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Sammanfattning 

Problemställning: Muskuloskeletala besvär hos professionella pianister (Playing-related 
musculoskeletal disorders - PRMDs) är ett vanligt förekommande problem och besvären är oftast 
smärtsamma, långvariga och funktionsnedsättande. Pianister drabbas i hög grad av skador i övre 
extremiteterna. Tidigare studier efterfrågar en gemensam konsensus med tydliga definitioner över 
de riskfaktorer som ingår i PRMDs hos pianister. Det rekommenderas valida och reliabla 
mätinstrument samt prospektiva studier för att säkerställa prevalensen.  

Syfte: Syftet var att konstruera ett frågeformulär på engelska för användning att kunna identifiera 
prevalensen av PRMDs och dess frisk- respektive riskfaktorer hos professionella pianister i Sverige, 
Nederländerna och Grekland.  
Metod: För att säkerställa att alla relevanta riskområden skulle inkluderas i frågeformuläret 
genomfördes intervjuer med tre experter inom området och intervjuerna analyserades sedan med 
innehållsanalys. I nästa steg konstruerades ett frågeformulär på engelska och frågorna som skapades 
baserades dels på intervjudata och dels på information litteraturstudier. Frågor och områden 
hämtades från validerade och tidigare kända frågeformulär och nya konstruerades. Frågeformuläret 
pilottestades sedan på fyra respondenter och modifieringar genomfördes.  
Resultat: Tio områden identifierades utifrån innehållsanalysen. Resultatet överrensstämde med 
tidigare studier när det gällde flertalet riskområden. Tre områden Prevention, Arbetsmarknad - 
Ekonomi och No pain No gain kunde delvis och under olika benämningar återfinnas i den tidigare 
litteraturen. Mästare – Lärling och Organisation var helt nya. Fem områden som tidigare nämnts 
var Övningsrutin, Psykosocialt, Kroppskännedom, Diagnos och Kroppskonstitution-könsskillnader-
ärftlighet. Frågor som utformades själva av författarna angående de nya områdena gav inte några 
större synpunkter vid pilottestning. 
Slutsats: Nytillkomna och tidigare nämnda frisk- och riskfaktorer för bestämning av PRMDs och 
dess besvärsprevalens gällande professionella pianister finns nu utvecklade i ett frågeformulär på 
engelska där helhetsperspektivet betonas djupare än tidigare. Fortsatt utveckling kvarstår och de 
ingående frisk- och riskfaktorerna bör undersökas närmare. 
 
Sökord: Arbetsrelaterade besvär, Organisation, Pianister, PRMDs, Riskfaktorer, Smärta 



Abstract 

Presentation and aim: Playing-related musculoskeletal disorders (PRMDs) are well known 
problems among instrumentalists and is the cause of pain and dysfunction. Professional pianists 
often suffer from injury in the upper extremities. Previous studies recommend a consensus 
regarding risk factors associated with PRMDs in pianists. Prospective studies with valid and 
reliable instruments are suggested in order to examine the prevalence. 
Aim: In order to identify health- respective risk factors and prevalence among pianists in Greece, 
Netherlands and Sweden, the aim with this master thesis was to design a questionnaire in English. 
Method: To make it possible to include all relevant areas in the questionnaire the authors made 
interviews with experts in the field. The interviews were analysed with content analysis. The 
questions in the questionnaire were based on data from literature studies and from the interviews. 
Also by retrieving valid and reliable well known questionnaires, new questions where developed by 
the authors themselves. Eventually the questionnaire was validated in a pilotstudy.  
Result: The result from the content analysis corresponded with previous studies regarding most of 
the problem areas. Three areas Prevention, Labour market - Economy and No pain No gain were in 
some aspect corresponding with the literature. Two areas were completely new 
Master – Apprentice and Organisation. Five areas where previously identified Practice routine, 
Psycho social, Body awareness, Diagnosis and Heredity – Body constitution – Sex differences. 
Other questions made by the authors where not commented in the pilot test.  
Conclusion:  A questionnaire for identification of health and risk factors in PRMDs and for 
determination of prevalence in professional pianists with a deeper multidimensional perspective 
was designed. Further development is needed and the health and risk factors should be more 
extensively examined.   
 
Keywords: Musculoskeletal disorders, No pain No gain, Organisation, Pianists, PRMDs, Risk 
 factors 
 



Acknowledgement 

Vi vill tacka vår handledare Wim Grooten för den hjälp och kunskap Du bidragit med till denna 
magisteruppsats i Ergonomi och MTO. Vi är oerhört tacksamma för allt Ditt stöd och konstruktiv 
feedback Du kontinuerligt erhållit oss under denna process. Vi vill även passa på att tacka Alla 
entusiasmerande yrkes- och fenomenkunniga deltagare som medverkat i intervjuer och i 
pilottestning. Er medverkan har bidragit till intressanta data och diskussioner, vilket varit av stor 
vikt för vårt examensarbete.  

 
Anna-Lena Åkerstrand och Annika Pettersson, juni 2010. 
 



Innehållsförteckning 
 
1 BAKGRUND....................................................................................................................................1
2 BETYDELSEN AV MAGISTERUPPSATSEN ...............................................................................2
3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................2

3.1 Syfte ...........................................................................................................................................2
3.2 Frågeställning.............................................................................................................................2

4 TEORETISKT RAMVERK..............................................................................................................3
4.1 Arbetsrelaterade besvär �– definitioner och begrepp...................................................................3
4.2 Belastningsbesvär bland musiker...............................................................................................3
4.3 Belastningsbesvär bland pianister..............................................................................................4

5 PREVALENS ....................................................................................................................................4
5.1 Prevalens �– EU och Sverige.......................................................................................................4
5.2 Prevalens �– musiker ...................................................................................................................4
5.3 Prevalens �– pianister ..................................................................................................................5

6 ARBETSFÖRMÅGA .......................................................................................................................5
6.1 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ................................................5
6.2 Arbetsförmåga............................................................................................................................6
6.3 Bedömning av arbetsförmåga ....................................................................................................6

7 ARBETSRELATERADE FAKTORER............................................................................................6
7.1 Fysiska faktorer..........................................................................................................................7

7.1.1 Belastning ...........................................................................................................................7
7.1.2 Belastningens variation.......................................................................................................7
7.1.3 Statiskt muskelarbete ..........................................................................................................7
7.1.4 Förklaringsmodeller till smärta orsakad av statiskt muskelarbete ......................................8
7.1.5 Ensidigt upprepat arbete, starkt styrt eller bundet arbete....................................................8
7.1.6 Precisionsarbete ..................................................................................................................8
7.1.7 Arbetsställningar .................................................................................................................9
7.1.8 Övning...............................................................................................................................10
7.1.9 Arbetstid och arbetsplats ................................................................................................... 11
7.1.10 Belysning ........................................................................................................................ 11
7.1.11 Ljudnivåer ....................................................................................................................... 11
7.1.12 Kunskaper, färdigheter och information .........................................................................12

7.2 Psykosociala faktorer ...............................................................................................................12
7.2.1 Krav- kontrollmodellen.....................................................................................................13
7.2.2 Coping...............................................................................................................................14
7.2.3 Känsla av sammanhang (KASAM)...................................................................................14
7.2.4 No Pain, No Gain ..............................................................................................................14
7.2.5 Psykisk belastning i relation till muskelaktivitet ..............................................................15

7.3 Övriga arbetsrelaterade faktorer...............................................................................................15
7.3.1 Arbetsmarknad, ekonomi och sjukskrivning.....................................................................15
7.3.2 Interaktioner som påverkar arbetsrelaterade besvär och arbetsförmåga...........................17

8 ARBETSFYSIOLOGI OCH FYSISK AKTIVITET ......................................................................18
8.1 Arbetsfysiologi .........................................................................................................................18

8.1.1 Muskelns uppbyggnad ......................................................................................................18
8.2 Muskelceller.............................................................................................................................18

8.2.1 Motorisk enhet ..................................................................................................................18
8.2.2 Muskler i arbete ................................................................................................................19

8.3 Fysisk aktivitet .........................................................................................................................19
8.3.1 Hälsofrämjande fysisk aktivitet ........................................................................................19
8.3.2 Aktivitet.............................................................................................................................19
8.3.3 Dosering av konditionsträning..........................................................................................20



 

8.3.4 Dosering av styrketräning .................................................................................................21
8.3.5 Fysisk aktivitet bland musiker och pianister.....................................................................21

9 PIANISTSPECIFIKA RISK- RESPEKTIVE FRISKFAKTORER ENLIGT TIDIGARE 
FORSKNING.....................................................................................................................................21

9.1 Litteratursökning......................................................................................................................21
9.1.1 Sökstrategi och granskning ...............................................................................................21
9.1.2 Resultat av litteratursökning .............................................................................................21

10 METOD ........................................................................................................................................23
10.1 Avgränsningar ........................................................................................................................24

10.1.1 Avgränsningar metod I  �– Intervjuer ...............................................................................24
10.1.2 Avgränsningar metod II - Frågeformulär ........................................................................24

10.2 Metod I �– Intervju ..................................................................................................................24
10.2.1 Urval................................................................................................................................25
10.2.2 Telefonintervju som metod .............................................................................................25
10.2.3 Etiska överväganden .......................................................................................................25
10.2.4 Intervjuförberedelse ........................................................................................................26
10.2.5 Genomförande.................................................................................................................26
10.2.6 Dataanalys.......................................................................................................................26
10.2.7 Genomförande av innehållsanalys ..................................................................................27

11 RESULTAT METOD I - INTERVJUER.......................................................................................27
11.1 Delresultat intervjuer..............................................................................................................28

11.1.1 Arbetsmarknad- ekonomi ................................................................................................28
11.1.2 Mästare-lärlingstradition .................................................................................................28
11.1.3 Övningsrutin....................................................................................................................29
11.1.4 No Pain �– No Gain ..........................................................................................................29
11.1.5 Psykosocialt.....................................................................................................................29
11.1.6 Kroppskännedom ............................................................................................................30
11.1.7 Diagnos ...........................................................................................................................30
11.1.8 Kroppskonstitution, könsskillnader och ärftlighet ..........................................................30
11.1.9 Organisation ....................................................................................................................30
11.1.10 Prevention .....................................................................................................................31

12 DISKUSSION METOD I - INTERVJUER ..................................................................................31
12.1 Resultatdiskussion metod I - Intervjuer .................................................................................31
12.2 Metoddiskussion metod I - Intervjuer....................................................................................33

13 METOD II - FRÅGEFORMULÄR ..............................................................................................34
13.1 Frågeformulär som metod......................................................................................................34

13.1.1 Allmänna synpunkter gällande utseende av frågeformulär.............................................35
13.1.2 Allmänna synpunkter på hur frågor i frågeformulär bör ställas......................................35
13.1.3 Design av frågeformulär .................................................................................................36
13.1.4 Granskade frågeformulär ................................................................................................36
13.1.5 Områden som belyses utifrån litteratursökning samt resultat av metod I.......................37
13.1.6 Exempel på design av frågor till frågeformulär ..............................................................37

13.2 Beskrivning av pilottestning ..................................................................................................39
13.2.1 Pilottestning �– en participativ metod ..............................................................................39
13.2.2 Urval till pilottestning av frågeformulär .........................................................................39
13.2.3 Bortfall pilottestning .......................................................................................................40
13.2.4 Etiska överväganden vid pilottestning ............................................................................40
13.2.5 Förberedelse av pilottestning ..........................................................................................40
13.2.6 Genomförande av pilottestning.......................................................................................40

14 RESULTAT METOD II - FRÅGEFORMULÄR..........................................................................41
14.1 Resultat - Innan pilottestning .................................................................................................41
14.2 Resultat - efter pilottestning...................................................................................................42



 

14.2.1 Generella förändringar ....................................................................................................42
14.2.2 Specifika förändring........................................................................................................43

15. DISKUSSION METOD II �– FRÅGEFORMULÄR....................................................................44
15.1 Resultatdiskussion - Frågeformulär .......................................................................................44
15.2 Metoddiskussion - Formulär ..................................................................................................45

16 VIDARE FORSKNING................................................................................................................47
17 SLUTSATS/KONKLUSION........................................................................................................48
18 REFERENSER..............................................................................................................................49



 

FÖRTECKNING TABELLER 

Tabell I. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder 
och kategorier av varje riskområde.................................................................................................... 28 
Tabell II. Beskrivning av resultat (frågeformulärsutformning) från metod II innan pilottestning..... 41 
Tabell III. Resultat efter pilottestning ................................................................................................ 43 
 

FÖRTECKNING FIGURER 

Figur I. Tolkning av interaktioner mellan komponenterna i ICF (Socialstyrelsen 2003) .................... 5 
Figur II. Arbetsområden för armar. Beskrivs i centimeter (AFS 1998:1) .......................................... 10 
Figur III. Modifierad figur över krav- kontrollmodellen kompletterad med stöd vilken 
visualiserar höga krav i kombination med låg kontroll och lågt socialt stöd på arbetsplatsen. 
Kombinationen har ansetts påverka stressnivåerna negativt för arbetstagaren. 
Modellen står för låga krav i kombination med hög kontroll och mycket socialt stöd på 
arbetsplatsen. Denna kombination har ansetts påverka stressnivåerna 
positivt för arbetstagaren (Karasek och Theorell 1990)..................................................................... 13 
Figur IV. Intrinsic och extrinsic faktorer för PRMDs (Zaza 1993).................................................... 17 
Figur V. Interaktion mellan faktorer som alla påverkar arbetsrelaterade besvär. 
Arbetsrelaterade besvär påverkas av individuella faktorer såsom coping etcetera, 
vilket i sin tur avgör individens arbetsförmåga. Modifierad figur enligt Bongers et al  
(Bongers et al. 2002).......................................................................................................................... 17 
Figur VI. En muskel i genomskärning (Lännergren et al. 2007........................................................ .18 
Figur VII. Aktivitetspyramiden. Principen är att de aktiviteter som ligger lägre 
ner i pyramiden utförs oftare och med lägre intensitet än de aktiviteter som ligger högre upp. 
Bedömning av aktivitet sker utifrån individuella faktorer, såsom behov, intresse, 
tidigare fysisk aktivitetsgrad, hälsotillstånd etcetera (Jansson och Anderssen 2008)........................ 20 
Figur VIII. Kategorisering av faktorer från litteratursökningens resultat .......................................... 22 
Figur IX. Schematisk illustration över den systematiska processen från 
problemområde till färdigt frågeformulär .......................................................................................... 23 
 
FÖRTECKNING BILAGOR 

Bilaga I. Intervjuguide. 
Bilaga II. Frågeformulär �”Playing related musculoskeletal disorders in professional pianists �– A 
questionnaire for determination of the prevalence and identification of risk factors�”. 
Bilaga III. Informerat samtycke.  
 
 
 
 



1 

1 BAKGRUND 
Spelrelaterade muskuloskeletala besvär benämns i engelsk litteratur som Playing-related 
musculoskeletal disorders och förkortas PRMDs. Denna förkortning kommer vidare att användas i 
detta dokument. Definitionen av PRMDs beskrivs enligt Zaza et al (1998) om individen kan svara 
JA på följande fråga:  
 
”Do you have pain, weakness, lack of control, numbness, tingling, or other symptoms that interfere 
with your ability to play your instrument at the level you are accustomed to?”. 
  
PRMDs är ett idag välkänt problem hos instrumentalister (Bragge et al. 2006). Framförallt är det 
musiker som utövar musik på piano, gitarr och stränginstrument som löper en större risk för att 
drabbas (Zaza och Farewell 1997). Flertalet studier rapporterar om tydliga indikationer, att pianister 
i hög grad lider av PRMDs (Bragge et al. 2006; Bruno et al. 2008; Revak 1988). Exempelvis har det 
visat sig att musiker som spelar piano på högskolenivå, i stor grad har besvär från övre extremitet 
(Rozmaryn 1993) samt att keyboardister framförallt har högersidiga, men även bilaterala besvär 
från distal övre extremitet (Bragge et al. 2006). Andra vanliga skador i rörelseapparaten som uppstår 
till följd av överträning och kan leda till PRMDs är exempelvis tendiniter och nervkompressioner 
och det är dessutom vanligt att PRMDs orsakar långvariga funktionsnedsättningar (Bruno et al. 
2008). 
 
Den fysiska belastningen som föreligger hos professionella pianister och pianostuderande på hög 
nivå är jämförbar med den hos elitidrottare, vilket innebär ökade risker för muskuloskeletala skador 
(Bragge et al. 2006). Musikerstudier kräver en avancerad nivå av övning där bland annat snabbhet 
och noggrannhet är avgörande för prestationen. Detta kan möjligtvis vara en av många orsaker till 
den höga förekomsten av PRMDs hos pianiststudenter (Bruno et al. 2008). Förekomsten av PRMDs 
hos pianister kan liknas vid muskuloskeletala skador hos andra yrkesgrupper (Bruno et al. 2008).  
 
I en reviewartikel från 2006 presenteras en mycket varierad prevalens för PRMDs hos pianister, 
alltifrån 26-93 procent (Bragge et al. 2006). Kvaliteten på dessa studier är också skiftande. Att 
siffrorna från de olika studierna är så pass skiftande kan förklaras genom metodologiska 
begränsningar och bias, exempelvis genom att studierna angriper problemet på olika sätt, såsom att 
de är gjorda på olika urval (exempelvis professionella pianister, amatörer, barn och ungdomar samt 
män och kvinnor), hur länge individen spelat, hur frekvent de övar, innehållet av pauser eller 
durationen över passen är också mycket varierande. Flertalet av studierna har heller inte fokuserat 
på enbart pianister, utan är gjorda på större grupper, såsom ensembler och orkestrar, vilket medför 
att antalet deltagare som spelar piano endast utgjort en liten procentdel, vilket i sin tur gör det svårt 
att bekräfta och dra vetenskapliga slutsatser av resultaten (Bragge et al. 2006). 
 
I litteraturen ses många olika begrepp kring definitioner, riskfaktorer och mätinstrument användas 
och olika författare använder dem på olika sätt. Många författare hänvisar till Zazas tabell (Zaza 
1993), där riskfaktorer delats upp i inre faktorer (intrinsic) och yttre faktorer (extrinsic). De inre 
faktorerna innefattar exempelvis olika fysiska dimensioner och de yttre faktorerna omfattar bland 
annat den fysiska miljön, ergonomisk utbildning, antal spelade år, frekvens, duration och antal 
pauser etcetera (Zaza 1993). 
 
I dagsläget presenteras det alltså motstridiga resultat i litteraturen, vilket gör det svårt att dra några 
generella slutsatser. Därför efterfrågas det nu tydliga definitioner över dessa riskfaktorer associerade 
med PRMDs hos pianister och att mätinstrument som används är valida och reliabla (Bragge et al. 
2006). Mätinstrumenten bör användas på större urval än tidigare och dessa bör även följas upp i 
prospektiva studier för att säkerställa prevalensen. En studie (Zaza et al. 1998) beskriver:  
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”Även om PRMDs inte är livshotande, så är det ett problem i sig och ger förödande konsekvenser 
för musikern, både psykologiskt, känslomässigt, socialt och ekonomiskt”.  
 
Vidare forskning krävs i ämnet och valida och reliabla mätinstrument bör användas för att vi skall 
kunna förstå och angripa problemet på ett bättre vetenskapligt sätt. 
 

2 BETYDELSEN AV MAGISTERUPPSATSEN 
Betydelsen av detta arbete ger en mer övergripande helhetssyn kring problemområdet i jämförelse 
med tidigare studier. Författarna till detta arbete har valt att lyfta fram olika angreppssätt för att nå 
problemet på ett djupare sätt än tidigare studier gjort, exempelvis genom att lyfta fram 
organisatoriska, ekonomiska, psykosociala och övningsspecifika faktorer etcetera. Då 
frågeformuläret utvecklats på engelska ökar tillgängligheten för vidare forskning inom området. 
Frågeformuläret kan då användas internationellt på en större population för att påvisa kulturella- 
och nationella skillnader gällande besvärsförekomst och frisk- respektive riskfaktorer för PRMDs 
hos professionella pianister. Möjligheter ges då att fastställa prevalensen gällande fenomenet och 
utveckling av preventionsprogram. 
 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

3.1 Syfte 
Studien syftar till att utforma ett frågeformulär på engelska som kan användas för att kunna 
identifiera prevalensen av PRMDs och dess risk- respektive friskfaktorer hos professionella 
pianister i Sverige, Nederländerna och Grekland. 
 

3.2 Frågeställning 
- Vilka specifika och relevanta områden skall frågeformuläret innefatta för att passa yrkeskategorin 
professionella pianister? 
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4 TEORETISKT RAMVERK 

4.1 Arbetsrelaterade besvär – definitioner och begrepp 
Belastningsbesvär är den mest vanligt förekommande av yrkesrelaterade besvär inom EU, besvär 
kan förekomma inom alla yrken och är en orsak till långa sjukskrivningar. Belastningsbesvären kan 
i längden orsaka ökade kostnader för företag och samhälle (EU 2010). Europeisk forskning har på 
senare tid visat att kostnaderna för ohälsa och arbetsrelaterade belastningsbesvär i exempelvis rygg, 
nacke och övre extremiteter kommer att öka i framtiden. Smärta/skador i rygg samt besvär i övre 
extremiteter är mest vanligt men även de nedre extremiteterna kan bli drabbade. Vissa yrken och 
arbetsuppgifter som innehåller repetitivt arbete, lyft och bristande kroppshållning kan orsaka 
belastningsbesvär. Behandling och rehabilitering är ofta inte tillräckliga, speciellt för de som har 
långvariga besvär vilket i värsta fall kan orsaka permanent funktionsnedsättning och slutligen deras 
arbetsförmåga (EU 2010). 
 
Enligt världshälsoorganisationens, på engelska World Health Organization vilket förkortas till 
WHO, definition orsakas arbetsrelaterade besvär av olika faktorer. I arbetsrelaterade besvär ingår 
alla muskuloskeletala besvär som direkt orsakas av arbetet, förvärras eller tidigarelägger besvär som 
kan ha annan bakgrund (EU 2010). Besvären kan då minska arbetskapaciteten (WHO 1985; 
Toomingas et al. 2008). Arbetet kan förhindra eller försena läkning och rehabilitering av en skada 
(Toomingas et al. 2008). Muskuloskeletala besvär avser hälsoproblem i rörelseapparaten, såsom i 
muskler, senor, skelettet, leder, nerver och blodkärl (EU 2010). 
 
Inom Europeiska unionen (EU) förekommer benämningen Work- related musculoskeletal disorders 
(MSD) som ett samlingsnamn för arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen (EU 2007; EU 2010).  
   
Det förekommer olika definitioner och akronymer av arbetsrelaterade besvär i EU:s medlemsländer 
och de har olika diagnostiska kriterier (EU 2010). Arbetsmiljöverkets författningssamling definierar 
belastningsbesvär till ”arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen�” (AFS 1998:1). I engelskspråkig 
litteratur återfinns benämningar till Work-Related Musculoskeletal disorders, såsom WRMD, 
WMSD och MSD (Hagberg et al. 1995; Salas et al. 2005; EU 2010). Det förekommer andra 
belastningsbesvär som ofta nämns som arbetsrelaterade, exempelvis Cumulative Trauma Disorders-
CTD (Hägg et al 2008), Work-related Upper Limb Disorders-WRULD (Hagberg et al. 1995; Salas 
et al. 2005), Repetitive Strain Injury- RSI (Hagberg et al. 1995; Salas et al.), Occupational overuse 
syndrome �– OOS(Salas et al. 2005) och Occupational Cervico Brachial Disorders- OCD (Hagberg 
et al. 1995).  
 
De vanligast förekommande arbetsrelaterade besvären är seninflammationer, främst i handled, 
underarm, armbåge och skuldra samt smärta och funktionsnedsättning, främst i nacke och skuldra, 
nervinklämningar i underarm och i handled (EU 2010).  
 

4.2 Belastningsbesvär bland musiker  
Det är många musiker som har besvär från ryggen, leder, muskler och hörselorganen (Thiringer et 
al. 2003). Musikers arbetsrelaterade belastningsbesvär förekommer främst i nacke, övre 
extremiteter, skuldror och i ländrygg (Rozmaryn 1993; Wahlström Edling och Fjellman Wiklund 
2009; Hagberg et al. 2005), där vanligt förekommande besvär är tendiniter och nervkompressioner 
(Bruno 2008). En gemensam konsensus saknas i litteraturen av ingående riskfaktorer gällande 
PRMDs (Bragge 2006), exempelvis beskrivs detta till Overuse syndrome (Fry et al. 1998; Herry et 
al. 2005), Playing related injury (Guptill och Golem 2006) i litteraturen.  
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4.3 Belastningsbesvär bland pianister 
Pianister har ofta arbetsrelaterade besvär från övre extremitet (Rozmaryn 1993), exempelvis i 
bröstrygg, nacke och armar (Bruno et al 2008), keyboardister drabbas mer av högersidiga besvär i 
distal övre extremitet (Bragge et al 2006). Smärta är vanligt förekommande vid spelning hos 
pianolärare och pianostuderande (Yoshimura et al 2008; Bruno et al 2008). 
 

5 PREVALENS 

5.1 Prevalens – EU och Sverige 
Inom EU rapporterar 35,4 procent av den arbetande befolkningen att deras hälsa påverkas på grund 
av arbetet, hela 24,7 procent rapporterar värk i ryggen, 22,8 procent muskulära smärtor och 45,5 
procent rapporterar att de arbetar i smärtsamma eller uttröttande positioner. Över en fjärdedel, 26,6 
procent av männen och 22,3 procent av kvinnorna inom EU lider av ryggvärk och de som lider av 
muskelsmärta är 24,3 procent (EU 2010). 
 
Enligt arbetsmiljöverket rapporterades under samma tidsperiod att 27,8 procent ryggvärk och 38,2 
procent muskelsmärta (EU 2010) men den senaste rapporten från arbetsmiljöverket rapporterar en 
nedgång av arbetsrelaterade besvär med någon procent sedan 2003 (Arbetsmiljöverket 2008). 

Vid den senaste undersökningen i Sverige angav 21 procent att de hade arbetsrelaterade besvär, 23,8 
procent av kvinnorna respektive 19,3 procent av männen (Arbetsmiljöverket 2008). Undersökning 
av arbetsorsakade besvär görs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) i samband med SCB:s 
Arbetskraftsundersökning (AKU) på uppdrag av arbetsmiljöverket som bär ansvaret för den 
officiella statistiken (Arbetsmiljöverket 2008). På grund av inkonsistensen av faktorer som mäts i de 
olika undersökningarna saknas det variabler (standardiserade) som direkt kan jämföras. 

5.2 Prevalens – musiker 
Förekomsten av PRMDs är liknande andra arbetsrelaterade besvär i yrken som utför repetitiva 
uppgifter. En studie redovisar att 82 procent av orkestermusiker hade medicinska problem och 76 
procent av dem rapporterade att det påverkade deras spelning. Av oboeister hade 72 procent 
muskuloskeletala besvär och 80 procent av fagottisterna. En annan studie uppvisade en förekomst 
av muskuloskeletala symtom på 78 procent hos orkestermusiker. I en rapport från Yrkes-och 
miljömedicin uppvisades en förekomst på 38 procent av hörselbesvär och på 24 procent tinnitus hos 
musikhögskolestuderande (Fjellman Wiklund 2006). Officiell statistik gällande förekomst av 
arbetsrelaterade besvär är knapphändig. Inom EU nämns besvär i hörselorganen (EU 2010).  
 
