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Abstrakt

Ann-Sofie Paulander Bäck, MUSIK I BEHANDLANDE VERKSAMHET - Påverkan eller
medverkan? Magisteruppsats, MPC, Musikpedagogiskt Centrum, ämne musikterapi (80-p
nivån) vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2003. Syftet är att belysa något av den
variation och mångfald som finns inom det musikterapeutiska fältet i Sverige. Uppsatsen
baseras på fyra individuella samtal med personer som arbetar med olika metoder (Guided
Imagery and Music, Funktionsinriktad musikterapi, Tomatismetoden och Analytiskt
Orienterad musikterapi) inom ämnet musik, terapi och behandling. Forskningsfrågan är: På
vilket sätt erfar behandlaren musiken i den behandlande verksamheten? Uppsatsen har en
fenomenologisk ansats och använder fenomenografi som vetenskaplig metod. Analysen har
utgått från de intervjuades utsagor som sorterats i fyra huvudkategorier: Musik som
upplevelse, Musik som aktivering, Musik som kommunikation och Musik som estetiskt
uttryck. Tre av behandlarna hade sina tyngdpunkter inom kategorin Musik som aktivering och
en i Musik som upplevelse. Resultatet visade att kategorin Musik som estetiskt uttryck ställer
de högsta kraven när det gäller musikalisk kunskap följt av Musik som kommunikation,
Musik som aktivering och slutligen Musik som upplevelse.

Abstract

Ann-Sofie Paulander Bäck, MUSIC IN TREATMENT – Impact or participation? MA Thesis,
MPC, Centrum för Musikpedagogisk forskning, 2003. The aim of this paper is to illuminate
some of the variety that exists within the field of Swedish music therapy. The paper is based
upon four individual dialogues with operators who works with some of the different methods
(Guided Imagery and Music, Funktionsinriktad musikterapi, Tomatis Method and Analytical
Oriented Music Therapy) in music, therapy and treatment. The research question is: How does
the operator experience music in treatment? This paper is influenced by the phenomenology
and scientifically is the phenomenografical method used. The analysis is based upon
dialogues which have been sorted in four main categories: Music as experience, Music as
activator, Music as communication and Music as aesthetical expression. Three of the
operators had their main point in the category of Music as activator and one had her main
point in the category of Music as experience. The result showed that the category Music as
aesthetic expression is the category that has the highest demands of musical knowledge,
followed by Music as communication, Music as activator and at last, Music as experience.
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INLEDNING

BAKGRUND

Under alla tider har musik och hälsa förknippats med varandra på olika sätt. Skilda kulturer
och epoker har använts sig av musikens påverkan på människans kropp och psyke utifrån
varierade synsätt, teorier och trossystem. Redan under antiken tänkte man sig att musik
påverkade människans kropp, ljuden sågs som en mikrokosmisk reflektion av de vibrationer
som ansågs finnas i makrokosmos. Man antog även att musiken kunde påverka det mänskliga
psyket, vilket bl a förde med sig att bestämda skalor användes för att fostra goda och
välmående medborgare. Genom historien löper trådar av olika synsätt, alltifrån hur musiken
ses som ett akustiskt fenomen bestående av ljudvibrationer, till hur människan som helhet på
olika sätt berörs och påverkas. Resonemangen över musiken roll och funktion har till stora
delar varit en återspegling av samhället eller kulturen. Under 1900-talets senare hälft har de
olika synsätten och resonemangen möts i det framväxande ämnet musikterapi vilket
fortfarande är baserat på en mängd olika teorier och synsätt. En definition av ämnet låter sig
inte göras så lätt, vilket bl a resulterat i att det idag finns en variation av musikterapeutiska
inriktningar och metoder världen över. Musikterapi används för att hjälpa människor med
störningar eller kommunikationssvårigheter, det används i arbetet med människor med olika
sjukdomar och det riktas både till barn och vuxna. Områdena är många och stora. Ett exempel
på en definition har gjorts av World Federation of Music Therapys (WFMT), här översatt av
Hammarlund:

”Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut använder sig av musik och/eller
musikaliska element (ljud, rytm, melodi, harmoni) i en process avsedd att möjliggöra och
främja kommunikation, relaterande, inlärning, mobilisering, uttryck och andra relevanta
terapeutiska mål med syfte att tillgodose fysiska, emotionella, mentala, sociala och
kognitiva behov. Terapin bedrivs individuellt eller i grupp. Musikterapi har som mål att
genom förebyggande insatser, rehabilitering eller behandling ge individen möjlighet att
utveckla resurser och/eller återerövra funktioner så att han eller hon kan uppnå bättre
intra– och interpersonell integrering och förbättrad livskvalitet.”

                                                                                                               (Grönlund, Alm, Hammarlund, 1999 s 109)

Sökandet efter en enhetlig musikterapeutisk definition har även fört med sig en diskussion om
vad musik är. Är det ett språk? Existerar det en ”mening” förutom de musikaliska lagarna
eller är musik något som inte kan uttryckas i ord? Min önskan med den här uppsatsen är att
den skall ge ökad förståelse för ämnet och bidra till diskussionen om musikens många olika
roller och funktioner i behandlande verksamhet. Därför har jag valt att undersöka hur fyra
olika behandlare ser på den musik som de använder sig av i behandlande verksamhet. Jag
försöker förstå och beskriva hur de upplever och erfar musiken. I undersökningen görs
indelningar, kategoriseringar, vilka är sprungna ur samtalen med behandlarna. Syftet är att
beskriva och återge variationen och mångfalden i det som behandlarna uttrycker där
spännvidden utgörs av deras olika kunskaper och kompetenser på området.
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Eftersom syftet med uppsatsen är att visa på den variation och mångfald som vi har inom det
musikterapeutiska fältet i Sverige, har jag valt att samtala med fyra personer som arbetar med
olika metoder inom ämnet musik, terapi och behandling. Min förhoppning är detta ska bidra
till att uppmärksamma och tydliggöra musiken och dess roll inom ämnet musikterapi vilket är
en viktig fråga både för musikterapeuter och för behandlare men kanske framför allt för dem
som söker sig till musik i läkande syfte. Forskningsfrågan är: På vilket sätt erfar behandlaren
musiken i den behandlande verksamheten? Att tala om något i termer av att ”erfara” något
visar vetenskapsteoretiskt den fenomenologiska tanken och perspektivet. Fenomenologin
finns med som en röd tråd genom undersökningen och bildar en ram kring uppsatsens
tänkesätt. I resultatanalysen har jag har dock valt att använda mig av den fenomenografiska
metoden.

DISPOSITION

Uppsatsen börjar med en inledning där jag ger en kort bakgrund följt av en beskrivning av
syfte och frågeställning. Därefter är uppsatsen indelad i tre kapitel: Teoretisk ram och
metodisk grund, Resultatredovisning och Sammanfattning och diskussion. I kapitel I
presenteras den teoretiska ramen för studien vilken utgörs av fenomenologin. För att ge
läsaren en möjlighet till bättre förståelse av ämnet gör jag även en presentation av de fyra
olika musikterapeutiska metoder som berörs i studien. Därefter följer en beskrivning av
uppsatsens metodiska grund som är den fenomenografiska, en redovisning av urvalsprocess
och genomförande och en kort metodologisk diskussion. I kapitel II redovisas resultatet av
den fenomenografiska analysen, vilken visas genom de uppkomna kategorierna som även
exemplifieras med hjälp av citat. Kapitlet avslutas med en diskussion om trovärdighet och
giltighet. I det sista kapitlet sammanfattas först resultatet, därefter görs en slutlig analys av
kategorierna genom att jag rangordnar dem. Här tas även centrala temata upp och kapitlet
avslutas med en diskussion där resultatet belyses av annan musikterapeutisk teori och
forskning. Uppsatsen innehåller även referenser och en bilaga.
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I. TEORETISK RAM OCH METODISK GRUND

Inom det musikterapeutiska fältet i Sverige finns en rad olika inriktningar och metoder vilket,
som tidigare nämnts, för med sig att musikterapi kan definieras på olika sätt. Jag har dock inte
som mål med den här uppsatsens att göra definitioner. Istället försöker jag visa på och
beskriva hur fyra olika personer som arbetar med musik i behandlande verksamhet, erfar
musiken. Behandling förutsätter att det finns någon som behandlas och det är just i samspelet
mellan behandlare och den behandlade som musiken kommer till uttryck. När samspelet här
uppmärksammas skildras musiken som något behandlaren erfar. Min uppgift är att försöka
beskriva vad de undersökta personerna tänker och reflekterar över när det gäller musiken, min
kunskap får jag genom att intervjua dessa fyra behandlare och göra analyser av deras svar.

Kapitlet är indelat i två avsnitt, teoretisk ram och metodisk grund. I första avsnittet beskriver
jag fenomenologin i korthet, följt av ett avsnitt om musikterapeutisk forskning och metod. Det
andra avsnittet, metodisk grund, beskriver den fenomenografiska metoden, uppsatsens urval
och genomförande och slutar med en metodologisk diskussion.

TEORETISK RAM

FENOMENOLOGI

Uppsatsen har alltså sin förankring i den fenomenologiska tanketraditionen, vilket innebär att
den är inspirerad av fenomenologi och att den har ett fenomenologiskt förhållningssätt. Jag
kommer här endast att resonera kring de begrepp som är relevanta för min studie, det gäller
främst frågorna gällande de fenomenologiska begreppen intentionalt objekt, hur- och vad-
aspekt. Jag förklarar och begreppslägger först vad jag menar med uttrycket att ”erfara”
musiken.

Fenomenologin växte fram i Tyskland under 1900-talets början som en reaktion mot den
moderna naturvetenskapen vilken man ansåg hade fjärmat sig alltför långt ifrån livets
konkreta och sinnliga vardagsvärld. Utgångspunkt för filosofin blev den subjektiva
upplevelsen av världen d v s hur människan beskriver och upplever olika fenomen (Alvesson
& Sköldberg, 1994). Lättast att beskriva fenomenologin är genom att säga att den försöker
beskriva fenomenen som de framträder eller ”visar sig” för någon. Fenomenen kan vara vad
som helst, en sak, en företeelse eller något annat. Som filosofi grundades fenomenologin av
Husserl, som även beskrev den som en ”sträng vetenskap”, det var fenomenen som visade sig
med full säkerhet som skulle beskrivas (Kjörup 1999, s 256). Fenomenologin är således inte
endast en filosofi, utan även en metod och en tankehållning. Som vetenskaplig metod skall
den endast beskriva, inte analysera eller förklara. Husserl resonerade till en början endast
kring begreppen medvetande och erfarenhet. Så småningom utvecklades filosofin av
Heidegger, som även beskrev den mänskliga världen, och Sartre, som talade om den
mänskliga handlingen (Kvale, 1997). Man kan säga att man intresserar sig både för hur
fenomenen framträder och på vilket sätt de gör det.
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Att erfara något

När vi erfar något, visar sig detta något för vårt medvetande som ett fenomen. Det sker på
många olika sätt och upplevs som en komplex helhet, vi både ser, hör och uppfattar saker
samtidigt. Denna upplevelse är färgad av våra tidigare erfarenheter, upplevelser och tankesätt.
Vi har troligtvis både negativa eller positiva erfarenheter från vår kultur eller miljö som spelar
in. Det finns inte ett generellt sätt att erfara något på utan det är individuellt. När något erfars,
kan man även se att det som erfars, har en mening. Med mening tänker man sig att det man
erfar har en innebörd. Denna kan vara av allmän eller individuell karaktär. Det kan ha en
generell innebörd men även vara något personligt. När två människor tittar på en båt erfar de
troligtvis inte samma sak. När jag talar om musik i behandling så tänker kanske inte du på
samma sak som jag. Eller så kanske vi gör det på ett plan men inte på ett annat, det kan alltså
vara både och. Meningarna kan även anta olika former, de kan ”frigöra sig” och bilda former
av mening. Dessa kan anta ett eget liv med inre dynamik och egna rörelsearter som kan utgöra
både hinder och möjligheter för individen. Om kunskapen om meningarna växer fram kan det
innebära nya möjligheter.

Hur- och vad- aspekterna

Fenomenologin undersöker inte fenomenen som reella aspekter utan har som uppgift att
utforska dem så som de visar sig. Om vi håller kvar vid mitt tidigare exempel så beskriver
man inte själva båten, utan man stannar vid människans medvetande och studerar hur vi erfar
båten, eller vad den uppfattas som. Detta är svårt att förklara. Hur erfar jag båten? På vilket
sätt upplever jag den? Kan du beskriva hur du upplever den? Och, vad uppfattar du den som?
Hur uppfattar jag den som? Svaren blir beskrivande och varierade vilket också är syftet.

Intentionalt objekt

Inom fenomenologin tänker man sig att människan är subjekt och att allt annat är objekt.
Objekt har här ingenting med ordet objektiv att göra, utan syftar endast på att det finns en
skillnad mellan människa och det hon upplever, erfar. Objekten finns dock endast i vårt
medvetande. Båten finns ju reellt men uppgiften blir att beskriva hur vi uppfattar den. Hur vi
än vrider och vänder på det hela så kommer våra beskrivningar att vara olika, de kommer
alltid att vara färgade av våra tidigare erfarenheter. När vi varseblir båten kommer vårt
medvetande att riktas mot själva båten. Samtidigt som detta sker färgas, som tidigare sagts,
hela vår varseblivning av vår tidigare erfarenhet. Detta gör att när vårt medvetande riktas mot
båten, när vi varseblir eller uppfattar den, så kommer även detta att ske på olika sätt. Det som
då finns i vårt medvetande, upplevelsen av den båt som vår uppmärksamhet riktas mot, kallas
för intentionalitet. Det inre objekt som uppmärksamheten riktas mot kallas för intentionalt
objekt. För att krångla till det hela litet så kan man t o m rikta sitt medvetande mot sitt eget
medvetande, det finns faktiskt inget som hindrar att man beskriver även detta.

Nåväl, man bör ganska lätt kunna förstå att det ovan beskrivna scenariot är processartat och
att det är föränderligt och påverkbart. Människan gör sig ju hela tiden nya erfarenheter av
olika slag, våra medvetandeakter påverkas hela tiden. I det s.k. aktörssynsättet talas det även
om människors handlingar, som meningsförsedda. Här ser man på hela det mänskliga
beteendet som ”meningsförsett” (Alvesson & Sköldberg 1994 s 103). Vi påverkar och förstår
därmed varandra vilket också kan beskrivas med termen empati.
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Forskningen idag

Syftet inom den fenomenologiska forskningen är oftast att klargöra förståelseformen för den
kvalitativa forskningsintervjun. Detta innebär att man inriktar sig på att försöka beskriva och
förstå olika fenomen utifrån de undersöktas egna synvinklar, eller så att säga ur aktörernas
perspektiv. Det är de intervjuades beskrivningar av mening, av livsvärlden, som undersöks.
Viktigt i processen är att forskaren försöker bortse från tidigare kunskap och även från
fenomenen som reella ting. Det är detta som kallas för ”den fenomenologiska reduktionen” (s
96 Alvesson & Sköldberg 1994), forskaren sätter s a s säga en parentes kring det han eller hon
vet. Detta gör man för att inte tappa fokus från det man undersöker, det är inte forskarens
tolkningar som ska komma fram, utan vad de intervjuade uttrycker, reflekterar över och
beskriver. Man undersöker alltså idévärlden och dess fenomen, medan reellt existerande
objekt hålls utanför.

MUSIKTERAPEUTISK FORSKNING OCH METOD

Att förstå och beskriva musikens funktion i musikterapi påverkas av vilken teoretisk kontext
man rör sig inom. Det finns en rad olika metoder och inriktningar, alla med sina specifika
teoretiska förankringar. Olika teoretiska grundvalar för musikterapi beskrivs t ex av Wigram,
Pedersen och Bonde (2002) som sorterar in musikterapins kunskapsområden under bl a
musikpsykologi, psykodynamisk teori, transpersonell teori m m. Olika modeller och metoder
utgår ifrån olika teorier: Guided Imagery and Music, Analytically Oriented Music Therapy,
Creative Music Therapy, Free Improvisation Therapy, Behavioural Music Therapy,
Physiological Responses to Music, Music in Medicine och Music and Healing (jag använder
här de engelska benämningarna eftersom alla inte finns beskrivna och översatta till svenska).

I Sverige finns fyra metoder representerade, det är Guided Imagery and Music (GIM),
Analytiskt Orienterad Musikterapi (AOT), Funktionsinriktad Musikterapi (FMT) och
Tomatismetoden. De har en tydligt beskriven teori och metodik, de har utbildning och säger
sig bedriva forskning. Eftersom de som medverkar i min studie är utbildade i någon av de
ovan nämnda metoderna beskriver jag dem här i korthet för förståelsens skull.

Guided Imagery and Music

Grundlades under 1970-talet av Helen Bonny och kallas även för The Bonny Model of
Guided Imagery and Music. Bonny själv är ursprungligen forskare och beteendeinriktad
musikterapeut och det var under psykoterapeutiska experiment hon kom att utveckla idéerna
kring musik och inre bildskapande. I GIM använder man sig av avslappning som ett led till att
komma till ett vidgat medvetandetillstånd där den klassiska musiken sedan hjälper till att
bearbeta personliga frågor eller problem. Musiken som används består av olika program som
är inspelningar av klassisk musik i olika kombinationer. Det finns idag ca 30 program som är
mellan 30 till 50 minuter långa. När GIM-terapeuten blivit förtrogen med denna repertoar kan
han eller hon improvisera mellan programmen under en session eller utveckla egna. Musiken
består av ett urval från barock, romantik och impressionism som fungerar som stöd eller för
att generera eller fördjupa upplevelser relaterade till olika psykologiska eller fysiologiska
behov. Patienten eller klienten, som här kallas här för ”resenär”, har i sin ”musikresa”
möjlighet att möta olika aspekter av sitt liv genom sina inre bilder. De inre bilderna ses som
symboler vilka säger något om personen själv eller dennes problem. Terapeuten själv kallas
för guide och fungerar som sådan under patientens eller klientens resa.
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”…GIM is the use of music as therapy and that the music is actually the primary
therapist. The human co-therapist serves as facilitator for the client-music
relationship”

(Bruscia & Grocke 2002, s 33)

En GIM-session inleds med ett preludium, vilken är den första fasen som är verbal och kan
vara i 15 till 20 minuter. Under detta inledande samtal fokuseras patientens frågor och
uppmärksamheten flyttas från den yttre till den inre världen. Utifrån den information patienten
ger väljer guiden musikprogram för resan. Den andra fasen kallas för induktion. Denna varar i
2 till 7 minuter och syftar till att förflytta medvetandet till djupare nivåer med hjälp av
avslappning och fokusering. Guiden kan ge en startpunkt för resan som t ex kan bestå av en
inre bild. Därefter vidtar musikresan. Under denna stöttar och hjälper guiden patienten genom
upplevelserna. Guiden bör inte vara för styrande utan hela tiden se till att vara med patienten i
dennes upplevelser som består av inre sinnesförnimmelser (syn, hörsel, lukt/smak och olika
kroppsminnen) och känslor och tankar som bildar en symbolisk berättelse. Den här fasen
varar under ungefär 30 till 50 minuter. Guiden kan här växla musik om det bedöms som bra
för patienten. Slutligen kommer ett postludium. När musiken har klingat ut guidas patienten
sakta patienten till vardagsmedvetandet. I den här fasen uppmanas även patienten att måla en
bild (mandala), att gestalta i lera eller att skriva en dikt. Denna fas varar ca 5 till 10 minuter.
Hela sessionen avslutas därefter med en verbal dialog där guiden hjälper patienten att förstå
sin upplevelse och att koppla den till det dagliga livet eller något problem.

En fullständigt individuell GIM-resa är ganska krävande och förutsätter en viss kapacitet hos
den som ”reser”. Det talas om att man måste ha tillräcklig ”jagstyrka” d v s att man har
uppnått en viss psykologisk mognad och stabilitet. GIM används ofta som självutveckling
eller bearbetande terapi med ett fokus på människans förmåga till symbolskapande. I kliniska
sammanhang används GIM i modifierad form med kortare och mindre krävande musik. När
det gäller forskning så är GIM enligt Dag Körlin (i samtalet) välrepresenterat med ca 460
publicerade rapporter och artiklar i ämnet. Studier har bl a gjorts av Körlin & Wrangsjö
(2002) och Moe (2000). Den sistnämnda har använt sig av en modifierad version av GIM som
prövats på patienter med schizofreni. GIM-litteraturen innehåller kliniska studier, klinisk teori
och forskning gällande både process och effekter. GIM har även i kontrollerade studier visats
ha positiva effekter på stresshormon och blodtryck.

