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Abstrakt  

Lindström Åsa: Musikupplevelser vid förvärvad hjärnskada – En intervjustudie 
av musikterapeuters erfarenheter. Uppsats 15 hp inom ramen för 
Magisterprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikterapi vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm, 2013. 

Ämnet är musikterapi med hjärnskadade personer, skrivet inom ramen för 
Magisterprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikterapi vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm, 2012. Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad 
kunskap om hur det är att tolka och förstå hjärnskadade personers sätt att 
kommunicera i en musikterapisituation, då dessa har nedsatt 
kommunikationsförmåga, afasi, svårt med empati, ett utslätat känsloliv, stel 
mimik och liknande. Uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats med 
hermeneutiska inslag och metoden är semistrukturerade intervjuer. 
Undersökningsgruppen utgörs av tre professionellt utövande musikterapeuter som 
alla tre har erfarenhet av musikterapeutiskt arbete med personer som drabbats av 
grava, förvärvade, hjärnskador. Forskningsfrågan är: På vilka sätt uppfattar tre 
musikterapeuter hjärnskadade patienters upplevelser av musikterapi?  
Nyckelord: Musikterapi, förvärvade hjärnskador, musikupplevelser, hermeneutik.   

 

Abstract 

Lindström, Åsa: Music Experiences after acquired Brain Injury – A qualitative 
interwiew study of music therapy practice, a study carried out within the context 
of the Master Program in Music Education, profile Music Therapy at the Royal 
College of Music in Stockholm, 2013. 

Music Therapy with brain-damaged patients is the topic of this paper, written as a 
part of the master program in music education profile music therapy, at the Royal 
College of Music in Stockholm, Sweden, 2012. The objective is to focus on how 
music therapists understand and interpret the music experiences of brain damaged 
patients, as the patients may show reduced communication skills, aphasia, 
empathic difficulties, flattened emotions and/or rigid facial expression. The essay 
has a qualitative research approach including hermeneutic elements. The material 
consists of interviews with a research group of three professionally active music 
therapists who have worked with patients suffering severe acquired brain damage. 
The method used is semistructured interviews and the material has been 
interpreted hermeneutically. The research question is: How do three music 
therapists perceive the experiences of brain damaged patients in music therapy? 

Key words: Music therapy, brain-damaged patients, music experiences, 
hermeneutic.  
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1.1. INLEDNING 

Framför mig sitter en 40-årig man i rullstol. Henrik tittar med orörligt 
ansikte ner i golvet framför sig och verkar utåt sett helt ointresserad av den 
gungande, sydamerikanska musik som vi lyssnar på tillsammans. Det är 
musik som han själv brukade lyssna på innan han genom en cykelolycka 
drabbades av sin svåra hjärnskada. När musiken tystnat, frågar jag Henrik 
hur det kändes att lyssna till musiken. Efter en ganska lång stund svarar han 
då med entonig, ”skrapig” röst och fortfarande med blicken stelt riktad mot 
golvet: 

– Underbart! 
Om Henrik inte hade varit hjärnskadad, så hade jag kanske uppfattat hans 
kommentar som ironisk eller att han eventuellt var trött på musikterapi. Men 
jag hade ju träffat Henrik under en längre tid i musikterapibehandling och 
därför blivit bekant med hans nedsatta förmågor att uttrycka sig. Jag läste, 
så att säga mellan raderna i vår kommunikation, så jag förstod att Henrik 
verkligen menade och försökte uttrycka att det faktiskt var ”underbart” för 
honom att höra den sydamerikanska musiken, trots att hans mimik, 
röstklang och även kroppsspråk verkade visa något annat. Några veckor 
senare när det var dags för vår sista session, bad jag Henrik välja ett vykort 
ur en bunt med blandade kort. Jag frågade om det fanns någon bild som han 
tyckte kunde representera hur musiken och musikterapin hade känts för 
honom. Henrik bläddrade länge och visade mig till slut ett vykort, samtidigt 
som han med intetsägande blick tittade på mig; bilden föreställde en 
gammaldags vattenpump i solsken och bredvid stod ett ämbar av trä, fullt 
med solmogna jordgubbar. Mitt i jordgubbarna var en nyutslagen prästkrage 
nerstucken.  
Musikterapi med psykodynamisk inriktning innebär bland annat att ta till 
vara en klients inneboende eller slumrande resurser. Jag har en 
musikterapeututbildning från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Under 
många år har jag arbetat som musikterapeut i Stockholms läns landsting. 
Det och min erfarenhet av egna musikupplevelser från barndomen och 
framåt, har medfört att jag kommit att intressera mig för hur andra 
människor erfar musik. Min verksamhet gäller musikterapeutiskt arbete med 
vuxna som drabbats av grava, förvärvade hjärnskador. Jag arbetar utifrån en 
psykodynamisk teorigrund som enligt Havnesköld & Risholm-
Mothander,(2009) innebär att jag som terapeut försöker ta tillvara 
människans inneboende, dolda resurser för att kunna hjälpa henne att 
utvecklas på olika plan  
I arbetet med hjärnskadade patienter har jag konstaterat att varje människas 
musikval är knutet till just hennes eget unika liv. Detta är en grundläggande 
förutsättning för att ett förtroendefullt samspel eller ett interagerande i en 
musikterapeutisk situation ska kunna ske mellan patient och terapeut. I 
musikterapeutiska sammanhang har jag kunnat se att en process kan bli lång 
och ofta ta överraskande vändningar.  
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I och med att de patienter jag träffar är svårt skadade, har många av dem 
förändrat eller förlorat förmågan att uttrycka eller visa vad de känner. För att 
kunna förstå hjärnskadade patienters upplevelser i musikterapibehandling, 
måste jag i många fall skapa nya eller annorlunda sätt att kommunicera med 
patienterna, till exempel genom icke-verbal kommunikation. Ett sätt kan 
eventuellt vara att bli uppmärksam på förändrade ansiktsuttryck och ett 
annat är att läsa av kroppsspråk.  