Officiell data på nationell nivå för musiker är oklar då de grupperas i olika branscher vilka i sin tur 
delas in i näringsgrenar. Musiker saknar en egen näringsgren men ingår bland annat i 
redovisningsgruppen �”Personliga och kulturella tjänster�”, R90, Kultur, nöje och fritid. 
Musikutbildning ingår i �”Utbildning�” (P85 Utbildning). Andelen musiker var inte specificerad i 
någon av grupperna. Musiker kan möjligtvis återfinnas inom andra grupper enligt författarna (SCB 
2007, SCB 2010). 
 
Inom gruppen �”Utbildning�” uppgav 18,7 procent av männen och 26,1 procent av kvinnorna 
arbetsrelaterade besvär och i gruppen �”Personliga och kulturella tjänster 19,7 procent respektive 
22,8 procent (Arbetsmiljöverket 2008). Undersökning av arbetsorsakade besvär görs årligen av 
Statistiska Centralbyrån (SCB) i samband med SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) på uppdrag 
av arbetsmiljöverket som bär ansvaret för den officiella statistiken. Yrkesindelningen indelas efter 
Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK). Näringsgrensindelning bestäms efter det enskilda 
företagets huvudverksamhet. 
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5.3 Prevalens – pianister 
Forskning av förekomst av PRMDs har visat på skilda resultat 26 till 93 procent vilket tidigare 
beskrivits i bakgrunden (Bragge et al 2006). En studie gällande PRMDs hos pianolärare redovisade 
att 91 procent hade smärta när de spelade och att fler än 90 procent rapporterade muskuloskeletala 
problem inom ett eller flera områden (Yoshimura E et al. 2008). En annan studie gav liknande 
resultat hos yngre och äldre studenter, där 64,6 procent av pianostudenterna uppgav att de 
accepterade smärta vid spelning vilket forskarna benämnde till �”No Pain, No Gain�” (Bruno et al 
2008). Förekomsten av PRMDs var 38,4 procent och drygt 90 procent rapporterade en låg eller 
lägre grad av besvär, framförallt de äldre studenterna (Bruno et al. 2008). 
 

6 ARBETSFÖRMÅGA 

6.1 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa  
Världshälsoorganisationens har utvecklat ett klassifikationssystem �”International classification of 
functioning, disability and health- ICF�” (Socialstyrelsen 2003; WHO 2001) vilket klassificerar hur 
individer påverkas av en skada och de symtom den ger. Förutom skadan kan individen förlora 
funktion, begränsas genom att den inte kan utföra vissa uppgifter eller handlingar, eller att 
begränsas i att kunna delta i sociala sammanhang och på så sätt resultera i ohälsa (Socialstyrelsen 
2003). Med hjälp av ICF kan en individs funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa beskrivas 
utifrån en biopsykosocial modell. International Classification of Diseases (ICD-10) klassificerar 
sjukdomar och hälsotillstånd (Socialstyrelsen 2010). Individer med samma sjukdomstillstånd kan ha 
olika grader av funktionstillstånd och individer med samma funktionstillstånd kan ha olika 
sjukdom/hälsa vilket innebär att ICD-10 och ICF kompletterar varandra (Socialstyrelsen 2003). 

 
Figur I. Tolkning av interaktioner mellan komponenterna i ICF (Socialstyrelsen 2003). 
 
ICF består av två delar, funktionstillstånd och funktionshinder är den första delen, och den består av 
a) kroppsfunktioner respektive strukturer och b) aktiviteter och delaktighet. Kroppsfunktioner är de 
fysiologiska och psykologiska komponenterna och strukturer är de anatomiska komponenterna. 
Aktivitet definieras som utförande av en uppgift eller handling och delaktighet som �”involvering i en 
livssituation�”. Funktion utgör den positiva delen och funktionshinder den negativa. Den andra delen 
är kontextuella faktorer som beskriver hur miljö och personliga egenskaper kan påverka 
funktionstillstånd och funktionshinder. Den består av a) omgivningsfaktorer som innebär den 
fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen som individer lever och verkar i, och b) personliga 
faktorer (Socialstyrelsen 2003). Se figur II ovan angående aktuell tolkning av interaktioner i ICF-
processen. 
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Ett syfte med ICF är exempelvis att “ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och 
hälsorelaterade tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer“(Socialstyrelsen 2003). ICF 
har många användningsområden, exempelvis inom forskning och statistik och används som ett 
kliniskt verktyg för att exempelvis bedöma behov, rehabilitering och arbetsbedömningar 
(Socialstyrelsen 2003). 
 

6.2 Arbetsförmåga 
Det saknas en operationell definition av begreppet arbetsförmåga och dessutom saknas 
gemensamma riktlinjer och verktyg för arbetsförmågebedömning (Toomingas et al. 2008). Orsaken 
är förmodligen att det inom forskningen har använts olika termer för att beskriva begreppet. En 
definition lyder följande”When human resources are related to work, the outcome is called work" 
(Ludvigsson et al. 2006). Definitionen översattes fritt av författarna till "När mänskliga resurser 
används i arbete, kallas det för arbete". Med mänskliga resurser avses: Hälsa, utbildning, 
kompetens, attityder, värderingar, motivation och funktionella kapaciteter. Med arbete avses: 
fysiska-, mentala- och sociala krav samt arbetsmiljö (Ludvigsson et al. 2006 ). En annan definition 
som är vanligt förekommande lyder "Förmågan att förvärvsarbeta" (Toomingas et al. 2008). 
 
I Statens offentliga utredning om arbetsförmåga SOU 2008:66, uppmärksammas i slutsatsen vikten 
av att klargöra individers funktionstillstånd och hur detta är relaterat till arbetsförmågan. 
Försäkringskassan föreslås genom uppdrag att utveckla och utvärdera verktyg via vetenskapliga 
studier och användas vid bedömning av rätt till sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning (SOU 
2008). 
 

6.3 Bedömning av arbetsförmåga 
Bedömning av arbetsförmåga utförs när arbetstagare drabbats av funktionsnedsättning. Vid en 
bedömning om en person ska beviljas sjukpenning krävs att personen har en skada eller sjukdom, 
och att det i sig ger en nedsättning i arbetsförmågan . Det resulterar att bedömningen av 
arbetsförmågan blir avgörande. Bedömning av arbetsförmåga utförs av läkare, handläggare från 
försäkringskassan och den enskilde. Vid bedömning av arbetsförmågenedsättning och hälsorelaterad 
funktionsförmåga kan ICF användas (Ludvigsson et al 2006). 
  
Försäkringskassan i Sverige uppskattar rätten till sjukersättning med den så kallade 
sjustegsmodellen där individens arbetsförmåga bestäms i sju steg. Bedömningen görs ”I första hand 
i relation till det egna arbetet och därefter till på arbetsmarknaden normalt förekommande 
arbeten” (Ludvigsson et al. 2006). 
  
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU 2003) beskriver sjukpenningen följande 
”Sjukpenningförsäkringen är en inkomstbortfallsförsäkring med syfte att ge ekonomisk trygghet om 
arbetsförmågan sätts ner pga sjukdom eller skada." 
 
Rörelseorganens sjukdomar har i flera decennier varit den dominerande gruppen bakom 
långtidssjukskrivning som varat mer än 90 dagar och förtidspensionering. Samma grupp med 
sjukskrivning i 15 dagar eller längre upptog 37 procent (14,2 miljarder) av den totala 
sjukpenningkostnaden år 2001 (SBU 2003).  
 
 

7 ARBETSRELATERADE FAKTORER 
Innan en individ utför en arbetsuppgift sker medvetna och omedvetna processer som resulterar i en 
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strategi för hur uppgiften ska utföras. Strategin omfattar både de mentala och fysiska faktorer, vilka 
ingår i arbetsuppgiften. Exempel rörelser, muskelkraft och mentala processer. Arbetsuppgifter 
existerar och måste utföras oberoende vem som genomför dem (Toomingas et al. 2008). Detta kan 
exempelvis vara pianoundervisningen på kulturskolan, då behövs pianolärare, vilka i sig kan ha 
olika fysiska och mentala förutsättningar.  
 
Arbetsteknik är individens sätt att överföra arbetets krav utifrån sina individuella förutsättningar. En 
god arbetsteknik är viktig för en hög produktivitet samtidigt som den fysiska och mentala 
belastningen är fördelaktig för kroppen (Toomingas et al. 2008). En bristande arbetsteknik kan ge 
minskad arbetsförmåga vilket kan medföra hög exponering i relation till den individuella förmågan.  
 

7.1 Fysiska faktorer 

7.1.1 Belastning 
Den fysiska belastningen på kroppen kan vara olika i omfattning och i lokalisation. 
Vid helkroppsbelastning engageras stora delar av kroppens muskulatur och följaktligen även den 
cirkulatoriska kapaciteten, exempelvis vid arbetsuppgifter inom räddningstjänsten. Belastning som 
sker i avgränsade delar av kroppen benämns som lokal belastning, vanligtvis i de övre 
extremiteterna. Lokal belastning kan innebära att enstaka strukturer belastas högt och oftast ställer 
det inte något större krav på den cirkulatoriska kapaciteten, de flesta manuella yrkesarbeten har 
arbetsuppgifter som består av lokal belastning. Fysiska belastningar kan ge skador i kroppens 
vävnader och organ. Hårt fysiskt arbete innebär en hög total belastning och skador kan då ske i 
cirkulationsapparaten samt lokalt såsom i muskler och leder. Skador orsakade av lokala belastningar 
återfinns inom sitt verkningsområde som exempelvis "musarm". Brist på belastning benämns som 
underbelastning, vilket kan minska kroppens fysiska prestationsförmåga och mekaniska hållfasthet 
(Hägg et al. 2008). 
 

7.1.2 Belastningens variation 
Belastningens amplitud (intensitet/storlek) har genom åren minskats med dels olika hjälpmedel och 
dels genom minskad tyngd på verktyg och material. Arbetsuppgifter består idag till stor del av 
långvariga låga belastningar där duration (tiden, varaktigheten) och frekvens (hur ofta), därmed 
belastningens variation, avgör hur snabbt trötthet och smärta i det muskuloskeletala systemet 
uppstår. Vanligt förekommande är att den som drabbats av besvär inte förstår sambandet till den 
skadliga exponeringen eftersom belastningen haft en låg amplitud (Hägg et al. 2008).  
 
Trötthet och smärta kan ofta ge långvariga besvär och sjukdomar och därför måste arbeten innehålla 
belastningsvariation såsom omväxlande lätta och tunga belastningar med anpassad frekvens och 
längd på pauser. Muskler bör nå en total avslappning innan belastning återigen påbörjas (Hägg et al. 
2008). 
 

7.1.3 Statiskt muskelarbete 
Vid dynamiskt muskelarbete sker en förkortning (koncentriskt) eller en förlängning (excentriskt) av 
muskeln. Vid statiskt arbete utvecklar muskeln kraft utan längdförändring (isometriskt) vilket ger 
svårigheter att urskilja om arbete sker. En konstant kraftutveckling (isotoniskt) kan ofta ses i 
samband med isometriskt arbete (Toomingas 2008). I detta examensarbete kommer �“statiskt 
muskelarbete�“ att definieras enligt traditionell ergonomisk litteratur och inte med en strikt 
fysiologiskt definition. Det innebär att långvariga och lågintensiva (låg kraftutveckling) 
muskelarbeten som sker utan pauser kommer att betecknas som �“statiskt muskelarbete�“. Det 
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innebär ett långvarigt muskelarbete som är isometriskt och isotonisk och att små variationer av kraft 
och position är tillåtna. Ur ett ergonomiskt perspektiv betonas att frånvaro av muskelvila och 
återhämtning anses sannolikt vara skulden till flertalet av de besvär som kan uppstå vid långvarigt 
muskelarbete. Långvarigt statiskt muskelarbete utan pauser kan ge ofördelaktiga belastningar även 
på muskelfästen, senor, bindväv och leder (Toomingas 2008) och bör undvikas (AFS 1998:1).   
 

7.1.4 Förklaringsmodeller till smärta orsakad av statiskt muskelarbete  
Det finns inte en modell som kan beskriva varför långvariga lågintensiva belastningsnivåer är 
skadliga utan det kan vara en kombination av flera då de beskriver olika steg och processer. En 
vanlig modell som refereras till är den så kallade �”Askungehypotesen�“ (Hägg et al. 2008; 
Toomingas 2008). Andra modeller som nämns är bland annat försämrad blodcirkulation och 
förändrad kemisk miljö som smärtorsak (Toomingas 2008). Modellen baseras genom en teori om 
hur kraftregleringen sker i en tvärstrimmig muskel. Detta sker genom en rekrytering av ett lämpligt 
antal motoriska enheter (ME) och i en bestämd ordning (Hägg et al. 2008). Vid en kraftuppbyggnad 
rekryteras först ME med typ I muskelceller och om mer styrka behövs rekryteras ME med mer 
kraftfulla muskelceller, såsom typ II muskelceller etcetera. När kraften avvecklas kopplas ME av i 
omvänd ordning vilket innebär att typ I muskelcellerna är aktiverade under längst tid, därav namnet 
�”Askungehypotesen�”. Studier har visat att vissa muskelceller blir skadade under statiskt arbete och 
att dessa muskelceller ingår i så kallade �”askungeenheter�“. Regelbunden total avslappning måste 
uppnås för att avlasta askungefibrerna enligt Askungehypotesen (Toomingas 2008). 
 

7.1.5 Ensidigt upprepat arbete, starkt styrt eller bundet arbete 
Arbetsmiljöverket har även generella riktlinjer angående ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet 
arbete (AFS 1998:1): 
 
“Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte 
förekommer. Om särskilda omständigheter kräver att en arbetstagare utför sådant arbete skall 
riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska 
belastningar förebyggas genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som 
ökar variationen i arbetet”. 
 
Arbetsmiljöverket beskriver ensidigt upprepat arbete till följande (AFS 1998:1): 
 
"Kännetecknande för ensidigt upprepat arbete är att man utför en eller några få arbetsuppgifter, 
med liknande arbetsrörelser som upprepas om och om igen under en väsentlig del av arbetsdagen. 
Tiden från det att ett moment och till dess att samma moment återkommer (arbetscykeltiden) är 
mycket kort. Ofta utgörs arbetsuppgiften en liten begränsad del av ett helt arbetsflöde. Dessutom 
utförs det ofta i ett högt tempo”. 
 
Författarna vill lyfta fram att dessa arbetsförhållanden är vanliga i professionella pianisters vardag.  
 

7.1.6 Precisionsarbete 
Vid precisionsarbete där öga- och hand koordinationen är avgörande, exempelvis vid pianospelning, 
sker en komplex samordning av muskler och sinnen (synen, balansen, leder och muskelspolar). Om 
koordinationen mellan öga och hand störs kan det ge en sämre prestation (Toomingas 2008; Fry et 
al. 1998) samt andra symtom som huvudvärk, yrsel, spända och värkande muskler i skuldror och 
nacke. Precisionskrävande arbete ställer således högre krav på ledstabilitet än arbeten med lägre 
krav (Toomingas 2008). Detta lyfts exempelvis fram i tillämpningen av �”Manuell hantering och 
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annan kraftutövning�” (AFS 1998:1):   
 
"I en del sammanhang är det graden av precision i hanteringen snarare än kraven på kraftutövning 
i sig som är den mest riskabla faktorn". 
 
Författarna betonar att stabilisering vid precisionsarbete är mycket viktigt vid yrkesutövande som 
professionell pianist, då de konstant utför arbete med händerna.  
 

7.1.7 Arbetsställningar 
När en kroppsrörelse sker behövs det krafter som stabiliserar leden. Ju fler riktningar en ledrörelse 
kan ske i, desto större behov finns att stabilisera leden så att den avsedda rörelsen kan utföras. 
Stabiliseringen sker genom ett samarbete av samverkande (agonister) och motverkande muskulatur 
(antagonister). Stabilisering är särskilt viktigt vid precisionsarbete som oftast utförs med händerna. 
Handens rörelser sker via skulder-, armbågs-, hand- och fingerleder, vilka har var för sig olika 
frihetsgrader (rörelser) och tillsammans ger möjlighet till oräkneliga rörelseriktningar (Toomingas 
2008). Enligt författarna kan exempelvis pianospelning nämnas där fingrarna bestämmer 
anslagskraften på tangenterna. För detta ändamål krävs en stabilisering på alla nivåer där agonister 
och antagonister samverkar från nacke till underarm (Toomingas 2008). Kappmuskeln stabiliserar 
skulderblad och arm och har i studier visat att arbeten på låga statiska nivåer ger sjukliga 
förändringar hos individer med smärta och även i vissa fall hos smärtfria (Hägg et al. 2008).  
 
Det finns inga specifika direktiv för musikers arbetsställningar. Arbetsmiljöverket har dock 
generella riktlinjer gällande arbetsställningar och arbetsrörelser (AFS 1998:1):  
 
”Arbetsgivaren skall så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och arbetsplatser så 
att arbetstagarna kan använda för kroppen gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser”. 
 
Vad gäller en pianists arbetsställning finns det inte heller några generella riktlinjer. Hur bör 
pianostolen vara utformad? Om en jämförelse görs till ett sittande kontorsarbete framför datorskärm 
finns det generella anvisningar, nämligen (AFS 1998:5): 
 
”Arbetsstolen skall vara stadig och ge möjlighet till rörelsefrihet och en bekväm arbetsställning. 
Stolen skall vara lätt att ställa in. Sitsen och ryggstödet skall vara reglerbara i höjdled och 
ryggstödet skall kunna vinklas”. 
 
Författarna betonar dock att detta inte är helt tillämpbart på en arbetsplats för en pianist, då 
pianostolar saknar ryggstöd. 
 
En annan anvisning om hur stolen bör vara utformad är att den skall vara lätt att justera för att vara 
anpassad till många olika individer och dess kroppsmått. För att anpassa den större delen av 
befolkningen bör stolen utgå med en justerbarhet för den femte percentilen kvinnor och den 
nittiofemte percentilen män (Pheasant 1996). Enligt ALBA bör måttet tas från knävecket i 90 
graders knävinkel med hela foten i golvet, så kallad knäveckshöjd (Eklund et al. 1994). Viktigt att 
tänka på är att pianister bör ha god kontroll med fötterna mot marken för att kunna nå pedalerna på 
pianot när de spelar. Enligt ALBA bör denna justerbarhet för en svensk population ligga mellan 
350-475 mm (Eklund et al. 1994). 
 
Ytterligare generella riktlinjer saknas för arbetsställningen vid pianot, men det finns beskrivet att en 
väl utformad arbetsplats bör kännetecknas av att det under större delen av arbetstiden går att arbeta i 
en upprätt arbetsställning med sänkta axlar och överarmarna nära kroppen samt att arbetshöjden bör 
vara i armbågshöjd (AFS 1998:1). Allmänna råd om arbetsområdet för händerna i horisontalplanet 
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bör ligga inom det så kallade inre arbetsområdet, men begränsas av armens räckvidd. Ju mer 
långvarigt arbete med precisionskrävande arbetsuppgifter, desto viktigare är det att arbetet sker 
centralt nära kroppen, det så kallade inre arbetsområdet, se figur II. Om vi istället drar en parallell 
till arbetsmiljöverkets riktlinjer för arbete vid bildskärm finns det riktlinjer att den som arbetar skall 
kunna avlasta armar och händer på bordsytan (AFS 1998:5). Denna princip går heller inte att 
tillämpa vid arbete framför piano, då pianots utformning kräver stor flexibilitet under musicerandet.  
 

 
 
Figur II. Arbetsområden för armar. Beskrivs i centimeter (AFS 1998:1). 
 

7.1.8 Övning 
Att öva på sitt huvudinstrument kräver mycket tid av individen. Ofta avsätts övrig tid till övning då 
man inte har föreställningar/konserter etcetera. Övning och repetition utförs både på dagtid och på 
kvällstid, antingen individuellt eller i större ensembler och orkestrar (Foxman och Burgel 2006). 
Författarna till arbetet vill lyfta fram att individen som utövar musik måste avvara tid för egen 
individuell övning för att klara av att öva tillsammans med andra musiker, så kallat ensamarbete 
enligt Arbetsmiljöverket. Gällande ensamarbete finns specifika riktlinjer (AFS 1982:3):   
 
”Vid planering och anordnande av ensamarbete skall arbetstagarens möjligheter till kontakt med 
andra människor beaktas. Det skall särskilt uppmärksammas att arbetstagaren har tillräcklig 
utbildning, information och instruktion för att utföra arbetet ensam. Särskild hänsyn skall också tas 
till arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet”. 
 
Arbetsmiljöverket beskriver även att kontakten med arbetskamrater och andra människor i arbetet 
innebär ett värde som är viktigt att tillvarata. Kontakten kan innebära stimulans och impulser till 
personlig utveckling likväl som trygghet och stöd. Uppskattning i arbetet kan vara ett värdefullt 
stöd för självkänsla och en källa till arbetsglädje (AFS 1982:3). 
 
Att övning kräver mycket tid har vi redan nämnt, men vad är då övning? 
Övning styrs av: 
- Intensitet (styrka) 
- Frekvens (hur ofta) 
- Duration (hur länge) 
- Typ av arbete (spela piano) 
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Antal år individen spelar sitt huvudinstrument medför svårare repertoar och teknik samt medför 
även ökad exponering av antalet övningstimmar. Dessa variabler är riskfaktorer för PRMDs (Bruno 
et al. 2008). På grund av dessa faktorer finns rekommendationer i litteraturen om att det är viktigt 
att ta paus under övning (Bragge et al. 2006; Zaza och Farewell 1997; Bruno et al. 2008; Revak 
1989; Foxman och Burgel 2006). Exempelvis ger kontinuerligt spelande >60 minuter signifikant 
större risk att drabbas av PRMDs och det är inte durationen av pausen som är den avgörande 
faktorn, utan endast frekvensen av pauser (Bruno et al. 2008). Rekommendationer av pauser finns 
på tio till fem minuter per övad timme (Foxman och Burgel 2006). 
 
Litteraturen rekommenderar även uppvärmning innan övning för att motverka förekomsten av 
PRMDs (Zaza och Farewell 1997; Foxman och Burgel 2006). Dock finns inga uttalade definitioner 
på vad som är uppvärmning i litteraturen, förutom en studie som rekommenderar sen- och 
nervglidningsövningar i preventivt syfte (Foxman och Burgel 2006).  
 
Dessa faktorer styr övningssituationen och bestämmer om momentet kan skapa ohälsa. En parallell 
kan dras till arbetsmiljöverkets riktlinjer avseende ensidigt, starkt styrt eller bundet arbete, vilket 
finns beskrivet ovan i rubriken �”Ensidigt upprepat arbete, starkt styrt eller bundet arbete�”. 
 
I detta arbete har författarna valt att involvera antalet timmar individen både arbetar (exempelvis 
föreställningar, övning med kollegor etcetera) och övar. Alltså är övningstimmar även inräknat i 
arbetstiden, då vi anser att repetition med kollegor/bandmedlemar eller dylikt även är övning. 
 

7.1.9 Arbetstid och arbetsplats 
Att vara professionell musiker till yrket skiljer sig från ett �”vanligt arbete�”. Yrkesmusiker arbetar 
ofta i professionella orkestrar eller i mindre kammarmusikensembler. Arenor att uppträda på är 
exempelvis på operan, teatern och vid balettföreställningar. Även nattklubbar, inspelningsstudior, 
restauranger, bröllop och andra tillställningar är en yrkesmusikers arbetsplats. Vanligt är att 
uppträda på kvällstid och helger, ofta på annan ort vilket kräver resor. Övrig tid används till övning 
och repetition (Foxman och Burgel 2006). 
 

7.1.10 Belysning 
En bra belysning innebär tillräckligt med bra ljus som inte bländar eller ger störande reflexer. Vid 
bristande belysning kompenserar individer detta genom att spänna ansikts-, nack- och 
skuldermuskulatur när arbetsställningen anpassas för att kunna se bättre (AFS 1998:1). Belysning 
ska anpassas till individers olika förutsättningar som exempelvis ökad ålder där synnedsättning kan 
ses vid en ålder av 40 år (AFS 2009:2). 
 
Notläsning vid pianot kräver ett bra notställ. Om en parallell dras till arbetsmiljöverkets föreskrift 
om arbete vid bildskärm beskrivs det att en manushållare bör vara stabil samt reglerbar och placeras 
så att olämpliga huvud- och ögonrörelser undviks. Denna bör lämpligen placeras som en bildskärm, 
på en armlängds avstånd från individen för bästa arbetsställning (AFS1998:5) 

7.1.11 Ljudnivåer 
Hörselsinnet är centralt för musiker och en hörselnedsättning kan ge stora följder för musikerns 
fortsatta karriär. Musikbranschen är olik andra då ljudet är den väsentliga produkten när höga 
ljudnivåer i andra branscher oftast är oönskade bieffekter. Det är därför viktigt att förebygga 
hörselskador och att ha metoder för kontroll av ljudnivåer (Arlinger 2006; AFS 2005:16 ). 
 
Buller definieras enligt arbetsmiljöverket till "Icke önskvärt ljud", där både skadligt samt  
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störande ljud ingår, och med bullerexponering avses "att utsättas för ljud" (AFS 2005:16 ). 
 
Det finns skillnader gällande hur exponering av buller påverkar individen och det är sannolikt att 
det beror på flera olika faktorer. Det finns ännu inte metoder för att mäta vem som är mer känslig 
för bullerexponering och därför lättare riskerar hörselskada (Arlinger 2006). Det är däremot möjligt 
att mäta ljudnivå och fastställa exponeringsvärden för en speciell tid och person (AFS 2005:16; 
Arlinger 2006). 
 
Nästan alla yrkesmusiker utsätts för ljudnivåer som är över gränsvärdet till bullerexponering. Det är 
svårt att på förhand förutse en total bullerexponering som ger risk för hörselskada, eftersom 
ljudnivå och den tid som musikframförandet tar kan variera stort från tidpunkt till tidpunkt, dagar, 
veckor och så vidare. Det innebär att det finns svårigheter att avgöra när åtgärder måste sättas in för 
att undvika risker för hörselskador (Arlinger 2006). 
 
Risker för hörselskada är större vid framträdanden eftersom det då finns sämre möjligheter till 
pauser och hörselvila. Olika faktorer påverkar skaderisken som exempelvis lokalens design, var 
individen är placerad i den, exponeringstidens längd och hur spelningar organiseras. Vid övning i 
litet rum sker likvärdiga ljudnivåer som de vid konserter med symfoniorkester (Arlinger 2006). 
Pausrum med låg ljudnivå är att föredra för hörselvila (AFS 2005: 16). Ljudnivån i ett rum bestäms 
av ljudkällans utstrålade akustiska effekt och rummets akustiska egenskaper. Det innebär att hårda 
gränsytor ger hög ljudnivå eftersom ljudet reflekteras i gränsytorna (Arlinger 2006). Ljudspridning 
och ljudnivå minskas med ljudabsorberande material i tak och väggar (AFS 2005: 16) men är dock 
inte praktiskt i konsertlokaler eftersom musiken då kan tyckas "torr och död" (Arlinger 2006). 
Ljudabsorberande ytor i övningsrum är däremot en fördel för en reducerad ljudexponering (Arlinger 
2006; AFS 2009:2). 
 
