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Abstrakt 

Bakgrund: Musiker är i stor omfattning drabbade av spelrelaterade muskuloskeletala besvär 

(PRMD). Bland musikerna är stråkmusiker, däribland violinister och violaster, särskilt 

drabbade. Violinister och violasters rörelser under musicerande involverar bland annat 

asymmetrisk hållning och höga krav på precision i rörelserna. Det är väl känt att smärta kan 

påverka och förändra rörelsekontrollen. Ökade kunskaper om rörelsemönster vid musicerande 

och eventuella avvikelser vid smärttillstånd kan ha betydelse för prevention och rehabilitering 

av PRMD. Syfte: Syftet med denna uppsats är att göra en litteraturöversikt över vetenskapliga 

studier som studerar rörelsemönster vid musicerande hos violinister och violaster med eller 

utan PRMD. Metod: En sökning i sju vetenskapliga databaser resulterade i tolv inkluderade 

artiklar som granskades, kvalitetsbedömdes och utgjorde grunden i denna uppsats. Resultat: 

Studierna visade stora skillnader i rörelsemönster mellan höger och vänster övre extremitet. 

Flera studier rapporterar nästan statisk rörelse i instrumentarmen (vänster arm) jämfört med 

större rörelser i stråkarmen (höger arm), där vänster arm hålls eleverad och utåtroterad i 

axelleden medan höger axel är eleverad och inåtroterad. En studie rapporterar ökad sidböjning 

och rotation vänster i nacken vid musicerande hos violinister med nacksmärta. Konklusion: 

Violinister och violaster har asymmetriskt rörelsemönster mellan höger och vänster arm och 

hand, med båda armarna lyfta ur neutralställning under hela musicerandet. Vid långvarigt 

spelande kan dessa rörelsemönster utgöra risk för PRMD. Violinister med nacksmärta 

uppvisar en förändrad nackrörelse vid musicerande. Fler studier behöver göras på musiker 

med PRMD under musicerande. Framtida studier bör utföra mätningar på större grupper och 

mer komplicerade musikstycken.  

Nyckelord: Muskuloskeletala besvär, Rörelseanalys, Fysioterapi, Violin, Viola. 
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Bakgrund 

Det finns ett flertal musikinstrument som används i en västerländsk symfoniorkester och 

variationen är stor vad gäller utseende, storlek och funktion. Instrumenten brukar delas in i så 

kallade instrumentgrupper såsom stränginstrument, träblåsinstrument, mässingsinstrument 

och slagverksinstrument. Inom den förstnämnda gruppen, stränginstrumenten, finner vi en 

grupp om fyra instrument, lika till utseende men olika till storlek. Dessa kallas 

stråkinstrument eftersom ljudet frambringas genom att dra en stråke, en trästång med tagel 

spänt mellan ändarna, över instrumentets strängar. De två största av dessa, violincellen och 

kontrabasen, spelas stödda mot underlaget (Kruckenberg, 1993). De två minsta, violinen och 

violan, är de instrument som kommer att figurera i denna uppsats. De musiker som spelar 

dessa två musikinstrument kallas violinister och violaster. De håller violinen eller violan i ena 

handen snett framför kroppen medan den andra änden av instrumentet stabiliseras mellan 

nyckelbenet och käkbenet (Abréu-Ramos & Micheo, 2007). Utifrån samtal med musiker är 

det enligt författaren till denna uppsats kännedom nästan alltid så att violinister och violaster 

musicerar med violinen eller violan i vänster hand och stråken i höger hand, oavsett om de är 

höger- eller vänsterhänta.   

Violinen och violan såg dagens ljus i mitten av 1500-talet. Flera äldre musikinstrument fick 

låna vissa av sina egenskaper till stråkinstrumenten. Stråkinstrumentens uppkomst är lite höljd 

i dunkel men man brukar säga att de härstammar från början från Italien. Storleken på 

violinens kropp blev standardiserad till ca 35 cm på 1600-talet. Violan som är lite större än 

violinen har däremot aldrig fått någon standardiserad storlek. Denna kan skilja sig i storlek 

med upp till 10 cm (Kruckenberg, 1993).   

En musiker som spelar instrument löper en stor risk att drabbas av smärta på grund av 

spelrelaterade muskuloskeletala besvär (Dommerholt, 2009). Muskuloskeletal smärta är en 

typ av smärta som uppkommer från skelettmuskulatur, leder, senor eller ligament på grund av 

inflammation, ischemi eller degenaration (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Musikernas 

spelrelaterade muskuloskeletala besvär brukar benämnas playing-related musculoskeletal 

disorders eller performance-related musculoskeletal disorders i vetenskaplig litteratur och 

förkortas PRMD (Zaza & Farewell, 1997; Bragge, Bialocerkowski, McMeeken, 2006; 

Steinmetz, Seidel, Muche, 2010; Manchester, 2012). Denna förkortning kommer 

fortsättningsvis också att användas i denna uppsats. PRMD är ett ofördelaktigt fysiskt tillstånd 
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som uppkommer till följd av att musikern spelar sitt instrument. Enligt en studie av Zaza och 

Farewell definieras förekomst av PRMD om en person svarar ja på frågan om de för 

närvarande har någon smärta, svaghet, domning, pirrning, eller andra symptom som inverkar 

på dennes förmåga att spela sitt instrument på den nivå personen är van vid (Zaza & Farewell, 

1997). PRMD kan bland annat bero på överbelastning (Dommerholt, 2009).  

PRMD är ett stort hälsoproblem bland musiker med en prevalens på 39 till 87 %. Detta är en 

prevalens som är jämförbar med arbetsrelaterade skador hos andra yrken där det förekommer 

repetitiva arbetsuppgifter, t.ex. kassaarbetare på stormarknader (Zaza, 1998). I en review av 

Morse och medarbetare rapporterades prevalensen av muskuloskeletala besvär i nacke och 

axel/skuldra vara mellan 26 och 83 % hos tandvårdspersonal (Morse, Bruneau, 

Dussetschleger, 2010). En annan review rapporterade en prevalens av arbetsrelaterade 

muskuloskeletala besvär hos restaurangpersonal på mellan 3 till 86 % (Xu, Cheng, Li-Tsang, 

2013). Paarup och medarbetare gjorde en jämförelse av muskuloskeletala besvär hos musiker 

och hos andra yrken i Danmark, vilken visade att besvären var mer frekventa hos musikerna 

(Paarup, Baelum, Holm, Manniche, Wedderkopp, 2011). En enkätstudie som gjordes i 

Nederländerna på musikstudenter och jämförde dessa med medicinstudenter visade att 

musikstudenterna hade muskuloskeletala åkommor i betydligt högre grad än 

medicinstudenterna (Kok, Vlieland, Fiocco, Nelissen, 2013).  

 De muskuloskeletala besvären kan ha mer förödande konsekvenser för musiker jämfört med 

många andra yrken eftersom även små skador kan påverka musikerns förmåga att spela 

instrumentet på rätt sätt. För att utförandet ska bli rätt krävs spelteknik med mycket hög 

precision (Wu, 2007). Smärta eller funktionsnedsättning hos en musiker kan leda till nedsatt 

förmåga för personen att spela sitt instrument, vilket i sin tur hotar den berörda musikerns 

karriär (Dommerholt, 2009). En muskuloskeletal skada som inte blir behandlad kan kosta 

musikern dennes plats i en ensemble (Wu, 2007). Enligt Hodges kan smärta påverka 

rörelsemönster och motorisk kontroll på grund av såväl perifiera som centrala 

neurofysiologiska mekanismer och inkluderar bland annat förändrad muskelaktivitet i muskler 

och försämrade synergier mellan olika muskler (Hodges, 2011). Studier har även påvisat 

bland annat försämrad proprioception och precision vid rörelser med armen och handen hos 

personer med smärta i nacke och övre extremitet jämfört med personer utan smärta 

(Sandlund, Röijezon, Björklund, Djupsjöbacka 2008; Huysmans, Hoozemans, van der Beek, 

de Looze, van Dieën, J.H., 2010). Hos musiker kan sådana förändringar i rörelsekontrollen ha 

förödande konsekvenser på grund av den höga precision som krävs vid musicerandet. 
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Det finns många riskfaktorer som anfäktar en professionell musiker och ökar risken för 

muskuloskeletala besvär (Kaufman-Cohen & Ratzon, 2011). Musikernas musicerande 

innehåller både repetitiva rörelser, statisk muskelaktivitet och obekväma kroppsställningar 

(Shan, Visentin, Schultz, 2004; Foxman & Burgel; 2006). Enligt en studie från 2011 är 

biomekaniska faktorer en mycket stor fara för att utveckla PRMD. Till biomekaniska faktorer 

räknas extrema kroppsställningar, överdriven muskelaktivering, repetitiva moment i 

utförandet och statisk och dynamisk belastning. Dessa ses som extra riskfulla för 

muskuloskeletala besvär i samband med många timmars spelande, vilket är en musikers 

vardag (Kaufman-Cohen & Ratzon, 2011). Professionella musiker måste öva varje dag, 

många timmar för att hålla kvar sin position som professionell musiker (Paarup et al, 2011). 