Funktionsinriktad Musikterapi

Den funktionsinriktade musikterapeutiska metoden, FMT, startades och utvecklades under
1980-talet av Lasse Hjelm. Hjelm arbetade under ett femtontal år på ett behandlingshem för
funktionshindrade där han fick möjlighet att utveckla och pröva sina tankar och idéer. FMT-
metoden beskrivs som en individuell behandlingsform där musik används för att ”stimulera
kroppens naturliga utveckling” (www.fmt-metoden.se/fmt.htm). Genom ett lustfyllt och
tryggt musicerande, påverkas patienten av mötet med musik och samspelande terapeut. Det
musikaliska samspelet mellan terapeut och patient, som här kallas för adept, sägs stimulera till
personlig utveckling. Fokus ligger på beskrivningen av metodens förmåga att kunna återställa
och bygga upp olika kropps- och hjärnfunktioner. Det betonas att musicerandet inte får
kännas kravfyllt eller värderas som en prestation. Genom det egna aktiva musicerandet ges
människan möjlighet till stimulans och utveckling, ett musicerande som här sker med hjälp av
olika trummor och blåsinstrument. Denna musikaliska aktivitet ses som mycket positiv då
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man anser att människans förmåga till initiativ och egen aktivitet är grunden för all personlig
utveckling.

Musiken består av olika kombinationer av toner och rytmer i små, korta fraser som kallas för
koder. Dessa är även sammanlänkade med olika trumkombinationer, kroppsliga
rörelsemönster och blåsinstrument. Dessa fraser, koder, anpassas till adeptens utvecklings-
begåvnings- eller funktionsnivå. Man anser att de olika koderna lockar fram varje individs
vilja till aktivitet. Idag används ett 30-tal koder i olika kombinationer. Behandlingen är
individuell och adepten spelar på olika trummor och speciellt utarbetade blåsinstrument.
Terapeuten spelar alltid piano. Instrumenten används i bestämda uppställningar och
kombinationer som alltså är samordnade med de musikaliska koderna. FMT-terapeuten
använder sig endast av dessa koder i sitt arbete. Det är en helt icke-verbal metod, då man inte
talar med varandra under själva behandlingen. Syftet är att skapa stort utrymme för adeptens
egna reaktioner, handlingar, tankar och planeringar i musik. Musikkoderna förväntas ge
upphov till reaktioner och omedvetna handlingar som senare kan organiseras på olika sätt till
förmån för adepten.

FMT-metoden benämns som ”en neuro-muskulär behandlingsmetod som syftar till att skapa
strukturella minnesspår i hjärnan” (Granberg 2000, s 66). Det beskrivs som att det med hjälp
av de musikaliska koderna sker en strukturerad perceptuell, motorisk och sensomotorisk
bearbetning i hjärnan (www.fmt-metoden.se/fmt.htm). Metoden används inom habilitering,
rehabilitering, skola och omsorg. Den teoretiska tonvikten ligger på neuropsykologi och
neurofysiologi. När det gäller forskning och publicerat material så finns inte något utforskat
och publicerat om metoden. I fråga om behandlingsresultat hänvisar man till elevarbeten. I
övrigt används teori och forskning från just neuropsykologi och neurofysiologi.

Tomatismetoden

Metoden utvecklades under 1950-talet av den franske öron- näsa- halsläkaren Alfred Tomatis.
Han behandlade bl a operasångare med röstproblem och fann att en av orsakerna till deras
svårigheter var att de hade tappat förmågan att uppfatta vissa ljud. Tomatis menade att öra och
talorgan är kopplade till varandra neurologiskt. Sångarna som behandlades upplevde inte bara
förbättringar i rösten utan även andra positiva förändringar. Behandlingarna visade på fler
effekter än vad som var väntat vilket gjorde att Tomatis fortsatte att utveckla metoden. Han
arbetade bl a vidare med den elektroniska apparatur som åstadkommer de förändringar i
ljuden från musiken som ansågs nödvändigt. Syftet var att man genom träning skulle återställa
förmågan hos människan att uppfatta de tidigare inte uppfattade ljuden, eller de tidigare inte
uppfattade frekvenserna. Tomatismetoden beskrivs idag som en neurologisk träningsmetod
med syfte att träna hjärna och nervsystem att sortera, hantera och prioritera sinnesintryck.
Behandlingen inriktas på människor med utvecklingsförsening, beteendestörning,
koncentrationssvårigheter, neurologisk rehabilitering av hjärnskador och olika stresstillstånd.
Man arbetar med ”skador eller problem som har sin grund i hjärnans bristande förmåga att ta
emot och bearbeta sinnesintryck” (Olkiewicz 2002, s 4). Med hjälp av avancerad teknik
stimuleras hjärnan via hörseln.

Innan man börjar ett träningsprogram får man träffa en Tomatiskonsult (de är inte terapeuter)
och genomgå en utredning, som består av en intervju och flera tester, bl a ett lyssningstest.
Därefter vidtar ett lyssningsträningsprogram med signalbehandlad och elektroniskt bearbetad
musik. Musiken förmedlas till öron och huvud med hjälp av hörlurar och ledning till
skallbenet. Man lyssnar inte aktivt utan uppmuntras att göra andra sysslor under tiden t ex rita,
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måla eller koppla av. Man lyssnar i perioder om tre till sex veckor. Mellan varje period vilar
man men uppmanas att lyssna till annan musik eller träna motoriskt, utifrån det individuella
behovet. Grundträningen är på 60 timmar och därefter anpassas lyssningsmängden. Varje
klient gör en utvärdering med hjälp av skattningsformulär före och 6 månader efter. Forskning
har visat att stadigvarande förändring uppnås med hjälp av tillräckligt lång träning – liksom
vid annan inlärning. Musiken som används är främst gregoriansk sång, kompositioner av
Mozart och mänskligt tal, bl a för att de anses innehålla de frekvensområden som människan
mår bra av. Musiken, eller ljuden, förmedlas med hjälp av specialbyggda hörlurar, genom
luftledning till trumhinnorna på höger och vänster sida, och med hjälp av benledning via
vibrationer in i skallbenet. Ljuden bearbetas ”med mycket snabba växlingar mellan olika typer
av överlagrade bearbetningar och filtreringar med tidsförskjutningar mellan de tre
inkommande signalerna” (Jacobaeus, www.tomatis.se, s 1). Musikens växlingar stäms av
mellan trumhinnan på höger, trumhinnan på vänster och vibrationer i skallbenet. Ljuden
behandlas i real tid vilket innebär att växlingarna mellan de olika frekvenserna är både
dynamiska och slumpvis genererade.

Det finns ingen beskrivning av vad som händer i hjärnan vid lyssning av den preparerade
musiken. Man anser dock att det går till så att den påverkar ”hjärnans neurokemi och såväl
interaktion som integration och tvärkommunikation” (Lundqvist, www.tomatis.se, s1). En
hypotes man arbetar utifrån är att hjärnan blir överraskad av de oväntade ljuden och därmed
stimuleras till utveckling av nya nervbanor. Tomatismetoden beskrivs bl a på engelska i The
counscious ear (Tomatis 1991). När det gäller forskning finns det inte så mycket större
material presenterat men däremot en hel del mindre effektstudier. Man kan räkna till ca 100
vetenskapliga böcker och artiklar i ämnet, bl a en studie på barn med inlärnings- och
kommunikationsstörningar baserad på före- eftermätningar (Gilmor, 1999) och en svensk
utvärdering av metoden som gjorts av Olkiewicz (2002).

Analytiskt Orienterad Musikterapi

Analytiskt orienterad musikterapi har till största delen utvecklats ur den analytiska
musikterapin men även influerats av Nordoff-Robbinsmetoden. Den sistnämnda benämns
även Creative Music Therapy (Wigram m fl 2002, s 126) vilken är en improvisatorisk
musikterapeutisk modell som bl a influerats av antroposofiska tankar inom den humanistiska
psykologin. En av grundidéerna inom Creative Music Therapy är att varje människa antas ha
en medfödd förmåga att kommunicera i och med musik och att denna förmåga alltid går att nå
med hjälp av musik. AOT startades under 1970-talet av Mary Priestley som är utbildad och
professionell violinist. Efter en lägre tids psykoanalys började hon förena musicerandet med
de psykoanalytiska tankarna. Hon förde bl a in de psykoterapeutiska begreppen överföring
och motöverföring (för förklaring av begreppen se t ex Cullberg 1994) i den
musikterapeutiska behandlingen, ”the improvised duets offer special opportunities for the
expression and exploration of transference emotions” (Priestley 1994, s 79). Priestley arbetade
i första hand med patienter inom psykiatrin men hade även en privat verksamhet.

Tonvikten ligger på olika musikaliska aktiviteter där terapeut och patient/klient är aktiva
musikaliskt. Ett exempel är den musikaliska improvisationen som kan vara både i tonal och i
fri form. Reproducerad musik förekommer också likaväl som andra former av musikaliskt
skapande. Metoden är idag även förankrad i systemteori, kommunikationsteori, psykosocial
teori och psykologisk teori. Triaden musikterapeut-musik-klient står dock fortfarande i fokus
för arbetet. Det betonas att analys av terapin skall baseras på klientens musikaliska uttryck
och hur dessa påverkar musikterapeuten. Mycket handlar således om att iaktta
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överföringsproblematiken (se ovan) och relationen terapeut-klient och hur detta tar sin plats i
musiken.

Denna metod används både individuellt och i grupp. Om klienten har verbaliseringsförmåga
så startar oftast en session med ett samtal. Man utforskar vad som känns meningsfullt för
klienten och utgår då mycket från här- och nu. Utifrån det så väljer man t ex ett tema att
improvisera över, terapeuten försöker då understödja patienten eller på annat sätt bidra så att
en meningsfull process kommer till stånd. Det händer att medvetandenivån påverkas under en
improvisation. Allt musikaliskt som sker är utifrån klientens önskningar och behov. En
session behöver inte bestå av en improvisation, utan den kan, som ovan nämnts, lika gärna
innehålla någon annan form av musikalisk aktivitet eller musiklyssning. Viktigt är, om det
går, att det sker en verbal reflektion i slutet av sessionen i syfte att ge möjlighet till ökad
förståelse av omedvetna material som eventuellt kommit upp. Det ställs stora krav på att
musikterapeuten skall vara musikaliskt flexibel, vilket bl a kräver goda musikaliska
färdigheter. Både kvantitativ och kvalitativ forskning finns presenterad men man hänvisar för
övrigt till den forskning som berör musikterapi som helhet, vilken jag i korthet redogör för
nedan. Nämnas kan ändå bl a Hannibal (2000) som undersökt preverbal kommunikation i
musikterapi.

Musikterapeutisk forskning

Det finns, som nämnts ovan, exempel på både kvantitativa och kvalitativa undersökningar i
musikterapeutisk forskning, allt beroende på vad som undersökts. Den kvantitativa
forskningen har inriktats på att ställa upp hypoteser, arbeta med oberoende variabler, mäta
förändringar med bestämda variabler eller samla data som på något sätt är mätbar. Oftast har
man i olika musikaliska situationer mätt förändringar i blodtryck, hormoner o dyl. med eller
utan kontrollgrupp. Inom den kvalitativa forskningen finns det exempel på där man använt sig
av undersökningsfrågor som undersöker fenomen, gjort tolkningar av mänskligt beteende eller
skapat ny teori. Kanske man kan säga att medan den kvantitativa forskningen haft som syfte
och mål att evaluera om musikterapi fungerar så har den kvalitativa varit inriktad på att
beskriva hur musikterapi fungerar, vad musikterapeuten gör eller hur den musikterapeutiska
processen ser ut. Troligtvis är det så att båda paradigmen behövs för att bekräfta varandra.
Den ena fastslår vad som fungerar och den andra talar om hur.

En stor del av forskningen är kliniskt inriktad, man har fokuserat på behandlingsresultat och
musikterapins påverkan på många olika sätt. Det finns t ex skattningsskalor att använda både
för egen utvärdering av det kliniska arbetet och för forskning (Wheeler 1995). Ett exempel på
ett undersökande av mer allmänna fenomen inom området musik och hälsa är Ruuds Musikk
og identitet (Ruud 1997). Med hjälp av intervjuer och analyser av dessa fokuserar han här på
mänskliga identiteter och musikaliska upplevelser. I övrigt när det gäller fenomenologisk
forskning i musikterapi finns en översikt beskriven i en artikel av Forinash,
Phenomenological Research, (Wheeler 1995). Ett exempel på en fenomenologiskt inriktad
studie är Pivotal Moments in Guided Imagery and Music av Erdonmetz Grocke (1999). Den
övervägande delen av det fenomenologiska materialet som finns presenterat är amerikanskt. I
Europa finns mycket forskning på det psykoterapeutiska området men inte på det
musikterapeutiska. Själv har jag haft stor nytta av Multiple Perspectives, A Guide to
Qualitative Research in Music Therapy av Smeijsters (1997) som ur ett musikterapeutiskt
perspektiv ger en bra inblick i fenomenologiskt inriktat arbete.
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METODISK GRUND

DEN FENOMENOGRAFISKA FORSKNINGSANSATSEN

Ordet fenomenografi kan härledas ur de grekiska orden phainomenon och grafi. Phainomenon
betyder ”det som visar sig” och grafi att ”beskriva i ord eller bild”. Tillsammans betyder det
”att beskriva det som visar sig”. Den fenomenografiska forskningen söker analysera och
beskriva verkligheten som den visar sig för vårt medvetande. Man tänker sig att ”tingen”
representerar verkligheten och det är själva beskrivningen av dessa som är central.
Beskrivningen skall vara oberoende av våra värderingar eller uppfattningar. Metoden växte
fram ur den inlärningspsykologiska forskning som på 1970-talet bedrevs vid den Pedagogiska
institutionen vid Göteborgs universitet och det var Ference Marton som 1981 introducerade
själva ordet fenomenografi (Alexandersson1997, s 68). Forskningen var till en början inriktad
på inlärningsbegreppet, man studerade sambandet mellan människors uppfattning om
inlärning och sättet att tillgodogöra sig ett bestämt innehåll. Efterhand började man undersöka
hur människor uppfattar olika företeelser eller aspekter i världen. Didaktiskt orienterade
studier utvecklades där man beskrev hur människor (elever och studenter) uppfattade centrala
begrepp inom olika ämnesområden. Fokus försköts till ”beskrivningar av människors
uppfattningar av aspekter av omvärlden” (Alexandersson 1997, s 68). Fenomenografin är inte
direkt framsprungen ur någon filosofisk idétradition då den växt fram ur forskningsgruppens
kvalitativt orienterade forskningsprojekt, utan man kan istället säga att den är empiriskt
utprövad. Fenomenologin finns dock med som inspirationskälla i och med att man söker
beskriva världen som den upplevs av människan och att verkligheten endast är det som
människan uppfattar att den är. Fenomenografin söker, som i fenomenologin, förstå
fenomenen ur aktörens perspektiv (Kvale 1997).

Fenomenografin intresserar sig för människans kunskap om världen. Man försöker titta på vad
den mänskliga kunskapen innehåller. För att få reda på det undersöker och beskriver man
kunskapens innehåll genom att fokusera på vad människan uppfattar och erfar. Man ser
människor som olika individer med olika erfarenheter och olika uppfattningar. Den mänskliga
kunskapen består av en mängd olika beskrivningar av företeelser och även av olika relationer
mellan dessa. Medan man i fenomenologin talar om verkligheten som en subjektiv
konstruktion (Alvesson & Sköldberg 1994) som bildar former av mening, talar man i
fenomenografin bl a om ”meningskapande aktivitet” (Alexandersson 1997, s 69). Med det
tänker man sig att människans uppfattning om något, här ett objekt, är ett resultat både av en
interaktion med objektet och av någon form av aktivitet kring detta. I samspel mellan
människa och omvärld är ämnen som tänkande, inlärning, kunskapsbildning och
språkutveckling stadda i ständig förändring. Den enskilda människans uppfattning är knuten
till världens eller objektets specifika innehåll. Allt är uppbyggt på relation mellan människa
och värld och det är människans meningskapande i denna relation som är grundläggande för
en förändring i relationen. Relationen är dynamisk och påverkas och förändras av t ex
situation och sammanhang.

När människan tänker och agerar gör hon det i förhållande till något som här kallas för
intentionalt objekt. Det intentionala objektet har även ett innehåll, en vad-aspekt. När
människan riktar sin uppmärksamhet, sin medvetandeakt, mot något så sker det i en slags
process som kallas för hur-aspekt (Alexandersson 1997). Kanske man kan säga att
fenomenografin anser att människan har en hela tiden pågående process mellan sig själv och
sin omvärld. När hon riktar sin uppmärksamhet och agerar mot olika objekt med olika
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innehåll formas och påverkas hon, vilket i sin tur ger olika upplevelser och erfarenhet.
Fenomenografins uppgift är att beskriva dessa olikheter. Den viktigaste datainsamlingen
består av intervjuer som bandas och skrivs ut ordagrant. Intervjuerna skall hållas så öppna
som möjligt. Med öppna menas här att man inte ska söka efter några fasta eller rätta svar.
Intervjun kanske mer kan liknas vid ett samtal kring ett förutbestämt fokus. Man försöker
sträva efter att nå ett innehåll som inte varit föremål för tidigare medveten reflektion.
Innehållet måste dock kunna uppfattas och uppmärksammas för att kunna beskrivas.

Här följer en kort beskrivning av arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen:

1. Avgränsning av en företeelse i världen 5.   Identifiering av uppfattningar av företeelsen genom analys
                                                    av utsagor

2. Urskiljning av aspekter av företeelsen 6.   Redovisning i beskrivningskategorier

3. Intervju om företeelsen 7.   Samordning av beskrivningskategorierna i ett gemensamt
      utfallsrum

4. Utskrivning av intervjun
(Alexandersson 1997, s 73)

Forskaren tillåts ha en dialog med den intervjuade under hela processen, utsagorna får
korrigeras och kompletteras med syfte att nå fram till uppfattningar och erfarenheter som
överensstämmer och som inte färgas av forskarens värderingar eller åsikter. Med hjälp av
utsagorna kategoriseras materialet som därefter samordnas i ett gemensamt utfallsrum. Man
anser att kategorisystem skiljer sig åt i två avseenden: För det första så är alla enskilda
uppfattningar som visat sig i studien jämbördiga med varandra, de kan inte rangordnas inom
systemet och inte bedömas som av olika tyngd eller vikt. För att kunna nå fram till ett
huvudresultat måste därför en rangordning ske med hjälp av ett yttre kriterium. Man tar då
hjälp av något kriterium som ligger utanför undersökningen t ex aktuell forskning, utbildning
eller något dylikt. Utifrån detta kan därefter kategorierna rangordnas. För det andra tänker
man sig även att det finns uppfattningar som är föränderliga över tid och som är mer
utvecklade eller mer omfattande än andra inom samma system. Detta kallas för
utfallsrummets inre kriterium. Med hjälp av detta kriterium kan ytterliggare en rangordning
av kategorierna göras.

URVAL OCH GENOMFÖRANDE

En av tankarna inom fenomenografin är att man ska försöka täcka så många kvaliteter hos en
företeelse som möjligt. Detta kan sägas stämma väl med min uppsats syfte som är att försöka
beskriva variationen och mångfalden i några behandlares syn på musik i behandlande
verksamhet. Uppsatsens omfång, här fyra samtal, styr dock över både datamängd och
variation. Fyra samtal är ett ganska litet undersökningsmaterial vilket medför en risk för liten
variationsbredd. För att motverka detta har jag valt att använda mig av avsiktligt urval, vilket
innebär att jag valt undersökningsgrupp utifrån några av mig förutbestämda kriterier. Min
strävan var att de intervjuade skulle vara utbildade i olika metoder och att metoderna skulle
finnas tydligt beskrivna och representerade i skrift. Slutligen skulle behandlarna vara
yrkesverksamma inom respektive metod. De metoder som uppfyllde kriterierna var GIM
(Guided Imagery and Music), FMT (Funktionsinriktad Musikterapi), AOT (Analytiskt
Orienterad musikterapi) och Tomatismetoden. Jag tog kontakt med olika förenings- eller
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utbildningsrepresentanter för respektive metod och blev då föreslagen ett antal personer som
uppfyllde mina krav, vilka jag därefter kontaktade. Datainsamlingen, samtalen, genomfördes
vid ett tillfälle för respektive individ, sammanlagt fyra samtal. Könsfördelningen är tre
kvinnor och en man. Det musikterapeutiska fältet är inte så stort i Sverige vilket medfört att
jag efter medgivande från de intervjuade beslutat att nämna dem vid sina rätta namn.
Från GIM har jag samtalat med Dag Körlin (auktoriserad GIM-terapeut, leg psykoterapeut
och överläkare i psykiatri), från FMT, Kerstin Asplund (pianopedagog och diplomerad FMT-
terapeut, utbildad i Örebro och Uppsala), från AOT, Anna Risberg (musiklärare och
musikterapeut utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm) och från Tomatismetoden
Helena Bowin (certifierad Tomatiskonsult och även tal- och röstpedagog).

Min första kontakt med deltagarna var per telefon. Jag upplyste dem om att jag inte hade
några i förväg bestämda frågor och jag uttryckte en önskan om att de skulle tala så fritt som
möjligt över ämnet. Målet var att de skulle reflektera över vad de gjorde, hur de tänkte, vilken
musik de använde o s v. De informerades om att jag skulle banda vårt samtal. Därefter fick de
samma information per brev. Samtalen kan kallas för semistrukturerade intervjuer vilket
innebär att man inte använder sig av i förväg bestämda frågor, utan av uttänkta temata vilka
man strävar efter att förhålla sig öppen och flexibel till. Dessa temata fungerar endast som
ram för intervjun och fokuserar dess innehåll och bör inte förväxlas med
undersökningsresultatets kategoriseringar. Eftersom jag själv är utbildad och verksam
musikterapeut fann jag att det var en aning svårt att tänka ut temata som inte var styrda av min
egen kunskap och uppfattning. Därför bad jag ett antal personer utan musikterapeutisk
kunskap att ställa spontana frågor till mig angående musikterapi vilka jag därefter sorterade i
olika temata.