Valet av hörselskydd är viktigt. De bör vara så bekväma som möjligt, anpassade för avsedd 
bullernivå och frekvenser samt att det är speciellt viktigt med utprovningen för individer med 
hörselnedsättning (AFS 2005:16). 
 

7.1.12 Kunskaper, färdigheter och information 
Generellt skall arbetsgivaren se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om (AFS 1998:1): 
- Lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser. 
- Hur teknisk utrustning och hjälpmedel skall användas. 
- Vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför. 
- Tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler. 
 
”Arbetsgivaren skall vidare se till att arbetstagaren ges möjlighet att träna in en lämplig 
arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. Han skall även följa upp att instruktionerna 
efterlevs”. 
 
Författarna till arbetet vill dock belysa att många musiker är sin egen arbetsgivare (frilansar) och 
därav kanske inte har samma möjlighet att ta del av dessa riktlinjer och arbetsmiljöåtgärder. 
 
 

7.2 Psykosociala faktorer 
Begreppet psykosocial arbetsmiljö betonar samspelet mellan individen och arbetssituationen. 
Begreppet omfattar individens interaktion med samtliga komponenter i den totala arbetssituationen. 
På senare år har den psykosociala arbetsmiljön fått en allt större vikt vid förklaring gällande 
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problem med stress och ohälsa (Thylefors 2008).  
 

7.2.1 Krav- kontrollmodellen 
Krav-kontrollmodellen är en välanvänd modell som introducerades av Karasek (Karasek 1979) och 
användes till en början för att beskriva arbetsrelaterade faktorer och hur de påverkade förekomsten 
av hjärt-och kärlsjukdomar (Karasek 1979). Modellen har därefter vidareutvecklats av Karasek och 
Theorell (Karasek och Theorell 1990) och används idag för att beskriva interaktionen mellan stress 
och hälsa, även så kallad psykosocial arbetsmiljö. Modellen behandlar två faktorer, nämligen krav 
och kontroll och deras inbördes samverkan. Krav definieras som psykologiska stressfaktorer i 
arbetet, exempelvis arbetsbörda och tidsmängd. Kontroll definieras som graden av 
egenkontroll/handlingsutrymme i arbetet. Beroende på förhållandet mellan dessa variabler leder 
arbetet till negativ eller positiv stress. Modellen klassificerar fyra kategorier av den upplevda 
arbetsmiljön. Vid kombinationen av låga krav och låg kontroll anses arbetet som passivt och vid 
kombinationen med låga krav samt hög kontoroll anses arbetet som avspänt. Kombinationen höga 
krav och låg kontroll ger istället ett påfrestande arbete, vilket anses öka risken för arbetsrelaterad 
ohälsa. Kombinationen höga krav och hög kontroll ger ett aktivt arbete och underlättar utveckling 
och inlärning. På senare år har ytterligare en aspekt kompletterats till krav-kontrollmodellen, 
närmare bestämt med socialt stöd, se figur III. Denna aspekt antas påverka graden av upplevd stress 
hos individen och hur denne hanterar yttre påfrestningar (Theorell 2006). 
 
 

 
Figur III. Krav- kontrollmodellen kompletterad med stöd. Figuren visualiserar höga krav i kombination med låg kontroll 
och lågt socialt stöd på arbetsplatsen. Kombinationen har ansetts påverka stressnivåerna negativt för arbetstagaren. + 
står för låga krav i kombination med hög kontroll och mycket socialt stöd på arbetsplatsen. Denna kombination har 
ansetts påverka stressnivåerna positivt för arbetstagaren. Modifierat efter Karasek och Theorell 1990. 
 
  
I relation till krav-kontrollmodellen har arbetsmiljöverket generella riktlinjer gällande 
handlingsutrymme i arbetet, närmare bestämt (AFS 1998:1): 
  
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har sådana möjligheter att påverka uppläggning och 
genomförande av det egna arbetet att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning kan 
åstadkomma”. 
Bland musiker finns tydliga resultat som pekar på att musiker har lågt handlingsutrymme i arbetet 
och att detta leder till en ökad självupplevd stress (Zaza et al. 1998). Den självupplevda stressen i 
kombination med lågt handlingsutrymme påverkar i sin tur att individen arbetar med en statisk och 
felaktig hållning (Bragge et al. 2006; Bruno et al. 2008; Hagberg et al. 2005), vilket ökar risken att 
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drabbas av PRMDs (Zaza et al. 1998). Hos pianister med muskuloskeletala besvär ses en nedsatt 
motorisk kontroll vid framträdanden, vilket beskrivs som resultat av att individen upplever 
�”performance stress�” (Bruno et al. 2008). Enligt författarna kan performance stress i ett längre 
perspektiv leda till ångestliknande känslor där individen är rädd för att spela fel eller att svika sina 
medspelare. Vid sådana typer av känslor är det viktigt att kunna hantera situationen på bästa sätt och 
detta kan förebyggas med coping (Kristoffersen et al. 2005). En typ av coping är mindfulness innan 
spelning, vilket litteraturen förespråkar (Zaza och Farewell 1997; Herry et al 2005; Foxman och 
Burgel 2006). 
 

7.2.2 Coping 
Begreppet coping beskriver olika handlingar en person använder sig av för att hantera stressfyllda 
situationer (Kristoffersen et al. 2005). När en individ ställs inför en ny och okänd situation, 
exempelvis en pianist som får belastningsrelaterade besvär i handleden när denne spelar, kan denne 
använda sig av så kallade copingstrategier, nämligen att genom tidigare livserfarenheter och 
kunskap bestämma sig för vad man bör göra, såsom att söka professionell hjälp, öva mera eller öva 
mindre. Inom hälso- och sjukvården fokuseras det ofta på frågor om på varför vi blir sjuka, 
nämligen det så kallade patologiska perspektivet (Klässbo 2007). Däremot är kunskapen om hur en 
individ upplever, värderar och handskas med sin sjukdom och hälsa begränsad och därav är 
individens coping vanligtvis inte fokuserad (Langius och Björvell 1996), trots att individer 
framförallt vill veta vad som kan göra dem bättre, exempelvis vad det finns för friskfaktorer, 
hälsofrämjande faktorer etcetera. Detta kallas det salutogena perspektivet (Klässbo 2007). 
 

7.2.3 Känsla av sammanhang (KASAM) 
Aaron Antonovskys KASAM- modell (känsla av sammanhang) är en salutogen modell till motsatts 
till det patogena synsättet som dominerar inom hälso-och sjukvården. Salutogenesen fokuserar på 
hälsans ursprung, där hälsa ses som en resurs för individen. Denna salutogena modell försöker 
förklara varför vissa individer klarar sin hälsa, blir och förblir friska trots att de utsätts för stress. 
Antonovsky beskriver hälsa som ett kontinuum som sträcker sig mellan ytterligheterna total ohälsa 
och total hälsa och förklarar att vi människor kontinuerligt rör oss mellan dessa ytterligheter (vi når 
aldrig total ohälsa eller total hälsa) under hela vår levnad, vilket innebär att vi alltid har någon grad 
av hälsa, även vid svår sjukdom eller under svåra situationer. Individens sociala, historiska och 
kulturella sammanhang, barndom och genetiska förutsättningar utgör grunden för salutogenes. Av 
betydelse är också de generella motståndsresurser för stress som finns tillgängliga och förståelsen 
av genomgångna livserfarenheter (coping) som tillsammans bygger upp en känsla av sammanhang. 
Hälsomodellen involverar alltså individen i sitt hela sammanhang. Enligt Antonovsky är just graden 
av känsla av sammanhang (KASAM) den faktor som avgör var varje individ befinner sig. KASAM 
antas avgöra en individs övergripande förmåga att hantera stressfyllda situationer och innehåller tre 
begrepp: begriplighet (en grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är 
förutsägbara, begripliga och strukturerade), hanterbarhet (de resurser vissa skeenden kräver finns 
tillängliga) och meningsfullhet (livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i). Ju 
påtagligare dessa egenskaper är hos en individ, desto starkare är individens grad av känsla av 
sammanhang. En stark känsla av sammanhang anses enligt Antonovsky vara grunden för en lyckad 
anpassning av ett stressutlöst spänningstillstånd (Antonovsky 1979; Langius och Björvell 1996). 
 

7.2.4 No Pain, No Gain 
Acceptans av fenomenet No Pain, No Gain är en riskfaktor för att utveckla PRMDs hos pianister 
(Bruno et al. 2008), dock är detta fortfarande ett outforskat område och benämningar på fenomenet 
är många. Exempelvis är det endast en artikel (Bruno et al. 2008), som författarna granskat som 
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benämner fenomenet med dessa ord. Andra författare (Foxman och Burgel 2006) refererar till en 
studie att musiker accepterar muskuloskeletal smärta som något normalt och nödvändigt ont som 
övning och musikalisk utveckling dessvärre ger (Markison et al. 1998). En annan studie redovisar 
istället att musiker inte medger sina symtom av smärta för sig själv eller för andra, förrän smärtan 
blir ett stort problem och distraherar spelandet (Zaza et al. 1998). Ytterligare forskning försöker 
förklara att stress och stressfaktorer är kopplade till smärta istället för att använda sig av uttrycket 
No Pain, No Gain (Zaza et al.1998; Bragge et al. 2006; Zaza och Farewell 1997). Mentaliteten No 
Pain, No Gain är således ett mycket komplext område som behöver utforskas mer grundligt både 
bland musiker och pianister. Författarna till detta arbete efterfrågar mer forskning kring detta 
område och litteraturen hänvisar till att arbeta med prevention för att förklara och förhindra riskerna 
med att se smärta som ett positivt resultat av mycket övande (Bruno et al. 2008). 

7.2.5 Psykisk belastning i relation till muskelaktivitet 
Vi har tidigare behandlat hur fysisk belastning påverkar muskulaturen, men vi ska även belysa att 
psykisk belastning kan påverka muskelaktiviteten. En studie har visat att försökspersoner som 
utsätts för konstant hållning av fysisk belastning vid två olika tillfällen, då de vid ett av dessa 
tillfällen utsattes för en yttre stressande huvudräkningsuppgift vilket resulterade med en ökad 
aktivitet i trapezius med 75 procent enligt EMG (Melin 2008). Detta kan relateras till när pianisten 
övar vid pianot. Då utövas ett arbetsmoment och muskelarbete krävs samtidigt som en yttre fysisk 
belastning adderas, då pianisten måste läsa a prima vista (första anblicken av nya noter). Författarna 
till detta arbete påpekar att det vore intressant att se vidare forskning gällande denna typ av studie 
på professionella pianister för att se om likheter finns. 
 

7.3 Övriga arbetsrelaterade faktorer 
Övriga arbetsrelaterade faktorer definieras enligt författarna till faktorer som direkt eller indirekt 
kan påverka individen i dess yrkesspecifika sammanhang. De övriga arbetsrelaterade faktorerna är 
nära sammankopplade med de fysiska- och de psykosociala faktorerna. 
  

7.3.1 Arbetsmarknad, ekonomi och sjukskrivning 
Vad gäller nationella siffror angående lönestatistik och månadslön för pianister har författarna till 
detta arbete ej fått fram. Däremot presenterar Statistiska Centralbyrån (SCB 2008) siffror på 
genomsnittlig månadslön för olika yrkeskategorier från 2008 Vid sökning av �”musiker�” presenteras 
14 stycken kategorier för musiker och dessa delas sedan in i två olika grupper. Dessa är:  
 

 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.  
Gör reportage, skriver artiklar, reklamtext, informationsmaterial m.m.; skriver skönlitterära 
verk, producerar radio- och TV-program; skapar skulpturer och andra konstverk; skapar och 
framför musik och dans; regisserar och gestaltar dramatik; gör idéskisser till utformning av 
olika produkter. 
 
I denna kategori ingår: församlingsmusiker, kammarmusiker, kyrkomusiker, musiker 
(klassisk musik) och musiker (konstmusik). 
 
 

 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 
Gör bokomslag, reklamteckningar m.m.; iordningställer scendekorer, skyltfönster m.m.; 
presenterar och läser upp programinslag i radio och TV; underhåller publik med sång, 
musik, dans och cirkuskonst; deltar i sportevenemang och idrottstävlingar, tränar 
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idrottsutövare; assisterar vid teater-, film- och TV-produktion. 
 
I denna kategori ingår: dansbandsmusiker, elektronmusiker, jazzmusiker, musiker 
(folkmusik), musiker (populärmusik), popmusiker, populärmusiker, rockmusiker och 
schlagermusiker. 
 

Om musikern ingår i den förstnämnda kategorin finns statistik som säger att en genomsnittlig 
månadslön uträknat efter variablerna utbildning, ålder, sektor och kön ligger på 31 000 svenska 
kronor, men om musikern istället ingår i den sistnämnda kategorin finns statistik som säger att en 
genomsnittlig månadslön uträknat efter variablerna utbildning, ålder, sektor och kön ligger på 26 
400 svenska kronor. Detta är självfallet bristfällig statistik, då uppdelningen är oklar de två 
grupperna emellan och då musiker ingår i samma grupp som professionella idrottsutövare 
journalister etcetera. Ett önskemål från författarna hade varit att yrkeskategorin musiker hade fått 
tillhöra en egen grupp med mer specifika inriktningar för att lättare kunna tolka statistiken. 
 
I en vetenskaplig studie inom området finns hänvisningar till att de flesta musiker har en inkomst 
lägre än 20 000 amerikanska dollar per år, vilket motsvarar ca 150 800 svenska kronor. I denna 
studie påpekas det även att musiker ofta kompletterar sin inkomst med andra typer av arbeten, detta 
i kombination med en låg inkomst och spelrelaterade besvär, vilket gör att de inte kan arbeta som 
musiker på ett optimalt sätt. Studien betonar även att vid kompletterande arbeten finns risken att de 
spelrelaterade besvären förvärras eller leder till funktionsnedsättningar. Denna studie påpekar också 
att flertalet musiker arbetar deltid och har olika långa perioder av arbetslöshet eller att de arbetar 
som frilansande musiker, man är sin egen arbetsgivare. Studien framhäver också att musiker 
uppträder framförallt på kvällar och helger och att de lägger ned mycket tid på övning och 
repetitioner. Uppträdanden kräver också även resor, både dels omfattande resor och även dels 
småskaliga sådana (Foxman och Burgel 2006). Mer underlag och data gällande detta område önskas 
av författarna, dels internationell data och dels nationell data både för musiker och den 
yrkesspecifika kategorin pianister, för att förstå och kunna angripa problemet bättre. 
 
När det gäller sjukskrivningsstatistik gällande musiker eller pianister fanns inga nationella data som 
författarna till detta arbete har hittat, men däremot har en studie sammanställt och visat resultat att 
av 407 studenter som gått på Göteborgs Musikhögskola (GMH) mellan åren 1980 och 1995 har 
13,5 procent varit sjukskrivna på grund av besvär från muskler och/eller leder efter antagning till 
GMH (Thiringer et al. 2003). Även inom detta område förespråkar författarna mer forskning. 
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7.3.2 Interaktioner som påverkar arbetsrelaterade besvär och arbetsförmåga 
I litteraturen ses många olika begrepp kring definitioner, riskfaktorer och mätinstrument användas 
och olika författare använder dem på olika sätt. Många författare hänvisar till Zazas tabell, se figur 
IV (Zaza 1993), där riskfaktorer delats upp i inre faktorer (intrinsic) och yttre faktorer (extrinsic). 
De inre faktorerna innefattar exempelvis olika fysiska dimensioner och de yttre faktorerna omfattar 
bland annat den fysiska miljön, ergonomisk utbildning, antal spelade år, frekvens, duration och 
antal pauser etcetera (Zaza 1993). 
 

INTRINSIC EXTRINSIC 

Flexibility  Various playing techniques (Traditional playing 
technique , weight playing technique)  

Hand span size  Number of breaks within a daily practice The length 
of break 

Joint stability  Practice hours over week  

Anthropometric (height, weight etc) Number of years playing  

Muscle balance (The balance between extensors and 
flexors of the fingers may affect /join position and 
forces, and thus create a situation in which certain 
structures are at risk)  

Increase in playing time 

Age, Gender   

Genetic predispositions (Kyphosis �–Lordosis)  Instrument 

Hypermobility (Brandfonbrener 2000) Equipment (chair etc) 

Physical conditioning, including strength Preventive module for PRMDs in piano pedagogical 
programs 

Malalignment Playing posture (fingers, wrist, elbow, shoulder, 
neck, spine) 

Underlying musculoskeletal disease  

Figur IV. Intrinsic och extrinsic faktorer för PRMDs (Zaza 1993). 
 
Författarna till magisterarbetet har tidigare i bakgrunden beskrivit att många artiklar och författare 
hänvisar till Zazas tabell, figur IV (Zaza 1993), där riskfaktorer delas in i inre faktorer (intrinsic) 
och yttre faktorer (extrinsic). Vi vill däremot lyfta fram ett annat sätt att tänka kring dessa begrepp. I 
figuren nedan, se figur V, ses en modiferiad bild av Bongers modell (Bongers et al. 2002), där vi har 
valt att lyfta fram fysiska faktorer, psykosociala faktorer och övriga faktorer och hur dessa 
interagerar. Dessa faktorer kan alla leda till arbetsrelaterade besvär i olika stor utsträckning, vilket 
påverkas av individuella faktorer såsom coping, personlighet och funktionell kapacitet. Detta i sin 
tur leder till individens grad av arbetsförmåga. 
 

 
Figur V. Interaktion mellan faktorer som alla påverkar arbetsrelaterade besvär. Arbetsrelaterade besvär påverkas av 
individuella faktorer såsom coping etcetera, vilket i sin tur avgör individens arbetsförmåga. Modifierad figur enligt 
Bongers et al. 2002. 

Individuella faktorer som coping, personlighet, funktionell kapacitet

Psykosociala faktorer 

Övriga faktorer 

Fysiska faktorer 

Arbets- 

relaterade

besvär 
Arbetsförmåga 
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8 ARBETSFYSIOLOGI OCH FYSISK AKTIVITET 

8.1 Arbetsfysiologi 

8.1.1 Muskelns uppbyggnad 
En skelettmuskel är uppbyggd av långa celler som är tätt packade och är omgiven av en 
bindvävshinna. Cellerna mynnar ut i en stark vävnad på vardera sidan. Vävnaden kan övergå i en 
sena som fäster på en rörlig del av kroppen eller på ett större område. Som exempel kan nämnas M 
Supraspinatus som urspringer från den bakre övre delen av skulderbladet och fäster med en sena på 
överarmen (Toomingas et al. 2008). Muskelcellen innehåller muskelfibrer som är organiserade i 
buntar, så kallade fasciklar. Varje muskelfiber består av myofibriller. Myofibriller utgörs av 
proteinerna Actin och Myosin som delvis ligger omlott vilket kan ses som ett tvärstrimmigt mönster 
i ett mikroskop. Under en muskelkontraktion glider Actin och Myosin längs varandra under 
förbrukande av energi, ATP (Toomingas et al. 2008). Hur en muskelcell är uppbyggd i 
genomskärning ses i figur VI. 
 

8.2 Muskelceller 
Det finns olika typer av muskelceller. Typ I ger en långvarig kraftutveckling och använder sig mest 
av aerob metabolism (Toomingas 2008) och kan i mikroskop ses rödfärgade (med alkalisk 
infärgning) (McArdle et al. 2007). Postural muskulatur innehåller till stor del av typ I celler. 
Muskelceller med snabb kraftutveckling som snabbt avtar är typ II och denna delas in i olika 
undergrupper. Typ II muskelceller försörjer sig anaerobt och ses vita i mikroskop (med alkalisk 
infärgning). Typ II b, kallas också för II x, har snabbast kraftutveckling och finns i stor grad hos 
armmuskulaturen, därpå följer Typ II a som är mer av en intermediär typ. Typ II c är ovanlig och 
kan vara involverad i återinnervering och ombildning (transformation) av motoriska enheter 
(McArdle et al 2007). Fibersammansättningen varierar mellan muskler och individer. Typ I celler 
har högre kapillärtäthet än Typ II celler. (Lännergren et al. 2007; Toomingas 2008; McArdle et al. 
2007).  
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Figur VI. En muskel i genomskärning. (Lännergren et al. 2007). 
 

8.2.1 Motorisk enhet 
En muskel kontraheras efter en signal från nervsystemet. En nervcell med sitt ursprung i 
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ryggmärgen styr ett antal muskelceller. Ju större precision som muskeln har desto mer specifik 
styrning av nerver. Det innebär att en nerv styr ett fåtal muskelceller, till exempel ögats muskler där 
ögats rörelse är central. Som exempel på en muskel med ett lågt krav på precision är den främre 
lårmuskeln (M Quadriceps femoris) där en nerv försörjer flera hundra muskelceller. Den nerv och 
de muskelceller som nerven styr kallas för motorisk enhet (ME) (Toomingas 2008). 
 

8.2.2 Muskler i arbete 
Blodflöde dirigeras till aktiva muskler via en mängd mekanismer vilket inte fördjupas vidare i detta 
arbete. Vid muskelaktivering ökar det intramuskulära trycket och kan hindra blodflödet till muskeln 
om det blir för stort. Under ett dynamiskt muskelarbete följer muskelavslappning efter en 
muskelkontraktion vilket minskar det intramuskulära trycket och resulterar att blodflödet till 
muskeln kommer tillbaka. Transport av blod från muskeln underlättas dels genom att venerna inne i 
muskeln har klaffar och dels när muskeln aktiveras pressas blod mot hjärtat. Vid statiskt 
muskelarbete sker inte denna växelverkan av blodflödet vilket tröttar ut muskeln relativt snabbt 
(Toomingas 2008). 
 

8.3 Fysisk aktivitet 

8.3.1 Hälsofrämjande fysisk aktivitet 
Folkhälsoinstitutet (FHI 2010) definierar fysisk aktivitet till: 
 
”Hälsofrämjande fysisk aktivitet är vilken form som helst av fysisk aktivitet som förbättrar hälsan 
och den fysiologiska kapaciteten utan att åsamka skada eller utgöra en risk”. 
 
I engelspråkig litteratur kallas begreppet Health Enhancing Physical Activity- HEPA (WHO 2005). 
De hälsofrämjande aktiviteterna behöver inte vara uttröttande, trettio minuters moderat fysisk 
aktivitet per dag reducerar avsevärt risken av de vanligaste kroniska sjukdomarna såsom hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Osteoporos och depression minskas med fysisk aktivitet samt 
prevention och kontroll av övervikt kan kontrolleras. En fjärdedel av Europas population når inte 
upp till denna nivå och bristen på fysisk aktivitet orsakar 600 000 dödsfall per år. Ökad fysisk 
aktivitet kan därför ge fördelar på individ- och samhällsnivå, dessutom kan det minskade kostnader 
för hälso- och sjukvården (WHO 2005). Promenader, cykling, simning, dans, trädgårdsarbete är 
exempel på hälsofrämjande fysiska aktiviteter. Det är viktigt för en god hälsa och personlig 
utveckling att ha tillgång till fritidsaktiviteter som individen kan glädjas åt oberoende av ålder, kön, 
funktionsförmåga, kulturell bakgrund och socioekonomisk tillhörighet (WHO 2009). De som cyklar 
till arbetet har en 40 procet lägre risk att avlida jämfört med de som inte gör det (Andersen et al. 
2000). 
 

8.3.2 Aktivitet 
Det finns många olika definitioner och förklaringar på vad fysisk aktivitet är. Nedan nämnda citat är 
en engelsk definition (Evetovich och Ebersole 2006): 
 
”Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal muscles that result in 
energy expenditure” 
 
Denna definition översätts enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU 2007) till: 
 
”Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion 
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och som resulterar i en ökad energiförbrukning”. 
 
Fysisk träning definieras på engelska (Howley 2001) till: 
 
”Physical fitness is an attained set of attributes (i.e., cardiorespiratory endurance; agility; reaction 
time; body composition; and skeletal muscle endurance, strength, and power) that relates to the 
ability to perform physical activity”.  
 
På grund av en avsaknad svensk definition översätter författarna fritt detta till: 
 
”Fysisk träning innefattar förvärvning av olika typer av attribut (exempelvis konditionsträning, 
explosivitet, reaktionstid, kroppskonstitution och muskuloskeletal uthållighet, styrka och power) 
som relateras till förmågan att utföra fysisk aktivitet”. 
 

 
Figur VII: Aktivitetspyramiden. Principen är att de aktiviteter som ligger lägre ner i pyramiden utförs oftare och med 
lägre intensitet än de aktiviteter som ligger högre upp. Bedömning av aktivitet sker utifrån individuella faktorer, såsom 
behov, intresse, tidigare fysisk aktivitetsgrad, hälsotillstånd etcetera (Jansson och Anderssen 2008). 
 
Allmänna hälsofrämjande rekommendationer angående fysisk aktivitet säger att alla individer bör 
vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter varje dag. Exempelvis genom en rask promenad 
med måttlig intensitet. För ytterligare hälsovinster krävs en ökning av intensitet eller total mängd av 
fysisk aktivitet, se figur VII (Jansson och Andersson 2008). 
 

8.3.3 Dosering av konditionsträning 
Allmänna rekommendationer för friska vuxna gällande konditionsträning säger att den bör utföras 
med en frekvens på minst tre till fem gånger per vecka. Durationen bör vara minst 20 till 60 minuter 
och intensiteten bör utgöra 55/65-90 procent av max HF, 40/50-85 procent av max VO2, vilket 
motsvarar måttlig hög ansträngning (Jansson och Andersson 2008). 
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8.3.4 Dosering av styrketräning 
Allmänna rekommendationer för friska vuxna säger att styrketräning bör utföras minst två gånger 
per vecka. Styrketräning bör utgöras av åtta till tio övningar för olika muskelgrupper och utföras 
minst en gång, ett så kallat set. Belastningen bör uppgå i åtta till tio RM, där 1RM motsvarar den 
största belastningen individen kan lyfta genom hela rörelsebanan en gång (Humphries et al.2006; 
Jansson et al. 2008). Hälsofrämjande effekter förutom ökad muskelstyrka som erhålles av 
styrketräning är bland annat ökad aerob uthållighet, reducerat diastoliskt blodtryck och ökad 
bentäthet (Jansson et al. 2008).  
 

8.3.5 Fysisk aktivitet bland musiker och pianister 
När det gäller fysisk aktivitet och hälsa för musiker finns detta beskrivet som en friskfaktor för att 
motverka PRMDs (Foxman och Burgel 2006), denna studie betonar också att en god och sund 
livsstil samt ett kroppsligt medvetande är en positiv faktor (Foxman och Burgel 2006). Även 
litteratur som tittat på pianister redovisar goda effekter av fysisk aktivitet och att det kan ha en 
skyddande roll mot PRMDs (Bruno et al. 2008; Revak 1989). Dessvärre saknas tydliga definitioner 
på vad fysisk aktivitet, hälsa, kroppsligt medvetande är etcetera, i dessa studier. Författarna till detta 
arbete efterlyser mer forskning och tydligare definitioner gällande detta.  
 