Många gånger har jag funderat över att de patienter som jag möter, verkar 
tycka att det är både viktigt och meningsfullt att komma regelbundet till den 
musikterapeutiska behandlingen, som ju alltid är frivillig. Vad jag undrar 
över, beror på att det inte är helt lätt att förstå vad hjärnskadade patienter 
egentligen känner när de får uppleva musik i samspel (interaktion) eller 
lyssnande tillsammans med en musikterapeut. Hur går det att läsa av 
patienters reaktioner när de inte längre kan uttrycka sig så att omgivningen 
kan förstå? Vad tolkar musikterapeuter och hur tolkar de en patients sätt att 
uttrycka sig när han eller hon får en musikupplevelse i musikterapi? På vilka 
sätt kan musikterapeuter förstå att patienter tycker att musikterapi är 
meningsfull, berörande eller kanske upprörande?  
För att bättre förstå mina patienter och uppmärksamma ett dolt problem, 
men också visa på möjliga tolkningsverktyg för musikterapeuter inom mitt 
område med förvärvade hjärnskador, har jag alltså valt att skriva denna 
uppsats och med detta motivera mitt ämnesval.   

1.1. PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
En människa som drabbas av en svår traumatisk hjärnskada har ofta 
begränsad möjlighet till kommunikation med omgivningen.  Han eller hon 
kan ha svårt att förmedla sina intryck men även sina uttryck för vad som 
upplevs under en musiksession. Denna begränsning kan till exempel bero på 
minskad språkförmåga, rörelseförmåga eller en stel mimik. Min avsikt med 
uppsatsen är att öka kunskapen om hur det är att förstå hjärnskadade 
personers sätt att kommunicera i en musikterapisituation.  
Syftet med denna uppsats är att belysa på vilka sätt tre musikterapeuter 
uppfattar gravt hjärnskadade patienters upplevelser av musikterapi och hur 
dessa tre musikterapeuter tolkar musikupplevelser hos patienter med grava 
förvärvade hjärnskador.     
Min utgångsfråga handlar därför om på vilka sätt hjärnskadade patienter 
visar att de får en musikupplevelse i musikterapi och hur mina informanter i 
så fall tolkar detta. Forskningsfrågan är:  

På vilka sätt uppfattar tre musikterapeuter hjärnskadade patienters 
upplevelser av musikterapi? 

De upplevelser som patienter med förvärvad hjärnskada får av musikterapi 
finns rikt beskrivet i litteraturen. Däremot är förhållandet det motsatta när 
det gäller forskning kring hur musikterapeuter själva uppfattar patienters 
musikupplevelser. Både nationellt och internationellt är ämnet för min 
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uppsats i stort sett outforskat. Det är därför angeläget att tydliggöra 
musikterapeutiska erfarenheter av att arbeta med patienter med förvärvad 
hjärnskada och synliggöra en i många avseenden tyst dimension av kunskap. 

Eftersom jag är intresserad av att se händelser och handlingar utifrån mina 
informanters perspektiv, kan min studie rubriceras som kvalitativ. Studien är 
kvalitativ på så sätt, att jag strävar efter att utöka förståelsen för på vilka sätt 
musikterapeuterna uppfattar att patienter får musikupplevelser.  
Det är i nuläget brist på svensk forskning i hur musikterapeuter uppfattar 
gravt hjärnskadade patienters upplevelser av musikterapi. Jag uppfattar 
området som underutforskat. Jag har heller inte lyckats hitta någon 
internationell forskning i detta ämne, men det behöver inte innebära att det 
inte finns någon sådan. Som en av de första studierna på svenska inom 
området bidrar därför min undersökning till att uppmärksamma detta 
område. 

1.2. UPPSATSENS DISPOSITION 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I kapitel 1, Inledning, presenteras 
problemformulering och syfte samt uppsatsens disposition. Kapitel 2, 
Bakgrund, belyser musik inom medicinskt område, förvärvade hjärnskador 
samt musikterapi med den patientgruppen. Kapitlet beskriver också olika 
musikterapeutiska metoder vid förvärvad hjärnskada. Musikterapeutiska 
upplevelser i fallbeskrivningar med hjärnskadade personer redovisas och 
sist i kapitlet presenteras musik och upplevelser. Kapitel 3, 
Vetenskapsfilosofiskt perspektiv presenterar uppsatsens teoretiska ram i 
underrubrikerna hermeneutik, förförståelse, förståelse och tolkning samt 
horisontsammansmältning. Intervjustudien, kapitel 4, belyser metod och 
urvalsförfarande samt analysprocessen och avslutas med ett stycke om 
metaforer. Resultatet från intervjuerna redovisas i kapitel 5. Detta har delats 
in i fyra underrubriker; Kartläggning, Kommunikation, Känslan av delad 
upplevelse och Visuellt uppfattande. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. Kapitel 6, Diskussion, kritiserar, diskuterar och analyserar 
hur den valda metoden har fungerat för uppsatsen i det valda ämnet. Detta 
sker i underrubriken metoddiskussion. I underrubriken diskussion av 
analysresultatet diskuteras resultatet av intervjuundersökningen. I Fortsatt 
forskning, kapitel 7, förs ett resonemang kring de nya frågor som arbetet 
med denna uppsats genererat och som kan stimulera till fortsatt forskning i 
ämnet. Avslutningsvis följer uppsatsens referenser och bilagor.  
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2. BAKGRUND 

Kapitlet inleds med en beskrivning av ämnesområdet musikterapi samt 
musikterapi inom medicinskt område. Därpå följer en sammanfattning av 
olika former av förvärvade hjärnskador och vilka musikterapeutiska 
behandlingsmetoder som används vid dessa skador. Musikterapeutiska 
upplevelser i fallbeskrivningar är nästa underrubrik och kapitlet avslutas 
med Musik och upplevelser.  

2.1. MUSIKTERAPI INOM MEDICINSKT OMRÅDE 
Troligen har människan i alla tider använt musik i läkande eller vårdande 
syfte, och efter 1800-talets separation från uppfattningen att musik och hälsa 
hör ihop, har medicinvetenskap och musikterapi åter börjat vända sig 
tillbaka varandra. Det har upptäckts att människan inte är någon sorts 
”maskin” utan en komplex bio-psyko-social varelse; en förening av kropp, 
själ och psyke där musik har omfattande effekter på alla nivåer. Ett område 
som utvecklats till ett aktivt forskningsområde är Music in Medicin, musik 
och medicin. Music in Medicin innefattar all musik och musikterapi som 
används för att behandla eller återhämta sig från sjukdomstillstånd och i 
förebyggande syfte (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002, s 21).  

