impro[visation] på för 

att kunna fokusera på båda delarna i under de här övningarna.”  
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I passen efter den reflektionen börjar G3 öva på ett sätt som till en början är mer begränsat 

och det improvisatoriska momentet ökas successivt under del 3. Informanten märker då att 

ergonomin blir lättare att upprätthålla. Det blev tydligt för G3 att det gick att fokusera mer på 

de ergonomiska kvalitéerna i början av övningen när spelandet var mer statiskt och planerat. 

Informanten har nu också börjat öva framför en spegel, och kan då själv se när sittställningen 

eller muskelekonomin försämras. Här hittade G3 en bra metod för att lättare implementera 

ergonomin i spelandet. Nyckeln var att spela förutbestämda övningar och stycken som 

informanten redan behärskar för att kunna fokusera på ergonomin och sedan blanda in enklare 

improvisationsmoment och successivt utmana sig själv mer och mer. Det syns i videoklippen 

att informanten aktivt arbetar med detta och att det ger resultat. Genom att improvisera kring 

det förutbestämda fick G3 med sig andningen, muskelekonomin och hade lättare att komma 

ihåg att vara avslappnad. Med enkla övningar som gitarristerna var vana vid sen tidigare var 

ergonomin lättare att befästa. 

 

4.4 Ergonomi och improvisation 
 

I början av studien hade alla deltagare svårt med de ergonomiska kvalitéerna när de samtidigt 

skulle fokusera på ett musikaliskt moment. Särskilt svårt var det i kombination med 

improvisation, ett moment som generellt ofta kräver mycket fokus. G2 skriver i sin första 

loggbok att det är svårt att aktivt tänka på ergonomin under spelandet, och att det var svårt att 

inte tappa de ergonomiska kvalitéerna när man gör en övning som kräver fokus med små 

rörelser. I videon improviserar G2 ett solo och har hamnat med huvudet och nacken 

hängandes över gitarren. G3 skriver i sin första loggbok att det var lättare att implementera de 

ergonomiska kvalitéerna under del 2, den delen med fokus på ergonomin, än i del 3 som hade 

större fokus på det musikaliska. G3 märkte flera gånger under det övningspasset att hen 

tappade de ergonomiska kvalitéerna under del 3 för att fokus gick åt det musikaliska. Vid 

detta övningstillfälle övar informanten på ackordspel utan större fokus på improvisation. G3 

inser efter passet vid reflektionen att de ergonomiska kvalitéerna kommer bli ännu svårare att 

upprätthålla när improvisation kommer till som en faktor. G4 skriver också i sin första 

loggbok att de ergonomiska kvalitéerna blir svåra att upprätthålla då den musikaliska 

övningen tar upp stor del av fokus. 
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Under ett övningspass en bit in i studien skriver G3 att ergonomin var väldigt svår att 

fokusera på, även om hen vid tidigare pass har blivit bättre på ergonomin. G3 jobbade på ett 

improvisationskoncept som krävde mycket tankekraft. Under del 2 var det lättare eftersom 

övningen var mer bestämd i sin utformning medan det blev svårare under del 3 då 

improvisationen återigen kom in som en faktor och tog över all tankekraft. G3 reflekterar 

efter passet:  

 

Nästa pass måste jag försöka att komma ihåg de ergonomiska uppgifterna bättre, 

men jag tror att det kommer gå helt okej om jag bara väljer en uppgift som inte 

är lika svår att göra. (G3) 

 

Vid nästa pass gör G3 ett mindre tankekrävande koncept och lyckas därmed hålla kvalitéerna 

bättre. Vid övningar som är mer förutbestämda har informanten inga problem att hålla 

kvalitéerna men vid improvisation, då det är mycket skapande i stunden, blir det svårare. G4 

gör samma reflektion som G3 och kommer fram till att det i början behövs övningar där inte 

allt fokus går åt till det musikaliska. På så sätt blir lättare att ha med sig de ergonomiska 

kvalitéerna. Både G2, G3 och G4 gör alltså reflektionen att just improvisation är det moment 

som är svårast i kombination med att hålla en god ergonomi. Analysen visar att de 

ergonomiska kvalitéerna behöver sätta sig i kroppens muskelminne och omedvetna 

rörelsemönster och därmed stå till grund för hela spelet. 