 

9 PIANISTSPECIFIKA RISK- RESPEKTIVE FRISKFAKTORER 
ENLIGT TIDIGARE FORSKNING 

9.1 Litteratursökning  
Initialt utfördes av författarna en litteratursökning med fokusering på pianospecifika riskfaktorer. 
Avsikten var att erhålla ytterligare kunskap och bakgrundsinformation, för att nå en ökad förståelse 
och att kunna angripa fenomenet med ett skickligare tillvägagångssätt innan metod I och metod II 
tog vid. Tillvägagångssättet vid litteratursökningen och granskning beskrivs kortfattat nedan. 
 

9.1.1 Sökstrategi och granskning 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl, Ergonomics Abstracts, PubMed, Web of 
Knowledge, Web of Science. Efter noggrant urval omfattades litteratursökningen av totalt tio 
stycken artiklar (Bragge et al. 2006; Bruno et al. 2008; Foxman och Burgel 2006; Zaza och 
Farewell 1997; Zaza et al. 1998; Zaza 1998; Revak 1989; Hagberg et al. 2005; Herry et al. 2005; 
Guptill och Golem 2008;) som granskades. Dessa var av olika karaktär och kvalitet, vilket 
författarna beaktade noga. Flertalet av studierna behandlar inte specifikt professionella pianister, 
utan ser på musiker som helhet. Studierna har ett mycket varierat urval, alltifrån unga individer till 
äldre och studiernas författare har valt att definiera PRMDs och dess riskfaktorer på olika sätt. Alla 
resultat som redovisats i artiklarna är heller inte alltid signifikant säkerställda, men tendenser och 
antydan till frisk-respektive riskfaktorer till dessa finnes. Litteratursökningen ägde rum mellan 
2009-10-01 �– 2009-11-30.  
 

9.1.2 Resultat av litteratursökning 
I litteraturen framhävs framförallt riskfaktorer associerade med PRMDs. Nedan i figur VIII 
presenteras detta resultat. Författarna till detta arbete vill dock betona att vi inte är överrens med 
vad den presenterade litteraturen säger. Vi vill lyfta fram friskfaktorer och inte endast riskfaktorer 
för att understryka det positiva. Därav bör läsaren ha i åtanke att det som presenteras i figur VIII 
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nedan inte alltid är riskfaktorer, exempelvis är tillgång av paus vid kontinuerlig övning en 
friskfaktor. Läsaren bör även ha i åtanke att alla faktorer inte är påverkbara, exempelvis är kvinnligt 
kön en opåverkbar riskfaktor. Totalt har 21 stycken olika områden lyfts fram efter 
litteraturgranskningen och dessa har kategoriserats in i olika kategorier, se figur VIII nedan. 
 

FYSISKA RISKFAKTORER 
 

 Ökad ålder 
 Kvinnligt kön 
 Antal år man spelat och varit yrkesverksam 
 Repertoar och teknik 

 Antal övningstimmar 
 Avsaknad av pauser 
 Förändring av övningsrutiner 
 Hyperlaxitet 
 Spelmiljön 

 
FYSISKA FRISKFAKTORER 

 Fysisk aktivitet/Allmän gott hälsotillstånd 
 Uppvärmning 

 
PSYSISKA RISKFAKTORER 

 Självupplevd stress 
 Stress i kombination med lågt 

handlingsutrymme 
 Acceptans av fenomenet No Pain, No Gain 
 Performance stress 

 
PSYKISKA FRISKFAKTORER 
 Mindfulness 
 Kroppskännedom 

 
ÖVRIGA FAKTORER 

 Anställningsvilkor 
 Ekonomi 
 Brist på medicinsk kompetens inom sjukvården 
 Tillgång till rehabilitering 

 
 
Figur VIII. Kategorisering av faktorer från litteratursökningens resultat. 
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10 METOD 
För att säkerställa att så många relevanta riskområden som möjligt skulle inbegripas i 
frågeformuläret användes olika metoder. För att se hur hela forskningsprocessen gick till, se figur 
IX nedan. Författarna till detta arbete valde att arbeta med metodtriangulering. Forskningen 
undersöker då ett fenomen på fler olika sätt, vilket kan stärka studiens trovärdighet (Forsberg och 
Wengström 2008). I denna studie användes triangulering genom intervjuer som en första metod för 
att kartlägga problemområdet ytterligare, vilket innebar en kvalitativ forskningsansats. Resultatet 
från analysen av intervjuerna användes till att konstruera ett mätinstrument, det vill säga ett 
frågeformulär vilket i den kommande doktorsavhandlingen kommer att användas till att mäta 
kvantifierbar data. Det färdigkonstruerade frågeformuläret kommer att användas med en kvantitativ 
forskningsansats. Den andra metoden innebar att frågeformuläret testades med en pilotgrupp för att 
validera om frågor konstruerats på ett ändamålsenligt sätt vilket innebar att en kvalitativ ansats med 
en participativ metod nyttjades (Hansagi och Allebeck 1994; Osvalder et al.). Inom Ergonomin 
används ofta intervjuer och frågeformulär som metoder (Sinclair 2005). Data från intervjuer gav 
författarna mer information och djupare förståelse för problemområdet så att ett frågeformulär 
kunde utvecklas (Sinclair 2005; Downe-Wamboldt 1992).  
 

Problemområde �– Utforma ett frågeformulär 
             
    

Litteraturstudie 
         
       

Analys av sekundärdata från litteraturstudie 
 
            

�”Expert�”-intervjuer 
 
 

Analys av primärdata från �”expert�”-intervjuer �– Innehållsanalys 
      
         

Systematisering och kategorisering av primär- samt sekundärdata 
      

Strukturera upp delområden till frågeformuläret 
 
            

Översikt hur tidigare frågeformulär utformats (inom aktuellt problemområde samt 
aktuella delområden) 

 
 

Design av frågeformulär 
 
 

Pilottestning av frågeformulär 
            

Analys av data från pilottestning - revidering 
 
             

Magisteruppsatsens reviderade och slutgiltiga design av frågeformulär 
 
Figur IX. Schematisk illustration över den systematiska processen från problemområde till färdigt frågeformulär.  
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10.1 Avgränsningar 
Denna magisteruppsats föregår en doktorsavhandling som kommer ta vid i ett samarbete mellan 
Karolinska Institutet och sektionen för sjukgymnastik, TEI Grekland, under höstterminen 2010, 
vilken totalt kommer att innefatta fyra stycken delstudier (vilka sker efter avslutad 
magisteruppsats). Dessa delstudier är mer specificerade nedan: 
Studie I kommer i det initiala skedet att bestå av ett genomförande av en epidemiologisk studie som 
syftar till att identifiera prevalensen av PRMDs och dess associerade risk- och friskfaktorer i 
Sverige, Nederländerna och Grekland hos professionella pianister. Uppföljningen sker med samma 
enkät (ett år senare), och de risker som identifierats i denna kohortstudie skall studeras i studie III 
och i studie IV åtgärdas med en special designad intervention. Det betyder att frågeformuläret ligger 
till grund för nästan hela detta doktorandarbete. 
Studie II kommer bestå av EMG-beräkningar av nacke, rygg och övre extremiteter under pågående 
övning vid pianot. Detta är en studie för validering av ergonomiska observeringsmetoder. 
Studie III kommer bestå av ergonomisk analys av riskfaktorer för PRMDs hos professionella 
musiker genom att använda ergonomiska observationsmetoder. 
Studie IV kommer syfta till att plocka fram ett ergonomiskt interventionsprogram för PRMDs hos 
professionella pianister, att testa det och se om det ger preventiva effekter. 
 

10.1.1 Avgränsningar metod I - Intervjuer 
För att avgränsa tidsåtgången så att det ryms inom examensarbetets 15 Hp intervjuas endast en 
individ från respektive yrkeskategori som exempelvis läkare, ergonom/sjukgymnast, musiklärare/ 
pedagog och professionell pianist. Dessa individer bör äga en mångårig professionell erfarenhet av 
att arbeta med musiker och pianister. Intervjuerna bör kunna genomföras via telefon om geografiska 
hinder föreligger då examensarbetet inte har utrymme för resekostnader. Intervjuernas syfte är att 
kartlägga så mycket som möjligt av hela problemområdet. 
 

10.1.2 Avgränsningar metod II - Frågeformulär 
Författarna till detta arbete beslutade att endast involvera deltagare i Stockholmsområdet till 
pilottestningen, detta på grund av tidsanspråk och ekonomiska resurser. Önskvärt hade dock varit att 
kunna involvera deltagare från hela landet samt från Grekland där den nedannämnda doktoranden 
(se punkt 4.3) befinner sig för att se om det gav spridning i resultatet. En annan avgränsning var att 
inte samla in och analysera data från deltagare som genomförde pilottestningen, dels för att 
frågeformuläret då inte var �”färdigtestat�” (validitets- och reliabilitetstestat) och dels på grund av 
tidsbrist och omfattningen (15 Hp) av magisteruppsatsen. Ytterligare en avgränsning var nödvändig 
att genomföras på grund av tidsbristen, närmare bestämt, att inte pilottesta frågeformuläret 
ytterligare en gång (efter den första revideringen) för att stärka dess validitet och reliabilitet. 
 

10.2 Metod I - Intervju 
För att utforska problemområdet ytterligare valdes intervju som metod. Intervjuer är ett bra sätt att 
inleda kartläggningen av ett problemområde då den som intervjuas (informanten) sannolikt har en 
större förståelse inom området än den som intervjuar (Sinclair 2005; Williamsson 2002). Med 
intervjuer kan kunskap inhämtas såsom människors erfarenheter och åsikter samt förståelse om hur 
människor resonerar. Intervjuer av människors åsikter resulterar i subjektiv data som oftast är 
kvalitativ (Osvalder et al. 2008). Det kvalitativa resultatet ger en förståelse av sammanhang i bilder 
och ord och inga exakta siffror presenteras. Frågor som hur, vem, vad, var och när besvaras av 
kvalitativa resultat (Osvalder et al 2008). Kvalitativ data eftersträvades för att få en djupare 
förståelse för området (Williamson 2002; Osvalder 2008).  
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10.2.1 Urval 
Urval av informanter genomfördes med hjälp av en kontaktperson vilket benämns som 
snöbollsurval (Forsberg och Wengström 2008). Ett snöbollsurval innebär att personer som har 
kunskap inom området identifieras och att dessa i sin tur rekommenderar personer som besitter 
mycket information inom ett önskat område. Syftet var att i största mån undvika de systematiska 
mätfel som kan ske om inte alla relevanta områden kartlagts och det ökar chansen till ett 
heltäckande frågeformulär som kan svara på hypoteser vid en epidemiologisk undersökning, den 
interna validiteten skulle därmed annars bli hotad. Begreppsvaliditet eftersträvas genom att begrepp 
och formuleringar tydliggörs med informanternas egna ord i intervjuerna. Det ökar möjligheterna att 
konstruera frågor som målgruppen kommer att förstå vilket ökar möjligheten att enkäten kommer 
att mäta det den avser att mäta i de olika delarna (Forsberg och Wengström 2008). Informanterna 
som valdes i denna studie var således lämpade för att täcka problemområdet (Hignett 2005). Via en 
person med kunskap och erfarenhet inom forskningsområdet kontaktades andra personer och 
slutligen erhölls kontaktinformation om det som beslutades vara ett slutgiltigt urval. Fyra personer 
med mångåriga (minst 15 år) professionella erfarenheter av att arbeta med musiker 
rekommenderades och de hade erfarenheter ur olika perspektiv och representerade olika 
yrkesgrupper som läkare, sjukgymnast, musiklärare och professionell pianist. Dessa kontaktades per 
telefon för att boka tid till genomförande av intervjuer och en kort manual sammanställdes som 
grund innan kontakten etablerades med bakgrundsinformation om studien, varför vi valt den 
personen och vilken information vi önskade erhålla (Williamson 2002). 
 

10.2.2 Telefonintervju som metod 
Datainsamling via telefonintervjuer är lika valida (trovärdiga) som den datainsamling som 
genomförs ansikte mot ansikte (Williamson 2002). Fördelar med telefonintervjuer är att kostnader 
för resor begränsas om informanter befinner sig på ett geografiskt avstånd, den tid som krävs för 
varje intervju minskas samt att det finns större chans att intervjun kommer att kunna genomföras. 
Begränsningar är att intervjuer helst bör vara korta och mer rakt på sak och att tränga in på djupet 
kan vara svårt då människor vanligtvis är naturligt återhållsamma med privata åsikter (Williamson 
2002). 
 

10.2.3 Etiska överväganden 
Det bestämdes att kontaktpersoner och informanterna skulle skyddas av konfidentialitet då både 
forskningskravet och individskyddskravet skulle optimera den information som kunde delges 
forskningsfrågan. Enligt Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2010) innebär forskningskravet ”Att 
tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras” och individskyddskravet 
beskrivs som ”Samhällets medlemmar har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot 
otillbörlig insyn” Kraven är utgångspunkt för forskningsetiska överväganden och dessa måste alltid 
viktas mot varandra i syfte att skapa fördjupad kunskap. Informationskravet säkerställdes med att 
muntligt via telefonsamtal innan intervju beskriva forskningsfrågan och nyttjandekravet vilket 
innebär att data från intervjuerna kommer att användas i denna studie. Vid interjvutillfället 
informerades om konfidentialitetskravet som innebär att de rätta identiteterna endast kommer att 
kännas till av författarna och att data inte skulle användas utan informanternas godkännande enligt 
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2010). Författarna beslutade att informanternas namn och 
professionella bakgrund inte skulle röjas i detalj någonstans i examensarbetet då de lätt skulle kunna 
identifieras eftersom musikerbranschen är förhållandevis liten och att �”alla känner alla�”. Det 
bestämdes att vetenskapsrådets rekommendationer skulle följas gällande att delge informanterna om 
resultatet av intervjuerna och det färdiga examensarbetet för att visa vilken betydelse deras 
deltagande i vår studie har haft (Vetenskapsrådet 2010; Forsberg och Wengström 2008). Data- och 
ljudfiler kommer att förstöras när detta examens arbete är godkänt och publicerat och det 
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transkriberade materialet kommer att arkiveras på Karolinska Institutet, enligt Personuppgiftslagen 
(Vetenskapsrådet 2010). 
 

10.2.4 Förberedelse till Intervju 
Ett standardiserat manus som innehöll information om hur intervjun skulle ske och hur data skulle 
behandlas sammanställdes och skulle läsas upp initialt vid intervjuerna. Syftet med manus och 
intervjuguide var att öka tillförlitligheten (reliabiliteten). En kort intervjuguide med få öppna frågor 
hade förberetts för att säkerställa att hela forskningsfrågans områden skulle behandlas, se bilaga I. 
Ett rum med högtalartelefon bokades till intervjutillfället och en digital diktafon inlånades för 
ljudinspelning av intervjuerna. Förfaringssätt med högtalartelefon och diktafon inövades av båda 
författare och det säkerställdes att diktafonen var laddad och att det fanns reservbatterier (Granheim 
och Lundman 2004). Det bestämdes att en mobiltelefon med ljudinspelningsfunktion skulle 
användas som backup.  
 

10.2.5 Genomförande 
Vid genomförandet av intervjuerna deltog båda författarna där en av författarna hade rollen som 
intervjuledare vid samtliga tillfällen. Den andra var bisittare och förhöll sig passiv samt förde 
noteringar om eventuella följdfrågor som hon visade intervjuledaren om nödvändigt för att så 
mycket information som möjligt skulle inhämtas. Intervjuerna genomfördes med en explorativ 
intervjumetod (Williamson 2002) där de öppna frågorna (ostrukturerad intervju) användes.   

Intervjuerna genomfördes under februari 2010 via högtalartelefon och dokumenterades digitalt med 
ljudinspelning och därefter transkriberades intervjuerna ordagrant. Intervjuerna varade mellan 28 �– 
32 minuter. En högre tillförlitlighet uppnås med ljudinspelning jämfört om enbart noteringar hade 
nyttjats eftersom avbrott för noteringar inte sker och att informantens egna ord dokumenteras vid en 
ljudinspelning (Williamson 2002).   
 

10.2.6 Dataanalys 
Transkriberad data analyserades med innehållsanalys, vilket ofta används inom 
kommunikationsområdet för att på ett objektivt och systematiskt sätt urskilja budskap (Neuendorff 
2002). Metoden ger teoretiskt användbar data som kan generaliseras samtidigt som bortfall av 
information från originaldata minimeras (Downe-Wamboldt 1992). Innehållsanalysen har två 
huvudsakliga inriktningar, manifest innehållsanalys och latent innehållsanalys. Den manifesta 
fokuserar på de element som är fysiskt närvarande och mätbara, den latenta fokuserar på 
företeelser/begrepp som inte är direkt mätbara men kan representeras eller mätas av en eller fler 
indikatorer. Manifest innehållsanalys kvantifierar det som direkt uttrycks i materialet och kan 
kategoriseras, den latenta innehållsanalysen innebär att teman skapas av det som uttrycks och inte 
direkt uttalas i materialet (Neuendorff 2002; Graneheim och Lundman 2004). Kritik har förts fram 
till denna dikotomi (klyfta/delning) av innehållsanalysen då det oftast är vaga gränser mellan dessa, 
vilket gör att benämningar som "highly latent�” och "highly manifest" är mer tillämpbara 
(Neuendorff 2002). I detta arbete används den manifesta innehållsanalysen men då det är 
ofrånkomligt med en viss del av tolkning (bias) av forskaren förekommer det en låg grad av latent 
innehållsanalys i detta arbete enligt författarna (Neuendorff 2002). 
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10.2.7 Genomförande av innehållsanalys 
Materialet lästes noggrant igenom av båda författarna och jämfördes med ljudinspelningarna för att 
säkerställa att all information hade transkriberats. Innehållsanalysen valdes att utföras enligt 
Downe-Wamboldt (Downe-Wamboldt 1992) och examensarbetets syfte och frågeställningar 
avgjorde valet av analysenheter och de meningsbärande textenheterna valdes ut. Det finns risker 
med att lyfta ut en ordföljd ur sitt sammanhang då budskapet i texten kan försvinna och därför 
återvände författarna växelvis till originaltexten för att inte riskera att förlora betydelsen av texten 
(Burnard 1991). De meningsbärande enheterna kondenserades i syfte att korta ned texten samtidigt 
som det manifesta innehållet bevarades (Graneheim och Lundman 2004). I ett nästa steg bestämdes 
ett kodningssystem där den kondenserade meningsenheten tilldelades ett kritiskt attribut (kod). 
Meningen med detta var att själva koderna skulle utgöra en distinktion mellan de kategorier som 
skulle bestämmas i nästa steg. Attributen kan vara av olika intensitet och om så önskas kan de 
grupperas vidare (Downe-Wamboldt 1992). Det beslutades att koderna skulle vara så olika som 
möjligt så att tveksamheter vid den följande kategoriseringen kunde undvikas (Downe-Wambholdt 
1992). Intressanta fynd var att koder kunde ses av författarna på ett nytt sätt och ur olika perspektiv, 
vilket resulterade i att kodningen blev en komplex uppgift att utföra (Graneheim och Lundman 
2004). Enligt Downe-Wamboldt utförs kategorisering före kodning och författarna valde dels detta 
tillvägagångssätt och dels där definiering av kategorier koder förekom parallellt. Definiering av 
koder och kategorier baserades på examensarbetes syfte, frågeställningar, tidigare forskning, teorier 
upptagna i examensarbetet och slutligen på de utvalda analysenheterna. Det bestämdes att en extra 
kategori skulle inkluderas då intervjumaterialet innehöll flertalet av olika belastningsbesvär trots att 
det inte baserades på examensarbetets syfte och frågeställningar. Anledningen var att vi som 
författare vill lyfta fram informanternas erfarenheter. Kategorin bestämdes till �”Diagnos�”. Totalt tio 
kategorier bestämdes och definierades som Arbetsmarknad �– ekonomi, Diagnos, Kroppskonstitution 
könsskillnader och ärftlighet, Mästare �– Lärling, No pain- No gain, Organisation, Prevention, 
Psykosocialt, Kroppskännedom och Övningsrutin. För att statistiska analyser skulle vara möjligt att 
utföras på materialet var det av vikt att en kod endast kunde klassificeras i en enda kategori vilket 
bestämdes noggrant när kodsystemet upprättades. Om en analysenhet skulle ha fallit inom fler än en 
kategori kunde inte någon statistisk analys utföras på det slutgiltiga materialet, det vill säga 
frågeformuläret och på så sätt hade allt arbete varit förgäves för författarna (Downe-Wamboldt 
1992). Alla utvalda analysenheter tilldelades slutligen en kategori och ingen analysenhet förekom 
fler gånger än i en kategori (Graneheim och Lundman 2004). En kontinuerlig jämförelse av 
dataanalys och examensarbetets syfte och frågeställningar genomfördes av författarna under hela 
processen.  
 

11 RESULTAT METOD I - INTERVJUER 
Analysen av det manifesta innehållet i intervjuerna resulterade i tio kategorier. Några av 
kategorierna var nämnda i tidigare litteratur, något var översiktligt nämnda och vissa var nya för 
författarna. Exempel på innehållsanalysen och kategorier presenteras i tabell I. 
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Tabell I. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder och kategorier av varje riskområde. 
Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Det är en otrolig konkurrens om arbetena 
och det är ju få som har fasta jobb 

Konkurrens om jobb, få fast jobb Arbetstillfällen Arbetsmarknad �– 
Ekonomi 

Mästaren ska lära upp en ny mästare, och 
då blir det ju utifrån det man själv har 
lyckats med istället för att tänka på vilka 
förutsättningar den här eleven som jag 
möter 

Hanverk går i arv utan individuell 
hänsyn 

Spelsätt Mästare - Lärling 

Man lägger inte upp en vettig träning som 
muskulaturen tål, utan man tror att om man 
bara övar och övar så blir jag världsbäst 

Kroppen tål inte den belastning som 
övningen kräver. 

Duration, intensiv 
övning 

Övningsrutin 

Det är att bita ihop, det hör till det vi håller 
på med, ont det får alla 

Det är normalt att det gör ont Det är normalt att 
det gör ont 

No pain, No gain 

Alldeles för kort tid, alldeles för höga 
förväntningar på vad man ska producera 

Kort inövningsperiod med höga 
krav på prestation Prestationskrav Psykosocialt 

Få av de musiker man har träffat på har 
överhuvudtaget någon kroppsmedvetenhet Få musiker har kroppsmedvetenhet Låg 

kroppsmedvetenhet Kroppskännedom 

Karpaltunnel också, plexus brachialis 
påverkan, cirkulatoriskt. Det var många 
musiker som fick diffusa domningar och 
ibland distinkt nervpåverkan 

Karpaltunnel, plexus brachialis, 
cirkulatoriskt påverkan, diffusa 
domningar, distinkt nervpåverkan 

Fysiska besvär Diagnos 

Kroppslängd och variation i fysiken Längd, kön och andra variationer i 
fysiken 

Individuella 
faktorer, kön, 
kroppsproportion 

Kroppskonstitution,  
könsskillnader och 
ärftlighet. 
 

Kunskapen är  rätt så dålig om hur kroppen 
fungerar rent mekaniskt och fysiologiskt 
både bland studenter och de professionella 
musikerna 

Dålig kunskap om kroppens 
mekanik och fysiologi 

Utbildning Organisation 

Vi jobbade med stabiliteten och att hitta en 
bra kroppshållning. Även för fingrarna. Vi 
jobbade jätte mycket med övningar för 
händerna så att de skulle få en stabilitet.  

Träning av stabilitet och 
kroppshållning, även för fingrar 

Stabilitetsträning Prevention 

  

11.1 Delresultat intervjuer 

11.1.1 Arbetsmarknad- ekonomi 
Kategorin nämndes tre gånger och betonar att det är vanligt att musiker inte har fast anställning, att 
det är konkurrens om arbeten och att musiker är beroende av att kroppen är i form för att de ska få 
arbete. Se exempel nedan: 

Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Dagsformen som avgör om man får ett 
jobb eller inte. Det tror jag är en 
bidragande orsak till att man anstränger sig 
så och känner sig stressad och pressad 

Dagsform avgör om man får ett 
jobb  Dagsform Arbetsmarknad- 

Ekonomi 

 

11.1.2 Mästare-lärlingstradition 
Kategorin nämns fyra gånger och tar upp att musiker har en mästare - och lärlingstradition. 
Mästaren ska lära upp en ny mästare, och då blir det ju utifrån det man själv har lyckats med istället 
för att tänka på vilka förutsättningar den här eleven har. Se exempel nedan: 

Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Det är ett hantverk på ett sätt, så många lär 
sig att spela på det sättet som deras 
framgångsrika lärare 

Hantverk som lärs ut av en 
�”mästare�” �”Göra rätt�” Mästare-Lärling 
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11.1.3 Övningsrutin 
Kategorin nämndes 16 gånger under intervjuerna och faktorer som avhandlades var att sitta på en 
bra stol, övar samma moment om och om igen, man glömmer bort att tiden går, väldigt, väldigt 
många speltimmar per dag, arbetsställning och många tänkte inte på att pianostolar gick att justera.  
Se exempel nedan: 

Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Många pianostolar kunde man justera, men 
det var ju många som inte tänkte på att man 
behövde det 

Brister i justering av pianostol efter 
individens förutsättningar Arbetsställning Övningsrutin 

Kör om samma moment, övar frenetiskt 
om och om igen 

Samma moment, övar om och om 
igen 

Repeterar om och om 
igen Övningsrutin 

Man blir så inne i sin övning så man 
glömmer att det går en timme Inne i sin övning �”Flow�” Övningsrutin 

Vi såg att många hamnade i olika 
deviationer i handleden och fingrarna  

Deviationer i handleden och 
fingrarna Arbetsställning Övningsrutin 

 

11.1.4 No Pain – No Gain 
Kategorin nämns tre gånger och beskriver attityd till smärta som �”Det är att bita ihop, det hör till det 
vi håller på med, ont det får alla. �”Att om man får ont så är man dålig�”. �”Man övar nog allt man kan, 
ännu mer för att bibehålla den förmågan man har. Se exempel nedan: 

Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Det var ett misslyckande att om man får 
ont så är man dålig Misslyckande med smärta Normalt att ha smärta  No Pain, No Gain 

 
 

11.1.5 Psykosocialt 
Kategorin nämndes 14 gånger och omfattar stress, krav att prestera, att pianister var ambitiösa, att 
många signalerar sent vid besvär, att det var risk för underbarn som övade väldigt mycket, viljan att 
bli bäst, stress dels från lärare och dels från konkurrensen, flera moment kräver hög precision både 
mentalt och fysiskt. Alldeles för kort tid och alldeles för höga förväntningar på vad man ska 
producera, rampfeber som blir en stress. Mycket av musikers identitet ligger i musikeridentiteten 
och man är mycket mer sårbar när det händer saker i arbetssituationen som att man inte får stöd när 
man får kritik. Se exempel nedan: 
Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Risk för underbarnen (�…..) 
leva upp till allt det här och de krav, så 
övade de väldigt mycket och spelade 
väldigt svåra stycken. 

Underbarn har höga krav på att de 
övar Prestationskrav Psykosocialt 

�…det är en livsstil att vara musiker. Väldigt 
mycket av musikers identitet ligger i 
musikeridentiteten och tyvärr får det 
konsekvenser, man är mycket mer sårbar 
när det händer saker i arbetssituationen 
som att man inte får stöd, när man får 
kritik. 