Musik inom det medicinska området har idag alltmer kommit att användas 
på definierade och precisa sätt i förebyggande, behandlande och 
rehabiliterande syfte. Det finns numera även en internationell organisation: 
”International Society of Music in Medicine”, där användning av musik 
inom det medicinska området behandlas och diskuteras. Organisationens 
medlemmar utgörs huvudsakligen av medicinsk personal såsom läkare och 
sjuksköterskor, men också av psykologer och musikterapeuter (Wigram, 
Pedersen & Bonde, 2002).   

En vetenskaplig tidskrift i ämnet: Music and Medicine ges ut av IAMM, 
International Association for Music & Medicin, som grundades 2009 för att 
främja och integrera användandet av musik i vården. IAMM, som har en 
global medlemsbas är ett tvärvetenskapligt forum för forskningsinitiativ och 
kliniskt arbete som gäller musik och medicinsk vård. Musik & Medicin ges 
ut i tryck samt online/på nätet (www.uk.sagepub.com).   
Standley & Walworth (2010), belyser i sin bok ”Medical Music Therapy” 
hur utvecklingen av den musikterapeutiska behandlingen och professionen 
inleddes i USA direkt efter andra världskriget. Volontärer som också var 
musiker, började ge konserter på veteransjukhusen för de 
krigstraumatiserade soldaterna. Sjukhuspersonal noterade att terapeutiskt 
positiva förändringar inträffade under och efter dessa konserter. Detta 
rapporterades fortlöpande till veteranernas administrationsavdelning som 
sedan skildrade dessa positiva förändringar hos soldaterna i veteranernas 
tidskrifter. Musikvolontärarbetet utökades sedermera inom rehabiliteringen 
för psykisk ohälsa liksom intresset för professionellt arbete inom 
musikterapi. Det första officiella musikterapeutiska examensprogrammet 
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inleddes i slutet av 40-talet och år 2010 fanns det i USA över 70 högskolor 
och universitet med möjligheter till examen i musikterapi på kandidat-, 
magister- och doktorandnivå (Stanley & Walworth, 2010).  

På flertalet sjukhus i USA är det numera alltmer vanligt att 
behandlingsprogram med musikterapi inrättas för medicinskt bruk och detta 
sker under överinseende av sjukhusets ledning (Standley & Walworth, 
2010). Följande medicinska områden belyser den stora omfattningen av 
möjligheter till musikterapeutiska behandlingar: Onkologisk sluten- och 
öppenvård (cancer), pediatrik (barnsjukvård), intensivvård, äldrevård, 
förlossning, kirurgi (operationer), friskvård och rehabilitering, palliativ vård 
(i livets slutskede), barnsjukvård/neonatal (för tidigt födda), neurologisk 
sluten- och öppenvård (t ex hjärnskador, MS eller ALS).  
I Sverige används idag musikterapi inom en del medicinska områden, men 
användandet är ännu inte särskilt utbrett. Några sjukhus i Sverige som ger 
musikterapeutisk behandling är till exempel; Astrid Lindgrens 
barnsjukhus/Stockholm, Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge, 
Karlstads lasarett samt Danderyds sjukhus/Stockholm. 

2.2. FÖRVÄRVADE HJÄRNSKADOR 

Att tala om förvärvad hjärnskada innebär att skadan inte är medfödd utan 
den har uppstått senare i livet. Olyckor, förgiftningar eller sjukdomar är 
vanliga orsaker och en hjärnskada innebär att cellerna i hjärnan förstörs. En 
typ av förvärvad hjärnskada är stroke, som är en engelsk benämning för 
slaganfall. Stroke är ett samlingsnamn för de hjärnskador som inte 
förorsakats av yttre våld eller cancer. I praktiken innebär detta att en person 
drabbas av blödning i hjärnan eller hjärninfarkt, vilket är en blodpropp i 
hjärnans artärer. När en stroke inträffar kan det leda till en plötslig 
förlamning av lättare eller svårare grad. Påverkan på språk och tal, liksom 
sinnena kan också förekomma. Den drabbade kan vara desorienterad men 
vid medvetande, eller glida in i djup medvetslöshet; koma (Krogstad, 2010). 

En annan form av förvärvad hjärnskada är traumatisk hjärnskada som 
orsakats av yttre våld eller slag mot huvudet. Det kan röra sig om en 
trafikolycka, fallolycka, misshandel etc. När huvudet utsätts för stark, fysisk 
påverkan kastas hjärnan fram och tillbaka mot insidan av skallbenet. En 
traumatisk hjärnskada ger krosskador i hjärnvävnaden och skadorna 
uppkommer när hjärnan slår i och skaver över små utbuktningar inne i 
kraniet (Krogstad, 2010). Hjärnskador är mycket diffusa och därför 
komplicerade att rehabilitera. Det snabba förloppet vid till exempel en 
motorcykelolycka gör, som tidigare nämnts, att hjärnan först kastas framåt 
innanför skallbenet mot det ställe där huvudet slår i (coup). Sedan kastas 
den tillbaka med stor kraft och slår i skallbenet på motsatt sida (contrecoup), 
vilket gör att hjärnan blir skadad på fler än ett ställe (Baker & Tamplin, 
2006) (se Bilaga 1).  
Både sjukdomar och olika skador kan leda till att hjärnan drabbas av 
syrebrist. Hjärnskadan benämns då anoxisk. En anoxisk hjärnskada uppstår 
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på grund av att personen drabbas av till exempel hjärtstillestånd eller råkar 
ut för en drunkningsolycka (Krogstad, 2010).  
Följder eller symtom efter en förvärvad hjärnskada kan visa sig som olika 
funktionsnedsättningar. Vanligt är förlamning i ena kroppshalvan och 
förändrad känsel i den delen. Det är också vanligt med kognitiva symtom 
vilket innebär svårigheter med tänkande, uppmärksamhet, inlärning 
och/eller minne. Att till exempel planera och genomföra en vardagssyssla 
som att laga mat, kan bli mycket svårt för en patient med kognitiv 
funktionsnedsättning. En annan följd av hjärnskada kan visa sig som en 
förändring av personligheten. Det kan till exempel innebära att den 
drabbade blir rastlös eller reagerar känslomässigt på ett nytt och förändrat 
sätt med stora humörsvängningar. Eftersom personer som drabbats av grava 
hjärnskador ofta har begränsad förmåga till kommunikation, medför det att 
den drabbade vanligtvis också kommunicerar icke-verbalt. Denna form av 
icke-verbal kommunikation kan till exempel grundas på patientens 
kroppsspråk eller blickar och mimik (Krogstad, 2010).   
Koma är ett tillstånd, som efter en förvärvad hjärnskada innebär en djup 
medvetslöshet. Patienten förefaller sova tungt och är helt okänslig för alla 
stimuli, även smärtsamma sådana. För omgivningen går det oftast inte att få 
något gensvar och en patient i koma reagerar inte med normala reflexer. 
Detta tillstånd av djup medvetandeförlust kan pågå från några minuter till 
år, men graden av medvetslöshet kan variera beroende på hur svår 
hjärnskadan är, samt var i hjärnan skadan sitter (Baker & Tamplin, 2006).   