 

4.5 Val av gitarr och gitarrplacering 
 

Flera av informanterna har skrivit att de ergonomiska kvalitéerna kunde påverkas av vilken 

gitarr som de spelar på. G2 som ibland känner spänningar i plockhanden menar att detta 

påverkas av gitarren. G3 spelade vid några tillfällen på en mycket större gitarr med tjockare 

strängar och fick då svårare med muskelekonomin och trycket med tummen. G3 skriver att 

det krävs mycket mer kraft från fingrarna för att spela på den gitarren och att det 

kompenserades med mer tryck med tummen. G4 spelar i en video på en gitarr utan möjlighet 

till axelband och får på grund av det en sämre hållning i den videon. G4 skriver själv: 

”Upplevde också att det var svårare att sitta på ett lämpligt vis med denna gitarren. Kanske 

pga dess kroppsform och att den inte har något axelband.” 
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Hur gitarren var placerad kunde ibland vara avgörande för hur kroppshållningen blev. I 

videoanalysen gick det att se exempel på när gitarrens placering gör att informantens axlar har 

sett avslappnade ut och varit i nivå med varandra. De har fått en bra vinkel på båda armarna 

och har inte behövt sträcka sig så mycket efter vissa grepp på gitarrhalsen. Vid flera andra 

tillfällen påverkade gitarrens placering axlarna så att de blev osymmetriska. När gitarren vilar 

på låret på samma sida som plockhanden kan det hända att gitarrkroppen sticker ut långt åt 

sidan. Detta orsakade att plockhandens axel lätt hamnade i en position där den har åkt upp 

närmre huvudet och därmed är axlarna inte i linje. G4 gör denna reflektion i loggboken efter 

ett av övningspassen där en annan gitarr används: ”Slog mig i efterhand att jag borde ha 

använt axelbandet för att få upp gitarren högre. När den vilar på låret blir [det] lätt [så] att 

axlarna blir sneda”. G4 har annars i studien övat på mycket på en annan gitarr. När G4 

använder axelband till den gitarren och sitter med rak rygg hamnar axlarna i rak linje. 

 

G1 övade alltid på samma gitarr genom studien. Ibland hade G1’s gitarrplacering en tendens 

att påverka handleden och armbågen på grepphanden när det spelas på bassträngarna. Det såg 

ut som att gitarrkroppens nedre del är vinklad aningens framåt, bort från informanten vilket 

gör att det uppstår en extra stäckning ända bak från informantens armbåge. I övrigt hade G1 

en bra gitarrplacering med gitarrhalsen vinklad ungefär 45 grader upp mot huvudet. Analysen 

visar att olika gitarrer ger olika förutsättningar för det ergonomiska arbetssättet. 

 

4.6 Gitarristernas övning vid slutet av studien 
 

Det sammanfattande resultatet vid studiens slut är att gitarrernas gitarrspel har påverkats 

positivt av det ergonomiska arbetssättet. Samtidigt kan det konstateras att denna relativt korta 

arbetsperiod endast kan utgöra en startpunkt och att informanterna behöver fortfarande lägga 

tid och uppmärksamhet på att befästa vissa saker. I slutet av studien skriver G1 att hen har 

blivit mer avslappnad och lugn i kroppen och fått en lättare ”touch” på gitarren, vilket skulle 

kunna förstås som att G1 utvecklat en bättre muskelekonomi. Kroppshållningen ser inte heller 

lika statisk ut. För G1 är de ergonomiska kvalitéerna lätta att bibehålla under övningen men 

G1 försöker fortfarande tänka på att ta fler mikropauser.  

 

I slutet av studien är tummen helt avslappnad och vänsterhanden inte alls något problem för 

G2. Andningen är fortfarande svår att vara medveten om och G2 känner fortfarande spänning 
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i plockhanden vid studiens slut. G2 märker att hen har blivit mer medveten om ergonomin och 

upplever att gitarrspelet generellt är mer avslappnat när ett medvetet ergonomiskt 

förhållningssätt blir genomfört. G2 skriver att även om de ergonomiska kvalitéerna inte alltid 

upprätthålls så kan hen tänka på det. G2 kan till exempel känna av trötthet i ryggen och 

märker att det beror på att hållningen tappas. G2 skriver: ”Jag märker att om man lyckas att 

tänka på de här sakerna så flyter spelet på lättare och jag blir inte lika spänd som jag annars 

kan [b]li ofta”. 

 

G3 har utvecklat sin metod med att blanda det förutbestämda med improvisation och får på 

detta sätt med sig andningen och muskelekonomin in i improvisationen. G3 har också blivit 

mer medveten om sitt spel, delvis tack vare att informanten började öva framför en spegel 

under studien. Detta medförde att informanten kan se hur hållningen och grepphanden ser ut 

under spelandet. G3 har själv märkt att muskelekonomin är något som hen behöver öva mer 

på. Ibland blir det onödiga extra rörelser i de fingrar som inte är aktiva så därför behöver 

fingrarnas självständighet bli bättre. Under studien har trycket mot gitarrhalsen förbättrats och 

även tummens avslappning så G3 tror att självständigheten i fingrarna kommer att bli bättre 

med tiden. G3 började ha blicken rakt fram istället för att titta på gitarrhalsen hela tiden och 

denna förändring gjorde att informanten inte alls har upplevt någon smärta efter det. I sista 

loggboken skriver G3:  

 

Jag har inte upplevt någon smärta under något av mina pass efter att jag slutade 

att titta så mycket på gitarrhalsen utan att istället ha blicken riktad rakt fram. Då 

hjälper det som sagt mycket att ha en spegel så att man kan se hur hållningen 

och vänsterhanden ser ut.” (G3) 

 

Att G3 slutade titta så mycket på greppbrädan verkar ha fått tydligt positiva resultat. 