Livsstil Sociokulturell 
tillhörighet Psykosocialt 

Rampfeber som ju också är en 
stressreaktion när den skjuter över sitt mål Rampfeber Prestationskrav Psykosocialt 
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11.1.6 Kroppskännedom 
Området nämndes åtta gånger och faktorer som nämndes var att få musiker har kroppsmedvetenhet, 
att idrottare har bättre kroppsmedvetenhet och att de har bättre förmåga att förebygga 
belastningsskador, att det är bra att träna avspänning, svårt att slappna av, svårt att slappna av i de 
fingrarna de inte använde när de spelade. Se exempel nedan: 
 
Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Idrotten som är helt åt andra hållet, som 
verkligen studerar sin kropp och har hjälp 
av de som kan kroppen professionellt. För 
att prestera bästa möjliga och att träna på 
ett sätt som de förhoppningsvis inte ger 
belastningsskador medan vi har samma typ 
av intensivt övande och tränande. 

Idrottare har bättre 
kroppsmedvetenhet än musiker. 
Detta gör att de har bättre förmåga 
att förebygga belastningsskador. 
Detta trots samma typ av intensivt 
övande med kroppen grupperna 
emellan. 
 

Låg 
kroppsmedvetenhet 
hos musiker, trots att 
de har kroppen som 
redskap 

Kroppskännedom 

 

11.1.7 Diagnos 
Intervjuerna resulterade i flertalet olika medicinska besvär som nämndes i sex stycken 
meningsbärande enheter. De förekom i ett större antal per meningsenhet och det bestämdes därför 
att de skulle få en egen kategori. Sjukdomstillstånd som nämndes var ganglion, tendinititer, 
epicondylit, karpaltunnelsyndrom, dysfunktion i Plexus Brachialis, fokal dystoni och De Quervains 
syndrom. I litteraturen finns flertalet av dessa diagnoser beskrivna gällande musiker och PRMDs 
(Lederman 2002). Besvär som nämndes i intervjuerna var problem med nacke, axlar/skuldror, 
armbågar, händer. Se exempel nedan: 

Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Men det var ju mycket nacke och axlar och 
händer. Armbågar har jag för mig också. 
Ofta hängde det ju ihop att de kunde ha 
symtom från fler delar liksom. Olika 
tendiniter runt om våra axel-skuldra och 
hand. Och ganglion och epicondyliter och 
andra tendiniter 

Problem med nacke, axlar/ skuldror, 
armbågar, händer. Olika tendinter, 
ganglion och epicondyliter 

Fysiska besvär Diagnos 

11.1.8 Kroppskonstitution, könsskillnader och ärftlighet 
Området omfattade de riskfaktorer som är opåverkbara och som individen måste förhålla sig till. 
Kategorin nämndes fem gånger och beskriver handstorlek, hypermobilitet, kroppslängd och 
variation i fysiken. Se exempel nedan: 
 
Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Hur stora händerna är har betydelse 
 
Handstorlek  har betydelse 

 
Händer 

Kroppskonstitution, 
könsskillnader och 
ärftlighet. 

 

11.1.9 Organisation 
Kategorin nämndes fem gånger och att det saknas kunskap om hur kroppen fungerar och om hur 
man bör träna muskulaturen för att nå största möjliga effekt, kunskapen är rätt så dålig om hur 
kroppen fungerar rent mekaniskt och fysiologiskt både bland studenter och de professionella 
musikerna, både lärare och studenter utbildas i ergonomi, de som utbildar i ergonomi hade olika 
yrken och arbetade i team, det saknas kunskap om var musiker kan få specialistvård. Se exempel 
nedan: 
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Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Det är en okunskap som råder inom 
lärarkåren som måste, och kommer med 
tiden naturligtvis, genom att vi ändå har 
nått så långt att vi har ergonomi och pratar 
om det inom musiken nu. 

Brist på var medicinsk kunskap 
finns Utbildning Organisation 

Hade han gått till sjukvården hade de 
naturligtvis sagt att "- Jaa, du får sluta spela 
nu i fjorton dagar". Om läraren hade 
kunskap om det här så hade han gått till sin 
sjukgymnast och fått sin behandling och 
helst i samarbete med läraren så hade man 
lagt upp små korta träningsprogram 

Om läraren hade kunskap om det 
här så hade han gått till sin 
sjukgymnast och fått sin behandling 
och helst i samarbete med läraren 

Om läraren hade 
kunskap om det här så 
hade han gått till sin 
sjukgymnast och fått sin 
behandling  

Organisation 

 

11.1.10 Prevention 
Kategorin nämndes fyra gånger och tar exempelvis upp introduktionskurs i ergonomi med 
föreläsningar om kroppen, praktisk rörelseträning och träning i kroppsmedvetenhet. Lära sina elever 
hur man övar, pauser, en enkel kroppskännedom, vi jobbade med stabiliteten och att hitta en bra 
kroppshållning. Även för fingrarna. Vi jobbade jätte mycket med övningar för händerna så att de 
skulle få en stabilitet. Se exempel nedan: 
 
Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Introduktionskurs i ergonomi med 
föreläsningar om kroppen med (�…..) 
praktisk rörelseträning och träning i 
kroppsmedvetenhet. 

Introduktionskurs i ergonomi Utbildning Prevention 

Lära sina elever hur man övar, pauser, en 
enkel kroppskännedom Övning, pauser, kroppskännedom Utbildning Prevention 

 
 

12 DISKUSSION METOD I - INTERVJUER 

12.1 Resultatdiskussion metod I - Intervjuer 
Vid en jämförelse av resultatet av intervjuerna och tidigare litteratur fanns en överensstämmelse 
med flera kategorier som Kropps-konstitution, könsskillnader och ärftlighet,  
Övningsrutin, Diagnos, Psykosocialt och Kroppskännedom. Prevention, Arbetsmarknad- Ekonomi 
och No Pain, No Gain kunde delvis och under skilda benämningar återfinnas i den tidigare 
litteraturen. Resultaten �”Mästare - Lärling�” och �”Organisation�” var helt nya områden som tillkom 
och skiljer sig därmed från litteraturen. 

Kategorin �”Kropps-konstitution, könsskillnader och ärftlighet�” tar upp handstorlek, hypermobilitet, 
kroppslängd och variation i fysiken vilket kan jämföras med litteraturen som avhandlar andra 
riskfaktorer som hög ålder (Bragge et al. 2006; Bruno et al. 2008; Revak 1989; Zaza 1998), att vara 
kvinna (Bragge et al 2006; Zaza och Farewell 1997; Bruno et al. 2008), hypermobolitet (Zaza1997) 
och antalet år man spelat sitt huvudinstrument (Bragge et al. 2006; Zaza och Farewell 1997; Bruno 
et al 2008; Revak 1989; Zaza 1998). 

 Kategorin �”Övningsrutin�” omfattade exempelvis många övningstimmar per dag, brist på pauser, 
bristande arbetsställning, brist på att kunna spela avspänt och bristande kunskap om hur 
arbetsredskap anpassas individuellt och överrensstämde med riskfaktorer som finns nämnda 
litteraturen som brist av pauser (Bragge et al. 2006; Zaza och Farewell 1997; Bruno et al. 2008; 
Revak 1989; Zaza 1998), antal övningstimmar (Bruno et al. 2008), ändrade övningsrutiner (Revak 
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1989; Foxman och Burgel 2006), arbetsmiljön (Foxman och Burgel 2006; Zaza et al.1998; Hagberg 
et al. 2005) samt risker med långa repertoarer och svårare teknik (Bruno et al. 2008). 

Kategorin �”Diagnos�” kännetecknar besvär och symtom hos pianister och fick en egen kategori trots 
att det inte avsågs att undersökas närmare i detta arbetes syfte men då det under intervjuerna 
nämndes kunde det inte bortses. De vanligast förekommande arbetsrelaterade besvären som nämns i 
litteraturen är exempelvis seninflammationer (tendiniter och tenosyniviter), främst i handled, 
underarm, armbåge och skuldra. Smärta och funktionsnedsättning förekommer främst i nacke och 
skuldra, nervinklämningar i underarm och handled (EU 2010). Musikers arbetsrelaterade besvär 
kommer från nacke, bröstrygg, övre extremiteter, skuldror, ländrygg, olika tendiniter och 
nervkompressioner  samt från hörselorganen (Thiringer et al. 2003; Rozmaryn 1993, Wahlström 
Edling och Fjellman Wiklund 2009; Hagberg et al. 2005; Bruno et al. 2008).  

Kategorin �”Psykosocialt�” omfattar till största delen kravet att prestera - både höga krav från 
individen själv och höga krav från omgivningen. Området är omfattande enligt resultatet och 
litteraturen beskriver området endast till viss del. Resultatet kan jämföras med riskfaktorer som 
återfinns i litteraturen som självupplevd stress (Bragge et al.2006; Bruno et al. 2008; Hagberg et al. 
2005), stress i kombination med lågt handlingsutrymme (Zaza et al. 1998) och performance stress 
(Bruno et al. 2008; Fry et al.1998).  

Kategorin �”Kroppskännedom�” lyfter fram kroppsmedvetenhet och att brist på sådan kan vara en 
riskfaktor samt att musiker kan lära sig av idrotten. En anpassning av livsstilen till de psykiska och 
fysiska krav som det innebär att vara musiker lyftes fram. Kategorin överrensstämmer med 
litteraturen där kroppsmedvetande och mindfullness är friskfaktorer (Foxman och Burgel 2006; 
Zaza och Farewell 1997; Herry at al 2005; Foxman och Burgel 2006). Det saknas däremot 
jämförelse med elitidrotten i tidigare studier. 

Kategorin �”Arbetsmarknad – Ekonomi: Området var relativt nytt då tidigare litteratur beskrivit det i 
en mindre utsträckning som att många musiker är egenföretagare och saknar skydd i form av 
anställning och att det kan ge ekonomiska konsekvenser. I kategorin har det tillkommit att musiker 
är beroende av att kroppen är i form för att de ska få arbete. Litteraturen är samstämmig med att det 
är vanligt att musiker inte har fast anställning och att det är konkurrens om arbeten (Zaza et al.1998; 
Zaza 1998, Foxman och Burgel 2006). Författarna till examensarbetet relaterar detta till att om en 
pianist har belastningsbesvär kan det ge konsekvenser i funktionsnedsättning på andra plan förutom 
de besvär som den strukturella skadan orsakar. Med ICF:s (WHO 2001) klassifikationssystem kan 
eventuella konsekvenser utredas. Skadan kan ge nedsatt arbetsförmåga vilket kan medföra risk att 
pianisten inte kan få ett arbete och därmed kan det ekonomiska tillståndet påverkas till det sämre. 

Kategorin �”Organisation�” var ett nytt område som inte tidigare nämnts i litteraturen och visade att 
olika typer av utbildning ansågs som viktiga för pianostudenter, pianolärare och professionella 
pianister i organisationen. Exempel som �”hur kroppen fungerar och om hur man bör träna 
muskulaturen för att nå största möjliga effekt�”, �”kunskapen är rätt så dålig om hur kroppen fungerar 
rent mekaniskt och fysiologiskt både bland studenter och de professionella musikerna�” tolkas av 
författarna som �”kroppskännedom, träningsfysiologi, träningslära och kroppens anatomi�” och när 
det gäller denna del i kategorin återfinns inte kopplingar till litteraturen. Både lärare och studenter 
utbildas i ergonomi, de som utbildar i ergonomi arbetade i team, hade olika yrken med olika 
ergonomiska perspektiv och paralleller till litteraturen med multidisciplinära team kan inte 
återfinnas. Kategorin nämner att det saknas kunskap om var det finns specialiserad sjukvård för 
musiker och överrensstämmer med de riskfaktorer som nämns i litteraturen som bristen på 
medicinsk kompetens (Zaza et al. 1998; Foxman och Burgel 2006; Guptill och Golem 2008) och 
tillgången till anpassad rehabilitering för musiker (Herry et al. 2005). 
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Kategorin �”Prevention�” hänger tätt ihop med �”Organisation�” men i den förra kategorin redovisas 
vilka utbildningar som ges. Intervjuerna tar upp att prevention och rehabilitering bör planeras och 
utföras av multidisciplinära team. En hälsosam livsstil och kroppsmedvetande är andra friskfaktorer 
som nämns och att musiker bör anpassa sin livsstil till yrkets psykiska och fysiska krav vilket också 
litteraturen nämner. Litteraturen tar upp friskfaktorer på individnivå som fysisk aktivitet (Bruno et 
al. 2008; Revak 1989; Foxman och Burgel 2006), sund livsstil och kroppsmedvetande (Foxman och 
Burgel 2006) och mindfullness (Zaza och Farewell 1997; Herry et al. 2005; Foxman och Burgel 
2006). Intervjuerna tog upp att en anpassning av livsstilen till musikers och pianisters psykiska och 
fysiska krav vilket kännetecknar faktorer som överrensstämmer med litteraturen där bland annat 
fysisk aktivitet nämns (Bruno et al. 2008; Revak 1989; Foxman och Burgel 2006; Bruno et al. 
2008), kroppsmedvetande och sund livsstil (Foxman och Burgel 2006) samt mindfulness (Zaza och 
Farewell 1997; Herry et al. 2005; Foxman och Burgel 2006). Friskfaktorer på organisationsnivå 
nämns inte i litteraturen och enligt författarna visar det på att preventionsprogram på övergripande 
nivå bör organiseras. 

Kategorin �”No Pain, No Gain�” var ett relativt nytt område och kunde delvis återfinnas i den tidigare 
litteraturen. Området omfattar all typ av acceptans till smärta vid pianospelning. Att ”det är 
naturligt att ha ont” och att det ”är bara att bita ihop”. Fenomenet har uppmärksammats av 
tidigare studier på olika sätt (Bruno et al. 2008; Foxman och Burgel 2006; Markison et al.1998; 
Guptill och Golem 2008; Zaza et al.1998; Zaza 1998; Fry et al.1998; Bragge et al. 2006; Zaza och 
Farewell 1997). Föreställningen att �”Om man får ont så är man dålig�” kan möjligtvis resultera att 
pianisten slutar spela piano och att det är en svaghet att erkänna att smärta enligt författarna. 
Acceptansen kan enligt författarna ha olika perspektiv som att det är något som lärs in tidigt, har 
man inte ont så har man inte tränat tillräckligt, om man berättar att man har ont kanske man inte kan 
få de uppdrag/arbeten man behöver och att det kan innebära ekonomiska konsekvenser. Författarna 
anser att kategorin �”No Pain, No Gain�” är ett eget problemområde och att området kan utforskas 
mer. 

Kategorin �”Mästare – Lärling�”. Ett nytt område som inte tidigare nämnts i litteraturen betonade 
betydelsen av att pianister lärs upp av en mästare enligt mästarens stil. Kategorin behandlar ett nytt 
begrepp för författarna och beskriver kunskapsöverföring mellan lärare och elev ur olika perspektiv. 
Området var inte nämnt i tidigare litteratur och författarna till arbetet kan dra en parallell till att om 
det saknas anpassning till elevens förutsättningar på fysiska-, psykologiska-  och/eller fysiologiska 
plan kan det resultera i funktionsnedsättning ( PRMDs) och i värsta fall till att individen måste sluta 
att spela piano. Orsaken kan möjligtvis vara att pianisteleven är omedveten om att spelning inte 
anpassas till den och att det slutligen kan leda till besvär där eleven/pianisten tror att felet ligger hos 
henne eller honom. Det kan vara möjligt att pianisten slutar spela för att den tror att den inte är �” 
skapt för att bli pianist�”, �”att det inte är meningen�” eftersom den inte klarar av att öva och spela 
enligt mästarens instruktioner.  

Dataanalysen resulterade i tio olika områden och möjligtvis kan något område saknas för en få 
fullständig bild av faktorer som kan resultera i PRMDs. 
 

12.2 Metoddiskussion metod I - Intervjuer  
Tolkningar kan ha förekommit i de flesta stegen i metoden eftersom förkunskaper och erfarenheter 
kan påverka resultatet. Författarna hade för avsikt att tolka objektivt och systematiskt och valde 
därför manifest innehållsanalys (Neuendorff 2002; Downe-Wamboldt 1992).  
 
Vid urval av informanter avsågs att välja nyckelpersoner som kunde bidra att hela problemområdet 
kunde kartläggas vilket är styrkan med ett snöbollsurval (Forsberg och Wengström 2008). En av 
informanterna som ingick i examensarbetet kunde inte deltaga och resulterade i ett bortfall vilket 



34 
 

kunde påverkat att inte alla områden kartlades i examensarbetet. Det var negativt då det kan ha 
påverkat den interna validiteten genom eventuella systematiska mätfel. Fördelen var att 
informanterna delgav författarna nya begrepp och formuleringar. Det stärkte möjligheten till att 
konstruera frågor som målgruppen var bekanta med och därmed frågeformulärets validitet. Det var 
en nackdel med att urvalet bestod av personer som bodde i Sverige eftersom syftet med 
frågeformuläret var att det också skulle användas i Nederländerna och Grekland. Frågor som kunde 
visa på kulturella skillnader kan möjligtvis saknas och kan utgöra en brist till överföring på 
europeisk eller internationell nivå (Forsberg och Wengström 2008).  
 
Författarna diskuterade även om fler områden än vad som täckts in i innehållsanalysen skulle ha 
definierats om fler informanter med andra typer av kunskap och erfarenheter tillfrågats att ställa 
upp. Författarna förde även en diskussion kring om fler eller andra typer av metoder kunnat fastslå 
ytterligare områden eller kunnat bekräfta att problemområdet redan hade inringats. 
 
De presumtiva informanterna ringdes upp via telefon främst för att skapa en relation, delges 
bakgrundsinformation och för att öka chansen till att intervjuerna verkligen skulle genomföras 
(Williamson 2002). Fördelen var att intervjuerna bokades in inom de närmaste veckorna och att 
informanterna kunde förbereda områden som var viktiga ur deras perspektiv att lyfta fram under 
intervjuerna. Brister var att författarna påverkade och begränsade dem och att vi därmed inte fick 
med alla områden. Efter den första intervjun bestämdes det att förutom intervjuguiden skulle 
utformas en guide med all information som gavs både före och efter intervjun för att säkerställa 
tillförlitligheten även på denna punkt (Granheim och Lundman 2004). Vid analysen av det 
manifesta innehållet utgjordes en viss del av tolkning trots att det latenta innehållet inte avsågs att 
undersökas (Neuendorff 2002). Författarna anser att tolkning förekommer under alla stegen som vid 
val av meningsbärande enheter och kondensering där nackdelen var att de valda enheterna blev 
ryckta ur sitt sammanhang och att viss användbar data bortföll (Burnard 1991; Downe-Wamboldt 
1992). Vid valet av kategorier och koder diskuterade författarna med varandra och enades slutligen 
om vad dessa skulle heta. Svagheter var att det minskade genomförbarheten (reliabiliteten) då 
författarna gjorde det tillsammans. Avsikten var att göra det var för sig och då intervjuerna till den 
största delen innehöll användbar manifest data fanns ett behov att samarbeta om namnsättning. 
Fördelen var att koder kunde grupperas mer systematiskt för att passa in i endast en kategori.  
 

13 METOD II - FRÅGEFORMULÄR 

13.1 Frågeformulär som metod 
Frågeformulär eller enkät är en subjektiv metod där respondenter skriftligt får lämna åsikter (Trost 
2007). Frågeformulär som metod är indirekt, det vill säga att ingen personlig kontakt finns mellan 
den som ansvarar för enkäten och den som responderar (Osvalder et al. 2008). Denna indirekta 
metod kommer inte att ske i denna magisteruppsats, utan författarna kommer att närvara under 
pilottestning. Insamling av data kommer på ske på indirekt väg i ovannämnda doktorsavhandling. 
 
De främsta användningsområdena för frågeformulär är: 

 Samla in data från ett stort antal personer på kort tid. 

 Samla in data från personer som är svåra eller resurskrävande att nå. 

 Validera tidigare resultat från intervjuundersökningar. 
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13.1.1 Allmänna synpunkter gällande utseende av frågeformulär 
Viktigt att tänka på när det gäller frågeformulärets utseende är dess utformning och dess upplägg. 
Detta har stor betydelse för om personerna vill fylla i det och om de gör det ärligt och noggrant 
(Kjellberg 2003). Frågeformulärets typografi påverkar hur lätt det är för personen att besvara 
frågorna och därmed både bortfallet och kvalitén på svaren. Några viktiga punkter att tänka på är: 
-Sidorna bör inte se grötiga och svåröverskådliga ut. Visserligen bör författare begränsa antalet 
sidor, dock utan att pressa in många frågor på få sidor. 
-Frågor som berör samma delområden bör läggas på samma uppslag. Låt inte en fråga fortsätta över 
till nästa sida. 
-Numrera frågorna och skriv de i annan stil än den övriga texten. 
-Ange noga hur frågan skall besvaras, exempelvis genom ett kryss i rutan eller i löpande text.  
-Markera viktiga ord i frågan med fet respektive kursiv stil (Kjellberg 2003). 
 

13.1.2 Allmänna synpunkter på hur frågor i frågeformulär bör ställas 
Vid gruppering av frågor och ordningen dess emellan är det viktigt att i början ställa neutrala 
faktafrågor (ålder kön etcetera) och att därefter övergå till frågor du tror att personen/respondenten 
tycker är viktiga och intressanta. Mot mitten och övergången mot slutet av frågeformuläret kan du 
ställa mer kontroversiella frågor (inte i början, då risk för bortfall är stort om respondenten tycker 
att frågorna är obehagliga eller av någon anledning inte vill svara på dem och inte helt i slutet då 
risk för �”trötthetseffekter�”, vilket betyder att respondenten slarvar med att besvara frågorna mot 
slutet för att denne bara vill bli färdig) (Kjellberg 2003). Vid frågeformulärsutformning bör man 
sträva efter att en systematisk ordning bland frågor och delområden. Exempelvis kan man nämna de 
olika delområdena med större övergripande ord och ange vilken typ av frågor som följer (Kjellberg 
2003). I slutet av frågeformuläret är det positivt att lämna plats för öppna frågor och möjlighet att 
skriva ner kommentarer till det aktuella fenomenet som behandlas, exempelvis genom att be 
respondenten besvara vilka frågor han/hon anser att frågeformuläret glömt att behandla eller 
behandlat för intensivt, be även respondenten ge förslag till hur frågor skulle kunna ställas på 
annorlunda sätt för att kunna tolkas och tydas bättre (Kjellberg 2003). 
Vid utformning av frågor är det viktigt att de är enkla och tydliga. Frågan skall bara kunna tolkas på 
ett sätt och på det rätta sättet, nämligen entydligt. Eftersträva bundna svarsalternativ och skalor som 
är lätta att besvara utan att respondenten behöver formulera svar med egna ord. Dessa frågor 
bearbetas relativt lätt eftersom svaren är standardiserade (Osvalder et al. 2008). Viktigt att fundera 
på är hur frågornas data senare skall analyseras redan vid utformningen av frågor för att underlätta 
analysen. Öppna frågor är också bra att använda sig av, framförallt när författare vill undersöka 
fenomen som tidigare inte behandlats och där osäkerheten i tidigare litteratur är stor (Osvalder et al. 
2008). Nackdelen är dock att vid bearbetning av data måste författaren tolka de öppna 
svarsalternativen vilket kan medföra bristande validitet. Andra nackdelar med öppna frågor är att de 
medför svårigheter för respondenten, nämligen genom att behöva uttrycka sig i ord och meningar 
istället för att fylla i uteslutande svarsalternativ (Osvalder et al. 2008). Andra viktiga aspekter 
gällande formulering av frågor i frågeformulär är att läsbarheten bör vara god, nämligen genom att 
frågorna bör vara korta och koncisa, undvik invecklade formuleringar, tänk på frågornas innebörd 
och undvik ledande frågor (Osvalder et al. 2008), förklara även begrepp initialt i frågeformuläret 
samt eventuellt under respektive delområde för att undvika feltolkningar, undvik negationer och 
flera frågor i en fråga (Hansagi och Allebeck 1994). Nedan ses ett exempel på en fråga vilken 
innehåller två frågor i en fråga: 
 
”Anser du att du är nöjd med din arbetsinsats efter en konsert och att du kan slappna av?”. 
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Skriv istället:  
”Anser du att du är nöjd med din arbetsinsats efter en konsert?” 
Ja, nästan alltid. 2. Ja, oftast. 3. Nej, sällan. 4. Nej, aldrig. 
”Anser du att du kan slappna av efter en konsert?”.  
Ja, nästan alltid. 2. Ja, oftast. 3. Nej, sällan. 4. Nej, aldrig. 
 

13.1.3 Design av frågeformulär 
För att säkerställa att så många relevanta riskområden som möjligt skulle inbegripas i 
frågeformuläret användes olika metoder. Litteraturstudier genomfördes för att samla in tidigare 
forskning. Efter analys av litteraturen genomfördes intervjuer för att samla in ytterligare data med 
syfte att täcka in hela problemområdet. Intervjuer ger mer information och djupare förståelse för 
problemområdet. När data från intervjuer analyserats följdes det av ett nästa steg där ett 
frågeformulär utvecklades (Downe-Wamboldt 1992).  

 
Författarna till detta arbete kommer att designa ett frågeformulär gällande riskfaktorer för PRMDs 
med hjälp av tidigare resultat från litteraturstudie, resultat från intervjuer samt granskade 
frågeformulär som använts vid tidigare gjorda studier.  
 

13.1.4 Granskade frågeformulär 
Totalt har elva stycken frågeformulär granskats inför design av frågeformulär. Frågeformulären är 
skrivna på engelska respektive svenska. Flera av frågeformulären är validitets- och 
reliabilitetstestade sedan tidigare och använda i större undersökningar. Andra frågeformulär är 
relativt småskaliga i jämförelse och inte lika välanvända. Flera av frågeformulären behandlar och 
belyser framförallt musikers arbetsmiljö (inget av frågeformulären behandlar specifikt 
professionella pianister) och andra är riktade till en genomsnittlig population även i kombination 
med arbetsrelaterade besvär. Därav har modifieringar behövts göras för att anpassa frågorna till 
problemområdet som skall belysas. De granskade frågeformulären har funnits via 
litteratursökningar, via studier som behandlar det aktuella området har använt eller hänvisat till 
dessa, via inrådan från intervjupersoner och via kunniga personer inom området. Nedan nämns 
vilka frågeformulär författarna till detta arbete använt sig av vid design av frågeformulär: 
 

 Work related musculoskeletal disorders in physical therapists. Arbetsrelaterade 
muskuloskeletala besvär hos kvinnliga sjukgymnaster, med fler än 15 års exponering av 
yrket (Wernstedt 2008). Magisteruppsats som för närvarande är i press. Frågeformuläret är 
skrivet på engelska och bygger på flera andra välanvända frågeformulär samt egna frågor. 

 Checklista för skyddsrond (Allmän del). Prevent, 2001. På svenska.  

 Scenkonst �– fysisk-arbetsmiljö för musiker. Prevent, årtal saknas. En branschspecifik 
checklista på svenska. 

 The musical cohort health questionnaire west (MCQ-west). Hagberg M. Arbets- och 
miljömedicin, Göteborgs Universitet. Ett frågeformulär på engelska som bland annat 
använts på musikhögskolestudenter i Göteborg. Frågeformuläret har utarbetats och 
presenterats i en publicerad artikel (Hagberg et al. 2004). 