Afasi (från grekiskan: utan tal) är framförallt en diagnos på symtom som 
brukar definieras som ”språkstörning efter förvärvad hjärnskada” (Ahlsén 
2008). Enligt Afasiförbundet (2000), innebär afasi olika svårighetsgrader 
både i tal- och språkstörningar. Svårigheterna kan till exempel visa sig i 
problem med att uttrycka sina tankar i tal och skrift, eller att förstå det man 
hör eller läser. Baker & Tamplin (2006), beskriver afasi som i första hand en 
språklig funktionsnedsättning, mer än en nedsatt talförmåga efter en 
hjärnskada.  

2.3. MUSIKTERAPI OCH FÖRVÄRVADE 
HJÄRNSKADOR 

Patienten satt i korridoren. Var mycket orolig, gungade fram och tillbaka och 
skrek i affekt, trots att vårdpersonal försökte lugna denne. När undertecknad 
började sjunga, tystnade patienten direkt, stillade sig och log. Patienten 
sträckte även fram sin hand när sångtexten löd: ”och min hand är så lik din 
hand”. Undertecknad informerade patienten om vår musikterapisession i 
morgon. Enligt personalen var patienten lugn i flera timmar efter denna 
händelse.  

(Musikterapeutisk journalanteckning för inneliggande, gravt hjärnskadad 
patient. Vissa fakta har ändrats på grund av sekretess) 

Att arbeta musikterapeutiskt med personer med speciella patologiska 
problem, sjukdomar eller hjärnskador, kan visa sig vara stimulerande för en 
patients livskvalitet. Arbetet kan också hjälpa till att göra tillvaron mer 
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uthärdlig för t ex kroniskt sjuka människor. I samarbete med kollegor i ett 
vårdteam utformar en musikterapeut en övergripande behandlingsplan för 
patienten (Wigram, et al. 2002).   
Musikterapi med personer som drabbats av hjärnskador innebär möten med 
människor som genom sin skada förlorat viktiga förmågor och vars självbild 
blivit skadad i grunden (Hammarlund, 1996). Varje människas musikval är 
sammanbundet med hela hennes liv; varje människa har sin historia, sin 
kulturella sfär och sin musik. Musik i ett musikterapeutiskt sammanhang 
kan ge sinnesstimulans och underlätta återuppväckandet av självet och de 
egna resurserna efter en hjärnskada Musik kan också användas för att 
utveckla kommunikationsmöjligheter samt ge möjlighet till känslomässig 
bearbetning. Musikterapeutisk form och innehåll växer fram ur dialogen 
mellan patient och musikterapeut. Det blir ett samspel på olika nivåer och 
varje musikterapisession utformas utifrån patientens individuella behov. I 
arbetet används olika musikterapeutiska metoder. Till exempel expressiva 
musikterapimetoder, där terapeut och patient är aktivt musikskapande, 
och/eller receptiva metoder, som utgår från aktivt lyssnande av inspelad 
musik eller musik som en musikterapeut framför (Hammarlund, 1996). 
Enligt Hammarlund (1996) kan musikens betydelse bli extra tydlig i 
rehabiliteringsarbetet med människor som drabbats av hjärnskador, genom 
att musiken används som ett komplement till medicinska och 
paramedicinska behandlingar. Musik kan då hjälpa till att ge en tydligare 
bild av en patients behov i hans eller hennes rehabiliteringsarbete. I 
psykodynamiskt inriktad musikterapi för människor som drabbats av grava 
hjärnskador kan en musikterapeut använda musik för att stimulera bl a 
vakenhet, känslan av medveten närvaro, minnen och minnet, 
uttrycksförmåga, kognition eller insikt. Eftersom en av de viktigaste 
egenskaperna i musik är dess förmåga att skapa känslomässiga upplevelser 
hos en lyssnare eller musikutövare kan musik i ett musikterapeutiskt 
sammanhang vanligtvis locka fram känslor hos en patient som drabbats av 
en hjärnskada. Musik kan både väcka känslor och verka som en trygg bas 
eller ett ”bärande rum” vilket gör att den blir ett viktigt medel för 
kommunikation. För en person med en grav hjärnskada kan detta vara 
vitaliserande och uppväckande, då det inte är ovanligt att den drabbades 
känsloliv blivit avtrubbat (Hammarlund, 1996).  