 

G4 har fått en bra kroppshållning och hänger inte med huvudet på samma sätt längre. Axlarna 

är raka och gitarren har hamnat i en bra position med hjälp av ett axelband. G4 ser inte statisk 

ut utan rör sig med jämna mellanrum under spelandet. G4 märker att det med ökade 

spänningar blir det svårare att spela. Efter att G4 började fokusera mer på avslappningen i 

grepphanden och att ta pauser verkar tröttheten som fanns i studiens början ha försvunnit. 

Under de fem veckor som gitarristerna har arbetat med övningar för att förbättra det 

ergonomiska arbetssättet har deras gitarrspel påverkats övervägande positivt. Många 
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förbättringar har varit möjliga att observera i videoanalysen, men också i informanternas 

självupplevda erfarenhet återspeglad i deras loggböcker.  
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar jag, med hjälp av studiens resultat och litteratur, vilka fördelar och 

utmaningar som det ergonomiska arbetssättet har. I kapitlet diskuterar jag hur studien kommer 

påverka mig i mitt pedagogiska arbete och sist ger jag förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Hur arbetet med ett mer ergonomiskt spel har 

påverkat gitarristerna 
 

Den ökade medvetenheten hos informanterna tycks ha gjort stor skillnad redan i denna relativt 

korta studie. Alla deltagarna har märkt positiva skillnader i deras musicerande men behöver 

nu fortsätta att befästa ett ergonomiskt spelsätt. Som Jahren (2004) skriver tar det tid att 

förändra vanor och Schenck (2000) menar att det är ett livslångt lärande att förädla 

muskelekonomin. En mer genomgripande förändring görs inte på fem veckor, utan är något 

som deltagarna aktivt måste arbeta med själva framöver.  

 

Med de valda metoderna fick informanterna reflektera över sitt spel och därigenom upptäcka 

och lösa problem. Att arbeta med videodokumentation av informanternas övning var en bra 

metod i denna studie, som dels blev ett redskap för informanternas egen utveckling, och dels 

utgjorde ett material för min analys av processen. I videofilmerna kunde informanterna själva 

upptäcka vissa brister i deras ergonomiska arbetssätt. G4 upptäckte själv att huvudet hängde 

under övningen trots att det inte var avsikten. Artist- och musikerhälsan (u.å.) rekommenderar 

musiker att sitta framför en spegel under övningen. G3 var den enda av informanterna som 

gjorde det. Spegeln hjälpte bland annat G3 att upptäcka snedställda axlar. Fördelen med 

videodokumentation är att spelandet går att analysera hur många gånger som helst i efterhand. 

Detta är också bra eftersom analysen kan ske i lugn och ro utan att gitarristen behöver lägga 

uppmärksamhet på att spela. Spegelns fördel är att en ergonomisk justering kan göras direkt 

under spelandet istället för i efterhand när videoanalysen är gjord. I loggböckerna fick 

informanterna reflektera över sin process vilket medförde att de blev lösningsorienterade och 

analytiska för att befästa ergonomin på bästa sätt. De kom på egna metoder som jag på 

förhand inte hade kunnat räkna ut. Till exempel G4 som kom på idéen att ha lappar med 

uppmaningar framför sig som påminde om ergonomin. 
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Schenck (2000) menar att medvetenhet kan vara tillräckligt för att uppnå en förändring. I 

studiens resultat går det att se att medvetenheten hos informanterna har ökat. Ett exempel på 

detta är när G4 noterar hur ett svårare stycke ledde till ökade spänningar, och redan genom 

denna observation kunde G4 fokusera mer på de svåra partierna på ett sätt så att spänningarna 

minskar. När G4 var mer mentalt närvarande var det lättare att upptäcka spänningarna och 

motverka dem med en avslappnad grepphand som resultat. 

 

G3 blev medveten om sina problem med muskelekonomi i grepphanden och märkte att 

självständigheten i fingrarna behöver bli bättre. Zelmerlööv (2005) hävdar att gitarrspelets 

tekniska grundpelare är precision, koordination och noga avpassad styrka. Varje enskilt finger 

ska endast utföra sin specifika rörelse oberoende av de andra. Rörelserna i fingrarna kunde 

ibland även vara lite stora. Här behöver G3 träna på att låta fingrarna vila närmre 

greppbrädan, så som Schenck (2000) beskriver om begreppet muskelekonomi. G3 har byggt 

in idealet i bakhuvudet att det inte ska tryckas för hårt mot greppbrädan samt avslappning i 

tummen och behöver därmed främst jobba vidare på sin koordination i fingrarna. Att G3 har 

fått upp medvetenheten kring detta gör att utvecklingen redan har kommit en bra bit på vägen. 