 International physical activity questionnare, short last 7 self-administered format (IPAQ- 
short 2010). Ett frågeformulär på engelska som är ett standardiserat verktyg för att jämföra 
och fastställa hälsa och fysisk aktivitet. 
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 Standardized Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms (Kuorinka 
et al. 1987). Ett välanvänt och känt frågeformulär på engelska som ofta används av andra 
författare för att konstruera egna frågeformulär. 

 De tre frågeformulären MUSIC Norrtälje (Engelsk version), MUSIC Norrtälje (svensk 
version) och MUSIC Norrtälje uppföljning efter 4-6 år (svensk version). Dessa tre 
frågeformulär bygger bland annat på: Toomingas et al. Utan årtal; Tornquist et al. 2001; 
Vingard et al. 2000; Karasek 1979; Korff et al. 1991; Kuorinka et al. 1987). 

 Hälsotest utvecklat på Karolinska Institutet. Årtal saknas. 

 Psykisk ohälsa och välbefinnande- en kartläggning i Stockholms län baserad på PART-
studien. (Hansson et al. 2004). 

13.1.5 Områden som belyses utifrån litteratursökning samt resultat av metod I 
Vid framtagning av frågeformuläret studerades totalt 18 olika områden utifrån resultat av 
litteraturstudien och 10 områden från resultat av metod I. Dessa områden och kategorier 
kompletterade varandra i olika utsträckning. Resultatet som framkom i metod I gav också helt nya 
områden som lyftes fram och även tidigare nämnda områden litteraturen behandlat, dock endast 
översiktligt och inte i någon fördjupning. De områden författarna till detta arbete ansåg vara viktiga 
att lyfta fram var framförallt: 
Arbetsmarknad-ekonomi (Tidigare nämnt i litteraturen, dock i mycket liten utsträckning). 
Mästare-lärling (Onämnt i tidigare litteratur). 
No Pain - No Gain (Nämnt i tidigare litteratur, dock i liten utsträckning och med olika definitioner 
och förklaringar kring fenomenet). 
Organisationsperspektivet (Helt onämnt i litteraturen, då pianister ofta är egna företagare och 
frilansar, har ofta inte en arbetsplats). 
Prevention (Tidigare nämnt i litteraturen, dock i oklara definitioner kring vad som är prevention).  

13.1.6 Exempel på design av frågor till frågeformulär 
Då författarnas syfte med studien var att designa ett engelskt frågeformulär var modifieringar 
tvungna att göras utifrån de tidigare befintliga frågeformulären som granskats. Dessa modifieringar 
har gjorts utifrån flera angreppssätt för att passa kontexten kring professionella pianister. Nedan 
beskrivs dessa modifieringar: 

Exempel på fråga modifierad från svenska till engelska  
Förekommer det drag från fönster, portar 
eller ventilationssystem? 
Ja:       Nej:  

Does draught from windows, gateways or 
ventilation systems occur at your 
workplace?  
Yes:      No:  
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Exempel på fråga modifierad från engelska till engelska för att passa professionella pianister 
Who is your current employer? 
Government authority/office:  
Wholly state-owned firm (company or 
establishment):  
Local authority (company owned by local 
authority):  
County council (company owned by county 
council):  
Other public authority:  
Private company/organisation:  
Self-employed:  
Other employer: ___________________ 

Who is your current employer? (several 
boxes can be ticked) 
Company/organisation:  
Self-employed/Frilance:  
Unemployed:  
Other employer: ___________________ 

 
 
Exempel på fråga modifierad utifrån resultat av intervjuer till engelska  
Mästare/lärlingstradition 1. Do you think it is important to play with the same 

typ of technique as your tutor/master? 
                  Yes:     No:  

2. Have you ever felt that you must play as you have 
been thought by your tutor/master?  

                  Yes:     No:  
3. If Yes, on question 2, have you ever considered it the 

playing technique was adjusted after your individual 
requirements?  

                  Yes:     No:  
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13.2 Beskrivning av pilottestning 
Vid framtagning av ett frågeformulär är frågeformuleringarna av stor vikt, nämligen att frågorna ger 
faktiska svar på vad som efterfrågas. Därför ges rekommendationer att göra pilotutvärderingar av 
frågeformulär, det vill säga att �”testköra�” den på relevanta deltagare för studien, innan den används i 
större undersökningar (Osvalder et al. 2008; Williamsson 2002). Ett frågeformulär kan inte anses 
färdigt innan det �”testkörts�” i olika omgångar. Även om författare följer regeln att vid 
konstruktionen av frågor alltid först testa dessa på sig själv; -Hur skulle Jag besvara denna fråga? �– 
visar det sig att formuleringar och ordval inte uppfattas på det sättet frågan var avsedd för. Det kan 
även visa sig att anvisningarna är svåra att följa eller att det finns ologiska svarsalternativ. Även när 
författare använder sig av tidigare validerade frågor är det ändå av vikt av att testa dessa hur de 
fungerar i det nya sammanhanget (enkät och intervju inom hälso- och sjukvården Hansagi och 
Allebeck 1994). Exempelvis är detta frågeformulär utformat på engelska och framtaget från tidigare 
använda svenska och engelska frågeformulär. Därav har översättningar gjorts, vilket kan förändra 
innebörden i frågorna. Önskvärt vid pilottestningar är även att författare är delaktiga vid 
genomförandet (Williamsson 2002), detta för att observera vilka svårigheter som tillstöter, 
exempelvis tvekan, bryderi, behov av förtydligande etcetera (enkät och intervju inom hälso- och 
sjukvården Hansagi och Allebeck 1994). Pilottestningar genomförs alltså för att kontrollera att alla 
frågor i frågeformuläret endast ska kunna tolkas på ett sätt och på det rätta sättet, närmare bestämt 
entydigt (Osvalder et al. 2008).  
 

13.2.1 Pilottestning – en participativ metod 
Denna pilottestning är en metod som syftar till att deltagarna medverkar aktivt vid datainsamling, så 
kallad participativ metod. Deltagarna används som informationskällor gällande ett visst fenomen 
och författarna eftersträvar hög delaktighet hos deltagarna, vilket leder till att resultatet blir mer 
trovärdigt då koppling till verklighet stärks. En nackdel med hög participation är dock att det är en 
tidskrävande metod. Forskare eftersträvar participation vid pilottestningar, för att belysa frågor och 
fenomen som skall tolkas på ett entydigt sätt, oavsett vem som läser de. Forskare eftersträvar också 
en kontroll av skeendet och vid pilottestningar, så kallad expertmetod, vilket gör att resultatet blir 
mer styrt (frågorna är redan förbestämda i frågeformuläret) och mindre trovärdigt eftersom 
återkoppling till verklighet blir låg. Fördelar med expertmetod är att de kräver mindre resurser i 
anspråk och går fortare att genomföra (Osvalder et al. 2008). Under denna pilottestning 
kombinerades dessa metoder. Författarna förespråkade öppenhet och participativitet hos deltagarna 
kring frågeformuläret som var strukturerat och utformat sedan tidigare. 
 

13.2.2 Urval till pilottestning av frågeformulär 
Urvalet av deltagare till pilottestning har skett genom organisationer, såsom musikhögskola, 
medlemsorganisationer, kommunal verksamhet och andra arenor som involverar professionella 
pianister. Denna typ av urval kallas för Strategiskt urval, det vill säga att urval görs av informanter 
som har mycket kunskap att delge om det aktuella ämnet. Det är vanligt att relativt små 
undersökningsgrupper inkluderas och valet av deltagare bestäms utifrån studiens syfte. Strategiskt 
urval används då forskare vill försäkra sig om variation i svaren och där urval delar vissa 
karakteristika, exempelvis att de genomgår eller har genomgått upplevelser eller fenomen forskare 
vill studera (Forsberg och Wengström 2008). 
 
-Inklusionskriterier: Deltagarna skall ha spelat piano i minst åtta år och de måste genomsnittligt ha 
övat mer än tre timmar per dag. Inklusion görs av kvinnor och män i åldrarna 18 till 55 år. 
Deltagarna måste alla ha anknytning till Stockholmsområdet. 
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- Exklusionskriterier: Deltagare som lider av allvarliga hälsoproblem framförallt relaterade till det 
muskuloskeletala systemet och ej orsakade av pianospelande, nämligen; medfödd eller förvärvad 
muskuloskeletal sjukdom, skada som gett långvariga besvär (exempelvis fraktur), artros, reumatoid 
artrit, annan typ av inflammatorisk och/eller systemisk ledsjukdom, hjärt- och kärlsjukdom, lung-
och respirationssjukdom och psykiska problem. För närmare information, var god se B-del �”General 
Healthstatus�” i bilaga II. 
 

13.2.3 Bortfall pilottestning 
Totalt rekryterades sju stycken deltagare. Av dessa var det fyra stycken som genomförde 
pilottestningen. Bortfallet bestod av att de tre andra deltagarna avböjde eller uppfyllde inte kraven i 
någon mån. En deltagare drog sig ur, en annan deltagare medgav att denne led av allvarliga 
hälsoproblem ej orsakade av pianospelande (enligt bilaga II, B-del �”General Health status�”) och var 
därmed inte representativ för gruppen och en deltagare uppfyllde inte inklusionskriterier gällande 
genomsnittliga övningstimmar per dag. Denne deltagare arbetade mer med musikproduktion 
framför datorer idag och hade inte haft detta antal övningstimmar på många år. Av de som 
genomförde pilottestningen var en av deltagarna tidigare konsertpianist, men denne uppfyllde heller 
inte inklusionskriteriernas övningstimmar. Vi valde dock att ändå väga in denne deltagares data då 
denne person har ergonomibakgrund, lång professionell erfarenhet av eget musicerande och även 
kunskap om det aktuella forskningsområdet. 
 

13.2.4 Etiska överväganden vid pilottestning 
Alla deltagare som involveras i pilottestningen kommer att få fylla i ett Informerat samtycke, se 
bilaga III. Ett informerat samtycke innebär att deltagare får grundlig och relevant 
bakgrundsinformation angående interventionen, att deltagaren förstår att dennes deltagande är av 
värde och att denne godtar att den som utför interventionen är kompetent att utföra handlingen. Ett 
informerat samtycke kan endast ges av deltagare som kan ta egna beslut (Aveyard 2000). 
Medverkan i pilottestningen är frivillig och enskilda deltagare kan närsomhelst avbryta sin 
medverkan. Alla svar behandlas konfidentiellt och ingen enskild individ kommer att kunna 
identifieras vid presentation av resultaten. 
 

13.2.5 Förberedelse av pilottestning 
Författarna rekryterade de olika deltagarna via e-post respektive telefon, där alla fick likvärdig och 
adekvat information gällande pilottestningen (för mer djupgående information se rubrik 
Genomförande av pilottestning samt bilaga III). Därefter bokades tid och lokal in för genomförande 
med de olika deltagarna. 
 

13.2.6 Genomförande av pilottestning 
Totalt genomfördes fyra stycken pilottestningar, alla under enskilda förfaranden. Pilottestningarna 
som genomfördes bestod av deltagare i åldrarna 24 år till 49 år, varav två kvinnor och två män med 
helt skilda bakgrunder och erfarenheter, vilket gjorde att fenomenet belystes från många olika 
vinklar. Vid genomförandet av de två första pilottestningarna deltog båda författarna och vid de två 
nästkommande pilottestningarna genomfördes dessa enskilt av de två författarna i brist på tid. 
Deltagarna fick själva efter rekryteringen bestämma tid och plats då det var svårt att få alla att 
deltaga på en och samma plats under ett och samma tillfälle. I det initiala skedet av de enskilda 
pilottestningarna återgav författarna syftet med och vikten av pilottestningen för deltagarna, 
nämligen att det är deras åsikter som professionella pianister som är av värde och hur de uppfattar 
de olika delarna och frågorna i frågeformuläret, exempelvis om de är begripliga och förståeliga 
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samt om de är relevanta ur deras situation och perspektiv som professionella pianister. Författarna 
berättade att de förespråkade en öppen dialog kring frågeformuläret och att det inte var svaren som 
var det viktiga vid genomförandet. Därefter fick deltagarna läsa igenom det informerade samtycket 
och ställa frågor kring det och sedan signera det. Totalt avsattes tid på ca 60-120 minuter per 
pilottestning där deltagarna fick fylla i frågeformuläret och ställa frågor respektive diskutera 
fenomen gällande frågorna. Vid varje pilottestningstillfälle antecknades viktiga relevanta data ner 
för vidare bearbetning av frågeformuläret. De fyra pilottestningarna ägde rum mellan den 26 maj till 
den 7 maj 2010. 
  

14 RESULTAT METOD II - FRÅGEFORMULÄR 

14.1 Resultat - Innan pilottestning 
Frågeformuläret som togs fram innan pilottestningen var totalt 35 sidor långt. I detta frågeformulär 
valde författarna att designa olika delområden, totalt 12 stycken (A-L) vilka innehöll olika frågor 
och följdfrågor. De områden som valdes ut bestod i olika utsträckning av originalfrågor och/eller 
modifierade frågor från tidigare frågeformulär samt egenkonstruerade frågor. Resultatet av detta ses 
nedan i tabell II: 
 
 
Tabell II. Beskrivning av resultat (frågeformulärsutformning) från metod II innan pilottestning. 
Delområde Referenser frågeformulär och bilder 

(original- och modifierade frågor och bilder) 
Egenformulerade 
frågor  

Egenutformade 
bilder 

A: Background information 
 

 MCQ-West (Hagberg et al. 2004). X  

B: General Health status 
 

 MUSIC Norrtälje uppföljning efter 4-
6 år (svensk version). 

 Work related musculoskeletal 
disorders in physical therapists 
(Wernstedt 2008).  

 Standardises Nordic questionnaires 
for the analysis of musculoskeletal 
symptoms (Kuorinka et al. 1987). 

 MCQ-West (Hagberg et al. 2004). 

X  

C: Ache/Pain/Discomfort in your 
lower back 
D: Ache/Pain/Discomfort in your 
shoulders/back of the neck 
E: Ache/Pain/Discomfort in your 
forearms/elbow/wrists 
F: Ache/Pain/Discomfort in your 
hands/fingers 

 MUSIC Norrtälje (Engelsk version) 
 MUSIC Norrtälje uppföljning efter 4-

6 år (svensk version). 
 MCQ-West (Hagberg et al. 2004). 
 Work related musculoskeletal 

disorders in physical therapists 
(Wernstedt 2008). 

 Standardises Nordic questionnaires 
for the analysis of musculoskeletal 
symptoms (Kuorinka et al. 1987). 

X  

G: Practicing  MCQ-West (Hagberg et al. 2004). X  
H: Performance/Stress/ Support 
and Achievement 

 X  

I:Physical activity and leisure 
time 

 MCQ-West (Hagberg et al. 2004). 
 Hälsotest 

  

J: Work conditions  MUSIC Norrtälje (Engelsk version) 
 MUSIC Norrtälje (Svensk version) 
 Psykisk ohälsa och välbefinnande- en 

kartläggning i Stockholms län 
baserad på PART-studien (Hansson et 
al. 2004). 

X  

K: Ergonomic interventions  MUSIC Norrtälje uppföljning efter 4-
6 år (svensk version). 

 Bild (Hypermobilitet 2010). 
 Bild på inre- och yttre arbetsområde 

(AFS 1998:1). 

X X 
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L: Physical settings  Checklista för skyddsrond (Allmän 
del). (Prevent 2001). 

 Scenkonst �– fysiks-arbetsmiljö för 
musiker. (Prevent utan årtal) 

 MCQ-West Hagberg et al. 2004). 

X  

14.2 Resultat - efter pilottestning 
Frågeformuläret som togs fram efter pilottestningen är totalt 37 sidor långt, se bilaga II. I detta 
frågeformulär inkluderas även ett nytt delområde, nämligen �”Ache/Pain/Discomfort in your upper 
back�”, därav bestod frågeformuläret nu av totalt 13 stycken delområden (A-M). En ny referens 
gällande �”Physical activity�” tillkom för att få en bredare och djupare förståelse över den fysiska 
aktiviteten de senaste sju dagarna istället för de senaste sex dagarna (IPAQ 2010) och frågor 
utformade från Hälsoenkäten borttogs helt. 
 

14.2.1 Generella förändringar 
I det stora hela förändrades originalutformningen relativt litet. Generella förändringar som gjordes 
var exempelvis:  
 

 Layoutmässtiga justeringar, såsom FET-skrift, kursiverad-skrift och understruken-skrift, 
gruppering av frågor i �”boxar�”. Författarna ändrade de delområden som överlappades från 
en sida till en annan till att bli sammanhängande. Enklare förtydlinganden genomfördes i 
frågeformuläret för att undvika svårförståddhet och syftningsfel. 

 Ordförklaringar inom parentes lades till för att öka förståelsen av svårförstådda engelska 
ord. 

 Omformulering av frågor och svarsalternativ som ansågs svårförstådda, en del frågor som 
fick öppna svarsalternativ och andra frågor fick förbestämda svarsalternativ. 

 Omstruktureringar av frågor, för att göra anpassningar gällande en �”tratt-liknande�” indelning 
och få en �”rödtråd�” i frågeformuläret. 

 Modifiering av bilder för att öka förståeligheten och undvika feltolkningar. 
 Modifieringar genom att om respondenten svarar Yes eller No på en fråga finns hänvisning 

till vilken fråga som skall besvaras därefter, se exempel nedan:  
 

4. Are you working full time? Yes  No (If No, go to question 6 
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14.2.2 Specifika förändringar  
I Tabell III nedan ses mer specifika modifieringar som utfördes av författarna efter pilottestningen.  
 
Tabell III. Resultat efter pilottestning. 
Delområde Genomförda modifieringar efter pilottestning 

gällande nytillkomna eller borttagna referenser, 
frågeformulär och bilder (Initiala förändringar 
innan pilottestning kvarstår, se tabell II). 

Egenformulerade frågor  

A: Background information 
 

  

Endast mindre förändringar gjorda.  
1. Enklare layoutmässiga justeringar.   
B: General Health status 
 

 Standardizes Nordic questionnaires for the 
analysis of musculoskeletal symptoms 
(Kuorinka et al. 1987) �– modifiering av 
�“figur�” för framtagning av upper-back.  
 

 

Mer övergripande förändringar. 
1.Förändringar gjorda för att förenkla de medicinska uttrycken gällande sjukdomsstillstånd som tidigare var beskrivna med 
engelska fackuttryck. Nu finnes fler förklaringar och förenklingar inom parenteser.  
2. Borttagning av specifika diagnoser (diagnoser som uppkommit som resultat av metod I-innehållsanalys) pga svårigheter 
att förstå specifika diagnoser som lekman. 
3. Modifiering av egenmodifierad bild enligt Kuorinka et al. 1987) till att inkludera området �”upper back�”. 
4. Ytterligare ett svarsalternativ lades till för identifiering av �”ache, pain, discomfort�”, om det någonsin förekommit. 
C: Ache/Pain/Discomfort in your 
upper back 
D: Ache/Pain/Discomfort in your 
lower back 
E: Ache/Pain/Discomfort in your 
shoulders/back of the neck 
F: Ache/Pain/Discomfort in your 
forearms/elbows/wrists 
G: Ache/Pain/Discomfort in your 
hands/fingers 

 Standardises Nordic questionnaires for the 
analysis of musculoskeletal symptoms 
(Kuorinka et al. 1987) �– modifiering av 
�“figur�” för framtagning av upper-back. 

 

Större förändringar. 
1. Nytt delområde tillkom (C: Upper back) vilket medförde att delområden förflyttades (bokstäver till delområden 
ändrades). Samma referenser gäller för upper back som för de övriga områdena D-G (se referenser till C-F i tabell xxx). 
H: Practicing   
Endast mindre förändringar gjorda. 
1. Enklare layoutmässiga justeringar.   
I: Performance and 
Achievements 

  

Endast mindre förändringar gjorda. 
1. Enklare layoutmässiga justeringar.   
2. Delområdets rubrik ändrades från �” Performance/Stress/ Support and Achivements�” till �“Performance and Achievement�” 
J:Physical activity  IPAQ-short version tillkom (IPAQ 2010). 

 Hälsotestdelarna borttogs helt. 
 

Större förändringar gjorda. 
1. Borttagning av alla frågor från Hälsotest. 
2. Nya frågor gällande fysisk aktivitet tillkom från IPAQ-short version (IPAQ 2010). 
3. Delområdets rubrik ändrades från �” Physical activity and leisure time�” till �“Physical activity�”. 
K: Work conditions  X 
Större förändringar gjorda. 
1.Omformulering av frågor samt nytillkommen fråga gällande arbetsförhållanden. Justeringar så att frågor passar 
yrkeskategorin på ett mer lämpligt sätt, exempelvis genom fler anställningar, frilansande, arbetstider och andra uppdrag. 
L: Ergonomics  Bild på inre- och yttre arbetsområden enligt 

(AFS 1998:1) �– modifiering av figur. 
 

Mindre förändringar gjorda. 
1. Delområdets rubrik ändrades från �”Ergonomic interventions�” till �”Ergonomics�”. 
2. Förtydliganden gjordes i avseende att passa yrkeskategorin på ett mer lämpat sätt, exempelvis genom att förtydliga att de 
personer med flera arbetsplatser relaterar till den arbetsplats där de arbetar mest av tiden. 
3. Bild modifierades från AFS 1998:1, gällande räckvidd vid pianot. 
M: Physical work setting   
Mindre förändringar. 
1. Delområdets rubrik ändrades från �” Physical settings�” till Physical work setting. 
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15. DISKUSSION METOD II - FRÅGEFORMULÄR  

15.1 Resultatdiskussion - Frågeformulär 
Det slutgiltiga frågeformuläret består nu av totalt 37 sidor. Detta kan anses långt ur en betraktares 
ögon och kan uppfattas långt och omständigt att fylla i, vilket kan riskera bortfall. I vidare forskning 
där frågeformuläret kommer att användas, i ovannämnda doktorsavhandling, kommer detta att 
webbaseras för att nå ut till fler deltagare. Vid webbasering av frågeformuläret finns möjlighet att 
bortse från vissa delar om deltagaren svarar �”Nej�” på en fråga gällande besvär, då exkluderas dessa 
delar automatiskt (detta gäller framförallt delarna C-G) och frågeformuläret upplevs mindre 
omfattande. Vidare finns litteratur som nämner att eftersträvan av korta frågeformulär inte alltid ger 
bättre svarsfrekvens, även längre frågeformulär med flera frågor tycks inte ge någon negativ effekt 
på svarsbenägenheten (Linsky 1975; Jacoby 1990). Att frågeformuläret vart så pass långt beror dels 
på att författarna ville täcka in så många områden som möjligt för att angripa fenomenet på ett mer 
övergripligt sätt och se till helheten. Tidigare litteratur har efterfrågat mer valida och reliabla 
mätinstrument för bestämning av besvärsprevalens och identifiering av alla associerade riskfaktorer 
professionella pianister utsätts för (Bragge et al. 2005) och om man skall täcka alla delområden 
författarna funnit i litteratursökning och intervjuer i ett frågeformulär är det svårt att förkorta 
formuläret ytterligare tills vidare forskning kan avgöra bestämning av faktorer (om faktorer vi fått 
fram skall tas bort) som påverkar besvärsprevalensen. 

Vid konstruktion av gruppering- eller enstaka frågor finns krav på frågeformulärets precision, vilket 
handlar om dess förmåga att mäta gradskillnader i en variabel, det vill säga ge tillräckligt noggrann 
information. Frågor med två svarsalternativ utgör en mycket grov indelning med låg grad av 
precision där gradering av svaret förbises. Frågor med multipla svarsalternativ utgör en större 
detaljrikedom med hög grad av precision (Hansagi och Allebeck 1994). Då författarna till denna 
magisteruppsats inte haft för avsikt att samla in data och göra statistiska beräknar på materialet kan 
vi omöjligt uttala oss om graden av precision är optimal i alla frågor, dels de vi hämtat från tidigare 
använda validerade och reliabla frågeformulär och dels de frågor vi själva konstruerat. Dock kan vi 
spekulera i att frågeformulärets delområden (C-G) mäter god gradskillnad då grupperingar av frågor 
är hämtade från ett mycket välanvänt och validierat frågeformulär (Korff et al. 1992). Visserligen 
bör dessa frågor valideras om på nytt i flera omgångar och se att över att dessa fungerar i det nya 
sammanhanget (Hansagi och Allebeck 1994) samt att statistiska beräkningar utförs för vidare 
bedömning av optimal precision i frågorna. 

Författarna till denna magisteruppsats noterade typografi- och layoutmässiga svårigheter vid 
pilottestningen. Därav utfördes små justeringar efter pilottestningen angående detta för att öka 
förståelsen och undvika syftnings- och tolkningsfel och framförallt för att minska risken för bortfall 
och öka kvaliteten på svaren hos nästföljande respondenter (Kjellberg 2003). Dock behövs vidare 
pilottestningar för utveckling av typografi och layout för att optimera frågeformuläret ytterligare. 
  
 



45 
 

15.2 Metoddiskussion - Formulär 
Av de totalt elva granskade frågeformulären har inget av dessa tidigare behandlat specifikt 
professionella pianister, vilket gjort att författarna fått undersöka relevanta variabler från grunden 
(genom litteratursökning och intervjuer) och därifrån konstruera och designa detta frågeformulär 
utifrån andra typer av frågeformulär. Detta är naturligtvis en nackdel vid framtagning av 
frågeformulär, då författarna �”plockar ut�” relevanta frågor och grupperingar av frågor från tidigare 
validerade och reliabilitetstestade frågeformulär som inte behandlat den yrkesspecifika kategorin, 
vilket kan medföra att frågorna inte fungerar i det nya sammanhanget och behöver modifieras eller 
revideras ytterligare (Hansagi och Allebeck 1994). Ett sådant delområde var just �”Work conditions�”, 
där författarna var tvungna att anpassa om enstaka frågor eller hela grupperingar av frågor efter 
synpunkter som lades fram under pilottestningarna. Exempel på en sådan fråga är:  

 
Exempelfråga från tidigare välanvänt frågeformulär, vilken ingick i frågeformulär innan 
pilottestning. 
Who is your current employer? (several boxes can be ticked) 

Company/organisation:  
Self-employed/Frilance:  
Unemployed:  
Other employer: ___________________ 

 
Exempelfråga på omformulering av fråga för att passa yrkeskategorin professionella pianister och 
sammanhanget på ett bättre sätt. 
How have you been employed for the last 12 months? (Please, rate the extent in percent). 

Self-employed/Frilance , for____________percent (%) 
Employed by a company/Organisation , for____________percent (%) 
Unemployed , for____________percent (%) 
Other employer , what? _________________________, for____________percent (%) 

 
 
Vid framtagning av frågeformuläret gjordes även översättningar från svenska till engelska. Då 
författarna till detta arbete inte har engelska som modersmål finns brister i att innerbörden i 
frågorna förändrats eller gått förlorad. Därav hade det varit önskvärt att �”pilottesta�” frågeformuläret 
på en deltagare med engelska som modersmål. Ytterligare ett alternativ hade varit att översätta 
tillbaka frågeformuläret från engelska till svenska för att se om det semantiska budskapet i frågorna 
kvarstått efter översättningarna (Trust 1997). 
 