Efter tillägg från mina handledare såg de ut så här:

• En beskrivning av musiken som används
• Hur valet av musik görs
• På vilket sätt musiken anpassas till den behandlade
• Vilket kunskap som används
• Vilka evidens som används

Samtalen spelades in med hjälp av en MD (Minidisque) och skrevs därefter ut av mig själv så
noggrant som möjligt. Utskrifterna har lästs och korrigerats av de intervjuade så att utsagor
och kategorier är helt i överensstämmelse med deras tankar och synsätt. De har godkänt det
som finns skrivet i deras namn och även granskat metodernas respektive presentation.

METODOLOGISK DISKUSSION

Jag försökte i min information till de medverkande vara tydlig med min önskan att vårt samtal
skulle hållas fritt och att de inte behövde förebereda sig. Alla förhöll sig olika till denna
information, spannet gick från att inte ifrågasätta eller uttrycka någon önskan om att veta
något i förväg till en begäran att få frågor sända per post för förberedelse. Jag försökte då
lämna så mycket information som jag ansåg nödvändigt för att de skulle känna sig trygga utan
att jag avslöjade alltför mycket av uppsatsens syfte. Det innebar att de fyra fick lite olika
information i förväg angående samtalet. Om och hur detta har påverkat resultatet kan jag inte
svara på, bara att det troligtvis har gjort det. Under samtalen riktade de i olika mängd sin
uppmärksamhet mot de temata jag själv föreberett och till varierad del kommenterade de sina



15

egna känslor, tankar och upplevelser. Det egna medvetandet kom till uttryck men i olika
mängd hos de fyra. Om denna variation berodde på mig, dem eller informationen de fått vet
jag inte riktigt. Jag betonade också att jag inte önskade information från dem som
representanter för den metod de arbetar med utan att det var deras personliga tankar i ämnet
jag var intresserad av. Viktigt var att deras kunskap skulle ses som individuell och inte
generell. En viss individuell generalisering skedde ändå eftersom de intervjuade förhöll sig till
sitt ämne i stort och inte talade utifrån något specifikt behandlingstillfälle.

Av de fyra var det endast en som jag aldrig träffat innan, en hade jag endast haft kontakt med
vid något enstaka tillfälle och två kände jag på olika sätt sedan tidigare. Det musikterapeutiska
området i Sverige är ganska litet. Tyvärr var det en omöjlighet för mig att finna fyra personer
som både uppfyllde mina krav och som jag inte mött tidigare. Så, en omedveten eller
medveten process både från mig och från de intervjuade i den konkreta situationen kan jag här
inte bortse ifrån. Min egen förförståelse i ämnet måste också beaktas. Jag är själv
musikterapeut utbildad i den analytiskt orienterade metoden där även en viss del av GIM är
inkluderat vilket gör att jag har en större kunskap och förståelse för tankar och reflektioner
inom dessa områden. Jag strävade dock efter att ha en så öppen och inbjudande attityd som
möjligt, mitt mål var att min erfarenhet skulle ha funktionen att verka som ett medel till en
förtroendefull kontakt istället för att hindra eller påverka de intervjuades egna reflektioner i
alltför hög grad. Återigen bör det poängteras att de i undersökningen inte fungerar som
representanter för de olika metoderna utan endast representerar sig själva.

Den fenomenografiska analysen syftar till att tydliggöra materialet genom att kategorisera
uppfattningar i någon form av system. Till att börja med bildade jag mig under
intervjutillfället en uppfattning om eventuellt kommande kategorier då jag använde mig av
mina egna reflektioner över det som den intervjuade uttryckte och berättade. Därefter tog
analysen vid vilken utfördes i olika steg eller faser. Vid varje nytt steg eller varje ny analys
kontrollerade jag även mot de anteckningar av mina egna reflektioner från intervjutillfället.

Analysens faser:

Steg 1. Att bekanta sig med materialet och skapa ett helhetsintryck

I och med att jag själv gjorde utskriftsarbetet gavs en första möjlighet för mig att bekanta mig
med materialet och få ett första helhetsintryck. Beroende på var jag själv lade tonvikten kom
materialet att variera och framträda med olika tyngdpunkter. Jag kunde i denna fas se ett
tydligt inslag av mina egna temata men att även andra saker återkom med olika frekvens.

Steg 2 Att undanröja ev bias och upptäcka likheter och olikheter

Som steg två analyserade jag materialet genom att bortse från allt som hade med mina
ursprungliga temata att göra. Detta för att kunna tydliggöra allt övrigt signifikant material
vilket jag nu kategoriserade. En relativt stor mängd av olika kategorier framträdde med olika
tyngdpunkter men även likheter och olikheter mellan de intervjuades utsagor.

Steg 3 Att finna och kategorisera materialet i beskrivningskategorier

I det material som nu låg utanför mina egna temata återfanns några signifikanta kategorier jag
valde att fortsätta med. Med utgångspunkt från dessa analyserade jag hela materialet igen
men inkluderade nu även materialet från mina ursprungliga temata. Kategorierna som då
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visade sig var ganska omfångsrika och variationsrika. Tyvärr var de även ganska otydliga och
gick lite i varandra. Jag försökte nu se på vilket sätt de gick in i varandra för att söka förstå
vad som var övergripande och vad som var underliggande. En av dem var övergripande och
några verkade fungera som underliggande. Jag beslöt mig för att ta den övergripande
kategorin som rubrik och därefter försöka dela in den i flera. Efter många analysrundor fick
jag slutligen fram fyra kategorier som tydligt skilde sig åt och som inte överlappade varandra.
Den övergripande rubriken angav vad medvetandeakten riktades mot och kategorierna
beskrev variationen. Dessa beskrivningskategorier redovisas i nästa kapitel. Efter ett antal
analysomgångar uppfattade jag en slags mättnad i analysarbetet, inget nytt signifikant
material verkade visade sig. Därefter följde motsvarande process för de kategorier som även
sorterades upp i underkategorier.

Steg 4 Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet

Huvudresultatet av den fenomenografiska undersökningen utgörs av utfallsrummet vilket
även lägger grunden till en mer systematisk analys av hur de olika uppfattningarna förhåller
sig till varandra. Med hjälp av utfallsrummet kunde jag slutligen rangordna de olika
kategorierna med hjälp av ett yttre och ett inre kriterium och fick då ett slutgiltigt resultat. I
beskrivningen som följer redovisar jag de olika kategorierna och slutligen kategorisystemets
utfallsrum (Alexandersson 1997, s 94)
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II. RESULTATREDOVISNING

Resultatet av analysen gav ett rikt och varierat material med många likheter och olikheter. I
denna resultatbeskrivning har jag bemödat mig om att min egen förförståelse inte skall
påverka min analys alltför mycket. För att underlätta har en fenomenografisk arbetsgång
iakttagits som innefattar några centrala begrepp vilka fungerat som styrmedel i min analys:

1. Att erhålla beskrivningskategorier ur materialet

2. Att analysera utsagorna enligt fenomenografins tre viktiga aspekter, intentionalt
objekt, vad- och hur- aspekt.

3. Användning av citat för att beskriva de olika kategorierna.

4. Beskriva kategorisystemets utfallsrum.

5. Beskriva andra centrala temata som stöd för resultatet.

Fyra beskrivningskategorier har erhållits ur materialet vilka tillsammans bildar studiens
huvudresultat. Dessa har analyserats med hjälp av de ovan angivna fenomenografiska
aspekterna och redovisas och exemplifieras med hjälp av utvalda citat från utsagorna. När det
gäller punkt 4, kategorisystemets utfallsrum, och punkt 5, centrala temata, så redovisas de
under kap III, sammanfattning och diskussion. Detta kapitel visar först resultatet av den
fenomenografiska analysen därefter kommer en beskrivning och en analys av kategorierna
och det avslutas med ett resonemang om trovärdighet och giltighet.

RESULTAT FRÅN DEN FENOMENOGRAFISKA ANALYSEN

Tidigt i analysarbetet var det en dimension som framträdde extra tydligt i materialet. Den kom
att förstås som av mer övergripande art och inte som en användbar beskrivningskategori. Det
som ”visade sig” mest och tydligast i alla fyra samtalen var att de ofta förekom beskrivningar
och reflektioner över musikens funktion i den behandlande verksamheten.
Undersökningspersonerna visade att de var mycket upptagna av detta i sitt medvetande men
beskrev det på olika sätt. Vid närmare granskning så framträdde variationer på hur innehållet i
musikens funktion beskrevs, därmed kunde kategorierna vaskas fram och slutligen sorteras i
fyra beskrivningskategorier.
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Behandlarna riktade i samtalet sin uppmärksamhet mot:

A:     MUSIK SOM UPPLEVELSE

B:     MUSIK SOM AKTIVERING

C:     MUSIK SOM KOMMUNIKATION

D:     MUSIK SOM ESTETISKT UTTRYCK

Figur 1. De fyra beskrivningskategorierna.

I denna del av undersökningen visas först resultatet av den fenomenografiska analysen,
därefter följer en beskrivning och analys av kategorierna och slutligen följer ett resonemang
om trovärdighet och giltighet.

I kategori A (Musik som upplevelse) finns en variation som jag ordnat i underkategorierna: 1)
Musik som fyller känslomässiga behov, 2) Musik som skapar stämningar, 3) Musik som
känslomässig identifikation och 4) Musik som erbjuder transpersonella upplevelser. Även i
Kategori B (Musik som aktivering) fanns en variation: 1) Musik som aktivering av hjärnan
och dess funktioner, 2) Musik som aktivering av kroppen och dess funktioner och slutligen 3)
Musik som aktivering av människan som helhet. De övriga kategorierna C och D, visade
också på variationer men inte i den utsträckning som i A och B och de har därför inte
underkategoriserats.

Min ledstjärna i arbetet har varit att det är de undersöktas ”mening” som ska komma fram.
Denna visas i vad som sägs, hur uppfattningen uttrycks och av sammanhanget.
Benämningarna för kategorierna är inte alltid ordagrant tagna ur materialet utan fungerar som
rubriker för den mening som uttryckts. Här har således en viss tolkning skett från min sida.
Det är alltså behandlarnas uppfattningar som kategoriserats i materialet. Som ovan nämnts har
det varit viktigt för mig att försöka förstå vad den intervjuade menar med sitt uttalande. Jag
har tagit hänsyn till sammanhanget och försökt att förstå den verkliga innebörden i utsagan, d
v s vad den intervjuade haft i fokus och vad de uttryckt som väsentligt. Detta innebär att de
har haft tolkningsföreträde över sina uttalanden. Utsagorna redovisas i bilagorna i
dekontextualiserad form, totalt 125 stycken. I min resultatbeskrivning har jag valt ut 24
stycken av dessa som exemplifiering på de redovisade beskrivningskategorierna. Skillnaderna
mellan dem återspeglar intentionalt olika erfarenheter av musik d v s kategorierna beskriver
hur de fyra behandlarna tänker och agerar i förhållande till objektet, vilket här är musiken och
dess funktion. Kategorierna visar även att till synes samma innehåll, kan upplevas på olika
sätt. Trots att olikheterna framträder finns det gott om likheter, vilket också redovisas. Tre av
behandlarna visar upp en mångfacetterad bild, endast en håller sig inom en kategori, och alla
har en tyngdpunkt i någon av de ovan nämnda kategorierna. Kerstin och Anna lämnar utsagor
i alla beskrivningskategorierna till skillnad mot Dag, som lämnar i två d v s i A (Musik och
upplevelse) och i B (Musik som aktivering) och Helena som endast lämnar i B (Musik som
aktivering).
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Här visas hur antalet utsagor fördelas över de olika kategorierna:

A B C D

Dag 10 17 0 0

Kerstin 12 13 11 7

Helena 0 17 0 0

Anna 20 6 5 7

Summa 42 53 16 14

Figur 2. Antalet utsagor fördelade på beskrivningskategorierna.

Nedan följer en detaljerad beskrivning av huvudkategorierna, variationer i innehåll och
agerande och även en mindre individuell analys.

KATEGORIER

Detta avsnitt innehåller en beskrivning av de fyra beskrivningskategorierna av vilka några har
underkategorier. Jag har valt ut citat som beskriver hur behandlarna tänker och därefter
analyserar jag utsagorna i de olika kategorierna utifrån fenomenografins tre aspekter:
intentionalt objekt, vad- och hur- aspekt. Observera att Helena endast finns representerad i
kategori B (Musik som aktivering).

A. MUSIK SOM  UPPLEVELSE

Kategori A (Musik som upplevelse) är den näst största kategorin om man ser till det totala
antalet utsagor. Här beskrivs musikens funktion på många olika sätt och för att visa
variationen har jag gjort en underkategorisering 1) Musik som fyller känslomässiga behov, 2)
Musik som skapar stämningar, 3) Musik som känslomässig identifikation och 4) Musik som
erbjuder transpersonella upplevelser. (När funktionen beskrivs vara att väcka eller stimulera
hjärnfunktioner som har med minnen och upplevelser att göra, har jag sorterat in den under
kategori B).

När det gäller musik som upplevelse nämner tre av behandlarna (Helena finns inte
representerad i denna kategori) att en av musikens funktioner är att fylla människans
känslomässiga behov, den funktion som här bildar underkategori 1. Anna har de flesta av sina
utsagor här och därmed även sin tyngdpunkt.
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Ex 1:

…just med delaktighet, att få upplevelser av att man kan någonting, av att få upplevelse av att man finns med i
ett sammanhang. Att man finns med i ett sammanhang som fungerar och där man har en betydelse att det är
jätteviktigt. Och…ja, att väcka lusten, tror jag att det handlar om, väldigt mycket.  (Anna)

…att man får fatt i…lusten, livslusten och motivationen…Och kan man uppleva att man får lust till att göra
saker och känner sig motiverad… (Anna)

…både när det gäller känslan av egen mening… (Anna)

Ja, upplevelsen, ”jag vet att jag känner så här, jag kan känna dom här känslorna, jag tycker att någonting är
roligt, det är ingenting som har försvunnit, utan det kommer ibland”. (Anna)

…det är också det här att dom får vara med och vara skapande och delaktiga,…Och då kommer ord om mörkt
och tyst och sorgligt och lite sådana här…(Anna)

Även Kerstin lämnar en utsagor i underkategori 1:

…..för det är inte något kul om någon spelar fort eller långsamt och jag spelar i min egen takt…. Det går ut på att
adepterna ska bekräftas, dom ska känna att det duger det dom gör…..(Kerstin)

……förstår du men när dom gjort det då slappnar dom av och märker att : åh, jag kan……(Kerstin)

…nej, man kan spela ett stycke olika, jag får försöka bekräfta hur adepten spelar och känna in (i musiken, min
anm) hur dom känner sig…(Kerstin)

Dag ger också ett smärre antal exempel:

…en del resenärer vill ha den här melodin, kanske ha den som ett kontinuerligt förlopp som ger trygghet? Eller
den vill ha melodin som någonting att vara i dialog med…eller någonting som…som uttrycker en känsla att
relatera till, eller att relatera till vilket kön det är som sjunger. (Dag)

…den är en bra…bra ”hållande” och…(Dag)

I underkategori 2, anses musiken kunna skapa stämningar och även till viss del känslor. Här
har Kerstin lite fler exempel än de andra men även Dag och Anna nämner den här funktionen:

Ex 2:

…vi har ju dom (musik, min anm) koderna…och det är ju då också för att skapa trygghet,
igenkännande…(Kerstin)

…ja, först spelar vi för dom d v s man bygger upp en tillit…(Kerstin)

…men dom känner en så´n trygghet i dom här melodierna och i uppställningarna (av trummor och cymbaler,
min anm)…(Kerstin)

…att det är en struktur som ger frihet medan wienklassicism på något sätt inte ger frihet. (Dag)

…just för att det har stora möjligheter att skapa gemenskap och skapa känsla av delaktighet. (Anna)
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Dag ger därefter några exempel på underkategori 3) Musik som något människan kan
känslomässigt identifiera sig med.

Ex 3:

Därför att det handlar om att hitta det ”musikaliska hemmet” först. (Dag)

Musiken låter som känslor känns, (Dag)

Och andra trivs bättre i …i det disharmoniska. (Dag)

Slutligen beskrivs musik kunna ge en möjlighet till något som liknar transpersonella
upplevelser. Anna ger exempel på hur en musikalisk upplevelse på en annan nivå kan ta plats
och Dag verkar tänka på ett liknande sätt även om han inte beskriver det lika exakt som Anna.

Ex 4:

…men i musiken så kan man få precis den typen av delaktighet därför att man får en upplevelse av att man gör
samma…man upplever samma sak samtidigt… (Anna)

…det här musikaliska mötet så är det som att det ligger på en annan nivå men det kan ge samma… (Anna)

…det vet jag att hon säger att i musiken så får man skratta och känna sig glad. Man får uppleva gemenskap med
andra…när man upplever att man är med om en gemensam musikalisk upplevelse, alltså en uppriktig musikalisk
upplevelse, där båda lever med i musiken eller hela gruppen lever med i musiken och det är bara så härligt och
man…åker med i samma sak och kanske inte ens tänker att vi befinner oss i ett musikterapeutiskt rum… (Anna)

Ja, och kanske tjusningen och fascinationen på något sätt, att man också vågar förlita sig på att de här stunderna
kommer så är det något väldigt fint, som händer och det bara är att…ta emot på något sätt. (Anna)

…för att den musiken är på något sätt för…för att fantasin skall känna sig riktigt fri i den. Eller få
utrymme…(Dag)

Den (musiken, min anm) måste vara öppen nog…(Dag) …

Dag, Kerstin och Anna lämnar utsagor i beskrivningskategori A men inte i alla
underkategorier. Anna har hela sin tyngdpunkt i underkategori 1 (Musik som fyller
känslomässiga behov), nästan alla hennes utsagor ligger i denna men hon ger även exempel på
musik som skapar stämningar och musik som erbjuder transpersonella upplevelser. Kerstin
lämnar utsagor i både underkategori 1 och underkategori 2 (Musik som fyller känslomässiga
behov och Musik som skapar stämningar). Hon lämnar inga utsagor i de andra
underkategorierna. Egentligen kan man säga att Dag och Anna återfinns i alla fyra
underkategorier. Dag ger inget riktigt tydligt exempel på underkategori fyra men med tanke
på att patienten i GIM-metoden ligger ner och strävar efter att nå ett annat
medvetandetillstånd blir det så att säga underförstått att det kan förekomma transpersonella
upplevelser. Likadant är det med Anna när det gäller hennes utsagor underkategori 3 (Musik
som känslomässig identifikation), då hon beskriver att patienten alltid är den som står för
musikvalen (se bilaga). Jag tror att hon menar att det därmed nästan alltid blir en fråga om att
patienten använder sig av musik som han eller hon identifierar sig med.

Vid en analys av kategori A med hjälp av fenomenografins tre aspekter intentionalt objekt,
innehållet i uppfattningen och hur medvetandeakten riktas kan man finna att skillnaden



22

mellan behandlarna kommer fram när man tittar på hur de använder musiken och hur den
behandlade ges möjlighet till att uttrycka sina egna upplevelser i musik. Hos Kerstin och
Anna ses den gemensamma musikaliska upplevelsen, mellan terapeut och patient/klient, som
en central fråga. Dock skiljer de sig åt när det gäller syfte och mål. Hos Anna är upplevelsen
ett mål för verksamheten då hon har sin tyngdpunkt i denna kategori. Hon verkar se det som
att musiken fyller känslomässiga behov på många nivåer. Hon talar om vikten att patienten får
känna delaktighet, sammanhang och mening i den skapande processen, d v s i musicerandet.
Genom musikaliskt samspel stärks patientens självkänsla och bekräftelse genom musikaliskt
delad upplevelse. Även patientens identifikation i och med musiken, underkategori 3, nämns
genom den möjligheten att välja och påverka musiken, man tar t ex med sig ”sin” musik till
det terapeutiska rummet. Slutligen finns det även hos Anna beskrivningar av upplevelser av
transpersonell art, hon talar om att det sker något i det musikaliska samspelet som verkar ligga
på en annan nivå, det sker ”utanför det terapeutiska rummet”. När det gäller Kerstin betonas
vikten av att med musikens hjälp skapa bra och positiva upplevelser, hon talar om att bemöta
”adepten” med ”trygg” musik (vissa musikkoder) eller att med hjälp av koder skapa ett tryggt
och positivt klimat så att resultatet av behandlingen blir så bra som möjligt. Målet för hennes
verksamhet är dock inte att skapa upplevelser, inte heller att adepten skall få möjlighet att
uttrycka sina känslor i musik. Musik och upplevelse ses som en del av arbetet men inte som
ett mål. Hos Dag verkar huvudsyftet vara att känslor och upplevelser skall väckas, aktiveras.
Det kan då se ut som om musiken ger en viss känsla eller upplevelse men detta sorteras
egentligen in under kategori 2, aktivering. Han ger ändå många andra exempel på musik och
upplevelse, tydligaste är när han beskriver hur människan ges möjlighet att identifiera sig med
musikens struktur och form. Han talar om att patienten först måste hitta sitt ”musikaliska
hem”, vilket beskrivs som en upplevelse av personligt slag och som verkar representera,
motsvara ens person. Han säger också att man kan känna sig ”fri” i musiken, eller att man ”får
utrymme”. Jag tänker mig att detta kan ha med transpersonella upplevelser att göra eftersom
patienterna eller klienterna här försätts i ett annat, djupare, medvetandetillstånd liggandes ned.