Definitionen av musikterapi kan variera beroende på vilken klientgrupp som 
behandlarna arbetar med. Inriktningen på musikterapin inom neurologisk 
vård består bland annat av att stimulera den fysiska rehabiliteringen, 
stimulera tal- och språk, rehabilitering av kort- och långtidsminne, 
underlätta vakenhet och medvetande hos komapatienter, vara stödjande för 
patienter och deras familjer, stimulera och vitalisera under en lång 
sjukhusvistelse (Standley & Walworth, 2010). Wigram et al. (2002) skriver 
att för till exempel hjärnskadade patienter kan fokus i det praktiska arbetet 
ligga på processer för att återställa förlorade förmågor eller för att förbättra 
funktioner. Det kan också handla om mental och psykologisk rehabilitering 
eller att en patient får möjlighet att känna att han eller hon återfår livsglädje 
och en känsla av mening i tillvaron. Att utforska eller kartlägga en patients 
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musikaliska bakgrund eller sättet han eller hon spelar på kan vara 
meningsfull i den terapeutiska processen. En hjärnskadad patient kan även 
genom ett icke-verbalt stimulerande med musikaliska och kommunikativa 
förtecken få hjälp till att utvecklas och få en bättre livskvalitet (Wigram et 
al., 2002).  
I arbetet med hjärnskadade personer kan musikterapi förklaras och förstås 
utifrån skilda teoretiska referensramar, som exempelvis psykodynamiska, 
neuropsykologiska och musikaliska förståelsemodeller. Ibland används 
uttrycket kognitiv musikterapi i dessa sammanhang. En kognitiv behandling 
berör bl a minne, språk, problemlösning och medvetande. Kognitiv 
musikterapi kan enkelt förklaras med att man med hjälp av musik t ex 
försöker mildra eller få bort ett visst beteende hos en patient, såsom 
gränslöshet eller perseveration, alltså ett ihållande upprepande av någonting, 
t ex en mening eller en rörelse. Musik kan ju både förstärka och minska 
positiva och negativa känslor (Gabrielsson, 2008).   

Medan visuella mätinstrument har utarbetats noggrant och ofta används av 
logopeder och sjukgymnaster i kognitiv neurorehabilitering, finns det en 
brist på auditiva mätinstrument för bedömning av uppmärksamhet hos 
personer som drabbats av traumatisk hjärnskada. Det som är ofärdigt eller 
omöjligt att uttrycka i ord kan få finnas i en musikupplevelse på ett sätt som 
inte förminskar eller kanske inte ens kräver medvetenhet (Grönlund, Alm & 
Hammarlund, 1999).  
Tack vare en ökad forskning på området har musikterapi på senare år fått ett 
internationellt erkännande som likvärdig behandling med andra 
paramedicinska insatser, t ex arbetsterapi och sjukgymnastik. Musikterapi är 
numera en vedertagen behandlingsform inom internationell 
hjärnskaderehabilitering och det finns stark evidens för och goda resultat 
från musikterapibehandling Inom neurologisk rehabilitering där musikterapi 
används i behandling, fokuseras framförallt på hjärnskadade patienters 
funktioner som gäller kommunikation, fysik, emotioner och kognition 
(Magee & Wheeler, 2005).  

2.4. MUSIKTERAPIMETODER VID FÖRVÄRVAD 
HJÄRNSKADA 

I detta avsnitt redovisas undersökningar från forskning på musikterapi för 
personer med förvärvade hjärnskador. Studierna delas i detta avsnitt in 
under olika musikterapeutiska metoder.  
En faktabakgrund i anslutning till uppsatsens ämne genomfördes genom en 
inventering av litteratur i ämnet. Faktasökning från tiden före 1990 har inte 
tagits med då de fakta som funnits inte varit relevanta för uppsatsen. 
Sökningen i databaserna Cochrain, PubMed, Sagepub och Mesh/Internet 
resulterade i ett antal forskningsartiklar. Referenslistorna i dessa artiklar har 
i sin tur genererat fler för studien relevanta sökord och angränsande artiklar 
i uppsatsämnet. Sökorden som använts vid de olika databassökningarna var; 
acquired brain injury, aphasia, brain injury, cognitive recovery, coma 
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chronic global aphasia, clinical improvisation, diagnostic tool, group 
therapy, individual therapy, low awareness, mood changes, music, music & 
language, music therapy, prosody, severe brain damage, social interaction, 
songs, speech rehabilitation, stroke, stroke patients, traumatic brain injury. 
I arbetet med att söka fram facklitteratur och uppsatser i ämnet musikterapi 
och med fokus på förvärvad hjärnskada, var mina båda handledare och 
bibliotekarierna på Danderyds sjukhus behjälpliga. Analysmetoden beskrivs 
mer utförligt i kapitlet 4.3, Analysprocessen.  

MUSIKTERAPEUTISK SÅNGTRÄNING:  
I tidskriften Music and Medicin beskrivs betydelsen av musik och 
musikterapi i rehabilitering av personer med afasi. En stroke som resulterar i 
en hjärnskada orsakar ofta en minskad förmåga i att uttrycka sig i tal eller 
använda sitt språk. Musik och musikterapi kan bidra till återhämtning av 
dessa förmågor (tal och språk) och via musikterapi kan en afatisk person 
förutom att få språklig stimulering, även bli emotionellt stöttad i 
behandlingen. Det finns åtskilliga undersökningar som handlar om 
sambandet mellan musik och språk och artikelförfattarna (Hartley et al., 
2010) belyser att musikalisk struktur är relaterat till språkets satslära. Att 
sjunga sånger som en patient känner igen, eller att samspela i musikaliska 
improvisationer kan för en afatiker stimulera återhämtningen av förlorade 
förmågor i språk eller tal. Artikelförfattarna belyser också de känslomässiga 
vinsterna med att sjunga och vikten av det inlevelsefulla i att framföra 
sånger. Syftet med studien är att belysa nuvarande forskning av koppling 
mellan språk och musik i hjärnan och hur musikterapi kan stimulera en 
afatisk person till förbättrad kommunikation och språklig rehabilitering 
(Ibid., pp 235-242).  
Utifrån internationell musikterapeutisk litteratur och evidensbaserad 
forskning beskrivs rehabilitering för patienter som drabbats av traumatiska, 
högersidiga hjärnskador med kommunikationsstörningar i prosodi och 
pragmatik. Prosodi, det vill säga intonation (melodi), tonfall, betoning, 
språkljudens längd, röstvolym samt mimik, spelar en viktig roll för vår 
förmåga att uppfatta andras budskap och bli rätt tolkade av andra. Det är 
med de prosodiska uttryckssignalerna vi förmedlar våra känslor och 
attityder. Pragmatik är outtalade regler för hur vi gör när vi samtalar och 
kommunicerar. Kunskapsöversikten visar att musikterapeutiskt 
sångskapande och sångträning är kraftfulla rehabiliteringsverktyg för 
hjärnskadade patienter med högersidiga skador i prosodi och pragmatik 
(Ullsten, 2010).   
Kim & Tomaino (2008) har gjort beteendevetenskapliga, kliniska studier av 
personer med icke-flytande (expressiv) afasi. Undersökningarna har visat att 
röst-och andningsövningar i musikterapi förbättrade talets prosodi och 
artikulation för patienter med olika kommunikationsstörningar. Sju 
afasipatienter med expressiv afasi, erhöll musikterapeutisk behandling och 
de reagerade mycket individuellt på träningen i behandlingen.  Något som 
överensstämde för alla, var att de behövde en mycket tydlig guidning via 
ögonkontakt och gester av musikterapeuten för att förbättra sitt språk och 
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tal. Utan ögonkontakt skedde inga förbättringar. Ett stort och ömsesidigt 
engagemang från musikterapeutens sida gav inte bara ett förbättrat tal utan 
patienterna blev piggare, mer medvetna om sin situation och även sina 
känslor. De blev också motiverade att ta sociala kontakter och de erhöll 
också ett mer levande kroppsspråk än tidigare (Kim & Tomaino, 2008).  