Totalt ingick sju stycken deltagare i pilottestningen, dock var bortfallet stort, då tre deltagare med 
olika anledningar inte kunde medverka. Författarna har således kvarliggande funderingar om 
modifieringen av frågeformuläret efter pilottestningen påverkats om dessa deltagare medverkat. 
Visserligen hade de deltagare som medverkade i pilottestningen mycket olika bakgrund och 
varierande erfarenheter likväl liknande synpunkter på frågeformuläret, men förmodligen hade fler 
synpunkter på andra delområden och frågor uppmärksammats om fler deltagit i pilottestningen. 
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Författarna till detta arbete hade gärna sett att ytterligare en pilottestning hunnit genomföras efter 
den första pilottestningen. Detta för att kunna �”testköra�” de nya förändringar som gjorts och för att 
reliabilitets- och validitetssäkra dessa frågor och hela frågeformuläret i sin helhet ytterligare. Det 
framtagna frågeformulärets reliabilitet (reproducerbarhet och pålitlighet) bör undersökas och testas 
vidare för att undersöka om vidare revideringar och modifieringar behöver genomföras. Detta för att 
fånga upp oklarheter i frågeformuleringar och andra typer av svarssvårigheter (Wikman och 
Wärneryd 1987). Frågeformulärets validitet bör likaså undersökas ytterligare. Mäter respektive 
fråga i frågeformuläret det den avser att mäta?- Så kallad intern validitet (Hansagi och Allebeck 
1994) och genom att endast kunna tolkas på ett sätt, närmare bestämt det rätta och entydiga sättet 
(Osvalder et al. 2008). Önskvärt för detta magisterarbete hade även varit att få ta del av 
datainsamling gällande pilottestning från andra länder, såsom Grekland och Nederländerna för att 
undersöka om det resulterat i kulturella och nationella skillnader. Om pilottestning i dessa länder 
gått att genomföra skulle en ökad grad av generaliserbarhet gällande frågeformuläret, så kallad 
extern validitet kunna göras till fler populationer. Detta kunde dock ej genomföras inom 
examensarbetets ramar. 
 
Viktigt att diskutera är även att ett frågeformulär på totalt 37 sidor gör det omöjligt att inom 
ramarna för detta magisterarbete redovisa steg för steg vid framtagning av delområden och frågor 
till frågeformuläret, dels innan pilottestningen och dels vid modifiering och revidering efter 
pilottestning. Därav är reliabiliteten, det vill säga reproducerbarheten av metoden bristfällig.  
 
Vidare vill författarna betona att �”nya�” områden belysts i denna magisteruppsats till skillnad mot 
vad tidigare forskning visat. Exempelvis är området �”Mästare-lärlingstradition�” en oidentifierad 
variabel i tidigare litteratur. Även området �”No Pain, No Gain�” som tidigare nämnts i litteraturen 
(dock mycket bristfälligt och utan specifika definitioner) har fått en djupare innebörd och vidare 
fördjupning i detta område förespråkas av författarna. Flera av dessa �”nya�” områden har författarna 
själva konstruerat frågor till och dessa områden mottogs utan specifika kommentarer eller 
synpunkter från deltagarna i pilottestningen. Detta vill vi författare lyfta fram, då det förefaller vara 
vedertagna och allmänt kända områden i den specifika yrkeskategorin professionella pianister. 
 



47 
 

16 VIDARE FORSKNING 
Vilket tidigare nämnts i detta examensarbete är att yrkeskategorin professionella pianister ingår i en 
multifaktoriell kontext. Tidigare forskning har försökt att angripa problemområdet, men dock ses 
motstridiga resultat och skevhet gällande prevalens av PRMDs och dess associerade frisk- och 
riskfaktorer. Därav behövs vidare forskning angående detta problemområde.  
 
Detta examensarbete syftar bland annat till att skapa en bred plattform och ligga till grund för vidare 
forskning inom området. Frågeformuläret bör vidare revideras och modifieras ytterligare för att 
optimera dess innehåll och dess omfång samt att manifestera dess validitet och reliabilitet. Detta 
skall göras genom internationell pilottestning och upprepade mättillfällen i tidigare nämnda 
doktorsavhandling, vilken kommer följa upp och analysera data i en kohortstudie. Frågeformuläret 
bör då webbaseras för att nå ut till fler deltagare och underlätta svarsfrekvens och datainsamling. 
Vid webbasering finns möjlighet att förkorta delar av frågeformuläret, exempelvis genom att 
deltagaren svarar �”Nej�” på en fråga gällande besvär, då dessa delområden exkluderas automatiskt 
(detta gäller framförallt delarna C-G i frågeformuläret), vilket gör att frågeformuläret upplevs 
mindre omfattande med möjligheter till ökad svarsfrekvens.  
 
Om prevalensen av PRMDs kan fastställas på internationell nivå genom prospektiv forskning ökar 
möjligheterna till utveckling av preventionsprogram för dels redan drabbade individer och dels för 
att motverka att �”friska�” individer drabbas.   
 
PRMDs påverkar följaktligen förmågan att spela och kan ge nedsättningar på olika nivåer, vilket 
visualiserats i koppling med ICF i detta examensarbete. Vid nedsättning av arbetsförmåga gällande 
professionella pianister och musiker saknas nationell och internationell statistik, vilket utgör att ett 
eventuellt mörkertal finns. Enligt författarna till detta arbete finns indikationer/indicier på att 
professionella pianister och musiker ofta kombinerar flera typer av anställningar och jobb 
(framförallt genom frilansande) för att klara sin försörjning. Detta kan påverka graden av 
rapportering till hälso- och sjukvård samt myndigheter gällande arbetsrelaterade besvär. Eventuellt 
föreligger dessa problem även inom andra typer av konstnärliga yrken, dock behövs vidare 
forskning inom området för att kunna dra sådana paralleller och generalisera till övrig population. 
 
Vidare förespråkar författarna till detta magisterarbete forskningsfördjupning i �”nya�” samt tidigare 
nämnda frisk-respektive riskfaktorer. Exempelvis bör �”nya�” faktorer undersökas ytterligare genom 
utveckling av frågeformulär av så kallad �”short version karaktär�”, för att se om dessa områden 
verkligen är relevanta och specifika gällande yrkeskategorin. Dessa forskningsfördjupningar bör 
dels genomföras för att kunna förstå och angripa problemet på ett bättre och mer vetenskapligt sätt 
än tidigare och dels för att undvika att förödande konsekvenser drabbar professionella pianister i 
deras yrkesverksamhet. 
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17 SLUTSATS/KONKLUSION 
Det har indikerats �”nya�” och tidigare nämnda risk- och friskfaktorer för bestämning av PRMDs och 
dess besvärsprevalens gällande professionella pianister. Dessa faktorer finns nu utvecklade i ett 
frågeformulär på engelska, vilket angriper det aktuella fenomenet på ett mer övergripligt sätt och 
där helhetsperspektivet betonas mer än tidigare. Vidare optimering behöver göras av detta 
frågeformulär och fördjupning i dessa faktorer bör undersökas närmare. 
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Bilaga I. Intervjumanus 
 
Introduktion 

- Informera om hur samtalet kommer att gå till och att det innehåller flera delar: a) 
Information, b) Intervju, c) Avslutning av intervju och d) Stanna kvar efter intervjun har 
avslutats. 
 

A. Information 
1. Presentation av bisittare och dennes funktion 
2. Intervjumaterialet 
- Spelas in 
- Överförs till text 
- Skickas med e-post och används efter godkännande av dig 
3. Vi är intresserade av dina erfarenheter som �… - Beroende på specialisering �… under intervjun. 
4. Syftet med intervjun: 
- Kartlägga riskfaktorer till Playing related musculoskeletal disorders, spelrelaterade besvär. 
- Vi genomför intervjuer av olika specialister inom området för att täcka så många områden som 
möjligt. 
- Intervjun kommer att bestå av öppna frågor. 
 
B. Intervjun börjar 
1. Inledningsfrågor: 
 �– Vill du berätta: Namn, yrke, relevanta arbetsuppgifter och erfarenheter för området. 
2. Intervjufråga 
- Vilka risker är viktiga att lyfta fram ur ditt perspektiv? 
Stödfrågor: 

- Arbetsmiljö? 
- Fysiska besvär? 
- Psykosociala faktorer, Krav/ Kontroll? 
- Faktorer, påverkbara? Opåverkbara? 

 
C. Avslutning av intervju 
- Runda av 
- Är det något du vill tillägga? 
- Får vi återkomma om det finns oklarheter? 
- Kan vi nämna ditt namn i examensarbetet? 
- Påminn om att �… stanna kvar när intervjun avslutas 
 
D. Tacka! 
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A: BACKGROUND INFORMATION 
 
Date of today  

Month Day Year  Age  Gender 

      
Female  Male  

 

Height in centimetres (Cm) ______Cm Weight in kilogram (Kg) _______Kg 
 

How old were you when you started to play the piano? _______Years 
 

How many years have you been playing the piano for 3 
hours or more per day? 

_______Years 

 

What is your main instrument? 

Piano  Organ  Other keyboard instrument  

 

Do you play any additional instrument/instruments?  
Yes  No  

 If Yes, what additional instrument/ instruments do you play?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Are you? Right-handed  Left-handed  Ambidextrous  

 

Have you graduated from a university or a residential college for music? 
Yes  No  

 
What is you current occupation?  (Several boxes can be ticked) 

Student       Teacher/tutor       Unemployed       Employed  

Self-employed/freelancee      I have another work that doesn�’t involve playing the piano  

Other, :____________________________________________________________________ 
 
How would you rate you skills in the English language? 

Excellent  Good  Fair  Poor  
 

A: BACKGROUND INFORMATION 
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Specify if you were ever treated by a doctor or in hospital due to any of the following. 

1. Inborn or acquired diseases in the muscles or skeleton 
(Congenital or acquired joint or skeleton disorder) Yes  No  

2. Accident causing long-lasting inconvenience (e.g. fracture, 
traffic accident, severe neck injury, fall from higher level) Yes  No  

3. Arthrosis (degenerative joint disease)  
Yes  No  

4. Rheumatoid arthritis (rheumatism in joints) 
Yes  No  

5. Other inflammatory systemic or joint disease (Other muscle- 
and joint problems that also involves different organs in the body - 
Diagnosed by a doctor) 

Yes  No  

6. Diseases in the heart or bloodvessels (e.g. High blood 
pressure, angina pectoris, cardiac infarction) Yes  No  

7. Diseases in the lungs or in the respiratory passages (e.g. 
asthma, severe infection in the respiratory passages, emphysema)  Yes  No  

8. Psychic problems (nervous troubles, depression, anxiety, sleep 
disturbances) Yes  No  

 
9. How would you rate your overall health? 

Excellent  Good  Fair  Poor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B: GENERAL HEALTH STATUS 
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Modified picture by Kuorinka. 
 
10. Have you at any time during the last 12 months had trouble (ache, pain, discomfort) 

Yes  No  If No, go to question 14 
11. ( If Yes in question 10) - Please answer the questions below: 

In which bodypart? 

 
Modified picture by Kuorinka. 
 
11a) Shoulders/neck 
 

Have you 
had trouble 
at any time 
during the 
last 7 days? 

Have you at 
any time 
during the 
last 12 months 
been 
prevented 
from playing 
the piano 
because of the 
trouble? 

Have you at 
any time 
during the 
last 12 
months have 
had trouble 
for a period 
of at least 3 
months or 
more? 

Have you at 
any time 
ever had 
trouble in 
any of the 
areas 
below? 

Yes , in the neck Yes No  Yes No  Yes No  Yes No  

Yes , in the right shoulder Yes No  Yes No  Yes No  Yes No  

Yes , in the left shoulder Yes No  Yes No  Yes No  Yes No  

Yes , in both shoulders Yes No  Yes No  Yes No  Yes No  

No  
 
 
 
 
 

In this picture you can see the 
approximate position of the parts of the 
body referred to in the questionnaire. 
Limits are not sharply defined, and 
certain parts overlap. You should decide 
for yourself in which part you have or 
have had your trouble (if any). 
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Modified picture by Kuorinka. 
 
11b) 
Forearms/elbows/wrists 
arm/elbow/wrist  

Have you 
had trouble 
at any time 
during the 
last 7 days? 

Have you at 
any time 
during the 
last 12 months 
been 
prevented 
from playing 
the piano 
because of the 
trouble? 

Have you at 
any time 
during the 
last 12 
months have 
had trouble 
for a period 
of at least 3 
months or 
more? 

Have you at 
any time 
ever had 
trouble in 
any of the 
areas 
below? 

Yes , in the right 
arm/elbow/wrist 

Yes No  Yes No  Yes No  Yes No  

Yes , in the left 
arm/elbow/wrist 

Yes No  Yes No  Yes No  Yes No  

Yes , in both 
arms/elbow/wrists 
 

Yes No  Yes No  Yes No  Yes No  

No  
 

 
Modified picture by Kuorinka. 
11c) Hands/fingers  

Have you 
had trouble 
at any time 
during the 
last 7 days? 

Have you at 
any time 
during the 
last 12 months 
been 
prevented 
from playing 
the piano 
because of the 
trouble? 

Have you at 
any time 
during the 
last 12 
months have 
had trouble 
for a period 
of at least 3 
months or 
more? 

Have you at 
any time 
ever had 
trouble in 
any of the 
areas 
below? 

Yes , in the right 
hand/fingers 

Yes No  Yes No  Yes No  Yes No  

Yes , in the left 
hand/fingers 

Yes No  Yes No  Yes No  Yes No  

Yes , in both hands/fingers Yes No  Yes No  Yes No  Yes No  

No  
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Modified picture by Kuorinka. 
 
11d) Upper back 
 

Have you 
had trouble 
at any time 
during the 
last 7 days? 

Have you at 
any time 
during the 
last 12 months 
been 
prevented 
from playing 
the piano 
because of the 
trouble? 

Have you at 
any time 
during the 
last 12 
months have 
had trouble 
for a period 
of at least 3 
months or 
more? 

Have you at 
any time 
ever had 
trouble in 
any of the 
areas 
below? 

Yes  Yes No  Yes No  Yes No  Yes No  

No  
 

 
Modified picture by Kuorinka. 
 
11e) Lower back 

Have you 
had trouble 
at any time 
during the 
last 7 days? 

Have you at 
any time 
during the 
last 12 months 
been 
prevented 
from playing 
the piano 
because of the 
trouble? 

Have you at 
any time 
during the 
last 12 
months have 
had trouble 
for a period 
of at least 3 
months or 
more? 

Have you at 
any time 
ever had 
trouble in 
any of the 
areas 
below? 

Yes  Yes No  Yes No  Yes No  Yes No  

No  
 

12. Have you sought healthcare 
because of pain in your muscles 
and/or joints during the last 12 
months? 

Yes  No , I could manage the trouble by myself. 
If No, go to question 14 

13. (If yes in question 12)- Have you consulted: (several boxes can be ticked) 

Doctor            Physiotherapist         Chiropractor/Naprapath          
Other, what? : ________________________________________________ 
 

14. If you ever at any time have had ache/pain/discomfort in your muscles and/or joints 
What do you believe to be the cause? (Several boxes can be ticked) 

Leisure time activities            Accident              Stress  
Praticing/Playing     Lifting heavy things                         Do not know  
Other, what? :________________________________________________ 
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Modified picture by Kuorinka. 
 

2. Questions about the intensity of pain. (Note! Even people without ache/ pain/ discomfort should 
answer these questions) 

Check in the box that best describe your ache/pain/discomfort. The scale is in a range from 0 to 10, 
where 0= no ache/pain/ discomfort at all and 10= the worst conceivable pain. 

2a) How strong do you judge the 
ache/pain/discomfort in your upper back to be 
at present? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

2b) How intense has the worst 
ache/pain/discomfort in your upper back been 
during the last 3 months? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

2c) On average, how intense has the 
ache/pain/discomfort in your upper back been 
during the last 3 months? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

3. Questions about deteriorated function. Note! Even people without ache/pain/ discomfort or 
deteriorated function should answer these questions. 

How have the ache/pain/discomfort in your upper back influenced you during the last 3 months? The 
scale is from 0 to 10, where 0=not affected at all and 10= impossible to continue with these activities. 

3a) How much has the ache/pain/discomfort in 
your upper back interfered with your everyday 
activities such as walking, shopping, taking 
care of personal hygiene, carrying and lifting 
things in the home etcetera? 

  
 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      

3b) How much has the ache/pain/discomfort in 
your upper back interfered with your 
possibilities to take part in social and family 
activities? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                     
 

3c) How much has the pain/discomfort in your 
upper back changed your possibilities to take 
part in social and family activities? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                     
 

 

1. At present, how would you describe your 
ache/pain/discomfort in your upper back? 

1a) Local, as in the picture? 
Yes  No  

1b) Radiating pains, numbness or 
loss of sensation in your upper 
back? 

Yes  No  

1c) Other types of sensation, what?   
____________________________________________________

C: ACHE/PAIN/DISCOMFORT IN YOUR UPPER BACK 
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4. Do you use any form of following medicine either 
daily or a few times a week because of 
ache/pain/disorders in muscles and/or joints in your 
upper back? 

Yes  No  If No, go to question 6

5. (If Yes in question 4)-Please tick appropriate box/-es 

Painkillers  

Natural Medicines including  vitamins and minerals  

Sedatives  

Sleeping tablets  

Cortisone ointment (gel)  

Other ointment (salve, gel) against aches and pain  

Other medicines , what?  _____________________________________________    
 
6. Have you ever got other medical treatment by a 
medical professional because of ache/pain/discomfort in 
your upper back?  

Yes  No If No, go to question 8 

7. (If Yes in question 6) -Please tick appropriate box/-es 

 Cortisone injection     Acupuncture    Painkillers     Surgery  

 TENS (Transcutaneus Electro Nerve Stimulation)   Orthoses  

  Other , what?: _______________________________________________________      
8. Have you been on sick leave at any time due to 
ache/pain/disorders in muscles and/or joints in your 
upper back? 

Yes  No  If No, go to part D 

9. (If yes in question 8) -For approximately how long period was your sick leave?  
Note! If you have had sick leave for more than once, please fill in the latest period. 

Yes  for: _____________weeks No  
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Modified picture by Kuorinka. 
 

 
2. Questions about the intensity of pain. (Note! Even people without ache/ pain/ discomfort should 
answer these questions) 

Check in the box that best describe your ache/pain/discomfort. The scale is in a range from 0 to 10, 
where 0= no ache/pain/discomfort at all and 10= the worst conceivable pain. 

2a) How strong do you judge the 
ache/pain/discomfort in your lower back to be 
at present? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

2b) How intense has the worst 
ache/pain/discomfort in your lower back been 
during the last 3 months? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

2c) On average, how intense has the 
ache/pain/discomfort in your lower back been 
during the last 3 months? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 
3. Questions about deteriorated function. Note! Even people without ache/pain/ discomfort or 
deteriorated function should answer these questions. 

How have the ache/pain/discomfort in your lower back influenced you during the last 3 months? The 
scale is from 0 to 10, where 0=not affected at all and 10= impossible to continue with these activities. 

3a) How much has the ache/pain/discomfort in 
your lower back interfered with your everyday 
activities such as walking, shopping, taking 
care of personal hygiene, carrying and lifting 
things in the home etcetera? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      

3b) How much has the ache/pain/discomfort in 
your lower back interfered with your 
possibilities to take part in social and family 
activities? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                     
 

3c) How much has the pain/discomfort in your 
upper back changed your possibilities to take 
part in social and family activities? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      

1. At present, how would you describe your 
ache/pain/discomfort in your lower back? 

1a) Local, as in the picture? 
Yes  No  

1b) Radiating pains, numbness or 
loss of sensation in your lower 
back? 

Yes  No  

1c) Other types of sensation, what?  

_____________________________________________________

D: ACHE/PAIN/DISCOMFORT IN YOUR LOWER BACK 
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4. Do you use any form of following medicine either 
daily or a few times a week because of 
ache/pain/disorders in muscles and/or joints in your 
lower back?  

Yes  No  If No, go to question 6

5. (If Yes in question 4)-Please tick appropriate box/-es 

Painkillers  

Natural Medicines including  vitamins and minerals  

Sedatives  

Sleeping tablets  

Cortisone ointment (gel)  

Other ointment (salve, gel) against aches and pain  

Other medicines , what? _____________________________________________    
 
6. Have you ever got other medical treatment of by a 
medical professional because of ache/pain/discomfort 
in your lower back?  

Yes  No  If No, go to question 8 

7. (If Yes in question 6)- Please tick appropriate box/-es 

 Cortisone injection     Acupuncture    Painkillers     Surgery  

 TENS (Transcutaneus Electro Nerve Stimulation)   Orthoses  

  Other , what? _______________________________________________________      
 
8. Have you been on sick leave at any time due to 
ache/pain/disorders in muscles and/or joints in your 
lower back? 

Yes  No  If No, go to part E 

9. (If yes in question 8) - For approximately how long period was your sick leave? 
 Note! If you have had sick leave for more than once, please fill in the latest period. 

Yes  for: _____________weeks No  
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Modified picture by Kuorinka. 
 

2. Questions about the intensity of pain. (Note! Even people without ache/ pain/ discomfort should 
answer these questions) 

Check in the box that best describe your ache/pain/discomfort. The scale is in a range from 0 to 10, 
where 0= no ache/pain/ discomfort at all and 10= the worst conceivable pain. 

2a) How strong do you judge the 
ache/pain/discomfort in your shoulders/back of 
the neck to be at present? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

2b) How intense has the worst 
ache/pain/discomfort in your shoulders/back of 
the neck been during the last 3 months? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

2c) On average, how intense has the 
ache/pain/discomfort in your shoulders/back of 
the neck been during the last 3 months? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
3. Questions about deteriorated function. Note! Even people without ache/pain/ discomfort or 
deteriorated function should answer these questions. 

How have the ache/pain/discomfort in your shoulder/back of the neck influenced you during the last 3 
months? The scale is from 0 to 10, where 0=not affected at all and 10= impossible to continue with 
these activities. 
3a) How much has the ache/pain/discomfort in 
your shoulders/back of the neck interfered with 
your everyday activities such as walking, 
shopping, taking care of personal hygiene, 
carrying and lifting things in the home 
etcetera? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      

3b) How much has the ache/pain/discomfort in 
your shoulders/back of the neck interfered with 
your possibilities to take part in social and 
family activities? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                     
 

3c) How much has the pain/discomfort in your 
shoulders/back of the neck changed your 
possibilities to take part in social and family 
activities? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      

1. At present, how would you describe your 
ache/pain/discomfort in your shoulders/back of the neck? 

1a) Local, as in the picture 
Yes  No  

1b) Radiating pains, numbness or 
loss of sensation in your 
shoulders/back of the neck? 

Yes  No  

1c) Other types of sensation, what?   

__________________________________________________ 

E: ACHE/PAIN/DISCOMFORT IN YOUR SHOULDERS/ 
BACK OF THE NECK 
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4. Do you use any form of following medicine either 
daily or a few times a week because of 
ache/pain/disorders in muscles and/or joints in your 
shoulders/back of the neck?  

Yes  No  If No, go to question 6

5. (If Yes in question 4)-Please tick appropriate box/-es 

Painkillers  

Natural Medicines including  vitamins and minerals  

Sedatives  

Sleeping tablets  

Cortisone ointment (gel)  

Other ointment (salve, gel) against aches and pain  

Other medicines , what?: _____________________________________________    
 
6. Have you ever got other medical treatment of by a 
medical professional because of ache/pain/discomfort in 
shoulders/back of the neck?  

Yes  No If No, go to question 8 

7. (If Yes in question 6) -Please tick appropriate box/-es 

 Cortisone injection     Acupuncture    Painkillers     Surgery  

 TENS (Transcutaneus Electro Nerve Stimulation)   Orthoses  

 Other , what? _______________________________________________________      
 
8. Have you been on sick leave at any time due to 
ache/pain/disorders in muscles and/or joints in your 
shoulders/back of the neck? 

Yes  No If No, go to part F 

9. (If yes in question 8)-For approximately how long period was your sick leave?  
Note! If you have had sick leave for more than once, please fill in the latest period. 

Yes  for: _____________weeks No  
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Modified picture by Kuorinka. 
 

2. Questions about the intensity of pain. (Note! Even people without ache/ pain/ discomfort should 
answer these questions) 
Check in the box that best describe your ache/pain/discomfort. The scale is in a range from 0 to 10, 
where 0= no ache/pain/ discomfort at all and 10= the worst conceivable pain. 
How strong do you judge the ache/pain/discomfort to be at present in your fore 
arm/elbow/wrist? 
 
2a) In the right forearm/elbow/wrist  0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

 
2aa) In the left forearm/elbow/wrist 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

1. At present, how would you describe your ache/pain/discomfort in your 
forearms/elbows/wrists? 
1a) Local, as in the figure 

Yes ,  in the right 
forearm/elbow/wrist 

Yes , in the left 
forearm/elbow/wrist 

Yes , in both 
forearms/elbows/wrists 

No  

1b) Radiating pains, numbness 
or loss of sensation in your 
forearm/elbow/wrist/hand, 
and/or in one or both of your 
arms/hands? 

Yes ,  in the right 
forearm/elbow/wrist/hand 

Yes , in the left 
forearm/elbow/wrist/hand 

Yes , in both 
forearms/elbows/wrists/hands 

No  

1c) Other types of sensation, what?   
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

F: ACHE/PAIN/DISCOMFORT IN YOUR 
ARM/ELBOW/WRIST 
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How intense has the worst ache/pain/discomfort in your forearm/elbow/wrist been during the 
last 3 months? 
2b) In the right forearm/elbow/wrist  0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

2bb) In the left forearm/elbow/wrist  0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

 In average, how intense has the ache/pain/discomfort in your forearm/elbow/wrist been during 
the last 3 months? 
 
2c) In the right forearm/elbow/wrist  0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

2cc) In the left forearm/elbow/wrist?  0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

 
3.  Questions about deteriorated function. Note! Even people without ache/pain/ discomfort or 
deteriorated function should answer these questions. 
How have the ache/pain/discomfort in your forearm/elbow/wrist influenced you during the last 3 
months? The scale is from 0 to 10, where 0=not affected at all and 10= impossible to continue with 
these activities. 
3a) How much has the ache/pain/discomfort 
in your forearm/elbow/wrist interfered with 
your everyday activities such as walking, 
shopping, taking care of personal hygiene, 
carrying and lifting things in the home 
etcetera? 

  
 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

3b) How much has the ache/pain/discomfort 
in your forearm/elbow/wrist interfered with 
your possibilities to take part in social and 
family activities? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

3c) How much has the pain/discomfort in 
your forearm/elbow/wrist changed your 
possibilities to take part in social and family 
activities? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 
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4. Do you use any form of following medicine either 
daily or a few times a week because of 
ache/pain/disorders in muscles and/or joints in your 
forearm/elbow/wrist?  

Yes  No  If No, go to  question 6 

5. (If Yes in question 4)-Please tick appropriate box/-es 

Painkillers  

Natural Medicines including  vitamins and minerals  

Sedatives  

Sleeping tablets  

Cortisone ointment (gel)  

Other ointment (salve, gel) against aches and pain  

Other medicines , what?: _____________________________________________    
6. Have you ever got other medical treatment of by a 
medical professional because of ache/pain/discomfort 
in your forearm/elbow/wrist?  