KATEGORI A: MUSIK SOM UPPLEVELSE

INTENTIONALT OBJEKT INNEHÅLLET I HUR MEDVETANDEAKTEN
UPPFATTNINGEN ÄR RIKTAD

Dag: Inspelad musik Musikens struktur och form Behandlaren väljer av den för-
ger möjlighet till känslo- inspelade musiken.
mässig identifikation och
transpersonella upplevelser.

Kerstin: Musikaliska ”koder” Musikaliska ”koder” skapar Behandlaren väljer ”kod” och
en positiv stämning som   spelar, musicerar därefter
i sin tur påverkar utvecklings-   ”koden” tillsammans med
processen. adepten.

Helena:     - - - 

Anna: Musikalisk utövning eller Musiken fyller känslomässiga Den behandlade väljer musik
           inspelad musik. behov, ger möjlighet till och behandlaren fokuserar på
   känslomässig identifikation   detta. Musicerande och musik-

och transpersonell upplevelse. lyssning.

Figur 3. Kat A: Musik som upplevelse.
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B. MUSIK SOM AKTIVERING

I denna kategori, som är den med flest antal utsagor, så finns en variation som samlats i tre
underkategorier. Det är musik som 1) Aktivering eller stimulering av hjärnan och dess
funktioner, 2) Aktivering eller stimulering av kroppen och dess funktioner eller 3) Aktivering
eller stimulering av människan som helhet. Det talas här om musikens påverkan på neuroner
eller neurologiska banor i hjärnan, musikens inverkan på motoriska funktioner i kroppen eller
på hela människan, som att bli avslappnad o s v. Alla Helenas utsagor återfinns i denna
kategori, i underkategori 1. Hon beskriver musiken som ljud och att dess funktion är att vara
en aktivering och stimuli för hjärnan och dess funktioner, hon ställer därmed människans
auditiva förmåga i fokus.

Ex 3.

Ja, vi använder då Mozart, gregoriansk sång som vi då behandlar på olika sätt i real tid medhjälp av den
utrustning då som kallas ”elektroniska örat”….Just, man själv har lurar och mikrofon. Sedan går den egna rösten
(och musiken, min anm) genom utrustningen så att man hör sig själv då (eller musiken, min amn), återhör sig
själv på ett ”bättre” sätt. Eller förändrat sätt och på det viset kan man ändra på processer som är automatiserade
just neurologiskt. (Helena)

Så att, det betyder att man hör dels via lurar som sitter vid öronen men sedan har du också en som sitter mot
skallbenet så att du får benledningsvibrationerna in direkt genom snäckan. Så att du kan…man kan höra det om
man håller det mot örat så hör du musiken där också. Men i och med att den ligger an då mot skallbenet så leds
vibrationerna in. (Helena)

Det är därför vi använder Mozart. För att hans musik innehåller väldigt mycket höga frekvenser för det är
instrumenterat så. Sedan har den också en form som tilltalar hjärnan. (Helena)

Det hade gått bra att använda annan musik…ljud…det handlar ju om ljud, framför allt, men musiken…är ju så
komplext uppbyggd. Och den innehåller ju så många parametrar som…som vi behöver behärska…jämfört med
kakafonisk…jag menar det är ju inte intressant utan hjärnan behöver den struktur som musiken har i överflöd
jämfört med andra ljud. (Helena)

Nya förutsättningar. …Ja, det är det det syftar till….Därför att ofta är det så att…om man är med om någonting
jobbigt och om det då händer när du är väldigt liten då slår psykologiska försvar till. För att de behövs. Och då
automatiseras det sättet att fungera på i hjärnan. Det är inte säkert att det är ett bra sätt att fungera på efter tre år
men det förstår inte systemet. Då är det svårt att ändra men med hjälp av den här metoden så kan du luckra upp
och komma åt att förändra… (Helena)

Du får gärna sova…om du lyssnar aktivt då kan dom här psykologiska försvaren som du har slå till och då blir
du medveten om vad du hör och då kan du försvara dig. (Helena)

För det intressanta är ju då du väljer att inte lyssna så bra till vissa frekvenser. Det går alltså att välja, inte
medvetet men omedvetet, på samma sätt som du kan vara känslig för andra, och det är det, som delvis, skapar
problemen. (Helena)

Han (Alfred Tomatis, skaparen av metoden, min amn) kom på att förstärka vissa frekvenser som han upptäckte
att personen hade svårt att höra.…det påverkas enormt, det här samspelet mellan hjärnan och det som kommer
in, inputen utifrån världen. (Helena)

Kerstin talar också om hur musiken påverkar hjärnan:

Ex 4.

Lasse Hjelm (grundaren av metoden, min anm) har berättat om hur olika intervaller påverkar… (Kerstin)
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…om det är varseblivningen jag arbetar med, använder man trumma och cymbaler på ett speciellt sätt och
använder en kod som passar adeptens utvecklingsnivå…(Kerstin)

…hjärnan vill ha jämvikt och arbetar för det, håller jag på att bygga upp en puls hos en adept och sedan spelar
någon känd melodi, blir adepten störd av melodirytmen, det är bl a därför som vi använder våra
koder.…(Kerstin)

Många barn har svårt med automatiken att skapa minnesspår, det jobbar vi också med… (Kerstin) och att
utveckla funktionen i rörelsen… (Kerstin)

Ja, det är ju musiken som är stimuli och som påverkar våra sinnen och våra perceptioner. Den auditiva
perceptionen när dom hör musiken, den visuella perceptionen när dom ser instrumenten som står i fokus, den
taktila perceptionen när de känner trumpinnarna i handen...händerna och receptorerna i händerna stimuleras och
ger signaler till hjärnan. (Kerstin)

Även Dag ger exempel på underkategori 1. Han talar om musikens huvudfunktion som en
aktivering av människans ”implicita minne” och ”analoga symbolfunktion”.

Ex 5.

Och sedan så tror jag att musiken formar vad som väcks upp och hur det gestaltas… (Dag)

…det finns alltså ett formelement som är…det finns en lagbundenhet i, och det är att starka dynamiska händelser
i musiken, att dom väcker alarmreaktioner hos…hos människor som är traumatiserade. (Dag)

…med att musiken…också både väcker resursupplevelser och…i vid mening problematiska upplevelser.  (Dag)

…dissonanser väcker jagfrämmande upplevelser, obehag, oro, disharmoni… (Dag)

Den (musiken, min amn) måste vara öppen nog för att kunna passa vår föreställningsvärld och våra perceptioner
i… (Dag)

…att aktivera (inre, min amn) rörelse och dialog. (Dag)

Den (musiken, min amn) har väsentligen två funktioner, det ena är att den …väcker det vi kallar för implicita
minnen…och det andra är att musiken stimulerar…den analoga symbolfunktionen. (Dag)

…kan den (musiken) också försätta den i det förändrade medvetandetillståndet. (Dag)

Så hela den världen av minnen aktiveras av musiken. (Dag)

…musiken är en väg att öppna upp till dom implicita minnena. (Dag)

Dom (tankar och associationer, min anm) kommer ju upp i musiken också… (Dag)

…aktivitet i min hjärna som består av att vissa neuroner avfyrar sig tillsammans i ett mönster, så att…musiken
väcker minnet av trädet så händer nästan samma sak. (Dag)

...”vaggsångsprincipen” och en ”överraskningsprincip”, härlett ur Stern och Trewarthens teorier om att barnet
hyser en längtan att bli lugnat eller stimulerat och vitaliserat. (Dag)

Dag beskriver här hur minnen, associationer och känslor går att påverka, väcka upp, med
musik. Musiken anses ha en förmåga att påverka hjärnan som väcker upp både positiva och
negativa minnen och upplevelser. En påverkan som inte alls nämns av Kerstin, Helena eller
Anna. Dags syfte verkar vara att med musikens hjälp väcka upp t ex minnen för psykologisk
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bearbetning vilket beskrivs av Helena som något som sker automatiskt under
musiklyssningen. Kerstin är istället mer fokuserad på musikens funktion att kunna påverka
både motorik och hjärnfunktioner samtidigt. Kerstin bildar därmed en egen underkategori 2,
då hon talar om hur musiken påverkar kroppen och dess funktioner:

Ex 6.

Det kinestetiska sinnet (muskelsinnet) blir också påverkat och allt sammantaget lockar fram en rörelse eller
reaktion… (Kerstin)

...och en del kanske inte har kunnat göra en viss rörelse förut, då är dom ju svaga i musklerna, då måste jag vara
försiktig och inte spela för länge, adepten blir trött och muskler kan göra ont…(Kerstin)

Ja, trummor och cymbaler är det ju då som man kan och just få ut…(armarna, min anm) många…kommer inte
på att spela med båda händerna på en gång…utan spelar med en i taget och så… (Kerstin)

…koden (musiken, Kerstins anm) är uppbyggd så att den rörelse vi vill få fram får hjälp av musiken (Kerstin)

…det skall vara kvalitet på rörelsen… (Kerstin)

Även Anna bildar en egen underkategori, 3, när hon talar om musikens påverkan på
människan som helhet och ser till musikens mer allmänt påverkande funktion:

Ex 7.

…att det är avslappnande och avkopplande och så…  (Anna)

...att man får igång folk att göra saker (spela, min amn)… (Anna)

Musikterapi…att det ska ha en aktiverande funktion. (Anna)

…syftet är ändå att det ska ha en aktiverande…funktion… (Anna)

I kategori B talas det om musiken som ”input” eller att den kan ”väcka” och ”öppna upp”, den
”stimulerar” eller ”hjälper till”. Ett lite mer allmänt resonemang ger uttryck som att musiken
”får igång folk”, den ”har en aktiverande funktion” eller att den ger avslappning och
avkoppling.  Tre av behandlarna anser att det är musikens akustiska egenskaper som påverkar
hjärnan neurologiskt genom människans auditiva förmåga. Musiken anses även påverka
människans kropp, den kan aktivera motorik eller verka avslappnande. Här har vi lite mer
skillnader än likheter i jämförelse med föregående kategori. I underkategori 1 (Musik som
aktivering och stimulering av hjärnan och dess funktioner) återfinns framför allt Helena som
har alla sina utsagor i denna kategori. Men även Dag och Kerstin har sina tyngdpunkter här.
Kerstin bildar ensam underkategori 2 (Musik som aktivering och stimulering av kroppen och
dess funktioner) och Anna bildar ensam underkategori 3, att se musikens funktion som
aktivering eller stimulering av människan som helhet.

I den fenomenografiska analysen kan vi se att behandlarna använder sig av musiken på ett
liknande sätt som i kategori A. Här riktas den mot behandlade via musiklyssning i olika
former eller via musicerande mellan behandlare och den som blir behandlad. Det är dock
endast hos Kerstin musiken riktas mot en aktivering av den behandlades kropp och hjärna i
själva musicerandet och det är endast Anna som ser på musikens som en aktivator som helhet.
Skillnaden i denna kategori ligger i underkategorierna. Underkategori 1 (aktivering av hjärnan
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och dess funktioner) är den största, med Dag och Helena som endast rör sig i denna. Kerstin
rör sig i både 1 och 2, hon bildar även ensam kategori 2, medan Anna ensam och endast rör
sig i underkategori 3, som representerar en aktivering av människan som helhet där inte hjärna
och kropp ses som åtskilda. Behandlarna resonerar alltså här lite olika, alla ser musikens
aktiverande funktion men meningarna är delade kring vad det är som aktiveras. Musiken
beskrivs kunna påverka antingen hjärnan, hjärnan och kroppen eller människan som helhet.
Frågan är om man ska se Kerstins representation i både underkategori 1 och 2 som en
egentligen nummer 3. Att jag valt att placera hennes utsagor som jag gjort beror på det faktum
att hennes egen beskrivning är så tydlig när det gäller just aktivering av hjärna och kropp
separat.

KATEGORI B: MUSIK SOM AKTIVERING

INTENTIONALT OBJEKT INNEHÅLLET I HUR MEDVETANDEAKTEN
UPPFATTNINGEN ÄR RIKTAD

Dag: Inspelad musik Musik som stimuli och Behandlaren väljer av den för-
aktivering av hjärn- inspelade musiken.

 funktioner.

Kerstin: Musikaliska ”koder” De musikaliska ”koderna” Behandlaren väljer ”kod” och
aktiverar och stimulerar spelar, musicerar därefter
kropps – och hjärnfunktioner ”koden” tillsammans med

adepten.

Helena: Olika musikprogram som Musik som stimulering av Behandlaren väljer program
             bearbetas i en elektronisk hjärnfunktioner. och ställer in elektronisk
             utrustning. utrustning.                 

Anna: Musikalisk utövning eller Musik som påverkan på Den behandlade väljer musik
           inspelad musik. människan som helhet. och behandlaren fokuserar på
   detta.

Figur 4. Kat B: Musik som aktivering.

C: MUSIK SOM KOMMUNIKATION

När det gäller kategorierna C och D representeras dessa endast av Kerstin och Anna. En trolig
förklaring till detta kan vara att de har beskrivit musik som kommunikation och estetiskt
uttryck (Kat D) som något som sker i det aktiva musicerandet, vilket inte används av Dag och
Helena. Trots att utsagorna lämnas av endast två personer återfinns ändå en liten variation.
Kerstin talar om musik som samverkan och Anna om musik som samspel. I båda fallen anges
detta som något centralt. Så här beskriver Kerstin sin syn på samverkan:

Ex 8.

…jag får känna mig för på vilket sätt jag ska spela …(Kerstin)
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Ja, jag ser hur adepten beter sig, ser ut och hur den spelar på instrumenten (trummor och cymbaler)…(Kerstin)

Ja, och samverkan, vi samverkar ju också då och det terapeuten som följer, jag påverkar inte deras puls utan
bekräftar hur dom spelar. (Kerstin)

Det måste jag ju göra jag får aldrig spela mekaniskt utan jag måste ju möta min adept och spela så att det blir
tilltalande…(Kerstin)

…det är ju…det blir ju ett samspel…samverkan mellan musiken och instrumenten trummor och cymbaler eller
blåsinstrument…(Kerstin)

Anna använder sig av begreppet samspel och beskriver det på detta sätt:

Ex 9.

Mest…ja, det är samspelet är…en kärna, tycker jag. (Anna)

Ja, det är för det mesta piano men om det är en person som då spelar piano då kan jag sätta mig vid trummor
eller bas istället så att…  (Anna)

…kunna få loss lite trådar av att…förenkla kommunikationen… (Anna)

…och psykosocial funktion då…  (Anna)

…det är den betydelsen som det här musikaliska samspelet får… (Anna)

Kerstin beskriver hur viktigt det är att hon som behandlare kan ”känna sig för”, att hon
”försöker läsa av” adepten och att hon ”följer” i musiken. Hon poängterar även att spelandet
aldrig får bli mekaniskt och att man måste möta individen musikaliskt. Det är det som hon
benämner som samverkan vilket ses som ett viktigt och centralt moment, kanske en följd av
att metoden helt och hållet är icke-verbal. Terapeuten talar aldrig om det som sker utan
använder sig endast av musik. Anna talar om kommunikation och samspel som en viktig
kärna i sin verksamhet. Hon byter instrument för att anpassa sig till spelet, hon förenklar
musikens strukturer i musicerandet om det behövs och använder sig även av inspelad musik.
Hon varierar och anpassar musiken för att ”förenkla kommunikationen”.  Musicerandet och
musiklyssnandet beskrivs ha en ”psykosocial funktion” vilket kan visa på att det just handlar
om musik som en social aktivitet. Den psykosociala funktionen tyder även på att
musikaktiviteten inbegriper fler än en. Både Kerstin och Helena beskriver att det är något som
”sker” i musiken mellan behandlare och behandlad. Detta som ”sker i det musikaliska mötet”
ses som något viktigt och centralt men verkar vara svårt att beskrivas i ord. Kanske det kan
förstås med hjälp av kategori A, d v s att tillsamman uppleva känslor av ”trygghet”,
”delaktighet” och ”gemenskap” i musiken eller olika transpersonella upplevelser.

I den fenomenografiska analysen kan vi notera att Dag och Helena inte finns representerade i
denna kategori. Kerstin och Anna ser en möjlighet att i musik idka samverkan eller samspel
vilket även anges vara mer eller mindre centralt i verksamheten. Kerstin använder sig bara av
de musikaliska ”koderna” medan Anna använder sig av all möjlig musik tillsammans med
sina patienter eller klienter. Om det behövs använder sig även Anna av inspelad musik om det
kan påverka, ”förenkla” eller förbättra kommunikationen mellan henne själv och den som blir
behandlad. Underförstått kanske det kan finnas en liten skillnad i just orden samverkan och
samspel vilket kan ha med terapeutiskt mål och syfte att göra. Enligt Bonniers svenska ordbok
(Malmström m fl 2001) betyder samverkan samarbete medan samspel betyder samverkan och
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interaktion mellan människor. Kanske det är så att Kerstin samverkar med sin adept för att
kunna förbättra adeptens hälsa eller förmåga medan Anna ser själva samspelet som en positiv
faktor i sig för förbättring av hälsan. Själva kommunikationen, samspelet, ses som ett möte
mellan människor. Detta möte ses som av vikt för varje individs möjlighet att må bra.

KATEGORI C: MUSIK SOM KOMMUNIKATION

INTENTIONALT OBJEKT INNEHÅLLET I HUR MEDVETANDEAKTEN
UPPFATTNINGEN ÄR RIKTAD

Dag:  - - -

Kerstin: Musikaliska ”koder” De musikaliska ”koderna” Behandlaren väljer ”kod” och
skapar möjlighet till spelar, musicerar därefter
samverkan vilket bidrar till ”koden” tillsammans med
positivt resultat. adepten.

Helena:         - - -

Anna: Musikalisk utövning eller Att musicera tillsammans ses Den behandlade väljer musik
           inspelad musik. som samspel och kom- som därefter spelas till-   

munikation och av vikt för sammans med terapeuten.
mänsklig hälsa.

Figur 5. Kat C: Musik som kommunikation.

D: MUSIK SOM ESTETISKT UTTRYCK

Estetik är ”vetenskapen om det sköna och om konsten” (Malmström m fl 2001, s 133). Det
handlar bl a om upplevelsen och värderingen av konst, dess tillkomst och funktion. Själva
ordet estetik var ett konstord som bildades 1735 av A G Baumgarten och som en beteckning
på det konstnärliga som ”uppfattat på en och samma gång som sinnligt och tankemässigt och
där upplevelse och förståelse går hand i hand” (Kjörup 1999, s175). Det estetiska uttrycket är
i denna undersökning kopplat till utövandet av musik vilket ses som ett sätt för den
behandlade att skapa ett eget musikaliskt uttryck. Behandlarna (Kerstin och Anna) verkar se
det som att varje musikstycke innehar ett eget konstnärligt uttryck oavsett vem som skapat
eller skapar det. Ett estetiskt uttryck uppstår när det musikaliska uttrycket står i fokus, vilket
kan gälla både reproducerad och improviserad musik. När människan på något sätt uttrycker
sig med hjälp av olika musikaliska lagar och strukturer bildas ett estetiskt uttryck. Det
personliga sammanfaller och blir ett med musikens form och struktur. Det betyder att musiken
som skapas inte nödvändigtvis måste vara vacker i gängse mening. Som redan nämnts ovan är
det endast Kerstin och Anna som beskriver hur den behandlade ges möjlighet till att uttrycka
sig musikaliskt eller hur de själva som behandlare uttrycker sig i det musikaliska samspelet.
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Ex 10.