MUSIKTERAPEUTISKT SÅNGSKAPANDE (songwriting):  
I en studie av Baker et al. (2005) har forskarna utifrån ett genusperspektiv, 
studerat skillnader i texter/dikter som traumatiskt hjärnskadade personer 
skrivit till sina egna komponerade sånger. 11 kvinnor och 21 män skrev 
totalt 82 sånger med texter. Texterna har forskarna kategoriserat i åtta 
huvudkategorier och sedan delat in dessa i 24 underkategorier. Sångtexterna 
från både huvud- och underkategorier har sedan jämförts utifrån ett 
genusperspektiv. Resultaten visade att sånger skrivna av båda könen hade 
två tydlig fokus; det ena var fokus på att sända eller ge budskap till personer 
i omgivningen och det andra handlade om självreflektioner och sin nya 
situation efter hjärnskadan. Emellertid tenderade de hjärnskadade männen 
att fokusera på oro och sina bekymmer inför framtiden och de skrev ner 
dessa funderingar i sina sångtexter. Forskarna jämförde detta med de 
kvinnliga deltagarnas lyrik där det framkom att de hjärnskadade kvinnornas 
reflektioner och funderingar fokuserade på deras relationer med andra 
(Baker et al. 2005; Ullsten 2010). 

SÅNG, INTONATION, PROSODI, ANDNING, RYTM, IMPROVISATION, 
(SIPARI): 
Jungblut et al. (2009) som bland annat är diplomerad musikterapeut, har 
tillsammans med kollegor framlagt en undersökning av återhämtning från 
afasi efter förvärvad hjärnskada. Undersökningen belyser en metod som är 
en musikbaserad behandlingsmetod för träning av språk och tal; SIPARI. 
Musik används som en resurs både i stöttande och i språk/talträning för 
afatiker.  Behandlingen hade utvecklats speciellt för att stimulera språklig 
rehabilitering och förbättra patienter som drabbats av global, övergripande 
afasi. En 57-årig man drabbades år 2000 av en hjärnblödning som bland 
annat resulterade i global afasi. Han kunde varken förstå, tala eller läsa. 
Mannen fick kontinuerlig behandling av logoped och talpedagog men 
uppvisade inga signifikanta förbättringar. Tre år efter hjärnblödningen, 
påbörjades istället behandlingsmetoden, SIPARI, där musik användes som 
en hjälpande resurs. Effekterna av och resultaten från behandlingen, som 
gällde förbättring av språklig kapacitet, prövades av oberoende och erfarna 
forskare via Aacheners Afasitest. Mannens behandling påbörjades 2004 och 
tester utfördes efter 20 månader samt i de uppföljande studierna 2005 och 
2008. Efter den första behandlingsperioden på 20 månader uppvisade 
patienten kliniskt signifikanta förbättringar gällande spontant tal, repetering, 
namngivande av föremål, liksom i ”tokentester”, ett mätinstrument för att 
bedöma svårighetsgraden av afasi. Den första uppföljningen 2005, liksom 
den 2008 visade på en än mer signifikant, klinisk förbättring i tal och 
uttryckssätt för mannen. Tack vare den musikaliskt stöttande behandlingen 
kan mannen idag samtala i vardagen och även medverka verbalt i socialt 
umgänge. Eftersom mannen fick bättre självförtroende och kunde känna 



 17 

glädje över att kunna använda sitt tal, så har både hans egen livskvalitet 
förbättrats, liksom hans familjs och vänners (Jungblut et al. 2009).  