Yes  No  If No, go to question 8 

7.(If Yes in question 6)-Please tick appropriate box/-es 

 Cortisone injection     Acupuncture    Painkillers     Surgery  

 TENS (Transcutaneus Electro Nerve Stimulation)   Orthoses  

 Other , what?: _______________________________________________________      
 
8. Have you been on sick leave at any time due to 
ache/pain/disorders in muscles and/or joints in your 
forearm/elbow/wrist? 

Yes  No If No, go to part G 

9. (If yes in question 8) -For approximately how long period was your sick leave?  

 Note! If you have had sick leave for more than once, please fill in the latest period. 

Yes  for: _____________weeks No  
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Modified picture by Kuorinka. 

 
2. Questions about the intensity of pain. (Note! Even people without ache/ pain/ discomfort should 
answer these questions) 
Check in the box that best describe your ache/pain/discomfort. The scale is in a range from 0 to 10, 
where 0= no ache/pain/ discomfort at all and 10= the worst conceivable pain. 
How strong do you judge the ache/pain/discomfort to be at present in your hand/fingers? 

2a) In the right hand/fingers  0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
2aa) In the left hand/fingers   0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
How intense has the worst ache/pain/discomfort in your hand/fingers been during the last 3 
months? 
 
2b) In the right hand/fingers  0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 

2bb) In the left hand/fingers  0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      

1. At present, how would you describe the ache/pain/discomfort in your hand/fingers? 
1a) Local, as in the picture 

Yes , in the right hand/fingers  

Yes , in the left hand/fingers 

Yes , in both hands/fingers 

 
 

No  
 

1b) Radiating pains, numbness or loss 
of sensation in your 
forearms/elbows/wrists/hands, and/or 
in one or both of your arms/hands? 

Yes , in the right arm and/or hand  

Yes , in the left arm and/or hand 

Yes , in both arm and/or hand 

No  

1c) Other types of sensation, what?   
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

G: ACHE/PAIN/DISCOMFORT IN YOUR HAND/FINGERS 



17 
 

On average, how intense has the ache/pain/discomfort in your hand/fingers been during the last 
3 months ? 
2c) In the right hand/fingers  0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
2cc) In the left hand/fingers  0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                      
 
3. Questions about deteriorated function. Note! Even people without ache/pain/ discomfort or 
deteriorated function should answer these questions. 
How have the ache/pain/discomfort in your hand/fingers influenced you during the last 3 months? The 
scale is from 0 to 10, where 0=not affected at all and 10= impossible to continue with these activities. 
3a) How much has the ache/pain/discomfort 
in your hand/fingers interfered with your 
everyday activities such as walking, 
shopping, taking care of personal hygiene, 
carrying and lifting things in the home 
etcetera? 

  
 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                     
  

3b) How much has the ache/pain/discomfort 
in your hand/fingers interfered with your 
possibilities to take part in social and family 
activities? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                     
 

3c) How much has the pain/discomfort in 
your hand/fingers changed your possibilities 
to take part in social and family activities? 

 0      1      2      3      4       5      6      7      8      9     10 

                     
 

 
 
4. Do you use any form of following medicine either 
daily or a few times a week because of 
ache/pain/disorders in muscles and/or joints in your 
hand/fingers?  

Yes  No  If No, go to  question 6 

5. (If Yes in question 4)-Please tick appropriate box/-es 

Painkillers  

Natural Medicines including  vitamins and minerals  

Sedatives  

Sleeping tablets  

Cortisone ointment (gel)  

Other ointment (salve, gel) against aches and pain  

Other medicines , what?  _____________________________________________    
 
6. Have you ever got other medical treatment of by a 
medical professional because of ache/pain/discomfort 
in your hand/fingers?  

Yes  No  If No, go to question 8 
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7. (If Yes in question 6) -Please tick appropriate box/-es 

 Cortisone injection     Acupuncture    Painkillers     Surgery  

 TENS (Transcutaneus Electro Nerve Stimulation)   Orthoses  

 Other , what? _______________________________________________________ 
8. Have you been on sick leave at any time due to 
ache/pain/disorders in muscles and/or joints in your 
hand/fingers? 

Yes  No  If No, go to part H 

9. (If yes in question 8)-For how approximately long period was your sick leave?  

 Note! If you have had sick leave for more than once, please fill in the latest period. 

Yes  for: _____________weeks No  
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1. How many hours per day during the last 12 months, in average, do you estimate that 
you have played your: (Please, fill in the question even if you are not playing an additional 
instrument/ instruments) 
1a) Main instrument? 

0  1 2 3 4 5 6  7  8  
1b) Additional 
instrument/instruments? 0  1 2 3 4 5 6  7  8  
 
 
2. When practicing, do you take breakes?  Yes  No  If No, go to question 5 

3. (If yes in question 2)-How often in general? 

More than once an hour  Once an hour  Once every second hour  

Once every third hour  Once every fourth hour  Less than every fourth hour  
4. If yes in question 2, please estimate the duration of the break in minutes 

 5  6-10  11-15  16-20  21-30  30  

5. Have any of the following examples below influenced the number of breaks when you 
have played the piano? (Several boxes can be ticked) 

No     Do not know      Access to practice room     Access to the piano     

Family situation     

Other ,what:_____________________________________________________________ 

 

6. Has it, during your music education, ever occurred that someone, e.g. your teacher, has 
brought your attention to the importance of: (Several boxes can be ticked)  

Taking breaks while playing               Variation when practicing/ playing  

Avoiding bent and twisted postures  

Some kind of relaxation technique  

Good lighting  

Protecting your hearing  

Something else, what? :__________________________________________________ 

No, nothing has been brought to my attention  
  

H: PRACTICING 
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7. Have any of the following examples below influenced the number of days or hours you 
have played the piano? (Several boxes can be ticked) 

No      Do not know      Access to practice room     Access to the piano             

Family situation   
Other, what:_________________________________________________________________ 

8. Where do you practice most of the time?  

At home   
In practice rooms            

(at college/workplace)   

In a music 

studio  
Other :______________________
_____________________________ 

9. Do you warm-up before practicing the piano? 

Yes, always  Yes, often  Yes, sometimes  No ,If No, go to 
question 13 

10. (If yes in question 9) -For how many minutes do you estimate that you warm-up before 
practicing? 

0-5              6-10           11-15         16-20          21-30      more than 30      

11. (If Yes in question 9) -How do you warm-up? (Several boxes can be ticked)  

My warm-up includes stretch and flexibility exercises for the whole body Yes  No  

My warm-up includes stretch and flexibility exercises for the upper body       
(Neck/shoulders/arms/hands/fingers).  

Yes  No  

Playing the piano, in what way? 

:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
12. (If Yes in question 9) -Why do you warm-up?(Several boxes can be ticked) 

My tutor has taught me to do so  

My colleagues have taught me to do so  

I have always been doing so  
Other, what :___________________________________________________________ 
 
 

13. Do you consider that you are playing the 
piano in a relaxed manner?  

Yes  No  

14. Do you generally have a precise playing 
routine? 
 

Yes  No  
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15. Do you vary your playing routine from 
day to day? 
 

Yes  No  

16. Do you modify your playing technique? 

Yes, often  Yes, sometimes  No, seldom  No, almost ever  

Flow is the mental state of operation in which the person is fully immersed in what he or she is 
doing by a feeling of energized focus, full involvement and success in the process of the activity. 
17. Do you occasionally experience flow when playing the 
piano?  Yes  No  

Questions about practicing and pain 
18. When practicing, do you think it is ok to have pain? 

Yes  No If No, go to 20 

19.(If yes in question 18)- If you get pain during practicing, 
do you then continue to practice? Yes  No  

20. Do you think there is an acceptance among colleagues 
that you cannot be successful without hours of practicing, 
often combined with pain? 

Yes  No  

21. Do you think there is an acceptance among tutors that 
you cannot be successful without hours of practicing, often 
combined with pain? 

Yes  No  

 
22. If you are having recurrent and persistent pain during practicing, what do you do?  
(Several boxes can be ticked) 

Contact public health care  
Contact professional help/specialist on ergonomics and musicians health at my work  

Stop practicing for a few days and hoping it will pass  
Continue practicing like previously  

Continue practicing more intense  
Modified playing technique  
Nothing  

I do not have recurrent and persisting pain during practicing  

Other, what ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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23. Have you ever continued to practice when 
having pain?  Yes  No If No, go to  question 25 

24. (If yes in question 23) -Why? 

It is normal to have pain when playing  

It feels like a failure to have pain    I must because I have a scheduled performance     

If I get pain, maybe I am not meant to be a professional pianist  
 
25. Do you think it is important to play with the same type of 
technique as your tutor/master? Yes  No  

26. Have you ever felt that you must play as you have been taught 
by your tutor/master? Yes  No  

27. Have you ever experienced that your tutor adjusted the 
playing technique to your individual requirements? Yes  No  
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1. Do you perform in front of an audience?  

Yes  No If No, go to question 5 
2. (If Yes in question 1 )- Do you experience 
performance stress/stage freight? 

 
Yes  No  

3. (If Yes in question 2) -When or why do you experience performance stress? ( Tick 
appropriate box/-es) 

I am afraid of making mistakes when playing   

I have high expectations of my self  
When I am playing without notes  

When I am playing solo  
My collegues have high expectations on me  

My family have high expectations of me  

Other :___________________________________________________________________ 

4. (If Yes in question 2)-Do you have a strategy to cope with the performance stress?  

No  
Yes, what do you do? :_______________________________________________________     
 
5. Please tick any of the following 3 questions, that is relevant in your situation  
5a) Are you satisfied with your 
achievement as a professional 
pianist?  

Yes   No  I am not a professional pianist  

5b) Are you satisfied with your 
achievement as a piano teacher?  Yes  No  I am not teaching piano playing  

5c) Are you satisfied with your 
achievement when practicing? Yes  No  

 
6. Do you feel content if having positive 
criticism (Can you feel satisfied with your 
achievements)? 

Yes ,If Yes, go to  question 8 No  

7. (If No in question6) -Check appropriate box/es: 
My colleagues always expects me to perform better  

My teacher/master always expects me to perform better  

My family/friends always expects me to perform better  

I always put a pressure on myself to perform better  

Other , what? _________________________________________________________________ 

I: PERFORMANCE AND ACHIEVEMENTS 
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8. Please, tick appropriate statements concerning your 
personal support being a pianist: 

Yes No Do not know/ 
Not applicable 

8a) My family supports my choice to be a pianist 
   

8b) My partner supports my choice to be a pianist 
   

8c) My friends supports my choice to be a pianist 
   

Other , what?  __________________________________________________________________ 
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The questions will ask you about the time you spent being physically active in the last 7 days.  
(Please answer each question even if you do not consider yourself to be an active person.  Please 
think about the activities you do at work, as part of your house and yard work, to get from place to 
place, and in your spare time for recreation, exercise or sport. 
 
Think about all the vigorous activities that you did in the last 7 days. (Vigorous physical 
activities refer to activities that take hard physical effort and make you breathe much harder than 
normal.  Think only about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time.) 
1. During the last 7 days, on how many days did you do vigorous physical activities like 
heavy lifting, digging, aerobics, or fast bicycling?  
 
_____days per week 
 

 

No vigorous physical activities , Go to question 3 
2. How much time did you usually spend doing vigorous physical activities on one of those 
days? 
_____ hours per day  

_____ minutes per day  

Don�’t know/Not sure  
 
Think about all the moderate activities that you did in the last 7 days.  (Moderate activities 
refer to activities that take moderate physical effort and make you breathe somewhat harder than 
normal.  Think only about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time.) 
3. During the last 7 days, on how many days did you do moderate physical activities like 
carrying light loads, bicycling at a regular pace, or doubles tennis?  Do not include 
walking. 
 
_____days per week 
 

No moderate physical activities , Go to question 5 

4. How much time did you usually spend doing moderate physical activities on one of 
those days? 
_____ hours per day 

_____ minutes per day 

Don�’t know/Not sure  
 
Think about the time you spent walking in the last 7 days. (This includes at work and at home, 
walking to travel from place to place, and any other walking that you might do solely for recreation, 
sport, exercise, or leisure.) 
5. During the last 7 days, on how many days did you walk for at least 10 minutes at a 
time?   
 
_____days per week No walking , Go to question 7 

 
 

J: PHYSICAL ACTIVITY 
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6. How much time did you usually spend walking on one of those days? 

_____ hours per day 

_____ minutes per day  

Don�’t know/Not sure  
 
The last question is about the time you spent sitting on weekdays during the last 7 days.  (Include 
time spent at work, at home, while doing course work and during leisure time.  This may include 
time spent sitting at a desk, visiting friends, reading, or sitting or lying down to watch television.) 

7. During the last 7 days, how much time did you spend sitting on a week day? 
 

_____ hours per day 

_____ minutes per day 

Don�’t know/Not sure  
 
 

8. How much exercise did you get before the age of 18? 

I did not participate in the physical education in school      
No exercise except physical education    
Exercise through athletics or games without competing        
Exercise and partaking in competitions  
Exercise and partaking in competitions on elite level  
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1. How have you been employed for the last 12 months? (Please, rate the extent in percent.)  

Self-employed/freelance , for ________percent (%) 

Employed by a company/Organisation , for ________percent (%) 

Unemployed , for ________percent (%) 

Other employer : _____________________________________ , for_______ percent (%) 

2. How are you currently employed? (several boxes can be ticked) 

Self-employed/freelance   
Permanently employed  

Filling in for someone on leave                          
Employed on a contract  
Employed by the hour      
Temporary/Additional employed/Employed on a project  
I am unemployed  
Other form of employment , what: ____________________________________ 

 
In the questions below, the word working includes practicing hours. 

3. Describe how your normal working hours (schedule) has been, in general, the latest 12 
months (several boxes can be ticked) 

Day work (between 6 a.m. and 6 p.m.)  
Evening work (between 6 p.m. and 10 p.m.)  
Night work (between 10 p.m. and 6 a.m.)  
Week-end work (between Friday-Sunday)  

Varying timetable  
Other working hours :_________________________________________________ 
 

K: WORK CONDITIONS 
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4. Are you working full time? 
Yes  No  If No, go to question 6 

5. (If Yes in question 4) - What is the main reason for this? (Tick the box that gives you the 
most important reason), Go then to question 7 

I enjoy working full time  

Possibility to advance my career  

I need to work full time to be able to provide adequately for myself  

I have to, there is no other choice  

Other, what? :________________________________________________________ 

 

6.  (If No in question 4)-What is the main reason for working part time? (Tick the box that 
gives you the most important reason) 

I want more time with my children/housework  

I want to have time for things outside work  

I don´t need to work more. I am able to provide adequately for myself  

I don´t want to/have the strength to work full time due to the nature of my job  

I can�’t find a full-time work  
Other, what? :________________________________________________________ 
 

7. Are you satisfied with your current working time? 

Yes  No  
8. How many hours per week have you in average been 
working the latest 12 months?  

 
______________Hours/week. 

9. Have you at any time during the last 12 months had more than one job (employment)?

Yes  No , If No, go to question 12 

10. (If Yes in question 9) - What is the main reason for this? (Tick the box that gives you the 
most important reason) 
I enjoy having several assignments/workplaces  
Possibility to advance my career  
I need to work full time to be able to provide adequately for myself (and my family)  
I have to, there is no other choice  
I cant find full-time work  
Other, what?  :________________________________________________________ 
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11.( If Yes in question 9) - For how long time 
during the latest 12 months has you had 
any form of extra work?  

 

For:_________months 

 

Please fill in one of the boxes 
for each question 

Yes, a lot On the 
whole 

To some 
extent 

No, not at 
all 

12. Do you think that your 
work tasks in your current 
job are engaging? 

    

13. Do you feel safe and 
secure in your job?     

14. Do you think that your job 
is meaningful?     

15. Do you consider your job 
to be valued positively by 
others? 

    

 

Please fill in one of the 
boxes for each question 

Yes, often Yes, sometimes No, seldom No, almost 
never 

16. Do you get negative 
criticism for your work?     

17. Do you get to know if 
you´re doing a good job?     

18. Does your job require 
that you work very fast?     

19. Does your job require 
that you work very 
hard? 

    

20. Does your job require 
too large a work effort?     
 
 
 

Please fill in one of the 
boxes for each question 

Yes, often Yes, 
sometimes 

No, seldom No, almost 
never 

21. Do you have 
sufficient time to be 
able to keep up with 
your work tasks? 

    

22. Do conflicting 
demands often occurs 
in your job? 
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Please fill in one of the 
boxes for each question 

Yes, often Yes, 
sometimes 

No, seldom No, almost 
never 

23. Do you get to learn 
new things in your job?     

24. Does your job 
require skilfulness?     

25. Does your job 
require ingenuity?      

26. Does your job mean 
that you do the same 
thing over and over 
again? 

    

27. Do you have the 
freedom to determine 
how your job shall be 
carried out? 

    

28. Do you have the 
freedom to determine 
what shall be carried 
out in your work? 

    

 

Please fill in one of the 
boxes for each question 

Completely 
true 

Reasonably 
true 

Not especially 
true 

Not at all true

29. It is a peaceful and 
pleasant atmosphere at 
my workplace 

    

30. There is a feeling of 
unity at my workplace     

31. My work colleagues 
back me up     

32. People understand 
that I can have a bad day     

33. I get on well with my 
superiors     

34. I get on well with my 
work colleagues     
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35. In your job, do you collaborate with work colleagues?  

Almost the whole time  

Approximately ¾ of the time  

Approximately half of the time  
Approximately ¼ of the time  
Little, perhaps 1/10 of the time  
No, have no direct collaboration  

36. If you collaborate with work colleagues, how does this usually occur? (several boxes 
can be ticked) 

No collaboration in my job   
Collaboration usually occurs with one person at a time   
Collaboration usually occurs together with two other people   
Collaboration usually occurs together with 3-5 other people   
Collaboration usually occurs together in a group with 6-10 other people   
Collaboration usually occurs in a team of more than 10 people   
Collaboration usually occurs in groupings with many different people   

37. Do you think that you have a good relationship with your work colleagues and can 
talk with them during work?  

Very good 

 
Quite good 

 
Less good 

 
Not at all 

good  
Have no work 

colleagues 

38. Do you feel excluded from some of your work colleagues, for example that they 
exclude you from information, don´t say hi or not responding your questions? 

No, almost ever  No, seldom  Yes, sometimes  Yes, often  

38. If you would find yourself in an unpredicted situation having to get 14 000 kr (1400 
euro), would you be able to do that within a week?  

Yes  No  
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1. Have steps been taken by the 
organisation (workplace) at your main 
work in order to prevent 
ache/pain/discomfort?  

Yes  No ,If No, go to 
question 4 

Do not know , 
If Do not know, 
go to question 4 

2.( If Yes in question 1) -Was it made by a 
multi professional team (e.g. ergonomist, 
physiotherapist, doctor, tutor/master) 

Yes  No  Do not know  

3. (If Yes in question 1) -What change or 
which changes has been made by the 
organisation (work)? (several boxes can 
be ticked) 

 

Adjustable chairs  
Holder for notes  
Ear protectors, made especially for you   
Ear protectors, generic that fits all people    
Eyeglasses  
Accent light at the piano keys/notes  
Observation/recording of your playing technique  
Other :___________________________________ 

4. Have steps been taken at your workplace 
by our own initiative in order to prevent 
ache/pain/discomfort? 

Yes  No , If No, go to question 6 

5. (If yes in question 4)- What change or 
which changes has been made by your 
own initiative? (several boxes can be 
ticked) 

Adjustable chairs  
Holder for notes  
Ear protectors, made especially for you   
Ear protectors, generic that fits all people    
Eyeglasses  
Accent light at the piano keys/notes  
Observation/recording of your playing technique  
Other :____________________________________ 

6. Have you been participating in any educations according 
to improve ergonomics at your workplace due to the 
following questions? 

No, I have 
not 

Yes, I have 
 

6a) Counselling in ergonomics    

6b) Physical activity (example: Gymnastics, walking)  
  

6c) Training in Body awareness 
  

6d) Other:____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

L: ERGONOMICS 
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7. Do you have enough knowledge about the human physiology and 
mechanics to prevent ache/pain/discomfort?  
 

Yes  No  

8. Do you want to have more knowledge about the human physiology 
and mechanics in order to prevent ache/pain/discomfort? 
 

Yes  No  

9. Do you consider your piano practicing is comparable to 
practicing/training in sports? 
 

Yes  No  

10. Do you consider that your body is trained to meet the workload of 
practicing the piano? 
 

Yes  No  

11. Do you consider that you normally have an ergonomic body 
posture when you are practicing the piano? 
 

Yes  No  

12. Do you regularly do relaxations training such as mindfulness, 
yoga, and Chi gong or other? 
 

Yes  No  

 
 
13. Do you believe that your elbow, wrist and finger joints are hypermobile? For example, if 
you can perform one of the following movements without any pain experiences. 

Yes  No  
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14. How large are your hands?  
Put your thumb of your right hand on the cross and mark the point where you can put 
your right little finger. 
15. If you put your thumb of your right hand on the C-key, which key can you reach with 
your right little finger?________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

1 

6 

4 

2 

3 

5 
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16. Do you perceive muscular strain when you play higher or 
lower keys, i.e. those keys that are outside the black area?  

 
Figur. Modifierad efter AFS 1998:1 

 

 

 

 

 

Yes  

 

 

 

 

 

No  
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Physical settings at work (-If you have 
more than one work, please estimate an 
average) 

When practicing When performing 

1. Do you consider you have sufficient 
light at the notes and the keys when you 
are playing the piano? 

Yes  No  Yes  No  

2. Do you consider you have sufficient 
light in the room when you are playing 
the piano? 

Yes  No  Yes  No  

3. Are you using an adjustable chair 
when practicing the piano? Yes  No  Yes  No  
4. If you are using an adjustable chair, 
do you know how to adjust it when 
practicing the piano? 

Yes  No  Yes  No  

5. If you are using an adjustable chair, 
do you adjust it when practicing the 
piano? 

Yes  No  Yes  No  

6. When sitting at the piano chair, can 
you reach the piano pedals without 
effort? 

Yes  No  Yes  No  

7. Does it occur that room acoustics are 
not satisfying at your workplace when 
you are playing the piano? 

Yes  No  Yes  No  

8. Is noise reducing shields and hearing 
protecting aids supplied by the 
workplace? 

Yes  No  Yes  No  

9. Do you feel that the temperature is 
not to warm or not to cold at your 
workplace when playing the piano? 

Yes  No  Yes  No  

10. Does draught from windows, 
gateways or ventilation systems occur at 
your workplace when playing the 
piano?  

Yes  No  Yes  No  

11. Have you had problems with your hearing? 
 Yes  No  If No, go to 

question 13  
12. (If Yes in question 11)- Do you think it is related to 
your playing? 
 

Yes  No  

13. Do you have or have you had tinnitus (a continual 
noise in the ear such as a ringing or roaring)? 
 

Yes  No If No, go to 
question 17 

14. (If Yes in question 13) - Do you think it is related 
to your playing? 
 

Yes  No  

15. Do you suffer from hearing loss? 
Yes  No  

M: PHYSICAL WORK SETTING 
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16. (If Yes in question 15) - Do you think it is related 
to your playing? 
 

Yes  No  

17. Are you hypersensitive to sound? 
 Yes  No If No, go to 

question 22 
18. (If Yes in question 17) - Do you think it is related 
to your playing? 
 

Yes  No  

19. Did you have neck pain of any kind when your hearing problems started? 

Yes                        No                        Do not know  

20. Have you consulted a doctor about your hearing problems? 

Yes                        No                        Do not know  

21. Have you ever stopped playing your instrument 
because of hearing problems? Yes  No  
22. Do you use ear protectors when playing? 
 

Yes, always  Yes, often  Yes sometimes  No  
23. Do you think the questionnaire should include one or more question, or do you have 
any other suggestion that would make improve it?  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  

THANK YOU FOR YOUR 
PARTICIPATION! 
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Bilaga III – Informerat samtycke 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informerat samtycke till att deltaga i studien ” Identifiering av PRMDs och dess 

riskfaktorer hos professionella pianister i Sverige – en pilotgrupp. 
 

 
Spelrelaterade muskuloskeletala besvär nämns i engelsk litteratur som Playing-related 
musculoskeletal disorders och förkortas PRMDs. Definitionen beskriver att den som musicerar 
drabbas av smärta, svaghet, domningar, stickningar och andra symtom som påverkar förmågan att 
spela på den nivån musikern är van vid. 
 
Aktuell forskning visar idag att PRMDs är ett välkänt problem hos instrumentalister, där de som 
utövar piano löper en stor risk att drabbas. Besvär från rörelse- och stödjeorganen är vanligt 
förekommande, vilket kan ge förödande konsekvenser för musikern, både psykologiskt, 
känslomässigt, socialt och ekonomiskt. 
  
Trots tidigare forskning inom området har en mycket varierad prevalens för PRMDs presenterats 
hos pianister, alltifrån 26-93 procent.  
 
Under vårterminen 2010 kommer två magisterstudenter på Ergonomi/MTO-programmet vid 
Kungliga Tekniska Högskolan att utforma ett validerat och reliabelt frågeformulär för att identifiera 
PRMDs och dess riskfaktorer hos professionella pianister. Arbetet utförs i ett samarbete med 
Karolinska Institutet och föregår en doktorsavhandling som startar höstterminen 2010. Initialt 
kommer frågeformuläret att användas för att kartlägga prevalensen för PRMDs i Sverige, 
Nederländerna och Grekland. Detta arbete sker dock efter avslutad magisteruppsats. 
 
Vi behöver nu Din medverkan för att �”testköra�” det nyframtagna frågeformuläret. Detta görs för att 
kontrollera att frågorna är begripliga och lättförståeliga. Magisterstudenterna kommer att vara med 
under tillfället och det tar cirka en timme.  
  

Att delta i denna studie är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att ange 
skäl. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och ingen enskild individ kommer att kunna 
identifieras då resultaten presenteras. 
 
Om du har några frågor, hör gärna av dig till någon av magisterstudenterna så svarar vi på Dina 
frågor! 

 
Magisterstudenter:                    
Anna-Lena Åkerstrand, Leg sjukgymnast                            Annika Pettersson, Leg sjukgymnast 
Telefon: 0739991601                                                            Telefon: 0704425894 
E-post: anna-lenas@live.se                                                   E-post: annika_pettersson@msn.com 

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Skolan för Teknik och Hälsa 
Sektionen för Ergonomi och MTO

mailto:anna-lenas@live.se
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Handledare: 
Wim Grooten, Universitetslektor, Med Dr, Leg sjukgymnast. 
Institutionen för neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. 
Sektionen för sjukgymnastik 
Box: 23 100 
141 83 Huddinge 
Telefon: 08-524 888 76 
Fax: 08-534 888 13 
E-post: wim.grooten@ki.se 
 
 
 
 
Jag har tagit del av informationen, förstått syftet med studien samt vad medverkan innebär och 
samtycker till att delta i denna studie. 
 
 
 
Namnteckning                                 Namnförtydligande                   Datum och ort 
 
 
 
 
-------------------------------------      ---------------------------------------     -------------------------         
 
 
 
 
 
 

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Skolan för Teknik och Hälsa 
Sektionen för Ergonomi och MTO 

mailto:Wim.Grooten@ki.se
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