Det finns även andra ej fysiska faktorer som påverkar en musikers hälsa. Musikerna har höga 

krav på sina prestationer samtidigt som de inte har så mycket kontroll över sitt eget arbete. 

Det krävs mycket träning, förberedelse och mental aktivitet för att bli en framgångsrik 

musiker. Endast de duktigaste och mest motiverade musikerna kan få jobb i en professionell 

orkester (Halleland, Harris, Sørnes, Murison, Ursin, 2009). 

Rygg och nackproblem är de vanligast rapporterade muskuloskeletala besvären hos 

professionella musiker i symfoniorkester, men även problematik i skuldror är vanligt (Abréu-

Ramos & Micheo, 2007; Leaver, Harris, Palmer, 2011; Paarup et al., 2011). Stränginstrument 

är den instrumentgrupp som rapporteras ha högst förekomst av muskuloskeletala besvär enligt 

en amerikansk studie. Enligt denna är nedre stråkmusiker (bas, cello) värst drabbade, följda av 

övre stråkmusiker (violin,viola) (Abréu-Ramos & Micheo, 2007). Paarup och kollegor 

rapporterar att violinister och violister har högre risk för PRMD än musiker med 

träblåsinstrument, men liknande risk jämfört med övriga instrumentgrupper (Paarup et al. 

2011). I en systematisk review skriven av Moraes och Papini framkommer det att 

muskuloskeletala besvär hos violinister och violaster är vanligast i nacken, axel/skudra och 

käkleden, följt av fingrar och armbåge (Moraes & Papini, 2012). Reynolds fann i sin 

doktorsavhandling en hög förekomst av muskuloskeletala besvär i nacke och axel/skuldra hos 

violinister och violaster (Reynolds, 2009). Hagberg och medarbetare fann att violinister och 

violaster har två till fyra gånger större förekomst av smärta i nacke, axel/skuldra och armbåge 

jämfört med pianister (Hagberg, Thiringer, Brandström, 2005).  

Violinisterna och violasterna håller under lång tid sitt instrument i en statisk position. 

Instrumentets funktionella egenskaper gör att hållningen under musicerande hos violinisterna 

och violasterna blir asymmetrisk (Wilke, Priebus, Biallas, Froböse, 2011). Trots den höga 
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förekomsten av muskuloskeletala besvär som enligt ovan förekommer hos musiker i 

allmänhet och som det verkar, hos stråkmusiker i synnerhet är det vanligt att musiker väntar 

med att uppsöka hjälp för sina besvär tills dessa hunnit bli mer problematiska (Wilke et al., 

2011). Det är viktigt med prevention hos musiker för att undvika skador bland annat genom 

att lära musikerna gynnsamma hållnings- och rörelsemönster vid musicerande (Moraes & 

Papini, 2012). Detta är ett viktigt arbete för fysioterapeuter då fysioterapeuter i stor 

utsträckning arbetar med rörelseanalys och instruktion av olika träningsmetoder för att hindra 

eller minska människors ohälsa (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). För kliniker, till exempel 

rehabiliteringspersonal såsom fysioterapeuter, är det av stor vikt att ha kunskap runt omkring 

musikernas arbetssituation och skador för att kunna arbeta med dem (Dommerholt, 2009). 

Därför är det viktigt att undersöka de rörelser som förekommer hos musikerna, i detta fall hos 

violinister och violaster. Utöver muskuloskeletala besvär är det vanligt med hörselrelaterade 

besvär hos musiker, både på grund av ljud från musikerns eget och från andra musikers 

instrument (Hagberg et al., 2005; Laitinen & Poulsen, 2008). För att kunna bedöma och 

åtgärda musikers sammansatta arbetssituation är teambaserat multiprofessionellt arbete 

nödvändigt, där fysioterapeuter arbetar tillsammans med läkare, beteendevetare, audionomer 

med flera kring musikernas spelrelaterade besvär.  

Ett flertal studier har undersökt rörelsemönster (kinematik) i samband med musicerande på 

violin eller viola (Tulchinsky, Riolo, 1994; Turner-Stokes, Reid, 1999; Shan, Visentin, 

Woolridge, Wang, Conolly, 2007). Enligt författaren till denna uppsats vetskap finns det på 

dags datum ingen review som sammanställer denna information. En sådan sammanställning 

kan vara till hjälp vid prevention och rehabilitering av PRMD bland musiker och 

musikstuderande. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att genom att granska den vetenskapliga litteratur som 

finns i området 1) beskriva rörelsemönster under musicerande hos violinister och violaster 

utan PRMD, 2) beskriva de eventuella avvikelser i rörelsemönster under musicerande som 

återfinns hos violinister och violaster som drabbats av PRMD.  

Metod 

Arbetet med denna litteraturbaserade studie kom att formas utefter modellen för en allmän 

litteraturöversikt (Friberg, 2012). Utefter riktlinjer för ovanstående modell gjordes en sökning 

och insamling av vetenskaplig litteratur (Friberg, 2012). Denna sökning inriktade sig utefter 

syftet i denna studie på litteratur som behandlar rörelsemätning och rörelseanalys under 

musicerande hos violinister och violaster med och utan PRMD. Sökningen skedde i de 

vetenskapliga databaserna Amed, CINAHL, PEDro, PubMed, Scopus, SweMed och Web of 

Science. De sökord som användes var violin; viola; motor control; movement (MeSH); 

electromyography (MeSH); emg; mulidimensional signal analysis; pain; disorders; motion 

anlysis; movement analysis; kinematic analysis; 3D motion analysis; kinetic och force. Tabell 

1 visar antalet träffar vid sökningen samt urval av relevant litteratur. Träffarna jämfördes för 

att plocka bort dubbletter och artiklarnas abstrakt lästes igenom för att identifiera relevans för 

denna uppsats (Friberg, 2012). Fyrtio stycken artiklar bedömdes preliminärt vara relevanta 

utifrån syfte och frågeställning. Dessa 40 artiklar lästes sedan igenom för att plocka bort 

irrelevant och behålla relevant litteratur. Efter denna läsning valdes tolv artiklar ut till att 

utgöra material i denna studie. Tjugoåtta artiklar valdes alltså bort i denna del av 

urvalsprocessen och anledningen till detta var i 23 fall att de inte var i linje med inklusions- 

och exklusionskriterierna, i två fall att det var otydligt vilka värden man jämförde sina resultat 

mot, i ett fall att kontrollgruppen inte var redovisad i metoddelen trots att det förekom 

kontrollindivider, i ett fall att studien inte var publicerad som artikel i vetenskaplig tidsskrift 

utan som konferenspresentation, och i ett fall för att det inte går att urskilja vilka deltagare 

som hade smärta och vilka som var smärtfria. 
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Tabell 1 visar sökprocessen via sökmotorer och kvarvarande artiklar vid preleminär 

respektive slutgiltlig inkludering. Följande sökordskombinationer användes:                     

violin AND viola AND motor control; violin AND motor control; violin AND disorders AND 

motor control; violin AND pain AND motor control; violin AND pain AND movement 

(MeSH); violin AND movement (MeSH) AND emg; violin AND movement (MeSH) AND 

electromyography (MeSH); violin AND movement (MeSH) AND msa; violin AND movement 

(MeSH) AND disorders; violin AND emg; violin AND motion analysis; violin AND movement 

analysis; violin AND kinematic analysis; violin AND 3D motion analysis; violin AND force; 

violin AND kinetic. 