 

Efter studiens genomförande pratade jag med G2 som kommenterade att studien hade mycket 

fokus på grepphanden och mindre på plockhanden. G2’s största ergonomiska problem var i 

plockhanden och det är därför en mycket relevant fråga. Kanske var detta en följd av den 

litteratur som jag har läst som varit mest fokuserad på grepphandens rörelsemönster och 

dessutom kanske för att grepphanden enligt Rigg et al (2003) är det område där flest 

gitarrister har problem (i deras studie 41,8% av deltagarna). Enligt Rigg et al (2003) beror det 

på grepphandens sätt att jobba under spel med många repetitiva rörelser som beroende på 

hållning utförs med fingrar och handled i stor böjning. White (2012) skriver en del om 

plockhanden. Han bekräftar det faktum att det finns nästan lika många sätt att greppa och 

spela med plektrumet som det finns gitarrister. Hans generella råd är att inte hålla plektrumet 

hårdare än med den kraft som behövs för att hålla det på plats. Utöver detta tror jag det är 

viktigt att plockhandens axel är helt avslappnad för att utesluta att spänningar sprider sig 

därifrån ner i armen. Både White (2011) och Artist- och Musikerhälsan (u.å.) betonar vikten 

av likställda axlar under spelandet. För att återställa och hjälpa musklernas balans och 

symmetri kan det vara bra med en fysisk aktivitet vid sidan av det musikaliska arbetet. Rigg et 

al (2003) refererar till studier som visar att atleter, till skillnad från musiker, har mer 

balanserad muskulatur när de utvecklar sina förmågor vilket minskar skaderisken. G2 hade i 
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ganska många klipp olikställda axlar vilket kan ha berott på den gitarr som G2 använde. 

Gitarren har ganska stor kropp och får G2’s plockhand och axel att hamna i ett högt läge när 

den vilar mot gitarrkroppen. Artist- och Musikerhälsan (u.å.) menar att kroppshållningen 

påverkar gitarrens grundplacering som i sin tur påverkar handledernas ställning. Här behöver 

kanske G2 utforska gitarrens placering vidare för att avslappningen i plockhanden ska bli så 

stor som möjligt. 

 

5.2 Hållning och rörelse 
 

Hur informanterna tog sig an de ergonomiska kvalitéerna och hur de lyckades att befästa dem 

såg lite olika ut. G1 behöver enligt sin loggbok jobba på att behålla en bra hållning, särskilt 

för ryggen. G4’s vana innan studien var att korsa det ena benet över det andra. Samma 

instinktiva vana hade G2. Ryggen och nacken hukas lätt fram över gitarren och skuldrorna 

blir sträckta. För att förebygga smärtor ska detta undvikas (Jahren, 2004). I sittande position 

ska bäcken och ländrygg vara i ett upprätt läge med jämn belastning (Artist- & 

Musikerhälsan, u.å.). Därför kan det ena benet inte ligga över det andra. G2 insåg hur viktigt 

sittpositionen är och tog hjälp av en pall för att komma upp lite på höjden. 

 

I den första videon tittar G4 ner mycket på greppbrädan under gitarrspelet och det ger 

ergonomiska problem. Även G2 och G3 var i början ganska visuellt beroende i spelandet 

vilket påverkade deras ergonomi. När G3 började titta bort från greppbrädan försvann 

spänningarna i nacken helt. G1 hade några spänningar i nacken vilket kan ha berott på att 

nacken blev för statisk. Annars var G1 bra på att titta upp från greppbrädan under spelandet. 

Oftast när gitarrister inte tittar på greppbrädan går det överraskade bra att spela menar Jahren 

(2004). I övningspassen borde gitarrister träna på att titta bort från greppbrädan under 

gitarrspelet för att inte bli statiska i huvudet och nackens vinkel. 

 

Rörelse är något som behövs för hela kroppen, inte bara huvudet. Både Schenck (2000) och 

Jahren (2004) skriver att alla kroppsriktiga ställningar är dynamiska och att det därmed ska 

finnas rörelse under spelandet. Deras teorier kunde speglas i resultatet. G1 skrev aldrig om 

trötthet i hållningen i de moment där det fanns dynamik och rörelse. Snarare tyckte G1 sig ha 

blivit mer avslappnad i rygg, nacke och axlar. G1’s resultat var det tydligaste exemplet på 

detta. I övrigt var alla informanter mer eller mindre dynamiska i arbetsställningen. Med 
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dynamik menar jag här någon form av rörelse som informanterna gjorde i kroppen under 

övningen. Det kunde till exempel vara ett gungande fram och tillbaka med överkroppen eller 

skakande på axlarna. Rörelserna kom utav antingen pauser eller musikalisk inlevelse. 

Slutsatsen är att rörelse leder till bättre ergonomi vilket märkes hos informanterna. Kroppen 

behöver variation och därför ska en musiker alltid vara i rörelse (Jahren, 2004). 