Inom den frasen koden kan jag ju spela legato eller staccato, jag kan spela mjukt eller hårt, jag kan ju uttrycka
väldigt mycket med samma…melodi. (Kerstin)

När dom behärskar rörelsen då låter det bra, estetiskt som du säger, när det inte bara är hammeribang och så
där…(Kerstin)

Nej…det gör vi ju inte…att dom skapar gen musik men det blir ett eget uttryck. (Kerstin)
…när vi jobbat ett tag så har vi härmningskoder att ta fram där dom som har kommit tillräckligt långt i
utvecklingen kan uttrycka sig…(Kerstin)

Ja…jo hur stor möjlighet jag har att uttrycka mig på pianot…(Kerstin)

Och det hör ihop med den andra delen som jag tycker att jag alltid har jobbat mycket med så är det eget
skapande. Att är det någon som kommer med någon strof eller någonting så försöker jag att…hålla kvar
det….och leker vid pianot…och sitter och skriver och så plötsligt har det blivit en låt av det.  (Anna)

Ja…det finns mycket skapande, finns med. (Anna)

Ja…och då kan det vara både någonting som finns inspelat och någonting som dom gör själva… (Anna)

Och då är det ju egentligen att man sätter sig ner och spelar tillsammans och hänger på…Man hör att här låter det
si och så hakar man på. (Anna)

…många vill spela när…dom kommer… (Anna)

Åh, dom ville lära sig spela… (Anna)

I denna sista kategori finns inte Dag och Helena representerade. Kerstin och Anna talar här
om reproducerad eller improviserad musik och om hur den framförs, det handlar om
musikskapande och personliga musikaliska uttryck. Någon är ”musikalisk”, musiken ”låter
fint”, det talas om ”stora möjligheter till uttryck på piano”, ”lek vid pianot”, ”att vilja spela”
osv. Den inspelade musik som nämns av Anna syftar antingen på den musik som den
behandlade tar med sig av eget komponerat material eller att ett inspelat material, t ex en låt,
används som utgångsmaterial och sedan arbetas om och musiceras under terapistunden.
Vanlig musiklyssning beskrivs inte alls. Variationen består här i att musikskapandet sker på
olika sätt och med olika musikaliska material. Musikskapandet kan ske inom en musikalisk
struktur eller helt fritt. Anna betonar att denna verksamhet, den skapande verksamheten, är
central (tillsammans med samspelet) i hennes arbete. För Kerstin är detta inte lika centralt
men det egna musikaliska uttrycket beskrivs få ett visst utrymme i några av de mer ”fria
koderna”.

Här är således återigen en kategori representerad av Kerstin och Anna. De verkar ha samma
syn på att musik ska låta och upplevas på ett speciellt sätt. De tänker sig att det kommer ett
estetiskt uttryck när människan spelar och uttrycker sig musikaliskt. De verkar också se det
som en musikalisk samspelsfråga, man får en upplevelse av att spela tillsammans och
uttrycker då något estetiskt vilket bekräftas och förstärks av behandlaren i musicerandet.
Kerstin anpassar sig musikaliskt (framför allt när det gäller pulsen) men använder sig av
koderna som stöd och hjälp i den musikaliska strukturen och formen. Styrande för valen av
eventuellt fria koder är den information som kommer icke-verbalt via musiken från den som
blir behandlad. Anna anpassar både sig och musiken till den som blir behandlad för att ge
största möjlighet till musikaliskt skapande och estetisk upplevelse. Styrande för hennes sätt att
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handla i situationen är att hon anser att musicerandet är en central fråga och att hon har som
uppgift att erbjuda den som blir behandlad många musikaliska valmöjligheter.

KATEGORI D: MUSIK SOM ESTETISKT UTTRYCK

INTENTIONALT OBJEKT INNEHÅLLET I HUR MEDVETANDEAKTEN
UPPFATTNINGEN ÄR RIKTAD

Dag: - - -

Kerstin: Musikaliska ”koder”. I de ”fria” koderna erbjuds en Behandlaren väljer ”kod” och
viss möjlighet till fritt spelar, musicerar därefter
skapande. ”koden” tillsammans med

adepten.

Helena:         - - -

Anna: Musikalisk utövning eller Att ge möjlighet till Den behandlade väljer musik
           inspelad musik. musikaliskt skapande som som därefter spelas till-

anses som positivt för den sammans med terapeuten.
psykiska hälsan.

Figur 6. Kat D: Musik som estetiskt uttryck.

Sammanfattning

Denna undersökning beskriver vad några olika personer som arbetar med musik i
behandlande verksamhet, erfar. I studien uppmärksammas samspelet mellan behandlare och
patient och musiken skildras som något behandlaren erfar. Den grundläggande
forskningsfrågan är: På vilket sätt erfar behandlaren musiken i den behandlande
verksamheten? Jag beskriver vad de undersökta tänker och vad de reflekterar över och min
kunskap om musik i den behandlande verksamheten får jag genom behandlarna. Mitt syfte är
att visa på den variation och mångfald som beskrivs av dessa fyra personer. Samtalen har
skett med behandlare som arbetar med olika metoder inom ämnet musik, terapi och
behandling. Under dessa samtal kom det fram att behandlarna riktade sin uppmärksamhet
framför allt mot musikens funktion. Efter omfattande analys kunde utsagorna sammanfattas i
fyra beskrivningskategorier; A: Musik som upplevelse, B: Musik som aktivering av hjärna
eller kropp, C: Musik som kommunikation och D: Musik som estetiskt uttryck. I några av
beskrivningskategorierna kom variationen i utsagorna att sorteras i underkategorier, A (Musik
som upplevelse) delades in i fyra underkategorier: musik som fyller känslomässiga behov,
musik som skapar känslor och stämningar, musik som ger känslomässig identifikation och
musik som ger möjlighet till transpersonell upplevelse. Även kategori B (Musik som
aktivering) har underkategorier: musik som aktiverar hjärnan och dess funktioner, musik som
aktiverar kroppen och musik som aktiverar människan som helhet. Sammanlagt hade kategori
B flest utsagor och det var också här tre av behandlarna hade sina tyngdpunkter: Dag (GIM),
Helena (Tomatis) och Kerstin (FMT). Anna däremot (AOT) hade sin tyngdpunkt i kategori A
(Musik som upplevelse). Anna och Kerstin lämnade utsagor i alla kategorier medan Dag
lämnade i två, A och B, och Helena endast i en, B.
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Materialet visade således på både likheter och olikheter. Många gånger verkar behandlarnas
synsätt och det beskrivna innehållet detsamma. Olikheterna visar sig tydligare i
beskrivningarna av den konkreta verkligheten d v s hur musiken kommer till användning i den
behandlande verksamheten.

TROVÄRDIGHET OCH GILTIGHET

I fenomenografiska undersökningar handlar frågorna om trovärdighet, noggrannhet och
giltighet om att beskrivningskategorierna skall stämma med undersökningspersonernas
uppfattningar. De olika beskrivningskategorierna måste kunna kännas igen i själva
datamaterialet. I en kvantitativ undersökning handlar trovärdighet och giltighet oftast om
forskaren har mätt rätt medan det i den kvalitativa undersökningen handlar om att forskaren
försöker förstå ett problem. Data tolkas, eller som i den här undersökningen, kategoriseras,
vilket innebär att andra tekniker för kontroll av tillförlitligheten måste användas. Viktigt är att
undersökningen som helhet genomsyras av noggrannhet och konsekvens vilket gäller både
teori, urval och genomförande. Alla delar i undersökningen bör tydligt visas och diskuteras i
undersökningsmaterialet.

Ett tillvägagångssätt är att via citat försöka visa på hur beskrivningskategorierna är sprungna
ur data. Man kan även låta en medbedömmare göra en kontroll över hur kategorisystemet
överensstämmer med forskarens tolkning av datan, vilket är det arbetssätt jag använt mig av
här i och med att en av mina handledare har gått igenom de citat jag valt ut och kontrollerat att
de stämmer mot de kategorier jag redovisat. Våra uppfattningar har varit samstämmiga både i
valet av kategorier och i valet av placeringar av citat under respektive kategori. Genom hela
undersökningen har jag haft intentionen att skapa förståelse, riktighet, förståelighet och
sannfärdighet (med sannfärdighet menar jag här hur behandlarnas uttryckta synpunkter svarar
mot deras intentioner i den behandlande verksamheten). Eftersom studiens data utgörs av
samtal kring ett ämne bör jag själv och den jag samtalat med haft intentionen att föra ett
samtal om ämnet. Under samtalen var min strävan att fungera som en bekräftande och
intresserad samtalspartner, jag satte min egen förståelse av behandlarnas beskrivningar och
berättelser före mina egna förberedda temata. Min upplevelse var att behandlarna hade en
positiv inställning till att vara med i undersökningen, de verkade tycka att det var roligt att tala
om sitt arbete och syntes stimulerade av att någon lyssnade. Min åsikt var att de hade
”kommunikativa intentioner” (Alexandersson 1997, s 103). Behandlarna var först
rekommenderade av representanter från sina organisationer eller utbildningar och därefter
kontaktade av mig. De var alla yrkesverksamma på heltid inom sin respektive metod, de hade
arbetat några år och ansågs som bra, trovärdiga och representativa personer att tala med.
Själva beskrev det deltagandet som en möjlighet att sprida kunskap antingen om ämnet eller
om sin metod. Det kändes som vi förstod varandra bra och för min egen del upplevde jag en
frihet att fråga när jag inte förstod, vilket torde ha varit ömsesidigt. Det verkade även rimligt
och trovärdigt det de sa, vilket borde vara lättare för mig att bedöma än för en oinsatt.

Jag anser att en viss intersubjektivitet (samstämmighet med någon annan bedömare) har
uppnåtts i denna undersökning då samstämmighet om materialet och kategoriseringen har
uppnåtts även av en annan bedömare än mig själv, dvs min handledare. När det gäller
intrasubjektiviteten (samstämmigheten hos och inom den enskilde behandlaren) kan jag bara
säga att det som uttalats låtit konsekvent, väl underbyggt och förnuftigt. De fyra behandlarna
har varit i dialog med mig under hela skrivprocessen och haft synpunkter på de inspelade
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samtalen, dessa har varit logiska och konsekventa och inte förändrats under arbetets gång. Har
jag då uppnått någon form av objektivitet? Jag vet inte om det över huvudtaget är möjligt att
uppnå objektivitet i ett reflekterande samtal om musik. Målet har dock varit att beskriva
behandlarnas tankar och reflektioner, jag har försökt att åskådliggöra deras uppgifter med
hänsyn till den helhet de har presenterat och stämt av den mot mina egna reflektioner från
samtalstillfället. Mycket information kommer bort vid en analys av ord och under ett samtal
finns alltid den icke-verbala dimensionen att ta hänsyn till. Min strävan har dock varit att
skriva så ärligt som möjligt, att vara noggrann och att hela tiden iaktta den etiska sidan av
arbetet. Men, som Smeijsters (1997) resonerar, kan verkligen en musikterapeut att forska
inom sitt eget område? Går det att förbise sin egen förkunskap? Jag hoppas dock att min
kunskap här istället varit en tillgång.
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III. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

I detta kapitel kommer jag först att göra en sammanfattning av huvudkategorierna. Därefter
följer en redogörelse av utfallsrummets struktur och centrala temata i studien. Avslutningsvis
diskuteras resultatet. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur fyra olika behandlare uppfattar,
erfar, den musik de använder sig av i den behandlande verksamheten. Den teoretiska ramen
och metodgrunden har utgjorts av fenomenologi och fenomenografi. Behandlarnas tankar och
reflektioner presenteras i fyra kategoribeskrivningar. Min strävan har varit att försöka förstå
behandlarnas utsagor och därefter framlägga det så som jag uppfattat det.

HUVUDKATEGORIER

Det som visades sig mest och tydligast i samtalen var att behandlarna riktade sin
uppmärksamhet mot musikens funktion. I utsagorna fanns tydliga beskrivningar av hur de såg
på den musik som användes i syfte att uppnå olika mål. Utsagorna analyserades och
sorterades i kategorier, som så att säga, sprungit fram ur materialet. Efter några
analysomgångar kunde musikens funktion sorteras in i fyra beskrivningskategorier.

A:     MUSIK SOM UPPLEVELSE

B:     MUSIK SOM AKTIVERING

C:     MUSIK SOM KOMMUNIKATION

D:     MUSIK SOM ESTETISKT UTTRYCK

Figur 7. De fyra huvudkategorierna.

A:     MUSIK SOM UPPLEVELSE

I denna kategori riktades uppmärksamheten mot musikens upplevelsedimension. Kategorin
hade näst flest utsagor till antalet trots att Helena inte lämnade någon utsaga i denna kategori.

Kategorins variation bildar dess underkategorier:

fyller känslomässiga behov
MUSIK  som skapar stämningar     ger  UPPLEVELSE

ger känslomässig identifikation
ger transpersonella upplevelser

I kategori A (Musik som upplevelse) ses musikens funktion som något som fyller
känslomässiga behov, skapar stämningar, ger känslomässig identifikation eller ger
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transpersonella upplevelser. Här beskrivs en mängd olika former av upplevelser och känslor i
samband med musiklyssning eller musikutövning. Terapeuten beskrivs t ex eftersträva en viss
stämning för att uppnå ett positivt behandlingsresultat eller så beskrivs musikupplevelsen stå i
fokus för terapin. Man talar om musik som ger utrymme för fantasi och känslomässig
identifikation eller om hur musiken bidrar till transpersonella upplevelser. Kategori A är den
näst största om man ser till antal utsagor och även den kategori som har flest underkategorier.

Anna har sin tyngdpunkt i kategorin och då framför allt i underkategori 1 (musik som fyller
känslomässiga behov)… det är också det här att dom får vara med och vara skapande och
delaktiga… Kerstin ger liknande beskrivningar, … jag får försöka bekräfta hur adepten
spelar och känna in hur dom känner sig och Dag beskriver musiken som… bra hållande. I
underkategori 2 antas musiken kunna skapa stämningar och även till viss del känslor; … och
det är ju då också för att skapa trygghet (Kerstin), … att det är en struktur som ger frihet
medan wienklassicism på något sätt inte ger frihet (Dag) och … det har stora möjligheter att
skapa gemenskap och skapa känsla av delaktighet… (Anna). I underkategori 3 (musik som
ger känslomässig identifikation), har Dag flest utsagor (av kategori 1: s underkategorier) med
uttalanden som … det handlar om att hitta det ”musikaliska hemmet” först… När det gäller
underkategori 4 (musikens förmåga att frammana transpersonella upplevelser) så finner vi
beskrivningar av detta framför allt hos Anna. … man åker med i samma sak och kanske inte
ens tänker att vi befinner oss i ett musikterapeutiskt rum... Även Dag berör detta med
transpersonella upplevelser…för att fantasin skall känna sig riktigt fri i den. Eller få
utrymme…

Den största skillnaden mellan behandlarna ligger i hur de placerar sin tyngdpunkt i utsagorna.
Anna har sin i kategori A, underkategori 1, där hon beskriver upplevelser genom musicerande
som ett mål för verksamheten. Dag talar mest om musikupplevelsen som något transpersonellt
eller som något som patienten/klienten identifierar sig med. Kerstin ser musikupplevelser som
något viktigt men inte som ett mål för verksamheten och hon lämnar endast utsagor i
underkategori 1 och 2, (musik som fyller känslomässiga behov och musik som ger eller
skapar stämningar). Helena finns inte representerad i denna kategori. Sammanfattningsvis kan
man säga att Anna försöker fylla patientens känslomässiga behov genom musikaliskt samspel
medan Dag med hjälp av musiklyssning använder sig av musikens struktur och form för
identifikation. Kerstin i sin tur använder sig av musikaliska upplevelser för att skapa ett
gynnsamt behandlingsresultat.                     

B:     MUSIK SOM AKTIVERING

Denna kategori hade flest utsagor och här återfinns också en variation som kan beskrivas med

hjälp av underkategorier:

hjärnan
MUSIKEN AKTIVERAR kroppen

människan som helhet

Musiken beskrivs kunna aktivera hjärnan, kroppen eller människan som helhet. Det handlar
framför allt om musikens förmåga att stimulera eller påverka olika mänskliga funktioner.
Behandlarna talar bl a om hur musiken påverkar människans perceptioner och hur människan
påverkas neurologiskt, den sägs kunna skapa minnesspår eller aktivera neuroner i hjärnan.
Musik ses här som ett akustiskt fenomen som främst verkar genom människans auditiva
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förmåga. Vanligtvis kanske vi tänker oss att ordet aktivering syftar på rörelse eller kroppslig
aktivitet hos människan (Man får inte heller förväxla ordet med den form av musikterapi som
benämns som aktivering och rör sig inom den analytiska traditionen av jagstärkande terapi, se
t ex Cullberg 1994) men inom det naturvetenskapliga området använder man sig även av
ordet i betydelsen att något sätts igång, aktiveras, neurologiskt i hjärnan. Exempel på detta går
att finna i t ex Jan Fagius bok Hemisfärernas musik (2001) som på ett ganska enkelt och
lättförståeligt sätt presenterar hur musikhanteringen i hjärnan går till.

Kategori B är den enda kategorin där alla fyra behandlarna lämnat utsagor. Här finns Helenas
alla utsagor vilket för med sig att hennes tyngdpunkt ligger här. Även Dag och Kerstin har
sina flesta utsagor här. Ovan kan vi se att figuren visar att själva variationen inom kategorin
utgörs av vad musiken antas riktas mot och påverka. Dag och Helena är fokuserade på
musikens påverkan på hjärnan …och på det viset kan man ändra på processer som är
automatiserade just neurologiskt (Helena), Den (musiken, min anm) har väsentligen två
funktioner, det ena är att den…väcker det vi kallar för implicita minnen…och det andra är att
musiken stimulerar…den analoga symbolfunktionen (Dag), medan Kerstins utsagor rör sig i
underkategori hjärna och kropp … och receptorerna i händerna stimuleras och ger signaler
till hjärnan…Anna är ensam i kategori 3 (Musik som påverkar människan som helhet) med en
mer allmän beskrivning…Musikterapi…att det ska ha en aktiverande funktion.

I denna kategori finns det en stor samstämmighet mellan behandlarna när det gäller synen på
musikens funktion. Musik påverkar människan. Skillnaderna ligger på vad det är man tänker
sig kunna påverka, hjärna, kropp eller människan som helhet. De flesta utsagorna återfinns i
underkategori 1 (Musik som aktivering av hjärnan), Kerstin och Anna utgör därefter ensamt
var sin kategori. Musiken som används är både inspelad och musicerad. Sammanfattningsvis
kan man notera att Dag och Helena arbetar utifrån människans auditiva förmåga med
patienten som passiv lyssnare, medan Kerstin och Anna använder sig av musicerande
tillsammans med sina patienter eller klienter.

C:     MUSIK SOM KOMMUNIKATION

Denna kategori kan sägas utgå från två begrepp beskrivna av två av behandlarna. Kerstin talar
om samverkan och Anna om samspel. (Dag och Helena finns inte representerade i denna
kategori.) Dessa beskrivningar är likartade även om Kerstin och Anna verkar ha olika mål för
verksamheterna och även olika tillvägagångssätt. Den kommunikation som beskrivs är
musikalisk, d v s det musiceras. Det talas även om att det är något som händer mellan de
musicerande. Båda betonar att de försöker läsa av och att det är viktigt att känna sig för d v s
att man känner efter musikaliskt hur den man möter uttrycker sig i musik. De beskriver även
den behandlades uttryck som viktiga och att behandlaren följer. Det som verkar vara centralt i
beskrivningarna är att det sker ett musikaliskt möte och att de då syftar på ett möte i och
genom musiken.

samverkan
MUSIKALISK KOMMUNIKATION =

samspel

Både Kerstin och Anna ser den musikaliska kommunikationen som central, Kerstin använder
sig av ordet samverkan och Anna av samspel. Kerstin säger att hon känner sig för, försöker
läsa av, studerar hur adepten…bär sig åt med instrumenten. Vidare säger hon att hon följer
pulsen (adeptens, min amn) och att spelet inte får bli mekaniskt. Samverkan beskrivs som
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något som händer när man spelar ihop och det stämmer. Anna använder orden samspel och
kommunikation. Det musikaliska samspelet tillmäts stor betydelse och sägs vara en kärna i
verksamheten. Hon säger att hon som behandlare måste kunna vara flexibel och att hon måste
kunna anpassa sig musikaliskt. Hon talar även om musikens funktion som psykosocial. De två
orden samverkan och samspel, beskriver troligtvis både en likhet och en skillnad mellan
Kerstin och Anna. Skillnaden ligger troligtvis i att Kerstin ser det som viktigt att det sker en
samverkan med adepten gällande det gemensamma behandlingsmålet medan Anna ser det
musikaliska samspelet, själva musicerandet, som ett behandlingsmål i sig.

D:      MUSIK SOM ESTETISKT UTTRYCK

I denna kategori handlar det om musik som konstnärligt uttryck, det handlar om att skapa en
möjlighet för människan att uttrycka sig i musikalisk form och struktur. Musik ses som något
likställt med det estetiska uttrycket vilket kan vara svårt att beskriva i ord. Musik som
estetiskt uttryck anses inte nödvändigtvis ha med skönhet att göra utan sammankopplas
istället med mänskligt skapande. Det är det musikaliska uttrycket framsprunget ur det genuint
personliga musikaliska skapandet som ses som något vackert och fint, inte att musiken i sig
innehar en formellt musikalisk vacker kvalitet.