Databas Antal träffar Preleminärt inkluderade Inkluderade 

Amed 2 1 1 

CINAHL 23 3 0 

PedRO 1 1 0 

PubMed 64  5 0 

Scopus 272 14 6 

SweMed 0 0 0 

Web of 

Science 

230 16 5 

Totalt: 592 40 12 

 

Inklusionskriterier:  

- Peer-reviewed granskade artklar publicerade på engelska eller svenska i vetenskapliga 

tidskrifter . 

-  Resultaten berörde violinister och/eller violaster  

- De besvär som figurerade i studierna var spelrelaterade och muskuloskeletala.   

- Mätning av kinematik under musicerande och resultaten berörde violinisten eller 

violastens kropp. 
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Exklusionskriterier:  

- Artiklar som enbart berörde andra musiker än violinister och violaster.  

- Artiklar som mätte enbart kraft eller muskelaktivitet. 

- Artiklar som berörde andra besvär än spelrelaterade muskuloskeletala.  

- Artiklar som berörde fokal dystoni. 

- Mätning av rörelse vid andra tester eller aktiviteter än vid musicerande.  

Den litteratur som slutligen bedömdes relevant lästes flertaliga gånger och analyserades vad 

gäller evidensstyrka och kvalitet. Till denna kvalitetsgranskning användes Critical Review 

Form for Quantitative Studies (CRF) (Law et al. 1998), se bilaga 1.   

 

Etiska överväganden  

Det är viktigt med objektivitet i skrivandet av uppsatsen så att alla studerade studier har 

samma förutsättningar. Inga slutsatser skall dras förrän artiklarna granskats och analyserats. 

Objektivitet är också av stor vikt för att undvika att förutfattade meningar angående resultat 

styr processen. Nyttan med denna studie är att få fram en bild av kinematiken hos violinister 

och violaster utan PRMD samt att eventuellt få en bild av skillnaden i kinematiken hos 

violinister/violaster med PRMD jämfört med musiker utan besvär. Riskerna som föreligger 

med denna litteraturstudie är små, då en noggrann analys av insamlat data kommer att göras 

och ingen information från enskilda individer riskerar att uppdagas. Inga ekonomiska eller 

liknande intressen finns hos författaren av denna uppsats.  



Resultat 

Tolv artiklar uppfyllde kriterierna för denna litteratursammanställning och presenteras i tabell 2. Samtliga studier undersökte musicerande 

violinister, två av studierna inkluderade även violaster (Sugawara, 1999; Turner-Stokes & Reid, 1999).  Endast två studier undersökte musiker 

med PRMD (Kihira, Ryu, Han, Rowen, 1995; Park, Kwon, Ha, Kim, Choi, Weon, 2012), varav endast den ena studien även hade en jämförande 

kontrollgrupp med musiker utan besvär (Park et al., 2012).  

Tabell 2 visar en översikt av de inkluderade studierna i denna uppsats. Samtliga mätningar utfördes under musicerande på violin eller viola. 

Syften och mätningar är i tabellen begränsade till rörelseanalys utefter syftet med denna uppsats. Eventuellt annat syfte och mätning i de 

inkluderade studierna, t.ex. muskelaktivitet presenteras därför inte i denna tabell. 

Författare Syfte Deltagare Mätningar Resultat Poäng 

enl 

CRF 

 

Baader, A.P. 

et al. 

(2004) 

 

Beskrivning av 

hur självständigt 

fingrarna på 

violinhanden rör 

sig, hur 

synkroniserade 

stråk- och 

violinhandens 

(fingrarnas) 

rörelser är. 

 

6 violinister med 

olika grad av 

skicklighet.  

 

Rörelseanalyssystem med video och 

infraröd känslighet (ELITE strobe 

camera, 2D, 100Hz) 

En följd av 21 toner som involverade 

alla 4 fingrar spelades i 4 olika 

hastigheter. 

Mätningar av stråkrörelser samt 

rörelser i fingrar på vänster hand 

(instrumenthanden).  

 

Självständiga och anticipatoriska rörelser i fingrarna på violinhanden hos 

alla personerna.  

Det genomsnittliga individuella tidsmellanrummet mellan instrumenthand 

(fingrarnas tryck eller lyft på/från strängarna) och riktningsbytet hos stråken 

var upp till ca 110 millisekunder (ms). Tempot (beats/minute) hade ingen 

signifikant påverkan på timingen.   

Tämligen stora variationer mellan personerna vad gäller genomsnittlig 

timing. Däremot hade alla personerna liten variation mellan sina olika 

försök. 

 

7/15 

 

Kazennikov & 

Wiesendanger 

 

Mäta 

synkronisering 

mellan 

 

10 violinister (6 

amatörer och 4 

 

Tredimensionellt rörelseanalyssystem 

(Vicon Motion System 460). 

 

Mycket precisa angulära stråkrörelser måste utföras samtidigt som 

stråkdraget för att ansätta rätt sträng vid strängbyte. 

 

7/15 



 13 

(2009) instrumenthand 

och stråkhand hos 

amatörer och 

professionella 

violinister.   

professionella) Två tonföljder spelades, en med och 

utan byte av handens position spelades 

på en sträng (10 noter), en utan byte av 

handens position men med byte av 

strängar (36 noter).  

Mätning av stråkrörelse och rörelse i 

fingrar på vänster hand 

(instrumenthanden).  

Det genomsnittliga tidsmellanrummet mellan instrumenthand (fingrarnas 

lyft eller tryck på/från strängen) och riktningsbytet hos stråken var upp till 

51 ms för tonföljder både med/utan byte av sträng och med/utan byte av 

handens position . Högsta genomsnittliga individuella tidsmellanrummet var 

97 ms.  

Inga signifikanta skillnader mellan amatörer och professionella. 

 

 

Kihira, M. et 

al. 

(1995) 

 

Mäta båda 

handleders 

rörelser, beskriva 

rörelseomfång och 

hitta vanliga 

ställningar i 

handleden. 

 

6 violinister (4 män, 

2 kvinnor)  

4 hade svaghet eller 

kramp i fingrar. 3 

hade smärta eller 

stramhet i nacken, 1 

hade smärta i höger 

handled och 1 hade 

smärta i ryggen. 

 

 

Elektrisk goniometer med dubbla 

axlar, mätte flexion/extension och 

ulnar/radialdeviation samtidigt.  

7 olika utdrag ur kompositioner 

spelades. Utdragen var olika 

avancerade. 

Mätningar i båda handlederna. 

 

 

Statistiskt signifikant mindre rörelse i vänster handled jämfört med höger 

handled i både flexion/extension och ulnar-/radialdeviation. Höger handled 

använde 67 % större rörelseomfång (ROM) i radial-/ulnardeviation och 53 

% större ROM i flexion/extension.  

 

8/15 

 

Konczak, J. et 

al. 

(2009) 

 

Undersöka hur 

violinister (vuxna 

och barn) lär sig 

att kontrollera 

stråkrörelser. 

Koordination 

mellan leder och 

precision av 

stråkrörelser. 

Jämföra nybörjare 

och experter.  

 

14 violinister utan 

symptom. 10 av 

dessa var barn (6 

flickor, 4 pojkar), 4 

vuxna (2 män, 2 

kvinnor). 

 

Tredimensionellt rörelseanalyssystem 

(Vicon Motus 3D optoelectronic 

motion capture system) 

Sången ”Twinkle, twinkle, little star” 

spelades. 

Mätningar av höger armbåge, axel 

(stråkarmen) samt stråkrörelse. 

 

Det använda rörelseomfånget i flexion/extension i höger axel minskade med 

fler övningstimmar. Experterna använde mindre ROM i flexion/extension i 

axeln.  

Variationen i stråkens vinkel minskade signifikant med hur många timmar 

man spelat genom livet. Mer kontrollerad rörelse hos experter. 

Positiv korrelation mellan axelns flexion/extension och variation i 

stråkvinkel. 