 

5.3 Gitarrens placering och olika anpassningar 
 
Rigg et al (2003) menar att de olika varianter på gitarrens form och vikt kombinerat med olika 

kroppshållningar, både stående och sittande, och olika speltekniker är alla potentiella källor 

till skador. Mina informanter beskrev att ergonomin påverkades av vilken gitarr de spelar på. 

G4 upplevde med en av sina gitarrer att det var svårt att sitta på ett lämpligt sätt och G3 tyckte 

att avslappningen i axlarna och grepphanden blev svårare med en större gitarr som användes 

vid några tillfällen. G3’s reflektion om axelbandet är mycket intressant, och frågan ställs om 

vad som är mest ergonomiskt: att sitta helt rakt med axlarna med hjälp av ett axelband eller att 

slippa tyngden från gitarren utan axelbandet. G3 lyckades senare i studien få till en bra 

hållning där axelbandet inte belastade axlarna allt för mycket och att det har hjälpt att få 

axlarna i jämn höjd. Både White (2011) och Artist- och Musikerhälsan (u.å.) rekommenderar 

axelband för att få gitarren i rätt höjd och position. Rosset (2007) varnar däremot för 

belastningen som axelbandet kan ge i längden. Jag tror att variation är nyckeln. Precis som att 

kroppen behöver variation med rörelse kan musklerna också få variation med olika 

arbetsställningar, så länge de är ergonomiskt hållbara. Istället för axelband kan en sittkudde 

användas och kanske till och med den omdiskuterade fotpallen. Zelmerlööv (2005) hävdar att 

fotpallen inte har någon större betydelse för helheten. Jahren (2004) menar att ryggen är mer i 

balans med en sittkudde men att variationsmöjligheterna är större med fotpallen. Både Artist- 

och Musikerhälsan (u.å.) och Schenck (2000) avråder från fotpallen på grund av 

snedbelastningen som den skapar. Min slutsats är att olika gitarrer kan behöva olika 

arbetsställningar. Det kan vara bra på att träna hållningen med flera olika hjälpmedel för att få 

variation. Jag själv brukar variera mellan axelband och sittkudde. Även med sittkudden 

använder jag axelbandet för lite extra stabilitet även om tyngden då inte läggs på axeln. 
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5.4 Ergonomi och improvisation 
 

Deltagarna i studien hade svårt att tillämpa det ergonomiska arbetssättet när de improviserade. 

Zelmerlööv (2005) skriver att nya vanor ska ersatta de gamla. De nya mer ergonomiska 

vanorna bör ersätta de gamla mindre ergonomiska vanorna. Efter att ha kastat sig ut i 

avancerade improvisationsövningar där mycket av uppmärksamheten gick åt till 

improvisationen reflekterar både G2, G3 och G4 att enklare övningar behövs för att de inte 

ska tappa de ergonomiskt riktiga spelsätten. I studiens början hade de nya vanorna inte hunnit 

befästas och när all uppmärksamhet hamnade på improvisationen föll informanterna därmed 

in i sina gamla vanor. Resultatet visar att improvisationsövningarna bör hållas lätta i början 

när nya ergonomiska vanor ska befästas. I början bör uppmärksamheten balanseras mellan 

ergonomin och improvisationen. Då går det att justera ergonomin ifall de gamla vanorna 

skulle smyga sig på. Detta syntes framför allt i den metod som G3 började utforska där mer 

förutbestämt spel utökades med fler improvisatoriska bitar. När G3 lyckades med denna 

metod följde andningen och muskelekonomin med i improvisationen, då det hade blivit befäst 

i övningens förutbestämda del. På sikt är det viktigt att ergonomin blir befäst i kroppens 

undermedvetna rörelsemönster så att majoriteten av fokus ska kunna gå åt improvisationen 

och det musikaliska uttrycket under spelandet. Studiens resultat visar att även 

improvisationsmomenten kan fungera bättre med fokus på ett mer ergonomiskt arbetssätt. 

Slutsatsen är att det allt eftersom kommer att behövas mindre och mindre uppmärksamhet åt 

nya ergonomiska vanor och att mer fokus därför kan läggas på improvisationen, och med 

detta kan mer komplicerade övningar successivt införas. 