MELODISK INTONATIONSTERAPI (MIT): 
MIT är i första hand en logopedisk metod med musikaliska inslag. Metoden 
baseras på melodi, rytm och talets betoningar; vokaler förlängs och rytm 
och betoning överdrivs. Patienten får sjunga fraser med vardagligt innehåll 
samtidigt som han eller hon markerar rytmen med handen och varje stavelse 
får ett slag. Musikterapeuten sjunger före och patienten repeterar. Detta 
upprepas fram till det att patienten uttrycker frasen enbart verbalt och utan 
sång (Baker & Tamplin, 2006).   
Det finns två undersökningar som belyser MITs positiva inverkan på en 
skadad hjärnas möjligheter att omorganisera sig (Schlaug, et al. 2008; 
2009). Forskningen gällde patienter med kronisk icke-flytande (expressiv) 
afasi och kommunikationsstörningar. I den första undersökningen från 2008, 
erhöll två patienter med afasi efter stroke, intensiva individuella 
behandlingar. En (A) fick MIT av en musikterapeut medan den andre (B) 
erhöll vanlig språkträning av logoped. Strukturen på de båda terapierna var 
likartad förutom att i MIT användes rytmmarkering och sång. Patienterna 
tränade fem dagar i veckan, 1,5 timme varje session och totalt blev det 75 
dagliga behandlingstillfällen. Vid testtillfällen visade det sig att patient A 
förbättrat sin kommunikation i mycket högre grad än patient B. När patient 
B mot slutet av undersökningen också fick några behandlingar med MIT 
uppvisade även patient B en förbättring i kommunikationen. Även om 
undersökningsmaterialet är något tunt med endast två patienter så hävdar 
Schlaug, et al (2008) att MIT är en mycket fungerande metod för 
kommunikationsträning.  
I den andra undersökningen av Schlaug et al (2009), gällde det sex patienter 
med afasi i vänster hjärnhalva. Forskarna upptäckte bevis för att hjärnan är 
plastisk och att musik är gynnsamt för neuroplacticitet och att det finns två 
vägar för hjärnans återhämtande. Hos patienter med relativt små hjärnskador 
kan både det skadade området i vänster hjärnhalva samt den friska högra 
hjärnhalvan aktiveras. Men för de patienter som har svårare skador i vänster 
hjärnhalva, där språkfunktionerna finns, aktiveras endast höger hjärnhalvans 
språkområden. Forskarna ville undersöka vad som händer i de olika 
hjärnhalvorna och varför MIT har så god behandlingseffekt. Detta 
undersöktes med hjälp av avancerad hjärnavbildningsteknik. Det visade sig 
att MIT har stor påverkan på både den högra och den vänstra hjärnhalvan 
genom att patienten använder både rytm och sång. De sex afatiska 
patienterna erhöll 75-80 dagliga musiksessioner. Forskarna fann att om MIT 
används intensivt under lång tid, ger MIT större effekt på talet hos afatiska 
patienter, än vad vanlig språkträning gör. På bilderna från hjärnröntgen såg 
forskarna att hjärnan hade organiserat om sina funktioner. De sex 
patienterna talade nu inte längre med hjälp av vänster hjärnhalva utan med 
den högra. Alla försökspatienter hade förbättrat sitt tal signifikant i och med 
att det flödade mer än tidigare och detta hade forskarna kunnat utläsa via 
olika mätinstrument (Schlaug, et al 2009). 
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MODIFIERAD, MELODISK INTONATIONSTERAPI (MMIT):  
MMIT är en musikterapeutisk variant av den logopediska metoden metod 
(MIT) (se ovan) för rehabilitering av afasipatienter. MMIT har via MIT 
förenklats i sin struktur samt utökats med fler sånginslag; verbala 
vardagsfraser får av musikterapeuten en egen kort melodi som upprepas tills 
patienten kan säga fraserna utan hjälp av ackompanjemang eller av 
musikterapeutens sång. Sångfraserna bör likna talets satsmelodi och ingen 
kroppslig rytmmarkering förekommer. Musikterapeuten arbetar med 
patienten 30 minuter åt gången, så ofta som möjligt och patienten får även 
hemläxor, vilka tillsammans med repetitioner är en viktig del av 
behandlingen. Målet är att patienten ska lära sig minst tre nya fraser eller 
ord per vecka. Musikterapeuten anpassar träningen efter patientens gensvar; 
alltså om han eller hon i första hand svarar bäst på rytmiska eller melodiösa 
fraser (Baker & Tamplin, 2006).   

RYTMISK HÖRSELSTIMULERING (RH): 
Sångträning i kombination med rytmiska övningar är en effektiv metod i 
rehabilitering av hjärnskadade patienter med afasi. Sex inneliggande 
patienter med traumatisk hjärnskada och olika afatiska problem erhöll 
sångterapi i grupp. Två patienter i kontrollgruppen erhöll ingen sångträning 
alls. Forskaren undersökte på vilket sätt sångträning kunde ge effekt på 
talröstens grundtonsfrekvens, vilket är det som avgör hur talrösten låter. 
Hög frekvens = pipigt ljud och låg frekvens = dovt ljud. Vid en hjärnskada 
kan talrösten drabbas av dessa ytterligheter. De sex försökspersonerna fick 
sångträning tre gånger i veckan, 30 minuter per gång, under tre veckors tid. 
Frekvenserna ökade hos patienternas röster för att hamna i ett mer normalt 
läge. Resultatet visade att 67 % av patienterna förbättrade sitt tal och sin 
röstproduktion. De två personerna i kontrollgruppen visade ingen förbättring 
alls i talet (Cohen, 1992). 
Effekterna av musikterapi kombinerat med omvårdnad har jämförts med 
effekterna av enbart omvårdnad samt effekterna av omvårdnad kombinerat 
med andra paramedicinska behandlingar. Patientgruppen var sammanlagt 
184 personer från 16 år och uppåt som drabbats av förvärvad hjärnskada. De 
indelades i tre grupper och patienterna i musikgruppen blev alla behandlade 
av en utbildad musikterapeut. De hjärnskadade personerna i undersökningen 
deltog i behandlingsprogram på olika sjukhus eller 
öppenvårdsmottagningar. Resultaten visar att rytmisk hörselstimulering 
(RH) signifikant förbättrade gångförmåga hos de hjärnskadade patienterna i 
undersökningsgruppen, till skillnad mot de båda kontrollgrupperna. 
Förbättringarna inkluderade bland annat gånghastighet, steglängd samt 
symmetri i gående. Sammanfattningsvis visar forskningen på att rytmisk 
hörselstimulering (RH) tydligt kan förbättra gångförmågan hos 
strokepatienter (Bradt et al., 2010). 
Magee (2007) beskriver utvärdering av evidens från musikterapeutisk 
behandling av personer med förvärvade hjärnskador i sänkt 
medvetandetillstånd. Sänkt medvetandetillstånd inkluderar vegetativt 
tillstånd och minimalt medvetandetillstånd. Evidens och erfarenhet från 
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röntgen och hälsovård visar att hörselstimulering kan hjälpa fram slumrande 
funktioner och framkalla reaktioner hos dessa patienter. Reflexer och 
gensvar från limbiska systemet, den så kallade reptilhjärnan, har observerats 
hos personer i vegetativt tillstånd och reflexerna har då visat sig som 
känslouttryck; skratt, gråt eller leenden. Utvärderingen belyser också att när 
patienter i vegetativt tillstånd reagerar reflexmässigt från det limbiska 
systemet på yttre stimuli, till exempel musikterapi, kan detta av misstag 
tolkas som evidens för vakenhet. Slutsatsen från undersökningen är dock att 
musikterapi rekommenderas som hjälpmedel i rehabilitering av personer i 
lågt medvetandetillstånd och med kvarvarande hörselfunktioner. Emellertid 
bör professionella behandlare ta hänsyn till reflexmässiga beteenden från 
limbiska systemet och undvika att lägga allt för stor vikt vid ett sådant 
beteende, vilket annars kan leda till feltolkningar (Magee, 2007).  