Armbågens rörelse förändrades inte med antalet speltimmar. Variationen var 

stor även hos experter.  

 

8/15 

 

Park, K. et al. 

 

Jämföra ytlig 

 

18 kvinnliga 

 

Tredimensionellt rörelseanalyssystem 

 

Signifikant större lateralflexion och rotation åt vänster hos smärtgruppen 
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(2012) elektromyografisk 

aktivitet (EMG) 

och nackrörelse 

samt 

rörelseomfång i 

nacken vid vila 

hos violinister 

med och utan 

nacksmärta. 

violinstudenter.       

9 med nacksmärta 

och 9 smärtfria. 

(CMS-HS, Zebris, 3D ultrasonic 

motion analysis system.) 

Ett stycke ur ”Kreutzer´s 42 Études (no 

2) spelades. 

Mätningar av nackens rörelse. 

jämfört med kontrollgruppen.  11/15 

 

Shan, G. & 

Visentin, P. 

(2003)  

 

Mäta ROM för 

alla frihetsgrader i 

axlar, armbågar 

och handleder, 

armbågshöjd, 

stråkens hastighet 

och jämföra spel 

på E-/G-strängen. 

 

 

11 violinister (5 

män, 6 kvinnor). 2 

av dessa var 

studenter, resten 

professionella 

heltidsmusiker. 

 

Tredimensionellt rörelseanalyssystem 

(VICON V8i motion capture system) 

En skala i G major i två oktaver 

spelades. 

Mätningar på axel, armbåge och 

handled på både höger arm 

(stråkarmen) och vänster arm 

(instrumenthanden).  

 

Vänster axel, armbåge och handled var nästan statisk vad gäller ROM. 

Vänster armbåge var nästan statisk vad gäller vertikal höjd.  

Armbågshöjd höger signifikant högre vid spel på G-strängen jämfört med E-

strängen . 

Signifikant större genomsnittliga vinklar i höger axel vad gäller flexion, 

abduktion och rotation vid spel på G-strängen jämfört med E-strängen.  

Dynamiska rörelser i höger arm (stråkarmen).  

 

8/15 

 

Shan, G. et al. 

(2007) 

 

Undersöka och 

sammanfatta 

rörelser och 

belastningar vid 

violinspelande 

med 

spiccatoteknik. 

 

11 professionella 

violinister (5 män, 6 

kvinnor) 

 

Tredimensionellt rörelseanalyssystem 

(VICON V8i motion capture system). 

En skala i G major i två oktaver 

spelades med spiccatoteknik. 

Mätningar på axel och armbåge på 

både höger arm (stråkarm) och vänster 

arm (instrumentarm).  

 

Vänster axel och armbåge nästan statiska vad gäller ROM. Vänster armbåge 

nästan statisk vad gäller vertikal höjd.  

Abduktion i vänster axel signifikant större vid spel på E-strängen jämfört 

med G-strängen. 

Armbågshöjd höger signifikant högre på G-strängen jämfört med E-

strängen. 

Signifikant större genomsnittliga vinklar i flexion, abduktion och rotation i 

höger axel vid spel på G-strängen jämfört med E-strängen.  

Dynamiska rörelser i höger arm (stråkarmen).  

 

9/15 

 

Sugawara, E.  

 

Beskriva typisk 

ROM i handleden 

 

18 musiker, av dessa 

3 violinister och 3 

 

Handske med dubbelaxlade sensorer 

mätte flexion/extension respektive 

 

Genomsnittliga rörelseutslag i handleden hos violinister och violaster 

underskred 15º i flexion, extension, radial- och ulnardeviation på både stråk- 

 

8/15 
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(1999) för musiker som ej 

upplevt sk. 

cumulative 

traumatic 

disorders. 

violaster, samtliga 

studenter. 

ulnar-/radialdeviation via dator. 

(WristSensor Gloves, Movement 

Analysis System, GreenLeaf Wrist 

System). 

Stycke eller skala som spelades 

framgick ej.  

Mätningar på höger och vänster 

handled. 

och instrumenthanden. 

 

 

Tulchinsky, E. 

& Riolo, L. 

(1994) 

 

Mäta ROM och 

armbågens 

vertikala 

förflyttning på 

höger sida 

(stråkarm).   

 

9 kvinnliga 

professionella 

violinister utan 

skador. 

 

Tvådimensionellt 

rörelseanalyssystem.(Peak 2D 

video/computer Motion Measurement 

System) 

En skala i E major i en oktav spelades. 

Mätningar på höger armbåge, vertikal 

förflyttning av höger axel, armbåge 

och hand.  

 

Genomsnittligt rörelseomfång i armbågen för att utföra en stråkcykel var 

60,8º. 

Ett signifikant samband mellan höger armbåges vertikala förflyttning och 

full stråkrörelse hittades. Istället för att använda rörelseomfång i armbågen i 

slutet av stråkdraget nedåt användes vertikal förflyttning av armbågen och 

därmed axelrörelse.   

Dynamisk rörelse i höger armbåge (instrumentarmen). 

 

8/15 

 

Turner-

Stokes, L. & 

Reid, K. 

(1999) 

 

Testa och utveckla 

ett protokoll för 

tredimensionell 

rörelseanalys av 

stråkarm, jämföra 

ROM mellan 

violinister, 

violaster och 

cellister.  

 

39 musiker varav 20 

violinister och 7 

violaster. Samtliga 

utan skador.  

 

Tredimensionellt rörelseanalyssystem 

(MacReflex 3-D motion analysis 

system).  

Tolv stråkcykler spelades på varje 

sträng. 

Mätningar på höger axel, armbåge och 

handled (stråkarmen). 

 

 

Ingen signifikant skillnad i rörelseutslag mellan violin och viola i axel, 

armbåge eller handled. 

Genomsnittlig vinkel i höger axel större på G-strängen jämfört med E-

strängen hos både violinister och violaster. Hos violinisterna minskade den 

genomsnittliga vinkeln successivt genom hela strängordningen med högst 

värde på G-strängen.  

Signifikant större ROM i armbågen, signifikant mindre elevation i axeln hos 

violinisterna jämfört med cellisterna. 

 

 

9/15 

 

Visentin, Shan 

 

Undersöka hur 

 

14 professionella 

 

Tredimensionellt rörelseanalyssystem 

 

Vänster axel, armbåge och handled nästan statisk vad gäller ROM. ROM 
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& Wasiak. 

(2008) 

rörelseanalys kan 

bidra till 

pedagogik vid 

musicerande. 

violinister (6 män, 8 

kvinnor).  

(Vicon V8i motion capture system). 

En skala i G major i två oktaver 

spelades. 

Mätningar på axel, armbåge och 

handled på både höger sida 

(stråkarmen) och vänster sida 

(instrumentarmen).  

inom 5º för alla leder och frihetsgrader. 

Större ROM på höger armbåge vid spel på G-strängen jämfört med E-

strängen. 

Dynamiska rörelser i höger arm (stråkarmen).  

7/15 

 

Yagisan, N. et 

al. 

(2009) 

 

Mäta individuella 

skillnader i 

armbågens och 

handens ROM, 

samt handens och 

armens vertikala 

lutning. 

 

9 manliga 

violinister. Samtliga 

musikstudenter.  

 

Analys av fotografier med en 

fotogrammetrisk metod med hjälp av 

markörer på vägg och på violinisternas 

kroppar. ( Pictran, Technet GmbH). 

Grundläggande spel på E, A och G-

strängen. 

Mätningar på höger armbåge och 

handled (stråkarmen).  

 

Högst uppmätta flexionen på höger armbåge.  

Större genomsnittlig maximal flexion på höger armbåge (stråkarm) på G-

strängen jämfört med A- och E-strängen. 