 

5.5 Pauser i övningen 
 

Resultatet visar att mikropauserna hjälpte informanterna ergonomiskt. G4 var mer mentalt 

närvarande i spelandet när fokus lades på att spela avslappnat och med fler pauser. Även G1 

såg ut att få ökat fokus av mikropauserna. När G1 tog mikropauser medförde detta rörelse i 

arbetsställningen som för G1 annars kunde vara ganska statisk. Bosi (2016) skriver att 

strategier är bra om de underlättar en bra hållning. Därför är min slutsats att mikropauser är en 

bra metod att ta till vid övning. Om det dessutom går att implementera mental övning i 

mikropauserna, som Freymuth (1999) skriver, så blir mikropauserna ännu mer effektiva. På 

detta sätt dras även antalet repetitioner ner och det sparar på musklernas energi. Med mindre 
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repetitioner minskar även risken för felspelningar som också sätter sig i muskelminnet och 

konkurrerar med den korrekta när samma fras ska upprepas igen. Vidare är min slutsats att 

längre pauser också behövs för att vila musklerna från aktivitet. Klickstein (2003) hävdar att 

övning utan pauser är förrädiskt, även för musiker med helt avspänd teknik. Av egen 

erfarenhet vet jag att tröttheten i musklerna kan komma långt senare efter att övningspasset är 

avslutat. Aktiva pauser kan, som Klickstein (2003) och Jørgensen (2011) beskriver, användas 

om musikern känner ett behov att göra något mer konstruktivt under pauserna. Det viktigaste 

är att den muskulära aktiviteten får vila under pauserna. Rigg et al. (2003) menar att en av 

orsakerna till varför problem uppstår hos vissa och inte alla musiker är förmågan att koppla av 

under korta pauser. Klickstein (2003) poängterar vikten av att undvika andra muskelkrävande 

aktiviteter i pauserna och några minuter efter övningspasset.  

 

5.6 Ergonomi i gitarrundervisning 
 

Schenck (2000) menar att det musikaliska resultatet blir bättre när all energi går till de 

muskler som är nödvändiga för utförandet och koncentreras till instrumentet, tonen och det 

musikaliska uttrycket. För vissa instrumentgrupper verkar detta vara mer självklart än hos 

andra. Till exempel om en sångare eller blåsare inte har korrekt andning kommer det att 

märkas direkt i deras ton och uthållighet. För en gitarrist tycks detta vara mindre uppenbart. 

Med en snedställd axel kan det fortfarande fungera att spela gitarr även om motoriken kan 

hämmas lite. Rigg et al (2003) konstaterar att individualiserade spelställningar bland 

gitarrister gör att musklerna får jobba i dåliga vinklar med hög spänning och låg effektivitet, 

vilket leder till ökad risk för skador. De upptäckte att det fanns en koppling mellan smärtor i 

grepphanden och spelhållning. Att spela med en så avspänd teknik som möjligt borde vara 

eftersträvansvärt även bland gitarrister och något som borde läras ut av gitarrpedagoger men 

min erfarenhet är att det sällan pratas om det. Det är synd eftersom muskelekonomi och 

korrekt hållning tydligt ger fördelar till gitarrspelet. Schenck (2000) menar att det är med 

smidiga rörelser och bra kroppshållning som en musiker kan utvecklas till sin fulla potential 

och må bra, oavsett nivå. Resultatet visar att ergonomin har hjälpt flera av informanterna att 

få spelet att bli mer avspänt. G2 skriver att övningen är mer avslappnad de dagar när 

ergonomin blir genomförd ordentligt och även att spelet flyter på lättare och spänningarna 

minskar. G1 har fått en lättare ”touch” på gitarren. Trots att informanterna är i vuxen ålder 

och spelar på en avancerad musikalisk nivå verkar det ergonomiska arbetssättet ha varit något 
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som de inte har tillämpat eller blivit medvetna om tidigare vilket stärker min slutsats att 

ergonomi verkar vara åsidosatt eller bortglömt i elgitarrundervisning. I den klassiska 

gitarrtraditionen finns det tydligare förhållningssätt till ergonomi. Jag tror att elgitarrister kan 

lära sig och inspireras mycket från den klassiska gitarrtraditionen. 

 

I mitt framtida arbete som gitarrlärare vill jag försöka lära ut ett ergonomiskt arbetssätt tidigt 

till mina elever. Små justeringar kan göras under tiden som eleven utvecklas. Det 

ergonomiska arbetssättet kan bearbetas kontinuerligt samtidigt som vi jobbar med andra 

områden. Mitt mål är att mina elever ska bli medvetna om muskelekonomi och hållning och 

vad det för med sig i gitarrspelet. Förhoppningsvis kan det bli en fundamental grund som 

genomsyrar deras gitarrspel. Som lärare behöver jag motivera och visa varför det är viktigt. 

Jag tror att förebildande är en stark komponent i undervisning. Som lärare behöver jag vara en 

bra förebild och för att mina argument om ett ergonomiskt arbetssätt ska bli trovärdiga så är 

det viktigt att jag själv följer det i min undervisning. 

 

5.7 Slutsats 
 

Det ergonomiska arbetssättet har påverkat gitarristernas spel positivt. De har känt sig mer 

avslappnade i spelet. Resultat som studien gav tycks bekräfta Zelmerlöövs (2005) teorier om 

att styrkeavpassningen i fingrarnas rörelser är kopplad till den fysiska avslappningen. Med 

bättre muskelekonomi och bättre hållning har alla informanter på något sätt upplevt att den 

fysiska avslappningen blir bättre. Zelmerlööv (2005) menar att fingrarnas rörelser är de 

grundpelare som gitarrspelet vilar på, ur ett tekniskt perspektiv. 