MUSIK ESTETIK

Anna beskriver bl a en form av lek inom musikens ramar, att leka vid pianot och Kerstin talar
om hur det låter, att låta fint. Alla musikaliska beskrivningar inom denna kategori utgår ifrån
musicerandet, ingen form av musiklyssning beskrivs. I denna kategori lämnar endast Kerstin
och Anna utsagor. De ger t ex beskrivningar av hur musik låter och talar om musik som något
som kan låta fint och vackert. Medan Kerstin beskriver hur hon använder sig av det estetiska
som något diagnostiskt, d v s hon går vidare till en svårare kod när det låter fint i musiken
beskriver Anna hur hon tillsammans med sina patienter eller klienter skapar musik. Kerstin
talar vidare om hur hon lämnar fritt utrymme för adeptens egna musikaliska uttryck i de s k
fria koderna medan Anna beskriver hur patientens eller klientens behov och önskemål helt
står i fokus för valet av musik och musikaliskt uttryck. Anna beskriver även att hon använder
sig av reproducerad musik men då med fokus på samspel och musikens framförande, d v s hur
samspelet fungerar och hur musiken låter. I samtalet gav hon ganska detaljerade beskrivningar
av hur hon bearbetar och gör om olika låtar och sånger för att skapa största möjliga samspel
och estetiskt uttryck. Precis som i kategori C, är beskrivningarna en aning lika mellan
behandlarna, skillnaden ligger i själva användandet av musiken. Kerstin använder endast sina
koder medan Anna använder sig av många olika typer och former av musik, bara den är
sprungen ur den behandlades önskan och vilja. Hon ser det estetiska uttrycket som något
centralt och viktigt, även Kerstin ser det som viktigt men inte som ett mål för verksamheten.
Båda kopplar dock det estetiska uttrycket till något som man skapar tillsammans där
terapeutens uppgift är att beledsaga, underlätta eller på andra sätt stödja eller hjälpa patienten
eller klienten att uttrycka sig musikaliskt.

    skapande
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UTFALLSRUMMETS STRUKTUR

Studiens resultat utgörs av de fyra ovan beskrivna huvudkategorierna som sammanfattar och
beskriver hur behandlarna erfar musiken i den behandlande verksamheten. Enligt den
fenomenografiska metoden bildar dessa kategorier tillsammans ett utfallsrum vilken kan sägas
var studiens huvudresultat. Detta utfallsrum har en underliggande struktur, som i en
fenomenografisk studie bedöms med hjälp av ett yttre och ett inre kriterium. Syftet med att
använda musik i behandlande verksamhet är att den som behandlas skall kunna bli friskare
eller må bättre. Ur detta uppstår en naturlig fokusering på själva musiken (Om vi här bortser
från det ännu mer självklara att det är patienten som står i fokus). I beskrivningarna fokuseras
och framställs musik som något med egenskaper som kan hjälpa människor. Den framställs
dessutom på ett ganska komplext sätt med många olika egenskaper och funktioner.

Musik i behandling borde förutsätta att terapeuten eller behandlaren besitter en viss mängd
musikalisk kunskap. För att belysa utfallsrummets underliggande struktur tar jag därför hjälp
av musikalisk kunskap som ett yttre kriterium. Denna kunskap erhållen t ex genom utbildning
borde kunna möjliggöra en maximal förståelse och behärskande av musik i behandlande
arbete. Som behandlare borde det vara naturligt att man innehar en specifik kunskap för att
kunna verka inom sitt område. Om det är musik man använder sig av i sin behandling borde
det således förutsätta att en viss typ eller mängd musikalisk kunskap krävs. Ruud hävdar t ex
att det inte räcker med att använda sig av musiklyssning, det är inte i sig själv musikterapi
utan säger att: ”Detta är lyssnande i ett livskvalitetsperspektiv, lyssnande med möjliga
terapeutiska konsekvenser, om man så vill.” ”Men detta är alltså inte i sig själv musikterapi,
för musikterapin som behandlings – eller vårdform kräver systematiska interventioner av en
musikterapeut” (Ruud 2002, s 102). Att kunna göra musikaliska interventioner torde kräva en
annan typ av kunskap än vad som behövs vid verbala interventioner. Fagius (2001) resonerar
kring betydelsen av musikutbildning inom området musik och hälsa och visar bl a på att
musikutbildning tycks öka den intellektuella och estetiska kvaliteten i musikbedömningen
medan däremot den emotionella reaktionen, som oftast är intuitiv, verkar sakna samband med
skolning. Det verkar alltså som om skolningen påverkar bedömning men inte upplevelse.

Med hjälp av det yttre kriteriet kunskap kan en rangordning av kategorierna göras. Den
kategori som visar på den största överensstämmelsen med det yttre kriteriet är kategori D,
musik som estetiskt uttryck. Om man använder musik som ett estetiskt uttryck, kan man lätt
se att det är denna kategori som förutsätter den största musikaliska kunskapen. Det gäller
förstås för den tolkning av Musik som estetiskt uttryck som behandlarna här beskriver, de
musicerar tillsammans med patienten eller klienten, de lyssnar in och upplever och bedömer
det gemensamt skapade uttrycket. Anna arrangerar även om musiken så att den bättre
anpassas till patientens behov. Behandlaren måste här ha en ganska stor musikalisk kunskap
och färdighet för att kunna anpassa sig både i spel och i val av olika musikaliska åtgärder.
Som följd av detta resonemang blir rangordningen kategori D, C, B och slutligen A.

Som den fenomenografiska analysen anger, ska även ett inre kriterium användas. Det innebär
att man på grundval av hur utvecklade och omfattande de fyra kriterierna är, ser hur de kan
rangordnas. Även här finner vi att kategori D är den mest utvecklade. Att kunna förstå och
beskriva musikalisk estetik kräver av behandlaren hög musikalisk kompetens, stor
samspelsförmåga, intuition, kreativitet o s v. medan t ex kategori A egentligen inte kräver
någon musikalisk kunskap alls, kanske endast tycke och smak och förmåga att kunna välja.
Med hjälp av det inre kriteriet kan materialets kategorier återigen rangordnas och vi finner då
att de formerar sig på samma sätt som vid föregående rangordning.



38

-------------------------------- D. Musik som estetik--

                            ------------------------------------- C. Musik som kommunikation----------

---------------------------------------B. Musik som aktivering-------------------------------------

 -------------------------------------- A. Musik som upplevelse-------------------------------------------------------

Figur 8. Utfallsrummets struktur, de yttre och inre kriteriernas rangordning.

Härmed kan vi nu konstatera studiens huvudresultat, d v s de hierarkiskt ordnade kategorierna
visade i figuren ovan. Musik som upplevelse ses här som en grundläggande nivå vilken kan
förstås utifrån det faktum att alla människor mer eller mindre kan ta del musik oavsett
musikalisk kunskap. Nästa nivå beskriver musik som aktivering vilket omfattar en något
högre kunskap och färdighet, man måste här ha vetskap om vad som kan aktiveras och hur
detta går till. Musik som kommunikation förutsätter än högre kunskap, man måste kunna
spela något instrument eller kunna sjunga tillsammans med andra. Den högsta nivån, den
estetiska, kräver god kunskap, hög färdighet och kreativitet för att kunna användas. Nivåerna
bygger på varandra och kunskaper och färdigheter ökar för varje nivå. Sammanfattningsvis
kan man säga att musikterapi på den estetiska nivån kräver god och tränad musikalisk in – och
upplevelseförmåga och även en förmåga att uttrycka sig musikaliskt (nivå estetik), vilket
baseras på en musikalisk färdighet att kunna kommunicera på många olika instrument (nivå
kommunikation), en kunskap om musikens påverkan på kropp och själ (nivå aktivering) och
god lyssningsförmåga (nivå upplevelse).

KOMMENTAR TILL RESULTATEN

Av resultatet framgår att musik i behandling kan upplevas och beskrivas på många olika sätt.
Dag erfar främst musikens funktion i behandlande verksamhet som något som aktiverar och
stimulerar hjärnfunktioner, Kerstin har samma synsätt som Dag men erfar även andra
dimensioner hos musiken. Helena erfar inte den musik som används som musik utan som ljud
som förändrats elektroniskt vilka påverkar hjärnan och dess funktioner och Anna slutligen
erfar musik i kliniskt arbete som något som känslomässigt bekräftar och erbjuder ett
”mänskligt” möte mellan människor.

Själva datainsamlandet till denna undersökning kom att ske vid ett tillfälle per behandlare.
Redan vid dessa möten hade forskningsperspektivet bestämts, vilket troligtvis påverkade
samtalens utformning. Samtalen inriktades på den behandlades uppfattning och beskrivning
av sina tankar och reflektioner i ämnet vid just detta tillfälle och hade inte ett specifikt
behandlingstillfälle i fokus. Undersökningen gör därför inte anspråk på att det som uttrycktes
skall gälla för alltid eller att det skulle representera andras åsikter. En diskussionsfråga just
inom fenomenografin gäller uppfattningars varaktighet. Det som uttrycktes vid detta tillfälle
har en viss varaktighet men denna varaktighet varierar från individ till individ.
Uppfattningarna som framkom vid detta tillfälle kanske inte behandlarna uttrycker om några
år och människor är även olika förändringsbenägna. Inom fenomenologin talar man om hur
den enskilde kan erfara ett objekts specifika mening samtidigt som det existerar en generell
mening om samma objekt. Dessa olika nivåer av meningar existerar samtidigt vilket innebär
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att det kan diskuteras om utfallsrummets struktur kan generaliseras. Denna fråga återkommer
jag till under avsnittet diskussion då jag resonerar kring tidigare presenterad musikterapeutisk
forskning och teori och stämmer av dem med de här framkomna resultatet.

I fråga om påverkansfaktorer är det några saker som inte tagits i beaktande i denna
undersökning. I alla fyra samtalen angavs att en tidigare yrkesutbildning, inte en
musikutbildning, var en förutsättning för att kunna utbilda sig inom respektive metod. Alla
fyra hade alltså en tidigare utbildning av något slag. När det gäller musikalisk kunskap hade
två av undersökningspersonerna, Anna och Kerstin, tidigare musikutbildning (musiklärare och
musikpedagogisk examen), Helena var utövande hobbymusiker och Dag hade annan
utbildning. Alla fyra arbetade med olika patientgrupper inom olika former av behandlande
verksamhet, Dag som läkare inom vuxenpsykiatrin, Helena på ett Tomatiscenter där man
behandlar både barn och vuxna med olika problem och diagnoser, Kerstin inom skolan med
barn och ungdomar med olika svårigheter och Anna med vuxna psykiskt funktionshindrade
inom psykiatrin. Undersökningsgruppen bestod således av tre kvinnor och en man. Noteras
bör alltså att tidigare utbildning, arbetsställe, klientel eller kön troligtvis påverkat materialet
men inte tagits i beaktande i denna undersökning.

Intressant var att alla fyra reflekterade mycket över musikens funktion. Hos Dag registrerades
totalt 27 stycken utsagor när det gäller musikens funktion, Kerstin 43, Helena 17 och Anna,
38. Samtalens längd var något olika, från 50 minuter till 70. Helenas samtal 3 var kortast och
fokuserat på musiken som stimuli. Samtalet med Dag var längst och Kerstins och Annas
ungefär lika långa. Ändå kan man här se att de två sistnämnda hade totalt flest utsagor och att
de också var representerade i alla kategorier. Jag tänker att antal utsagor kan ha med det
personliga tempot att göra men även att det kan finnas ett samband med hur många av
kategorierna behandlaren rört sig.

KAT A B C D TOT Samtals-

SAMTAL UTSAGOR längd,
min.

Dag 10 17 0 0 27    70 min

Kerstin 12 13 11 7 43    60 min

Helena 0 17 0 0 17   45 min

Anna 20 6 5 7 38   55 min

TOT
KAT

42 53 16 14

Figur 9. Översiktstabell över samtalen.

CENTRALA TEMATA I STUDIEN

I studien framkom även tre olika temata; musik riktad till den som blir behandlad
(musiklyssning), musik utförd av den behandlade (musikutövning) eller musik utförd i
samspel mellan behandlare och den som blir behandlad (musikaliskt samspel), vilka jag här
kommer att diskutera.
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När analysen av materialet gjordes slog det mig att det fanns temata som inte riktigt gick att få
in under de kategorier som växte fram. Man kan beskriva dem som fenomen som jag erfor
under samtalen, utskriftsarbete och analys men som uppstått ur de undersöktas uppfattningar.
De är, så att säga, tidigare icke-tematiserade tankar. Dessa centrala temata visade sig ganska
tidigt och jag tyckte att de var av intresse därför att de ger svar på studiens forskningsfråga på
ett annat sätt, jag vill påstå att de berikar och bekräftar undersökningsmaterialet.

Tema 1: Musik som riktas till den som blir behandlad

Musik beskrivs av Dag och Helena som något som riktas till människan. Det handlar här om
den hörande människan. Musik och ljud är något som påverkar både kropp och psyke, allt
som en helhet, genom att vi hör. Syftet med att använda inspelad musik, d v s musiklyssning,
riktad till människan är oftast att påverka något, det kan vara något neurologiskt eller att
aktivera hjärnan eller kroppen på något sätt. Intressant är att se vad som händer med
behandlarens fokus. Här kan inte behandlaren rikta sin medvetandeakt mot den behandlade på
annat sätt än vi normalt gör, via tal och kroppsspråk. Han eller hon kan inte heller göra annat
när det gäller sina iakttagelser av sig själv. När medvetandeakten riktas mot musiken, som har
riktning till patienten eller klienten, så medföljer även en ökad riktning av fokus mot den som
blir behandlad. Man spelar musik för den andre och försöker samtidigt iaktta, se eller uppfatta
hur han eller hon reagerar eller svarar på behandlingen d v s musiken.

Tema 2: Musik som riktas ut från den som blir behandlad

Här kommer musiken inifrån människan med riktning ut, det är en aktiv mänsklig handling
och beskrivs t ex av Kerstin. Jag talar här om den görande människan. Musiken kan vara ett
uttryck för något, den kan uttrycka en känsla eller något estetiskt. Det kan även vara en ren
fysisk aktivitet som utmynnar i musik. Den musik som på detta sätt riktas ut från människan
beskrivs av behandlarna i min undersökning som antingen musikaliska ”koder”, eller som ett
fritt användande av olika musik och instrument. Syftet är en fysisk aktivering av något slag
eller att ge möjlighet för patienten eller klienten att i musik uttrycka något från sitt inre.
Interaktionen mellan behandlare och den som blir behandlad kan här ske både i och utanför
musiken. Behandlaren kan välja att spela tillsammans med den andre vilket påverkar
medvetandeaktens riktning, som då riktas mot både den som behandlas och behandlaren själv,
i själva musicerandet. Medvetandeakten vistas, ligger i själva musiken som hela tiden pågår
mellan båda parter. Den som spelar måste både uppmärksamma den andre, sig själv och den
musik som uttrycks. Tonvikten ligger dock här en aning mer på patienten eller klienten
eftersom fokus ligger på den musik som denne utför.

Tema 3: Musik som samhandling

Musik som samhandling kommer lika mycket till människan som från människan eftersom
både behandlare och den som blir behandlad har en musikalisk interaktion med varandra.
Musiken har riktningen både ut och in. Jag talar här om den samspelande människan, den som
genom en gemensam handling skapar ett musikaliskt estetiskt uttryck. Behandlaren riktar sin
uppmärksamhet både mot sig själv och mot den som blir behandlad, vilket troligtvis även
gäller för den som behandlas. Den musikaliska interaktionen förutsätter en uppmärksamhet åt
båda håll för att kunna genomföras, och här kan det t o m vara behandlingens mål. Musiken
som beskrivs här är antingen improviserad, reproducerad eller skapad av behandlare eller den
som blir behandlad, allt är aktivt musicerande. Syftet är aktivering av människan som helhet



41

och att den behandlade ska känna känslor av t ex trygghet, gemenskap och delaktighet. Det
som skiljer detta från de föregående temata är att här beskrivs den musikaliska interaktionen
som det centrala i behandlingen. I detta tema kopplas musik som kommunikation och estetiskt
uttryck ihop i och genom det gemensamma musicerandet.

Man kan notera att de olika varianterna även beskriver olika nivåer av förhållandet människa
och musik:

                           -------------------Människan musicerar tillsammans med andra---------- -

--------------------Människan gör musik-----------------------------------------------------------

----------------------Människan hör musik-----------------------------------------------------------------------------

Figur 10. Nivåer i behandlarnas uppfattningar av musik i behandling.

När människan musicerar, samspelar eller kommunicerar i och med musik, ställer det krav på
dennes kunskaper och kapaciteter. Oavsett om det handlar om reproducerad eller
improviserad musik så skapar hon ett musikaliskt uttryck av något slag i samma stund som
hon spelar. Om hon därefter gör det tillsammans med någon annan, ställer det ytterliggare
krav på hennes kapaciteter. Om vi nu jämför detta med studiens huvudresultat, dess utfallsrum
och tar hjälp av Sterns (1991) teorier om människans självutveckling (1991) kan vi se att tema
3 har ett samband med kategori A (den estetiska nivån). Stern beskriver människans tidigaste
självutveckling som något som sker språngvis i s.k. domäner som läggs på varandra. Redan i
den tidigaste domänen, den prenatala, beskrivs hur barnet har individuella reaktionsmönster
som manifesteras genom dess temperament o dyl. I den därefter följande domänen beskrivs
hur barnet lär sig olika saker med hjälp av motivation, känslor och upplevelser. Med hjälp av
perception och kognition pågår därefter lärandet genom inverkan av affektiva upplevelser i
princip hela livet. Man kan säga att barnet lever i en värld av känslor och upplevelser som
stimulerar till kontakt och inlärning. När det så småningom upptäcker att det finns andra
människor sker det till en början endast på en upplevelsemässig bas. Man kan säga att det sker
en upplevelsemässig integration av barnets upplevelse av sig själv och andra eller barnet själv
med andra. Det börjar upptäcka att det har en egen vilja, att det är en fysisk helhet, att olika
ansiktsuttryck hör ihop med olika känslor och det får en känsla av varaktighet. Minnena av
upplevelserna blir så småningom tillfälliga eller generaliserade. När så barnet går vidare in i
nästa domän börjar det uppfatta att även andra har inre psykiska världar och att upplevelser
därmed kan delas. Detta är grunden till den empatiska processen vilken därefter utvecklas
genom att man i en kommunikation ger och tar, ungefär som fråga-svar, så att barnet upplever
en förståelse av andra och att det själv blir förstådd. Slutligen bekläds våra upplevelser och
känslor med ord i och med att språket utvecklas, något som ibland kan vara svårt. De flesta av
oss har väl någon gång upplevt att det ibland är svårt att finna ord som motsvarar eller
beskriver en upplevelse eller känsla. En sådan upplevelse kan istället för att verbaliseras delas
med en annan människa genom gemensamt musicerande och den kan även bli ett gemensamt
estetiskt uttryck. Genom musicerandet kan en upplevelse av att vara med andra skapas, istället
för upplevelsen själv och andra.
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DISKUSSION

Syftet med den här uppsatsen har varit att beskriva hur fyra personer ser på den musik de
använder sig av i behandlande verksamhet. En av orsakerna till att jag valt att fokusera på
musiken är att just musikanvändandet utgör en tydlig avgränsning mot andra terapiformer. I
undersökningen har den fenomenografiska metoden används i analysen vilket visat att
behandlarna till största delen erfar musikens funktion i den behandlande verksamheten.
Musikens funktion har därefter kategoriserats i fyra beskrivningskategorier; musik som
upplevelse, aktivering, kommunikation och estetiskt uttryck. Två av behandlarna lämnade
utsagor i de två första kategorierna, A och B och de andra två i alla fyra.
Beskrivningskategorierna beskriver variationen hos behandlarna och dess underrubriker visar
ytterliggare variationer. Dag och Helena använder sig av förinspelade musikprogram med
syfte att påverka olika hjärnfunktioner. I Dags fall är det uttalat vilka funktioner som åsyftas,
d v s minnes – och symbolfunktioner, medan det i Helenas fall är mer diffust. Hon beskriver
att den preparerade musiken har en positiv inverkan på hjärnan men hon vet inte riktigt varför
och hur det fungerar. Kerstin uppvisar liknande beskrivningar som Dag och Helena, d v s
musiken används för att påverka hjärnans och kroppens funktioner. Precis som Helena verkar
Kerstin inte riktigt veta hur det går till. Trots Kerstins förankring i kategori B, hade hon
mycket gemensamt med Anna i och med att de båda lämnade utsagor i alla fyra
beskrivningskategorierna. Kerstin poängterade både den musikaliska kommunikationen och
vikten av att de små musikaliska fraserna, koderna, skulle ha ett eget personligt uttryck. Anna
ansåg, som enda behandlare, att musikens funktion i första hand var att genom musicerandet
med terapeuten fylla patientens känslomässiga behov. Den stora skillnaden mellan
Dag/Helena och Kerstin/Anna låg i hur musiken kommer till användning i den behandlande
verksamheten. Hos de två förstnämnda, Dag och Helena, användes endast musiklyssning,
vilket var tvärtemot Kerstin som bara använder sig av aktivt musicerande. Anna var den enda
som beskrev både musiklyssning och gemensamt musicerande. En ytterliggare skillnad
mellan Kerstin och Anna var att Kerstin endast använder sig av ”koder” medan Anna i första
hand använder sig av den musik patienten väljer. De två hade även olika målsättningar med
sitt musicerande; för Kerstin var musicerandet en viktig del av terapin, Anna såg det som
själva målet för terapin.

En som forskat och beskrivit musik och hälsa på ett brett och ganska omfattande sätt är
professor Even Ruud, Oslo. Bl a skriver han om musikens fyra basområden som behandlar
musikalisk upplevelse, förståelse och analys, här i en mycket kort sammanfattning.