 

5/15 



Studiernas evidensvärde 

Granskningen av studiernas kvalitet resulterade i att den studie som hade högst poäng av 15 

möjliga enligt CRF uppnådde elva poäng (Park et al., 2012). Den studie som hade lägst poäng 

uppnådde fem poäng (Yagisan, Karabork, Goktepe, Karalezli, 2009). Tre studier uppnådde 

sju poäng (Baader, Kazennikov, Wiesendanger, 2004; Visentin, Shan, Wasiak, 2008; 

Kazennikov & Wiesendanger, 2009), fem studier uppnådde åtta poäng (Tulchinsky & Riolo, 

1994; Kihira et al., 1995; Sugawara, 1999; Shan & Visentin, 2003; Konczak, vander Velden, 

Jaeger, 2009) och två studier uppnådde nio poäng (Turner-Stokes & Reid, 1999; Shan 

Visentin, Woolridge, Wang, Conolly, 2007).  

Fingrarnas rörelser och synkronisering mellan violinhand och stråkhand 

Två studier undersökte fingrarnas rörelse och koordination mellan violinhand och stråkhand 

(Baader et al., 2004; Kazennikov & Wiesendanger, 2009). Baader och medarbetares studie 

visade att violinisterna uppvisar olika typer av rörelser i fingrarna när de ska trycka ner 

strängarna, snabba och långsamma. Snabba rörelser användes när ett finger självständigt 

trycker ner strängen för att skapa en ton. De långsammare rörelserna användes när två fingrar 

samarbetade genom anticipation och ett nytt finger tryckte då på strängen innan föregående 

finger hade lyft sig från samma sträng. Studien visade även att synkroniseringen mellan 

stråkarm och instrumenthand avvek upp till ca 110 ms (Baader et al., 2004). I Kazennikov och 

Wiesendangers senare studie avvek synkroniseringen upp till 97 ms. Den genomsnittliga 

avvikelsen var som högst 51 ms (Kazennikov & Wiesendanger, 2009).  

Handledernas rörelse 

Fem studier undersökte rörelse i höger och/eller vänster handled (Turner-Stokes & Reid, 

1999; Sugawara, 1999; Shan & Visentin, 2003; Visentin et al., 2008; Yagisan et al., 2009). 

För höger handled var den högst rapporterade genomsnittliga flexionen 46º (Yagisan et al., 

2009), extensionen 26º (Visentin et al., 2008), radialdeviationen 24º (Visentin et al., 2008), 

ulnardeviationen 16º (Visentin el al, 2008), pronationen ca 30º(Shan & Visentin, 2003). Ingen 

supination i höger handled rapporterades, den lägsta genomsnittliga pronationen som 

rapporterades var 2º (Visentin et al., 2008). På vänster handled var den högst rapporterade 

genomsnittliga flexionen 29º (Visentin et al., 2008), extensionen 6º (Sugawara, 1999), 

radialdeviationen 8º (Visentin et al., 2008) och ulnardeviationen 4º (Sugawara, 1999). Den 

högsta rapporterade genomsnittliga rotationen i vänster handled var 29º supination (Shan & 
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Visentin, 2003), den lägsta var 0º supination/pronation (Visentin et al., 2008). Två studier 

rapporterar att vänster handled är nästan statisk under musicerande (Shan & Visentin, 2003, 

Visentin et al., 2008). Använt genomsnittligt rörelseomfång (ROM) för samtliga frihetsgrader 

stannade inom 10º (Shan et al., 2003) och 5º (Visentin, et al., 2008) på vänster handled.  

Samtliga studier som studerade vänster handled visade på relativt små rörelser i vänster 

handled under musicerande jämfört med höger handled (Sugawara, 1999; Shan & Visentin, 

2003; Visentin, Shan, Wasiak, 2008).  

Sugawara rapporterade från sin studie att samtliga genomsnittliga rörelseutslag i flexion, 

extension, radial- och ulnardeviation underskrider 15º, både hos violinister och violaster på 

båda handlederna (Sugawara, 1999). I Turner-Stokes och Reids studie underskred de 

genomsnittliga maximala rörelseutslagen 15º på höger handled (Turner-Stokes & Reid, 1999). 

Några studier rapporterade högre rörelseutslag (Shan & Visentin, 2003; Visentin et al 2008; 

Yagisan et al. 2009). Shan och Visentin rapporterade genomsnittliga maximala rörelseutslag 

över 30º i höger handled vad gäller flexion (Shan & Visentin, 2003). Även Yagisan och 

medarbetare rapporterade en genomsnittlig maximal flexion i höger handled på G-strängen på 

över 30º (Yagisan et al., 2009).  

Armbågarnas rörelse 

Sex studier undersökte rörelse i höger och/eller vänster armbåge (Tulchinsky & Riolo, 1994; 

Turner-Stokes & Reid, 1999; Shan & Visentin, 2003; Shan et al., 2007; Konczak et al., 2009; 

Yagisan et al., 2009;). Den största genomsnittliga flexionen som uppmättes i höger armbåge 

var 157º ( Yagisan et al., 2009). Den minsta genomsnittliga flexionen som uppmättes i höger 

armbåge var 35,6º (Tulchinsky & Riolo, 1994). Den största genomsnittliga vinkeln som 

uppmättes i vänster armbåge var 108,7º och den minsta 100,3º (Shan et al., 2007).  Flexionen 

på vänster armbåge var i genomsnitt 101º och höll sig inom ett ROM på 5º (Shan & Visentin, 

2003). Shan och medarbetare fann liknande resultat i en senare studie, medelvärdet på 

flexionen i vänster armbåge var i denna studie mellan 100,3º och 108,7º. Denna studie visade 

också att den genomsnittliga flexionen i vänster armbåge var signifikant lägre vid högre 

frekvens av stråkdrag, högst vid medelhög frekvens och med ett värde mitt emellan på låg 

frekvens (Shan et al. 2007).   

Variationen i rörelseutslag för höger armbåge beroende på vilken sträng som spelas på 

rapporterades vara relativt liten i de studier där detta jämförs (Turner-Stokes & Reid, 1999; 

Shan & Visentin, 2003; Shan et al. 2007). Shan och medarbetare rapporterar dock en något 
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högre genomsnittlig maximal flexion vid spel på E-strängen, medan Shan & Visentin 

rapporterar att endast den genomsnittliga minimala flexionen påverkas av vilken sträng som 

spelas på, med en något mindre minimal flexion vid spel på G-strängen (Shan & Visentin, 

2003; Shan et al. 2007). Yagisan och medarbetare rapporterar en något högre genomsnittlig 

maximal flexion vid spel på G-strängen (Yagisan et al., 2009).  

Höger armbåge rörde sig mer vertikalt än vänster och både minsta och högsta armbågshöjd 

var signifikant högre på G-strängen jämfört med E-strängen (Shan & Visentin, 2003; Shan et 

al., 2007).  Det ROM som höger armbåge rörde sig i vertikalt var dock signifikant större på E-

strängen jämfört med G-strängen, 9,3 % jämfört med 6,9 % av kroppshöjden (Shan & 

Visentin, 2003; Visentin et al., 2008). Tre studier rapporterade att vänster armbåge hölls 

nästan statiskt i en genomsnittlig höjd av 68 % och 69,9 % av kroppshöjden (Shan & 

Visentin, 2003; Shan et al. 2007; Visentin et al., 2008).  

Axlarnas rörelse  

Fem studier undersökte rörelse i höger och/eller vänster axel (Turner-Stokes & Reid, 1999; 

Shan & Visentin, 2003; Shan et al, 2007; Visentin et al., 2008; Konczak et al, 2009). Den 

största uppmätta genomsnittliga vinkeln i flexion i höger axel var 87º, i abduktion 35º och i 

inåtrotation 80º (Shan & Visentin, 2003). De minsta uppmätta genomsnittliga vinklarna var i 

flexion 15º, abduktion 3º och inåtrotation 51º (Shan & Visentin, 2003). Tre studier 

rapporterade skillnad i rörelseutslag för höger axel beroende på vilken sträng som spelades på 

(Turner-Stokes & Reid, 1999; Shan & Visentin, 2003; Shan et al. 2007). Två av dessa 

rapporterade signifikant större vinklar i flexion, abduktion och rotation i höger axel vid spel 

på G-strängen jämfört med spel på E-strängen (Shan & Visentin 2003; Shan et al., 2007). 