 

Det jag lärt mig genom denna studie är att ett ergonomiskt arbetssätt inte bara innebär att sitta 

och spela med rätt kroppshållning. Ergonomi är en helhet som också omfattar teknik, andning 

och kontroll. En stor dos av medvetenhet behövs för att implementera och befästa det 

ergonomiska arbetssättet. Tidigare forskning visar att de arbetande musklerna blir mer 

avslappnade av rätt andning. En korrekt hållning minskar det läckage av energi som onödiga 

muskelspänningar orsakar. Såväl Schenck (2000) som Jahrens (2004) menar att musiker har 

fått bättre ton och uttryck när de har börjat musicera med mer kroppsriktiga hållningar. Min 

erfarenhet när jag har pratat med gitarrkollegor om teknik genom åren är att det ofta handlar 

om hur fort någonting går att spela, vilken specifik gitarrteknik som används, till exempel 
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legato, picking, eller hur tekniskt utmanande det är för plock- eller grepphanden. Det brukar 

vara bland det roligaste att prata om. Sällan pratas det om hur spänningen i musklerna är, 

förutom när det tydligt uppenbarar sig som ergonomiska bekymmer med till exempel smärtor, 

krämpor och spänningar. Resultatet av Riggs studie (2003) visade att 61,3% av deltagande 

gitarrister hade haft spelrelaterade smärtor det senaste året. Siffran tydliggör behovet av ett 

medvetet ergonomiskt perspektiv för gitarrister. Slutsatsen är att alla gitarrister kan öva med 

ett mer ergonomiskt arbetssätt för att öka medvetenheten, kontrollen, muskelekonomin och 

uthålligheten i sitt gitarrspel och därmed få en bättre hållning och teknik som är långsiktigt 

hållbar. Istället för att göra denna förändring sent i den instrumentala utvecklingen så borde 

det vara något som implementeras tidigt. Därför är det viktigt att gitarrpedagoger har kunskap 

om ergonomi och kan tillämpa detta perspektiv i sin undervisning. 

 

5.8 Förslag på vidare forskning 
 

Liknande studier skulle kunna genomföras i en större utsträckning som kan ge ännu tydligare 

resultat kring hur ergonomi kan påverka spelupplevelsen hos gitarrister. Ett exempel på detta 

skulle vara att informanterna först får öva som vanligt under en period. Under denna period 

får de alltså inga instruktioner om ergonomi utan får bara videofilma sig själva och föra 

loggbok. Sedan blir de introducerade till de ergonomiska kvalitéer och specifika övningar 

som i den studien jag har genomfört. På detta sätt får forskaren ett tydligare ”före och efter”-

perspektiv på studien. Med en sådan design går det att jämföra hur spelupplevelsen och den 

musikaliska utvecklingen skiljer sig med det ergonomiskt riktiga arbetssättet. 

 

Det kan vara intressant att forska mer om plockhanden. Skillnaderna i hur gitarrister slår an 

med plockhanden är kanske större än hur användandet med grepphanden är. Framför allt när 

det kommer till tonbildning och det musikaliska uttryck som eftersträvas i olika genres. 

 

I vidare forskning kan det undersökas hur arbetet med ergonomi ser ut i skolan idag. Är 

gitarrpedagoger medvetna om ett ergonomiskt riktigt arbetssätt? Är det så att kunskapen och 

medvetenheten finns men att det inte tillämpas? Av vilka anledningar kan det bero på? 

 

Ett annat perspektiv på vidare forskning är ett studium av musiker i fler genrer, till exempel 

gitarrister med bakgrund inom folkmusik, metal, rock, blues. I denna studie hade jag drivna 
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och långt komna gitarrister som fick förändra, förbättra och förfina ergonomin då de redan 

hade en grund att stå på. Vad händer om ålders- och nivåperspektivet breddas? Hade 

nybörjargitarrister kunnat ta åt sig av liknande instruktioner? Förmodligen hade 

instruktionerna behövt förtydligas och vara mer noggrant specificerade. De hade nog också 

behövt läras ut under lektionstid för att försäkra att gitarristerna gör rätt. Hade nybörjarnas 

musikaliska utveckling sett annorlunda ut om de fått med sig ett ergonomiskt perspektiv i en 

tidigare ålder? För att få en fördjupad förståelse av pedagogiska möjligheter och utmaningar 

hade en sådan ansats varit nödvändig.  
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Bilagor 
 

Ergonomistudie med gitarrister 
 
Detta är genomförandet av den ergonomiska studien. Alla fyra delar ska utföras under ett 
övningspass. Utför passet tre gånger i veckan. Om du inte hinner med tre är det ingen fara 
men studien blir bättre om jag får mer material. Total tid för ett pass är ungefär mellan 20 till 
50 minuter, det är upp till dig. 
Tanken är du ska öva ungefär ”som vanligt” fast ha större medvetenhet och fokus på några 
ergonomiska grunder. Del 4 av passet är frågor som du svarar på efter varje pass och sparar i 
en loggbok. Loggboken och videofilmerna som du gör kommer att analyseras av mig, men du 
kommer att förbli anonym i arbetet. Videofilerna kommer alltså inte göras tillgängliga för 
någon annan än mig och min handledare. Stort tack och lycka till! 
 