1. Den fysiologiska nivån handlar om musik som fysiskt ljudfenomen. En analys inom
denna nivå fokuserar på de fysiologiska effekterna och på den medicinska potentialen
hos musiken. Musik som stimulus.

2. Den syntaktiska nivån korresponderar till musik som ett estetiskt fenomen. Det
handlar här om musikens organiserade och strukturerade element och deras roll i den
musikaliska processen, samspelet och funktionen mellan dessa och den terapeutiska
processen. Musik som terapi.

3.  Den semantiska nivån korresponderar till musikens uttryck och mening. Det handlar
om musikens budskap eller hur den refererar till den inre eller yttre världen, eller
musikens mening för klienten. En analys på denna nivå fokuserar på musiken som
metafor eller symbol. Musik i terapi.

4. Den pragmatiska nivån korresponderar till musik som social och interaktivt fenomen.
Det handlar här om musikens roll i den terapeutiska processen men inom en social
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kontext. En analys fokuserar på musikens potential som interaktion och dess effekt i
behandling. Musik som kommunikation och social interaktion.   

                                                                                                   (Wigram, Pedersen, Bonde 2002, s 40)

Vi kan se att det finns många likheter mellan Ruuds kategorisering och det som framkommit i
mitt material. Trots undersökningens lilla antal, fyra samtal, uppvisar kategori B (Musik som
aktivering av hjärnan eller kroppens funktioner) stora likheter med Ruuds kategori 1. Den
fysiologiska nivån, musik som stimulus där Dag, Kerstin och Helena hade sina tyngdpunkter.
När det gäller Ruuds kategori nummer 2. Den syntaktiska nivån, musik som terapi är den i
princip likställd med kategori D (Musik som estetiskt uttryck) i vilken Kerstin och Anna rörde
sig. När det gäller 3. Den semantiska nivån, musik i terapi, har denna nivå inte någon likhet
med de kategorier som framkom i min undersökning. Ingen av behandlarna jag samtalade
med talade specifikt om just musiken som metafor eller symbol. Dag talade endast om att
aktivera eller stimulera hjärnans symboliseringsfunktion och jag placerade därför dessa hans
uttalanden i kategorin aktivering av hjärnfunktioner. När det gäller Ruuds kategori 4. Den
pragmatiska nivån, musik som kommunikation och social interaktion, visar denna utan tvekan
likheter med kategori C (Musik som kommunikation) hos Anna och Kerstin. Intressant är att
Ruud helt för sina resonemang utifrån förståelse och analys av musikens upplevelsedimension
medan upplevelse i min undersökning kom fram som en självständig kategori skild från de
andra. Jag gissar att Ruud anser att det inte går att exkludera musikupplevelsen i människans
möte med musik. Jag kan se hur upplevelsedimensionen skulle kunna tangera min studies
kategori A, C och D, d v s musik som upplevelse, musik som kommunikation och musik som
estetiskt uttryck. Det jag däremot inte kan se är kopplingen mellan upplevelse och kategori B,
musik som aktivering. Helena t ex rörde sig endast i kategori B och talade överhuvudtaget
inte om upplevelser. Hon anser att hon använder sig av ljud, inte egentlig musik. Det kan här
vara en fråga om vad som är patientens eller klientens upplevelse och vad som är
behandlarens. Jag har undersökt behandlarens syn på musiken, kanske patienten eller klienten
tänker något annat? En annan fråga är hur behandlarens musiksyn påverkar den som
behandlas?

Professor Kenneth E. Bruscia, USA, har i bokform försökt att definiera begreppet musikterapi
i boken Defining Music Therapy (1998). Han menar bl a att de olika definitionerna av ämnet
reflekterar filosofiska och professionella identiteter. Om dessa används rätt kan de bli viktiga
och bra redskap för spridande av musikterapeutisk information och kunskap. De ger struktur
åt teori, klinisk praktik och forskning och skapar en konstruktiv kontext för olika resonemang
inom det musikterapeutiska området. När det gäller terapeut-klientrelationen tänker sig
Bruscia att musiken kan indelas i ett kollektivt område och ett individuellt. Dessa delas
därefter upp i subjektiva och objektiva områden, som också kan vara kollektiva och
universella. Han nämner också ett estetiskt och ett transpersonellt område.

Lite kortfattat ser det ut så här:

1. Objective music. När klienten är fokuserad på musikens mer objektiva sida t ex som
stimulus. Det innebär att man fokuserar på människans ”yttre” och dess mer mätbara
förändringar av musikens påverkan.

2. Subjective music. Här fokuseras människans ”inre”. Det innebär musikens värde och
mening för individen.
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3. Universal music. Här åsyftas det mer kollektiva yttre området. Här tänker Bruscia sig
att det finns en upplevelse av musiken som något som har att göra med musik som
manifestation av universell ordning, balans och harmoni. Det kan även finnas
universell energi och universella vibrationer.

4. Collective music. Bruscia beskriver här hur olika kollektiva erfarenheter från socialt
och kulturellt liv står i fokus. Musik som ritual, kulturell identitet eller som arketyp.

5. Aesthetic music. Musik som en konst eller som en artistisk process. Fokus ligger på
musiken skönhet och mening

6. Transpersonal music. När klientens upplevelse blir transpersonell. Här menas Bruscia
att detta område nås genom det föregående, det estetiska. När det fördjupas kan en
transpersonell upplevelse nås.

                                                                                                                          (Bruscia 1998, s 133)

Bruscia baserar sina kategorier på vad som finns i patientens eller klientens fokus, alltså på
hur den som blir behandlad ser på musiken. Även här genomsyrar upplevelsedimensionen
hela kategoriseringen men ur patientens eller klientens synvinkel. Om vi nu jämför dessa med
kategorierna från min undersökning kan vi se att det finns likheter men också skillnader.
Objektiv musik faller under samma benämning som Ruuds musik som stimulering och min
kategori B (Musik som aktivering av hjärna eller kropp) vilken representeras av Dag, Kerstin
och Helena. Annas tyngdpunkt torde ligga på subjective music d v s musikens värde och
mening för människan. I övrigt finns likheter mellan transpersonella upplevelser, beskrivna av
Dag och Anna och estetiska nämnda av Kerstin och Anna. Den universella har jag inte kunnat
finna alls i mitt material och inte heller den kollektiva. Dag och Anna berör visserligen frågan
om musik och identitet men inte på det sätt som beskrivs av Bruscia. Kategori C (Musik som
kommunikation) specificeras inte av Bruscia utan verkar existera mer inom de olika
kategorierna av kollektiva upplevelser.

En aning förvånande när det gäller mitt undersökningsresultat är att den kategori som
förutsätter den största musikaliska kunskapen, kategori D (Musik som estetiskt uttryck) även
har det minsta antalet utsagor. Samtidigt har kategori B (Musik som aktivering) det högsta
antalet. Dessutom en kategori som behandlarna i min undersökning ser som något som inte
har med upplevelser att göra.

Kat A: 33.6 %

Kat B: 42.4 %

Kat C: 12.8 %

Kat D: 11.2 %

Figur 11. Fördelning av antal utsagor i kategorierna.
Det är svårt att dra några slutsatser av detta eftersom mitt undersökningsmaterial är ganska
litet, kanske en liten återblick på de olika metoderna som behandlarna är utbildade i kan bidra
till en ökad förståelse.
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I beskrivningar av GIM-metoden så talas det inte om musik som symbol eller metafor, istället
är det de inre bilderna som ses som metaforer. Musiken och musikprogrammen väljs ut för att
fungera som stöd eller för att generera eller fördjupa upplevelser relaterade till olika
psykologiska eller fysiologiska behov. Dag talade, som tidigare nämnts, om att stimulera och
aktivera vissa hjärnfunktioner med hjälp av musik. Det är här lätt att göra en förväxling
mellan kategori A (Musik som upplevelse) och kategori B (Musik som aktivering). Eftersom
musikens syfte är att aktivera hjärnfunktioner sorteras dessa utsagor in under kategori B,
vilket bl a stöds av Fagius (2001) som t ex skriver, ”Slutsatsen blev att konsonant och
dissonant musik väcker känslor, som engagerar områden i hjärnan”, (s 113) ”…men den
musiken väcker hos många fortfarande känslor som i första hand beror på en aktivering av
paralimbiska strukturen i höger hemisfär…” (s 125). Intressant är att Bruscia & Grocke
beskriver GIM som musik som terapi ”…GIM is the use of music as therapy and that the
music is actually the primary therapist”  (Brusica & Grocke 2002, s 33) vilket kanske inte är
korrekt, det borde istället vara musik i terapi. Musik i eller som terapi beskrivs bl a av Ruud
(se s 42). Det talas här om musik som stimuli och musik som fysiskt ljudfenomen som även
Ruud benämner som musikens medicinska potential, vilket kan sägas bekräftas av det som
framkommit i mitt samtal med Dag. Man kan även se metodens kvantitativa forskning som en
bekräftelse på detta, en metod som är oftast använda inom det naturvetenskapligt objektiva
synsättet.

När det gäller den funktionsinriktade musikterapin beskrivs den som en neuromuskulär metod
med syfte att stimulera kroppens och hjärnans naturliga utveckling. Musiken ses som ett
medel för stimulering av hjärnfunktioner och huvudsyftet är att underlätta individens
utveckling eller att få kroppsliga förändringar till stånd. Detta stämmer väl överens med hur
Kerstin beskrev sin syn på musiken, vilket visade på en tyngdpunkt i kategorin aktivering av
hjärna och kropp. Ett lustfyllt och tryggt musikaliskt samspel med terapeuten beskrivs vara av
vikt för ett positivt resultat. I undersökningen kunde detta utläsas av utsagorna i kategorierna
C (Musik som kommunikation) och A (Musik som upplevelse). Kerstin lämnade även utsagor
i kategori D (Musik som estetiskt uttryck) när hon talade om de fria, skapande uttrycken som
kunde manifesteras i de s.k. fria koderna. Detta prioriteras dock inte enligt Kerstin, utan det
ses mer som en belöning för ett gott arbete. Tyvärr har jag svårt att göra mig en riktigt tydlig
och klar bild över hur FMT-metoden går till. Det finns inget tillgängligt material när det gäller
beskrivningar av koderna, hur de är uppbyggda o s v. När det gäller forskning tycks man
förlita sig på de resultat som framkommit inom angränsande områden såsom neurologi o dyl.

Den beskrivning av Tomatismetoden jag tagit del av verkar stämma mycket bra överens med
det som framkom i samtalet. Utsagor lämnades endast i kategori B (Musik som aktivering)
vilket också beskrivs i metodens presentationsmaterial. Man gör inga anspråk på att det skulle
handla om musik i egentligen mening, Helena t o m nämner att hon inte ser det som musik.
Det talas inte om behandlingen som en estetisk verksamhet, den kopplas inte heller till någon
upplevelse eller ses som någon form av musikalisk kommunikation. Musiken som används är
till stor del begränsad till kompositioner av Mozart och gregoriansk sång som behandlas
genom en elektronisk apparatur. Precis som i FMT-metoden kan man inte heller här riktigt
förklara hur och varför metoden fungerar, bara att den gör det. Det positiva
behandlingsresultatet anses få stöd av rapporter och undersökningar man gjort. Tyvärr är
dessa inte i någon nämnvärd omfattning.
Den analytiskt orienterade musikterapin rör sig inom ett stort område. Man fokuserar på
klientens eller patientens behov och använder sig av både förinspelad musik och aktivt
musicerande. Man grundar sig på den psykodynamiska teoribildningen med fokus bl a på
projektioner och överföringar (Cullberg 1994) vilka till stor del tolkas och förstås ur det
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musikaliska samspelet. Trots att musiken som symbol och metafor är en viktig byggsten inom
AOT talade Anna, som är utbildad i denna tradition, inte alls om detta. En förklaring kan vara
att hon endast beskrev sitt arbete med psykiskt funktionshindrade, främst kroniska
psykospatienter, vilka har stora svårigheter med symboliseringsförmågan p g a sin sjukdom.
Hon hade sin tyngdpunkt i kategori A (Musik som upplevelse) och lämnade utsagor i alla fyra
kategorierna vilket verkar stämma med metodens inriktning.

De fyra behandlarna verkar vara ganska trogna sina metoder. Tre av metoderna är inriktade på
en musikalisk stimulering av hjärnan och en på musikaliska upplevelser. I undersökningens
resultat representerade kategori D (Musik som estetiskt uttryck) den högsta nivån, trots att den
hade minst antal utsagor som lämnades av endast två av behandlarna. Av dessa två ansåg
endast en att den estetiska dimensionen var av vikt för det musikterapeutiska
behandlingsresultatet. Trots det låga antalet utsagor intog alltså denna kategori den högsta
nivån när det gäller undersökningens yttre och inre kriterium, där det yttre kriteriet utgjordes
av musikalisk kunskap. Kan detta vara ett tecken på att den musikaliska kunskapen är låg hos
dessa fyra behandlare? Prioriteras inte musikkunskap? Eller anses den inte som användbar?
Kan det i så fall även gälla för fler utbildade i de ovan presenterade metoderna? Man kan även
notera att de olika metoderna visar på mycket olika innehåll och mängd när det gäller
forskning. Både FMT-metoden och Tomatis använder sig t ex i första hand av forskning inom
angränsande områden som stöd. GIM-metoden visar på medicinskt inriktad forskning och
AOT omfattar artiklar och rapporter från en rad olika områden såsom musikpsykologi,
musiksociologi osv.

När det gäller den medicinskt inriktade forskningen anser t ex Fagius att det är svårt att få till
stånd bevis för att just musik påverkar olika mätbara mänskliga funktioner. Han uppger
däremot att det finns forskningsresultat som visar att människor haft en hjälpande positiv
upplevelse av musik trots att det inte förekommit någon skillnad i mätning av
kroppsfunktioner (Fagius 2001). Wigram, Pedersen och Bonde menar på att man stöter på
avsevärda svårigheterna när det gäller forskning i musikterapi då de inblandade begreppen
utgörs av motsatser, d v s det artistiska visavi det vetenskapliga och det musikaliska visavi det
psykologiska (Wigram m fl 2002). Bruscia gör t o m en åtskillnad mellan forskning och konst.
Han föreslår att musik antingen kan ses som en konstart då den har att göra med subjektivitet,
individualitet, kreativitet och skönhet, eller som en vetenskap, med en objektiv form,
universell, ”replicability” (avbildande) och sanning (Bruscia 1998, s 10). Den kan även ses
som en interpersonell process, där empati, intimitet, kommunikation, samspel och relationer
återfinns.

Hela vår grundsyn på människan är påverkade av dessa ställningstaganden. Ruud ger i sin
senaste bok Varma ögonblick (2002) en presentation av de två begreppen musik och hälsa.
Här beskriver han hur ett resonemang med utgångspunkt i det naturalistiska synsättet innebär
att man inte tar någon hänsyn till människans upplevelser och erfarenheter. Å andra sidan, om
man använder sig av ett mer fenomenologiskt synsätt, att se människan som en person, en
språklig varelse med en förmåga att reflektera och kommunicera med hjälp av symboler, kan
musik förstås som ett estetiskt fenomen som ger en möjlighet att undersöka sammanhangen
mellan struktur och mening. Men med detta synsätt riskerar man att reducera människan till
en ande utan kropp eller ett psyke utan mening. Istället vill han att vi ser människan som en
del i ett sammanhang, som någon som kommunicerar både inom sig själv och med sin
omvärld. Musikterapin kan då bli en viktig och meningsfull plats för samvaro, den kan bli en
mötesplats mellan individer och deras upplevelser i samverkan med omvärlden, d v s både
intrapersonellt och interpersonellt. ”Til syvende og sist er det menneskesynet som er det mest
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grunnleggende når slike begreper skal bestemmes” (Ruud 1990, s 317). I en artikel över de
förändringar som skett inom den ”Nya musikologin” resonerar Ansdell på ett liknande sätt;
musiken kan ses mer som en process än som struktur, som något som är intimt förknippat med
mänskliga affekter, något personligt och djupt mänskligt, något som ger upplevelse av mening
och med en nedärvd social funktion som är påverkat av kultur och sammanhang oavsett om
den är framförd, inspelad, improviserad, noterad eller reproducerad (Ansdell 1997, s 37).

SLUTORD

I denna uppsats har jag försökt beskriva hur några behandlare ser på den musik de använder
sig av i sin behandlande verksamhet. De flesta musikterapeutiska undersökningar och
rapporter, både kvalitativa och kvantitativa, undersöker behandlingsresultat, vilket naturligtvis
är en viktig fråga men skillnaden mellan musikterapeutiska behandlingar och andra är att man
använder sig av musik. Jag hoppas därför med denna undersökning kunna lämna ett bidrag till
tydliggörandet av musikens roll i behandlande verksamhet. De fyra undersökningspersonerna
har på olika sätt beskrivit sin syn på musiken, en del beskrivningar är likartade och en del
visar på variation i synsätt och användning. Det stora antalet utsagor i kategori B (Musik som
aktivering) och det faktum att tre av behandlarna har sin tyngdpunkt i denna, visade sig inte
ha med studiens huvudresultat att göra. Det var istället kategorin D (Musik som estetiskt
uttryck) med ett mindre antal utsagor och endast representerad av två av behandlarna, som
lade sig högst i rangordningen i utfallsrummet. Med tanke på Ruud och Bruscias
kategoriseringar så kan man undra över om det finns likheter och skillnader mellan
terapeuters upplevelser och patienternas eller klienternas? Kanske det vore av vikt att låta
patienterna eller klienterna komma till tals även när det gäller synen på musik?
Musikterapeutisk forskning är inte endast en fråga om behandlingsresultat utan även en fråga
om patientens eller klientens upplevelse av musik i behandling. Hur definierar
klienten/patienten musiken? Och hur är patientens/klientens definition påverkad av vilken
kontext behandlingen utförs inom? Och hur påverkas patienten/klienten av behandlarens syn
på musiken?

”The use of music in clinical, educational and social situations to treat clients or
patients with medical, educational, social or psychological needs”   

(Wigram m fl 2002, s 29).

Wigram talar här om musikterapi som något där musik används i en rad olika sammanhang
och med patienter och klienter med många olika behov. Jag tänker mig att det finns en stor
skillnad mellan att använda sig av musik i ett kliniskt sammanhang mot i ett
utbildningssammanhang. Rent kliniskt kanske det kan räcka med att använda sig av den
receptiva formen, musiklyssning, men i en studiesituation med elever med
inlärningssvårigheter, räcker det? Och vad behövs i ett musikterapeutiskt arbete med kroniskt
funktionshindrade där sociala färdigheter står i fokus? Vad behöver man egentligen för
kunskap för att klara av att täcka hela det området Wigram nämner här? Är det musikkunskap
eller är det medicinsk kunskap? Eller behövs både och? Och vem har rätt att kalla sig för
musikterapeut och vem har rätt att bedriva musikterapi? Är alla som använder sig av musik i
behandlande verksamhet musikterapeuter? Eller är musikterapeuten en person med specifika
kunskaper och färdigheter som klarar av att täcka hela det av Wigram ovan nämnda området?
Eller kan man skilja mellan musikterapi som profession och annan verksamhet med
musikterapeutiska konsekvenser? Vem ska definiera och bestämma vem som skall göra vad?
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Ur ett musikaliskt perspektiv anser Ruud att det är viktigt att se människan som en
upplevande, improviserande och handlande människa. Han betonar den improviserade
musiken i den musikterapeutiska situationen där människan ges plats att vara ett ”handlande
subjekt” (1990, s 321) istället för ett undersökt eller bedömt objekt. I den musikaliska
improvisationen ges alla parter en möjlighet att påverka samspelet och de deltagande får då en
subjektsstatus istället för objektsstatus. ”Musikken skapar en kontekst for frisetting og
installering av et handlende jeg hos klienten” (med musik åsyftas här musikalisk
improvisation) (1990, s 321). Ruud hoppas att musikterapin så småningom skall kunna bygga
egna modeller utifrån ett synsätt där människans upplevelser och handlingar omfattar och tar
hänsyn till både kropp och känsla. Han ställer även den intressanta frågan om det inte är så att
musikterapeutisk klinisk praktik har något nytt att tillföra när det gäller synen på människan.

Så, vilken vidare forskning skall vi argumentera för? Ska vi fortsätta att undersöka hur
musiken stimulerar olika kropps- och hjärnfunktioner eller ska den mänskliga upplevelsen
ställas i fokus? Eller ska vi gå så långt att vi skall skilja forskningen från konsten?
Ruud argumenterar t ex för att vi skall försöka få en musikterapeutisk självständig forskning.
När inte traditionella kvantitativa forskningsmetoder klarar av att fånga upp väsentliga sidor
av den kreativa processen, eller när kvalitativa och språkbaserade studier gör våld på det
estetiskt säregna i konsten, måste konsten själv överta dokumentationsprocessen. Frågan är
emellertid just denna, blir detta konst eller forskning (Ruud 2002)? Kanske vi ändå måste
fortsätta att se på musikterapeutisk forskning som något tvärvetenskapligt, risken finns annars
att vi reducerar ämnet till en enda dimension. Kanske vi redan är på väg att göra det med
tanke på denna undersöknings resultat med den stora tyngdpunkten på musik som aktivering
hjärnfunktioner? Och, hur upplever patienterna eller klienterna musicerandet eller icke-
musicerandet i en behandlingssituation? Blir det musikalisk påverkan eller musikalisk
medverkan?