Turner-Stokes och Reid, som mätte angulärt rörelseutslag utan att åtskilja flexion och 

abduktion fann även de en större genomsnittlig vinkel i axeln vid spel på G-strängen jämfört 

med E-strängen hos både violinister och violaster (Turner-Stokes & Reid, 1999). Konczak 

och medarbetare fann att violinister som räknas som experter med många musicerade timmar 

genom livet använde ett mindre ROM i flexion/extension i höger axel än violinister som 

musicerat betydligt färre timmar genom livet (Konczak et al., 2009).  

Vänster axel visade sig liksom vänster armbåge vara nästan statisk vad gäller använt ROM 

(Shan & Visentin 2003; Shan et al., 2007; Visentin et al., 2008). Shan och Visentin fann att 

vänster axel i genomsnitt var placerad i flexion 31º, abduktion 13º och utåtrotation 22º. De 

rapporterade också att ROM i vänster axelled varierade maximalt 5º. Denna studie hittade 
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inget signifikant samband mellan ROM i vänster axel och vilken sträng som man spelade på 

(Shan & Visentin, 2003). Shan och medarbetare fann en signifikant större abduktion i vänster 

axel vid spel på E-strängen jämfört med G-strängen (Shan et al., 2007).  

Rörelser hos violinister med PRMD 

Två studier undersökte rörelser hos violinister med PRMD (Kihira et al., 1995; Park et al., 

2012). Park och medarbetare studerade nackrörelser och fann att en grupp med violinister 

med smärta i nacken uppvisade en signifikant större genomsnittlig lateralflexion och rotation 

åt vänster jämfört med en kontrollgrupp utan smärta i nacken. Den genomsnittliga 

lateralflexionen åt vänster hos smärtgruppen var 5,8º jämfört med 1,4º hos kontrollgruppen. 

Den genomsnittliga rotationen åt vänster var 10,5º hos smärtgruppen jämfört med 4,9º hos 

kontrollgruppen. Studien redovisade även en mindre nackflexion hos smärtgruppen jämfört 

med kontrollgruppen, dock inte signifikant (Park et al., 2012). Kihira och medarbetare 

rapporterade genomsnittliga maximala utslag på vänster handled, flexion: 35,9º, extension: 

11,9º, radialdeviation: 12,3º och ulnardeviation 8,7º. Höger handled, flexion: 33,5º, extension 

40,2º, radialdeviation: 24,7º, ulnardeviation: 8,1º. Studien rapporterade en statistiskt 

signifikant mindre rörelse i vänster handled jämfört med höger handled i både 

flexion/extension och ulnar-/radialdeviation. Samma studie rapporterade att ROM för 

flexion/extension var 67 % större och ROM för ulnar-/radialdeviation var 53 % större i höger 

handled jämfört med vänster (Kihira et al. 1995).  

Skillnad mellan violin och viola 

Två studier studerade musicerande på viola och i båda dessa studerades både violin och viola. 

Ingen av dessa studier rapporterade dock någon statistiskt signifikant skillnad i rörelsemönster 

mellan violinister och violaster (Sugawara, 1999; Turner-Stokes & Reid, 1999).  
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva rörelsemönster hos violinister och 

violaster utan PRMD samt eventuella avvikelser i rörelsemönster hos violinister och violaster 

med PRMD. Tolv studier inkluderades i granskningen och evidensvärdet hos dessa var fem 

poäng enligt CRF hos den studie med lägst evidensvärde och elva poäng hos den studie med 

högst evidensvärde. Övriga studier hade ett evidensvärde på mellan sju och nio poäng enligt 

CRF. Granskningen av studierna visar att violinister och violaster uppvisar ett asymmetriskt 

rörelsemönster med armarna lyfta ur neutralläge enligt den anatomiska grundställningen 

under hela musicerandet. Vänster arm (instrumentarmen) är nästan statisk jämfört med höger 

arm (stråkarmen), där rörelsemönstret är mer dynamiskt. I höger axel är vinklarna större vid 

spel på G-strängen jämfört med E-strängen. Resultaten från studierna visar även på 

precisionsrika rörelser i både vänster och höger hand. Vidare visar granskningen att det 

förekommer avvikelser i nackens rörelsemönster hos violinister med PRMD.  

Metoddiskussion 

Arbetet följde Fribergs modell för litteraturöversikt för att få en bild av den kunskap som 

finns angående rörelsemönster vid musicerande på violin eller viola (Friberg, 2012). 

Sökstrategin i denna litteraturöversikt var brett inriktad och grundligt utförd. Sammanlagt sju 

databaser för vetenskaplig litteratur söktes igenom, det var dock främst i två databaser som 

materialet till denna litteraturöversikt hittades, Scopus och Web of Science. Även sökorden 

var brett inriktade då många sökord och flera sökordkombinationer användes. Sökord som 

electromyography och force användes eftersom dessa angränsar till rörelseanalys. Meningen 

med denna sökstrategi var att fånga in så mycket relevant information som möjligt. Enligt 

Friberg kan man förutom den sökprocess som utförs i databaser även göra en manuell 

sökning. Detta beskriver han bland annat som att söka fysisk litteratur (Friberg, 2012). Denna 

typ av sökning tillämpades inte till denna uppsats. En annan typ av manuell sökning som kan 

tillämpas vid en litteraturöversikt är att söka igenom referenslistor hos den litteratur man 

funnit (Friberg, 2012). Att söka igenom referenslistor tillämpades inte systematiskt, men i 

samband med att de inkluderade artiklarna lästes igenom kontrollerades i viss mån även 

referenslistorna hos dessa. Några potentiellt relevanta titlar uppkom då, men fick exkluderas 

eftersom de antingen var konferenspresentationer eller inte matchade inklusionskriterierna. En 
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systematisk sökning av referenslistor hade inte omöjligtvis kunnat ge ytterligare någon artikel 

som kunde inkluderas i litteraturöversikten, vilket kan ses som en brist i sökstrategin.  

För att granska kvaliteten på den inkluderade litteraturen användes Critical Review Form for 

Quantitative Studies (CRF) (Law et al. 1998). Detta var det granskningsverktyg som 

bedömdes som mest adekvat till de inkluderade studierna. Samtliga studier var 

tvärsnittsstudier. Flera olika granskningsverktyg undersöktes för att användas till 

granskningen, däribland flera av SBU´s mallar för granskning av kvalitet (SBU, 2013). Då 

ingen av dessa var riktade till att granska tvärsnittsstudier valdes istället CRF. Denna innehöll 

dock en interventionsdel som kunde ge tre poäng som inte kunde tillämpas i någon av de 

inkluderade studierna. Detta innebar att studierna i denna litteraturöversikt hade möjlighet att 

maximalt uppnå tolv poäng enligt CRF. Författaren granskade själv materialet till 

litteraturöversikten och därför granskades artiklarna av endast en person, vilket kan innebära 

en begränsning i denna studies kvalitetsgranskning. Om flera personer granskat artiklarna 

hade detta kunnat ge mer tyngd åt granskningen av artiklarnas kvalitet.  

Samtliga studier var tvärsnittsstudier, vilket innebär en begränsad evidensstyrka hos studierna 

eftersom mätningarna gjordes vid ett enda tillfälle. Studierna bestod dessutom av ganska små 

urval, 39 personer i det största urvalet, vilket gör att det är större risk att slumpen avgjort 

resultaten eftersom resultat från större urval anses mer pålitliga (Carter, Lubinsky, Domholdt, 

2011). Studierna fick ändå utgöra grunden till denna uppsats då inga studier med högre 

evidensvärde finns att tillgå inom detta område.  

Resultatdiskussion 

När man betraktar en violinist eller violast vid musicerande kan man tydligt se att en 

asymmetri förekommer mellan höger och vänster övre extremitet. Studierna som granskats i 

denna uppsats förmedlar dock en tydligare och mer konkret bild av detta asymmetriska 

rörelsemönster eftersom mätningar av vinklar i de olika lederna har utförts. Endast fyra 

studier mätte rörelseutslag i vänster arm (Sugawara, 1999; Shan & Visentin, 2003; Shan et al., 

2007; Visentin et al., 2008), medan åtta studier mätte rörelseutslag i höger arm (Tulchinski & 

Riolo, 1995; Turner-Stokes & Reid, 1999; Sugawara 1999; Shan & Visentin, 2003; Shan et al, 

2007; Visentin et al., 2008; Konczak et al., 2009; Yagisan et al., 2009). Enligt studiernas 

resultat befann sig vänster axel i en ständig utåtrotation medan höger axel befann sig i en 

ständig inåtrotation vid musicerande. Ett liknande mönster kan dessutom ses i underarmen, 

där höger underarm befinner sig i en ständig pronation, medan vänster underarm befinner sig i 
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supination ned till 0º. Vid en studie som utfördes för att jämföra asymmetriska mönster i 

hållningen mellan violinister och personer som inte var musiker upptäcktes att violinisterna i 

större grad hade asymmetrisk hållning, i detta fall när de inte musicerade. Asymmetrierna 

bestod bland annat av deviation i kotpelaren och asymmetri mellan skulderbladens position. 