Begreppsförklaring av de ergonomiska kvalitéerna i denna studie: 
 
Muskelekonomi: Innebär att minska på den muskulära aktiviteten. Försök att göra små 
rörelser som möjligt med grepphanden utan att spänna någon del i armen. Använd så lite tryck 
som möjligt för att få ton i strängen. Du kan öva på detta genom att lägga ett finger löst mot 
strängen så att den är helt dämpad. Öka sakta trycket tills du får ton i strängen. Gör om detta 
med varje finger och försök att lära dig hur lite tryck som behövs för att få ton utan att slösa 
på muskelenergi. 
 
Tummen: Tryck inte med tummen mot gitarrhalsen. Detta kan vara den klurigaste övningen i 
början. Tummen ska inte vara låst i ett läge utan vara flexibel. Låt istället tummen vila mot 
halsen. Tummens uppgift är endast att hjälpa till att hålla handen i rätt position. Använd 
enbart trycket från det fingret eller de fingrarna som ska trycka ner strängen. 
 
Kroppshållningen: Detta gäller både om du sitter eller står. Ha båda fötterna i golvet. Axlarna 
ska hänga helt avslappnat och vara i nivå med varandra. Tänk på att hålla ryggen rakt och inte 
hänga med nacken över instrumentet. Om du sitter, använd gärna ett stöd eller ett axelband 
för att få gitarren högre upp mot kroppen om det behövs. Tänk på att inte bli för statisk i din 
kroppshållning. 
 
Andningen: Tänk på att andningen ska vara lugn, fri och avslappnad. Det hjälper 
muskelspänningen att minska.  
 
Mikropaus: En kort paus på några sekunder där du släpper händerna från gitarrhalsen, skakar 
av dig spänningar och om det behövs, hittar en bra kroppshållning igen. 
 
 
Del 1: Kroppsuppvärmning 
 
Kort fysisk uppvärmning av kroppen i ungefär 3 - 5 min, t ex med hjälp av dessa övningar: 
 

- Hoppa på stället 
- Rulla axlarna 
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- Rulla handlederna 
- Värm upp armbågen och handleden. Gnugga fram och tillbaka på de 

områdena med den andra handen. 
 

Del 2: Instrumental uppvärmning 
 
Inled övningspasset i ungefär 5 till 15 minuter med till exempel en skalövning. Börja med att 
spela i ett långsamt tempo och öka successivt upp till ett medium-tempo. Tänk på följande 
saker under uppvärmningen: 
 

- Kroppshållning, axlarna 
- Tummen 
- Fingrarnas tryck/muskelekonomi. 
- Gitarrens position, axelband/inte axelband? Annat stöd? 
- Andningen, håll den jämn. 

 
 
Del 3: Övning 
 
Välj en av de tre övningarna och öva på den i ungefär 10 till 25 minuter. Fokusera på att 
upprätthålla de ergonomiska kvalitéer som du har befäst under del 2 och samtidigt utföra 
övningen på ett musikaliskt tillfredställande sätt. Utnyttja gärna ”mikropauser” i detta 
moment. De sista 3 till 5 minuterna av övningspasset filmar du dig själv. Lägg upp och dela 
videofilmen med mig på google drive. Försök att ha en kameravinkel där hela överkroppen 
syns. 
 

1. Ackordspel/komp, t ex över en standard, pop- eller rocklåt. (Fokusera på 
muskelekonomi). 

2. Improvisation. Jamma t ex över en 2 – 5 – 1, jazzblues/-standard eller ”tre-ackords-
blues” 

3. Valfri teknisk övning, t ex en skal-/arpeggioövning, ett gitarrlick eller liknande. 
 
Del 4: Reflektion 

 
Efter avslutat övningspass: Svara på följande frågor och spara i en loggbok. 
 
Mall för loggbok: 
 

- Vad gjorde du på dagens övningspass? 
 

- Beskriv ergonomiövningarna: Vad var lätt? Vad var svårt? 
 

- Kändes någonting annorlunda jämfört med föregående övningspass? 
 

- Kunde du känna någon spänning/smärta/trötthet i kroppen under passet? I så fall var 
och hur? 
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- I del 2, kunde du fokusera på huvudsyftet i övningen utan att tappa de ergonomiska 
kvalitéerna? 

  
- Vad kan du tänka på och förbättra under nästa övningspass? 

 
- Upplevde du någon skillnad på övningen? Blev det någon skillnad i lättheten att 

utföra/spela saker? 
 