”Thus, the client – music interaction lies at the very core of music therapy, shaping the
dynamics of all other relationships.”

                                                                                                                          (Bruscia 1998, s 131)
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BILAGA
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BILAGA 
 
 

Redovisning beskrivningskategorier 

                  (citat)                                                                                 
                       
A. MUSIK SOM UPPLEVELSE 
 
Dag: 
 
…för att den musiken är på något sätt för…för att 
fantasin skall känna sig riktigt fri i den. Eller få 
utrymme… 
 
Den (musiken, min anm) måste vara öppen nog…  
 
…att det är en struktur som ger frihet medan 
wienklassicism på något sätt inte ger frihet.  
 
Musiken låter som känslor känns,   
 
Alltså det är musikens former, som på något sätt 
”handlar om” känslorna… 
 
Och andra trivs bättre i …i det disharmoniska.  
 
…en del resenärer vill ha den här melodin, kanske 
ha den som ett kontinuerligt förlopp som ger 
trygghet? Eller den vill ha melodin som någonting 
att vara i dialog med…eller någonting som…som 
uttrycker en känsla att relatera till, eller att relatera 
till vilket kön det är som sjunger.   
 
Därför att det handlar om att hitta det ”musikaliska 
hemmet” först.  
 
…den är en bra…bra ”hållande” och… 
 
…då väljer jag i regel ännu vidare musik.  
 
Kerstin: 
 
…vi har ju dom (musik, min anm) koderna…och 
det är ju då också för att skapa trygghet, 
igenkännande…  
 
…men det är…och för att ge liksom…lite struktur, 
väldigt lugna och fina (melodier, min anm)…  
 
…ja, först spelar vi för dom d v s man bygger upp 
en tillit… 
 
…och känner sig trygga med den (musiken, min 
anm)… 
 

…för det är inte något kul om någon spelar för fort 
eller om någon spelar för långsamt och jag har 
jättesnabb puls utan det går ju ut på att…dom skall 
bekräftas…dom skall känna att dom duger det dom 
gör också då… 
 
…förstår du men när dom har gjort det då slappnar 
dom ju av då till slut när dom märker, åh jag kan, 
tycker dom.  
 
Ja, det blir en trygghet…(när musiken upprepas, 
min anm)   
 
…nej, man kan spela ett stycke olika, jag får 
försöka bekräfta hur adepten spelar och känna in (i 
musiken, min anm) hur dom känner sig… 
 
…känna själva att nu blev det bra. 
Dom upptäcker det och dom är så himla och ibland 
är det roligt just när man… 
 
…att jag spelar bra jag också!  
 
…men dom känner en så´n trygghet i dom här 
melodierna och i uppställningarna (av trummor och 
cymbaler, min anm)… 
 
Helena: 
 
------------------------------------- 
 
Anna: 
 
…att vara delaktiga själv…(i spel, min amn)…att 
hur kan man göra saker och ting…tillräckligt enkelt 
för att folk ska kunna få en upplevelse av att dom är 
delaktiga… 
 
Dom ska känna själva att dom är delaktiga i det 
som händer i så hög grad som möjligt…   
 
Både det här att kunna vara aktivt delaktig själv, 
alltså att kunna skapa så enkla uppgifter som 
möjligt så att man ändå…så att dom ändå kan 
uppleva att dom är delaktiga. Men sedan också det 
här med skapandet…Att skapandet också är en 
upplevelse av att vara delaktig i någonting… 
 
…det är också det här att dom får vara med och 
vara skapande och delaktiga,…Och då kommer ord 
om mörkt och tyst och sorgligt och lite sådana 
här… 
 
Och just den här upplevelsen att vara delaktig… 
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…just med delaktighet, att få upplevelser av att 
man kan någonting, av att få upplevelse av att man 
finns med i ett sammanhang. Att man finns med i 
ett sammanhang som fungerar och där man har en 
betydelse att det är jätteviktigt. Och…ja, att väcka 
lusten, tror jag att det handlar om, väldigt mycket.  
 
…både när det gäller känslan av egen mening… 
 
Och då kan jag känna så där att det är också en del i 
det hela, att det faktiskt just när det gäller den typen 
av musik, då är dom starka.  
 
…det här musikaliska mötet så är det som att det 
ligger på en annan nivå men det kan ge 
samma…det kan ge samma…känsla eller 
upplevelse av möte eller samma upplevelse av att 
man inte möts.   
 
…men om man sätter sig ned och spelar…så 
plötsligt så bara växer det fram ett musikstycke och 
vi gör det här tillsammans. Han hör att det stämmer, 
och jag hör att det stämmer och man kan…vara 
delaktig med andra människor på ett sätt… 
 
…men i musiken så kan man få precis den typen av 
delaktighet därför att man får en upplevelse av att 
man gör samma…man upplever samma sak 
samtidigt… 
 
…just för att det har stora möjligheter att skapa 
gemenskap och skapa känsla av delaktighet.  
 
…att man får fatt i…lusten, livslusten och 
motivationen…Och kan man uppleva att man får 
lust till att göra saker och känner sig motiverad… 
 
Ja, upplevelsen, ”jag vet att jag känner så här, jag 
kan känna dom här känslorna, jag tycker att 
någonting är roligt, det är ingenting som har 
försvunnit, utan det kommer ibland”.  
 
…det som driver mig det är att jag ser precis dom 
här sakerna att…människor visar…livslust och 
motivation och kommer och säger att ”jag vill”… 
 
…det vet jag att hon säger att ”i musiken så får man 
skratta och känna sig glad. Man får uppleva 
gemenskap med andra”…När man upplever att man 
är med om en gemensam musikalisk upplevelse, 
alltså en uppriktig musikalisk upplevelse, där båda 
lever med i musiken eller hela gruppen lever med i 
musiken och det är bara så härligt och man…åker 
med i samma sak och kanske inte ens tänker att vi 
befinner oss i ett musikterapeutiskt rum… 
 
…och när det uppstår i musiken, man får aldrig 
förlora…kärnan i musikterapin, att det faktiskt är 
musiken och det musiken har förmåga att väcka hos 
människor.  

 
…men det kan ändå vara lite kul, så där att man 
sitter och skrattar och har roligt.  
 
Ja, och kanske tjusningen och fascinationen på 
något sätt, att man också vågar förlita sig på att de 
här stunderna kommer så är det något väldigt fint, 
som händer och det bara är att…ta emot på något 
sätt.  
  
B. MUSIK SOM AKTIVERING AV HJÄRNA 
OCH KROPP 
 
Dag: 
 
Den måste vara öppen nog för att kunna passa vår 
föreställningsvärld och våra perceptioner i… 
 
Den (musiken, min anm) har väsentligen två 
funktioner, det ena är att den …väcker det vi kallar 
för implicita minnen, och det andra är att musiken 
stimulerar…den analoga symbolfunktionen.  
 
Så hela den världen av minnen aktiveras av 
musiken. 
 
Och sedan så tror jag att musiken formar vad som 
väcks upp och hur det gestaltas… 
 
…kan den också försätta den i det förändrade 
medvetandetillståndet.  
 
…musiken är en väg att öppna upp till dom 
implicita minnena.  
 
Dom (tankar och associationer, min anm) kommer 
ju upp i musiken också… 
 
Så att skillnaden är bara att musiken väcker minnet 
av trädet…ifrån minnesvärlden.  
 
…aktivitet i min hjärna som består av att vissa 
neuroner avfyrar sig tillsammans i ett mönster, så 
att…musiken väcker minnet av trädet så händer 
nästan samma sak.   
 
Musiken väcker upp många olika…många olika 
minnen samtidigt då.  
 
(Musikens former, min anm)…handlar om olika 
minnen eller handlar om olika attityder man har. 
 
…det finns alltså ett formelement som är…det finns 
en lagbundenhet i, och det är att starka dynamiska 
händelser i musiken, att dom väcker 
alarmreaktioner hos…hos människor som är 
traumatiserade.  
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…med att musiken…också både väcker 
resursupplevelser och…i vid mening problematiska 
upplevelser.    
 
…att aktivera rörelse och dialog.  
 
…musiken i sig själv är…är…den 
läkande…komponenten enligt en uppfattning, 
enligt en annan, som jag delar, är den verksamma 
principen integration och transformation av dom 
inre bilderna   
 
…dissonanser väcker jagfrämmande upplevelser, 
obehag, oro, disharmoni… 
 
...”vaggsångsprincipen” och en 
”överraskningsprincip”, härlett ur Stern och 
Trewarthens teorier om att barnet hyser en längtan 
att bli lugnat eller stimulerat och vitaliserat.    
 
Kerstin: 
 
Lasse Hjelm (grundaren av metoden, min anm) har 
berättat om hur olika intervaller påverkar… 
 
...och en del kanske inte har kunnat göra en viss 
rörelse förut, då är dom ju svaga i musklerna, då 
måste jag vara försiktig och inte spela för länge, 
adepten blir trött och muskler kan göra ont… 
 
Ja, trummor och cymbaler använder jag i olika 
uppställningar (modeller) för att få fram önskad 
rörelse t ex sträckta armar, här kommer även rums – 
och tidsuppfattningen in. En del adepter kan te x 
inte spela med båda händerna utan bara en i taget, 
någon vill inte använde en hand, då får jag arbeta 
med det. Här är trumpinnarna särskilt viktiga för att 
stimulera receptorerna i handen. Det auditiva blir 
också stimulerat av olika sorters trumpinnar.  
 
…om det är varseblivningen jag arbetar med, 
använder man trumma och cymbaler på ett speciellt 
sätt och använder en kod som passar adeptens 
utvecklingsnivå… 
 
…koden (musiken, Kerstins anm) är uppbyggd så 
att den rörelse vi vill få fram får hjälp av musiken  
 
…det skall vara kvalitet på rörelsen… 
 
…dom har så kämpigt med hela kroppen och skall 
dom slå ett slag på trumman så kanske… 
 
…hjärnan vill ha jämvikt och arbetar för det, håller 
jag på att bygga upp en puls hos en adept och sedan 
spelar någon känd melodi, blir adepten störd av 
melodirytmen, det är bl a därför som vi använder 
våra koder.… 
 

Många barn har svårt med automatiken att skapa 
minnesspår, det jobbar vi också med…och att 
utveckla funktionen i rörelsen…  
 
…gjorde han något där med händerna, slog till 
eller…svarade på det…och det gick han igång på,   
 
Ja, det är ju musiken som är stimuli och som 
påverkar våra sinnen och våra perceptioner. Den 
auditiva perceptionen när dom hör musiken, den 
visuella perceptionen när dom ser instrumenten som 
står i fokus, den taktila perceptionen när de känner 
trumpinnarna i handen...händerna och receptorerna 
i händerna stimuleras och ger signaler till hjärnan. 
Det kinestetiska sinnet (muskelsinnet) blir också 
påverkat och allt sammantaget lockar fram en 
rörelse eller reaktion.   
 
Vibrationen, ja musiken framkallar vibrationer som 
är särskilt viktiga när jag arbetar med gravt 
rörelsehindrade eller hörselskadade, då får de ha 
händerna på trumman och när jag spelar vibrerar 
trumskinnet och de känner vibrationerna som kan 
sätta i gång en reaktion.  
 
Ja, vibrationerna…eller om det bara 
var…vibrationerna… 
 
Helena: 
 
Ja, vi använder då Mozart, gregoriansk sång som vi 
då behandlar på olika sätt i real tid medhjälp av den 
utrustning då som kallas ”elektroniska örat”….Just, 
man själva har lurar och mikrofon. Sedan går den 
egna rösten (och musiken, min anm) genom 
utrustningen så att man hör sig själv då (eller 
musiken, min amn), återhör sig själv på ett ”bättre” 
sätt. Eller förändrat sätt och på det viset kan man 
ändra på processer som är automatiserade just 
neurologiskt.  
 
Så att, det betyder att man hör dels via lurar som 
sitter vid öronen men sedan har du också en som 
sitter mot skallbenet så att du får 
benledningsvibrationerna in direkt genom snäckan. 
Så att du kan…man kan höra det om man håller det 
mot örat så hör du musiken där också. Men i och 
med att den ligger an då mot skallbenet så leds 
vibrationerna in. 
 
Det är därför vi använder Mozart. För att hans 
musik innehåller väldigt mycket höga frekvenser 
för det är instrumenterat så. Sedan har den också en 
form som tilltalar hjärnan.  
 
…benledningen och luftledningen kommer ju olika 
snabbt fram till hjärnan. Benledningen går, tar ju 
inte lika långt tid, det har ju snabbare genom 
att…du har inte…det här tar längre tid (visar med 
händerna, min amn), att trumhinnan skall vibrera 
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och sedan dom här, benen skall röra sig och sedan 
ska ovala fönstret och den hinnan där röra sig. Det 
tar längre tid att komma hit till snäckan än att 
skallen direkt vibrerar för då sätts vätskan i 
innerörat direkt i vibration, ja. Då kommer också 
signaler via nerven fram snabbare. Men det märker 
inte vi men det är också så men det här går också att 
via musiken påverka. Att hur snabbt kommer…när 
benledningen då byter…frekvensband, eller vad 
man skall kalla det, hur snabbt kommer 
luftledningen efter och tillbaka samma sak. 
 
Det hade gått bra att använda annan 
musik…ljud…det handlar ju om ljud, framför allt, 
men musiken…är ju så komplext uppbyggd. Och 
den innehåller ju så många parametrar som…som 
vi behöver behärska…jämfört med kakafonisk…jag 
menar det är ju inte intressant utan hjärnan behöver 
den struktur som musiken har i överflöd jämfört 
med andra ljud.  
 
Helst ska du inte lyssna aktivt utan du skall lyssna 
passivt.  
 
För att om du gör det så påverkas du lättare. Då går 
det in och påverkar det här automatiserad sättet att 
lyssna på som du har. För allting vi gör som vi lär 
oss, rörelser, tal, allting, behöver ju få en form, en 
automatisering. Det är ju så vi…det är ju så det 
neurologiska nervsystemet fungerar. 
 
Och för att kunna bryta upp det mönstret så behövs 
då…den här musik, den här träningen. 
 
Och den här träningen luckrar upp det här så att du 
kan lära dig att uppfatta alla ljud mer öppet och 
skapa nya processer som automatiseras på nytt. 
 
Nya förutsättningar. …Ja, det är det det syftar 
till….Därför att ofta är det så att…om man är med 
om någonting jobbigt och om det då händer när du 
är väldigt liten då slår psykologiska försvar till. För 
att de behövs. Och då automatiseras det sättet att 
fungera på i hjärnan. Det är inte säkert att det är ett 
bra sätt att fungera på efter tre år men det försåt inte 
systemet. Då är det svårt att ändra men med hjälp 
av den här metoden så kan du luckra upp och 
komma åt att förändra… 
 
Vi bearbetar (med musik, min anm) dom 
psykologiska försvaren, vi tar bort dom som inte 
behövs. Och det för att du kan…du kan ta till dig 
saker och ting på ett nytt sätt och lära om…   
 
Du bearbetar det kanske man kan säga, 
undermedvetet. För det sitter ju i systemet, den här 
upplevelsen.  
 
Du får gärna sova…om du lyssnar aktivt då kan 
dom här psykologiska försvaren som du har slå till 

och då blir du medveten om vad du hör och då kan 
du försvara dig. 
 
För det intressanta är ju då du väljer att inte lyssna 
så bra till vissa frekvenser. Det går alltså att välja, 
inte medvetet men omedvetet, på samma sätt som 
du kan vara känslig för andra, och det är det, som 
delvis, skapar problemen. 
 
…i och med att du förändrar lyssningsprocessen… 
 
Så det handlar ju mycket om att ta fram vars och 
ens potential så mycket som det går.  
 
Han (Alfred Tomatis, skaparen av metoden, min 
amn) kom på att förstärka vissa frekvenser som han 
upptäckte att personen hade svårt att höra.…det 
påverkas enormt, det här samspelet mellan hjärnan 
och det som kommer in, inputen utifrån världen.   
 
Anna: 
 
...att man får igång folk att göra saker (spela, min 
amn)… 
 
…att försöka få med folk… 
 
…dom kan säga själva att det är avslappnande och 
avkopplande och så , att lyssna på klassisk musik.  
 
Musikterapi…att det ska ha en aktiverande 
funktion.  
 
…att med klassisk musik och bilder, och frågade 
om han ville göra en sådan här kort resa, då…han 
tyckte han drömde aldrig, och alltså saknade dom 
här inre bilderna.  
 
…syftet är ändå att det ska ha en 
aktiverande…funktion… 
 
C. MUSIK SOM KOMMUNIKATION 
 
Dag: 
 
------------------------------ 
 
Kerstin: 
 
…som sitter där men då har vi den allra enklaste 
koden som man spelar och spelar di…di…di…och 
sedan så går den upp en sekvens fast det är samma, 
liksom samma melodi och så…spelar man den till 
man tror att dom kan den och sedan dröjer man lite 
på det här, du vet, det är ju lite sug i musiken, så 
där, så dröjer man lite då och då får man ju kolla 
hur dom, hur dom gör, om dom verkar reagera på 
det eller… 
 



 5 

…och om dom inte är det så fortsätter jag och sedan 
så gör man nytt för då kanske dom inte har…lärt sig 
den här…melodin men sedan alltid om man stannar 
så brukar dom…hhhh…du vet, hh…dom vet ju att 
det skall komma, suckar kanske eller gör någonting 
som man kan…kan svara på då och då sätter man 
igång och så tänker man hm…så kommer dom… 
 
Det är…samverkan… 
 
…jag får känna mig för på vilket sätt jag ska spela 
… 
 
Ja, jag ser hur adepten beter sig, ser ut och hur den 
spelar på instrumenten (trummor och cymbaler)… 
 
…hur svårt det kan vara för dom och då får man ju 
ta ner det och göra det lätt och lugnt.  
 
Ja, och samverkan, vi samverkar ju också då och 
det terapeuten som följer, jag påverkar inte deras 
puls utan bekräftar hur dom spelar. 
 
Dom bestämmer pulsen, vi följer deras så där… 
 
Det måste jag ju göra jag får aldrig spela mekaniskt 
utan jag måste ju möta min adept och spela så att 
det blir tilltalande… 
 
…man måste ju anpassa till hur dom känner sig och 
hur dom spelar så måste ju jag…jag kan ju inte sitta 
där och spela…jättelegatofint och dom bankar så 
här…det blir ju ingen samverkan.  
 
…det är ju…det blir ju ett samspel…samverkan 
mellan musiken och instrumenten trummor och 
cymbaler eller blåsinstrument… 
 
Helena: 
 
--------------------------- 
 
Anna: 
 
Mest…ja, det är samspelet är…en kärna, tycker jag.  
 
Ja, det är för det mesta piano men om det är en 
person som då spelar piano då kan jag sätta mig vid 
trummor eller bas istället så att…  
 
…förenkla kommunikationen… 
 
…och psykosocial funktion då… 
 
…det är den betydelsen som det här musikaliska 
samspelet får… 
 
 
 
 

E. MUSIK SOM ESTETISKT UTTRYCK 
 
Dag: 
 
------------------------ 
 
Kerstin: 
 
Inom den frasen koden kan jag ju spela legato eller 
staccato, jag kan spela mjukt eller hårt, jag kan ju 
uttrycka väldigt mycket med samma…melodi.  
 
När dom behärskar rörelsen då låter det bra, 
estetiskt som du säger, när det inte bara är 
hammeribang och så där…  
 
Nej…det gör vi ju inte…att dom skapar egen musik 
men det blir ett eget uttryck.  
 
Ja, men vi har ju sådana här lite friare koder 
också…och så är det lite paus så kan dom göra 
samma sak som jag gjorde nyss eller…så där va… 
 
…när vi jobbat ett tag så har vi härmningskoder att 
ta fram där dom som har kommit tillräckligt långt i 
utvecklingen kan uttrycka sig… 
 
Ja…jo hur stor möjlighet jag har att uttrycka mig på 
pianot… 
 
Det är i alla fall lättare för mig om man är bra på att 
spela piano, att uttrycka sig.   
 
Anna: 
 
Och det hör ihop med den andra delen som jag 
tycker är viktig att lyfta fram så är det eget 
skapande. Att är det någon som kommer med någon 
strof eller någonting så försöker jag att…hålla kvar 
det….och leker vid pianot…och sitter och skriver 
och så plötsligt har det blivit en låt av det.  
 
Ja…det finns mycket skapande, finns med.  
 
Ja…och då kan det vara både någonting som finns 
inspelat och någonting som dom gör själva… 
 
Och då är det ju egentligen att man sätter sig ner 
och spelar tillsammans och hänger på… 
 
…många vill spela när…dom kommer… 
 
…en person…som har skrivit väldigt mycket egna 
låtar med texter… 
 
...patienter kom och sa att: ”Åh, dom ville lära sig 
spela”… 
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