Dessutom upptäcktes att violinisterna hade en avvikande kurvatur i kotpelaren jämfört med 

icke-musiker, beståendes av en minskad lumbal lordos och en ökad thorakal kyfos (Barczyk-

Pawelec, Sipko, Demczuk-Wlodarczyk, Boczar, 2012). Dessa resultat visar att violinisternas 

och violasternas asymmetriska hållning under musicerande kan påverka deras hållning även 

utanför musicerandet. Kanske kan förändringar i hållning, men även hög förekomst av PRMD 

hos musiker till viss del ha att göra med fysisk inaktivitet vid sidan om musicerandet. Enligt 

en studie från 2013 var det en alarmerande låg procent av unga musiker (10-18 år) som 

utförde fysisk aktivitet i linje med de rekommendationer som fanns, vilka föreskrev minst 30 

minuter måttlig fysisk aktivitet per dag (Nawrocka, Mynarski, Grabara, Powerska-Didkowska, 

Borek, 2013). Då fysisk aktivitet har god påverkan både på hållning och muskeluthållighet 

kan en ökad fysisk aktivitet hos musiker eventuellt påverka både förekomsten av PRMD och 

den avvikande hållning som finns hos violinister samt bemöta de fysiska krav som 

förekommer vid musicerande. Fysioterapeuter har en viktig uppgift i att förespråka fysisk 

aktivitet hos musiker och som närmast ovanstående studie föreslår, utbilda musiker i fördelar 

med fysisk aktivitet (Nawrocka et al., 2013).   

Studierna som granskats i denna uppsats visar att både höger och vänster axel befinner sig 

utanför neutralposition enligt den anatomiska grundställningen under hela musicerandet. Båda 

armarna är lyfta ur neutralställning under musicerande. Flera studier rapporterar dessutom att 

rörelseutslag i höger axel är större vid spel på G-strängen jämfört med E-strängen (Turner-

Stokes & Reid, 1999; Shan & Visentin, 2003; Shan et al. 2007). Rörelseutslagen i abduktion 

och flexion understiger 90º vilket visar att rörelser ovan axelhöjd inte förekommer, något som 

bör undvikas enligt Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2012). Den intramuskulära 

belastningen i infraspinatus och supraspinatus har visat sig vara som högst vid 90º elevation 

av överarmen (Palmerud, Forsman, Sporrong, Herberts, Kadefors, 2000). En studie visar dock 

på rörelseutslag över 90º i flexion i höger axel (Visentin et al, 2008). Detta resultat ifrågasätts 

dock av författaren till denna uppsats då resultatet, som stod i en tabell, troligtvis är felaktigt 

då det inte stämmer överrens med övrig text i artikeln. Nyman och medarbetare fann i sin 

studie att musiker som musicerar med lyfta armar, däribland violinister och violaster, har en 

högre förekomst av smärta i nacke och axel/skuldra än musiker som musicerar med sänkta 

armar (Nyman, Wiktorin, Mulder, Johansson, 2007). Troliga orsaker till detta kan vara att 
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violinisterna under hela musicerandet använder muskulatur i axel, skuldra och nacke för att 

hålla upp och utföra rörelser i armarna. Detta innebär ett långvarigt muskelarbete med 

liknande använd kraft och position, vilket utan pauser kan leda till uttröttning av och 

inadekvat belastning på muskler och omgivande strukturer (Toomingas, 2008). En studie som 

undersökte hur mycket kraft violinister använde för att hålla fast violinen mellan haka och 

nyckelben visade att kraften varierade mellan 15 och 35 Newton under enklare musikstycken 

(Obata & Kinoshita, 2012), vilket även kan innebära en långvarig, om inte statisk 

muskelaktivitet i nackmuskulatur för att stabilisera instrumentet. För att undvika långvarig 

och eventuell statisk muskelaktivitet kan det vara viktigt att integrera vilopauser i 

musicerandet. Detta kan vara svårt vid framträdande, till exempel konserter, men fullt möjligt 

vid övning. Att ta pauser under musicerande föreslogs i en studie vara en bra preventiv åtgärd 

eftersom dessa kan motarbeta PRMD (Zaza & Farewell, 1997).   

Flera av studierna visar att i vänster arm (instrumentarmen) förekommer en nästan statisk 

hållning, eftersom axelleden såväl som armbågsleden och handleden visat sig använda ett 

ytterst litet ROM under musicerandet (Shan & Visentin, 2003; Shan et al. 2007; Visentin et al. 

2008). Vad gäller vänster handled så visade studien av Sugawara på större ROM i vänster 

handled och enligt dessa resultat var inte vänster handled statisk vad gäller ROM (Sugawara, 

1999).  Ytterligare en studie visade att vänster handled inte var statisk. Samtliga testpersoner i 

denna studie hade dock någon form av besvär i rygg, nacke eller övre extremitet varför 

resultaten utefter syftet med denna studie inte kan beskriva rörelsemönster hos 

violinister/violaster utan PRMD (Kihira et al 1995). Vänster axel och armbåge visade sig 

emellertid som nämnts ovan vara statiska vad gäller ROM. Eftersom vänsterarmen hålls lyft 

under musicerandet krävs muskelkraft från muskler i axel, skuldra och nacke. Rörelsen i 

vänster axel och armbåge är mycket liten och muskelaktiviteten riskerar att då bli statisk. 

Enligt en studie som mätte muskelaktivitet i trapezius hos violinister med elektromyografisk 

utrustning utsattes denna muskel på instrumentsidan för ett statiskt muskelarbete under 

musicerande. Dessutom var perioderna där ingen eller mycket lite muskelaktivitet användes 

under musicerandet fåtaliga (Fjellman-Wiklund, Grip, Karlsson, Sundelin, 2003). Detta tyder 

på att violinisterna och violasterna utför ett statiskt muskelarbete som är nästan konstant i 

vänster övre extremitet. Det är dock svårt att dra några slutsatser om huruvida 

instrumentarmens rörelsemönster är statiskt eller inte. Detta beror dels på att de tre studier 

som påvisade detta utfördes av samma personer och dels att de musikstycken som spelades 

vid samtliga mätningar var enkla skalor. Visserligen spelades skalorna med två olika tekniker 
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i studierna vilket möjligtvis ger en viss bredd i resultaten, men de skalor som spelades kan 

inte representera violinisternas och violasternas hela musicerande. I handleden visas prov på 

en ej statisk rörelse i ett par av ovanstående studier där en av dessa använt sig av olika 

musikstycken, både enkla och avancerade (Kihira et al., 1995). Resultaten i denna studie 

kunde dock som sagt inte jämföras med övriga studier på grund av förekomst av 

muskuloskeletala besvär. Ytterligare studier på axel och armbåge med mer avancerade 

musikstycken kan ge en bättre bild av vänster axel och armbåges rörelsemönster.  

Flera studier visade prov på de finmotoriska, precisionsrika och synkroniserade rörelser som 

krävs av en violinist vid musicerande (Baader et al., 2004; Kazennikov & Wiesendanger, 

2008). Ytterligare ett par studier visade att axelrörelsen har en viktig inverkan på stråkrörelse 

och kontroll av stråkrörelse (Tulchinsky & Riolo, 1995; Konczak et al. 2009). Detta är ett 

intressant resultat eftersom man kanske intuitivt tänker sig att armbågsrörelse och 

handledsrörelse främst inverkar på kontrollen av stråkrörelser. Tidigare studier har visat att 

personer med smärta i nacke och övre extremitet har sämre precision och proprioception vid 

rörelser med handen jämfört med personer utan smärta (Sandlund et al., 2008: Huysmans et 

al., 2010). Om detta är fallet kan violinisternas musicerande påverkas i stor grad av smärta i 

nacke och övre extremitet eftersom musicerandet kräver precisa vinklar i stråken gentemot 

instrumentet och små, finmotoriska rörelser på greppbrädan. En studie har visat att violinister 

med symptom som smärta och spänningar möjligen kan ha en större utsatthet för försämrad 

funktion mellan sensorisk information och motorik. Studiens slutsats är dock att fler studier 

behövs för att kunna fastställa detta (Daenen, Roussel, Cras, Nijs, 2010). En annan studie 

visade sensoriska men inte motoriska avvikelser hos violinister och violaster med nacksmärta 

jämfört med violinister och violaster utan nacksmärta (Steinmetz & Jull, 2013). Ingen av 

dessa två studier utförde emellertid sina tester under musicerande. Studierna som granskats i 

denna uppsats visar en liten bild av de finmotoriska rörelser som förekommer vid 

musicerande på violin och viola men fler studier behöver göras för att ge en bättre bild av 

detta. Den inverkan som rörelser i axelleden visat sig ha på kontroll av stråkrörelser visar att 

proximal smärta kan påverka stråkkontrollen. Fler studier behöver göras för att utreda 

huruvida smärta kan påverka den motoriska kontrollen vid musicerande på violin och viola.      

Vad gäller studier som analyserade rörelse hos violinister/violaster med PRMD hittades 

endast två stycken som kunde inkluderas (Kihira et al, 1995; Park et al., 2012), varav den ena 

studiens syfte var att mäta rörlighet generellt hos violinister, inte specifikt hos violinister med 

PRMD. De muskuloskeletala besvär som förekom hos violinisterna i denna studie var av olika 
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typ och i olika anatomiska områden på kroppen (Kihira et al., 1995), varför ingen generell 

slutsats om specifika PRMD kan dras. I studien av Park och medarbetare analyserades rörelse 

i nacken vid nacksmärta, och de förändrade nackrörelser som redovisas i denna studie tyder 

på avvikelser i rörelsemönstret vid PRMD. Förutom rörelse studerades även muskelaktivitet 

och resultaten visade att violinister med PRMD hade högre muskelaktivitet i 

nackmuskulaturen jämfört med violinister utan PRMD (Park et al., 2012). Detta resultat 

motsägs dock av en annan studie som också studerat muskelaktivitet och jämfört violinister 

med och utan PRMD. Denna visar att violinisterna med PRMD hade lägre muskelaktivitet i 

trapezius jämfört med violinisterna utan PRMD (Berque & Gray, 2002). En fallstudie som 

studerade en violinists rörelser vid nack- och skuldersmärta fann att violinisten roterade sin 

violin mer utåt än vad som är normal teknik vid musicerande (Steinmetz, Seidel, Niemer, 

2008). Denna studie redovisar dock inte några jämförelsevärden och inkluderar endast en 

person varför det är svår att dra några generella slutsatser av resultatet.  

Det knappa antal studier som hittades som analyserar rörelse hos violinister med PRMD visar 

på ett stort behov av ytterligare studier om detta för att kunna ge ett utförligt svar på frågan 

om det förekommer avvikelser i rörelsemönstret vid musicerande hos violinister med PRMD, 

jämfört med violinister utan PRMD.  

Konklusion 

Violinister och violaster uppvisar enligt de granskade studierna ett asymmetriskt 

rörelsemönster mellan höger och vänster övre extremitet vid musicerande. Båda armarna är 

från axelleden lyfta ur neutralt läge enligt den anatomiska grundställningen under hela 

musicerandet. Vänster axel och armbåge har ett relativt statiskt rörelsemönster jämfört med 

höger sida där rörelserna är mer dynamiska. Rörelsemönstret i höger axel är beroende av 

vilken sträng som spelas på med störst vinklar vid spel på G-strängen. Långvarigt spelande 

med dessa rörelser kan utgöra risk för PRMD. Violinister och violaster uppvisar dessutom 

koordinerade rörelser med stor precision i både instrumenthanden och stråkhanden. 

Violinister med nacksmärta uppvisar ett avvikande rörelsemönster i nacken vid musicerande. 

Fler studier behövs emellertid angående rörelsemönster vid PRMD och framtida studier bör 

undersöka rörelser i de övre extremiteterna hos musicerande violinister och violaster med 

PRMD för att utreda om det förekommer förändringar i rörelsemönster även i dessa 

anatomiska områden.   
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Majoriteten av studierna som granskats i denna litteraturöversikt har ett medelhögt 

evidensvärde och begränsningar finns på grund av studiernas design, små urval och avsaknad 

av mer komplicerade musikstycken. Trots detta ger denna litteraturöversikt viktig kunskap 

angående violinister och violasters rörelsemönster under musicerande. Framtida studier bör 

utföra mätningar på större antal deltagare och använda sig av mer komplicerade musikstycken 

för att ytterligare bygga på kunskapen om violinister och violasters rörelsemönster under 

musicerande.  
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Bilaga 1 

Critical Review Form – Quantitative Studies 

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & Westmorland, M. 

McMaster University 

- Adapted Word Version Used with Permission – 

 

The EB Group would like to thank Dr. Craig Scanlan, University of Medicine and Dentistry 

of NJ, for providing this Word version of the quantitative review form. 

 

Instructions: Use tab or arrow keys to move between fields, mouse or spacebar to check/uncheck 

boxes.  

 

CITATION Provide the full citation for this article in APA format: 

      

 

STUDY PURPOSE 

 

Was the purpose 

stated clearly? 

 

 Yes 

 No 

 

Outline the purpose of the study. How does the study apply to your 

research question? 

      

LITERATURE 

 

Was relevant background 

literature reviewed? 

 Yes 

 No 

 

Describe the justification of the need for this study: 

      

DESIGN 

 

Describe the study design. Was the design appropriate for the study 

question? (e.g., for knowledge level about this issue, outcomes, ethical 

issues, etc.): 

http://www.fhs.mcmaster.ca/rehab/ebp/
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 Randomized (RCT) 

 cohort 

 single case design 

 before and after 

 case-control 

 cross-sectional 

 case study 

 

      

 

Specify any biases that may have been operating and the direction of their 

influence on the results: 

      

 

SAMPLE 

 

N = 

Was the sample 

described in detail? 

 Yes 

 No 

 

Was sample size 

justified? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 

Sampling (who; characteristics; how many; how was sampling done?) If 

more than one group, was there similarity between the groups?: 

      

 

Describe ethics procedures. Was informed consent obtained?: 
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OUTCOMES 

 

Were the outcome 

measures reliable? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Were the outcome 

measures valid? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Specify the frequency of outcome measurement (i.e., pre, post, follow-

up): 

      

 

Outcome areas:  

      

 

List measures used.: 

      

 

INTERVENTION 

 

Intervention was 

described in detail? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Contamination was 

avoided? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

Cointervention was 

avoided? 

Provide a short description of the intervention (focus, who delivered it, 

how often, setting). Could the intervention be replicated in practice? 
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 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

RESULTS 

 

Results were reported in 

terms of statistical 

significance? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 Not addressed 

 

Were the analysis 

method(s) appropriate? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

What were the results? Were they statistically significant (i.e., p < 0.05)? 

If not statistically significant, was study big enough to show an important 

difference if it should occur? If there were multiple outcomes, was that 

taken into account for the statistical analysis? 

      

 

Clinical importance was 

reported? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

What was the clinical importance of the results? Were differences 

between groups clinically meaningful? (if applicable) 

      

 

Drop-outs were reported? 

 Yes 

 No 

 

Did any participants drop out from the study? Why? (Were reasons given 

and were drop-outs handled appropriately?) 

      

 

CONCLUSIONS AND What did the study conclude? What are the implications of these results 
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IMPLICATIONS 

 

Conclusions were 

appropriate given study 

methods and results 

 Yes 

 No 

 

for practice? What were the main limitations or biases in the study? 

      

 

 

 

 