I en studie av Cohen & Masse (1993) undersöktes effekterna av rytm för sig 
och sång för sig samt om dessa insatser kunde ha någon effekt på 
talförmågan och talhastigheten hos en grupp hjärnskadade patienter. 32 
personer deltog och delades in i tre grupper; en rytmgrupp, en sånggrupp 
och en kontrollgrupp. De båda behandlingsgrupperna träffades två gånger i 
veckan i 30 minuter under nio veckors tid. Tillsammans med 
musikterapeuten markerade rytmgruppen terapeutens trumrytmer. Samtidigt 
tränade de olika talrytmer och ordformationer. Personerna i sånggruppen i 
sin tur, fick sjunga sånger de tidigare varit bekanta med och 
musikterapeuten ackompanjerade på en keyboard. De musikaliska 
övningarna gav effekt på talförmågan samt förmågan hos de hjärnskadade 
att göra sig förstådda. De största framstegen i talförmåga gjordes av 
personerna i sånggruppen. Kontrollgruppen visade inga förbättringar under 
denna period, snarare en försämring på grund av utebliven träning. Från 
undersökningen framgick också att det för resultaten inte hade någon 
betydelse om patienterna hade musikalisk erfarenhet sedan tidigare. Sång- 
och rytmträning är en lämplig behandling även för musikaliskt otränade 
patienter med kommunikationsstörningar (Cohen & Masse, 1993). 

MUSIKLYSSNING: 
I en finländsk studie deltog 60 personer som drabbats av stroke och 
patienterna delades in i tre grupper. Syftet var att belysa hur musiklyssning i 
tidigt skede efter insjuknande kan påverka patienters återhämtning. En 
grupp lyssnade en timme dagligen i två månader till inspelad musik utvald 
av en musikterapeut och en grupp lyssnade till talböcker. Kontrollgruppen 
erhöll daglig omvårdnad. Alla patienter fick inledningsvis göra en 
neuropsykologisk utredning. Där ingick ett brett spektra av kognitiva tester 
samt frågor om livskvalitet och humör. Testerna upprepades efter tre och 
sex månader. Resultaten visade en stor förbättring av verbalt minne samt 
uppmärksamhet i musikgruppen, till skillnad mot talboks- och 
kontrollgruppen. Musikgruppens deltagare upplevde sig också mindre 
deprimerade och förvirrade än kontrollgruppen. Forskningen visar att 
musiklyssning i tidigt skede efter en stroke kan förstärka återhämtningen av 
nedsatta kognitiva förmågor och även förebygga nedstämdhet (Särkämö et 
al., 2008).  
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NEUROLOGISK MUSIKTERAPI (NMT):  
de l’Etoile (2010) belyser evidensbaserade undersökningar, forskning samt 
beskrivningar av framgångsrikt, kliniskt musikterapeutiskt arbete inom 
neurologisk behandling och rehabilitering (NMT, Neurologic Music 
Therapy). Intentionen är att visa på fungerande metoder och tydliga resultat 
inom musikterapi och neurologi. Fokus i deras undersökning ligger på tre 
olika musikterapeutiska metoder som använts för hjärnskadade patienter. 
Metoderna har varit rytmisk hörselstimulering under gångträning, 
intonerande sångövningar för att förbättra talet, samt neglektträning, (synen 
har försvunnit t ex på halva tangentbordet) via samspel på instrument. 
Artikeln belyser hur dessa musikterapeutiska metoder har visat sig 
synnerligen användbara inom neurologisk rehabilitering (de l’Etoile (2010).  
Wheeler et al., (2003), har jämfört förändringar i psykiska tillstånd och 
beteenden med antalet behandlingstillfällen i musikterapi, individuella eller 
i grupp. Tio personer som drabbats av stroke eller traumatiska hjärnskador 
och hade en viss grad av depression, erhöll i sin rehabilitering ett varierande 
antal musikterapeutiska behandlingar parallellt med ordinär omvårdnad. 
Några av deltagarna erhöll enbart musikterapi i grupp medan andra fick 
både grupp- och individuell musikterapi. Inför undersökningen gjorde 
deltagarna en självskattning av sitt psykiska tillstånd. Detta gjordes också 
som efterkontroll. Även deras familjer samt musikterapeuterna gjorde 
initialt och efter behandlingstiden en uppskattning av patientens psykiska 
tillstånd och sociala samspel. Antalet musikterapisessioner inverkade på 
flera mätbara beteenden. Gruppsessionerna påverkade socialt samspel. De 
individuella sessionerna hade dock marginell inverkan på det sociala 
samspelet. Antalet gruppsessioner jämfördes också med hur 
familjemedlemmarna värderade patientens eventuella förbättring i social 
kompetens. Wheeler et al., (2003) drar slutsatsen att det i denna studie blev 
svårt att se samband mellan förändringar i tillstånd och beteenden och 
antalet musikterapeutiska behandlingstillfällen, vilket kan ifrågasätta 
musikterapins behandlingseffekter.  

AKTIV, IMPROVISERAD, s.k. EXPRESSIV MUSIKTERAPEUTISK 
BEHANDLING: 
I en forskningsrapport från Italien, beskrivs studier av patienter med 
förvärvade grava hjärnskador under uppvakningsfasen ur koma. Patienterna 
erhöll aktiv, improviserad (s.k. expressiv) musikterapeutisk behandling i ett 
tidigt rehabiliteringsskede. Forskarna studerade gravt hjärnskadade patienter 
som legat djupt i koma från 37 till 52 dagar. Forskarna belyser ett 
genomsnittligt intervall som gäller förbättring från det att patienterna föll i 
koma fram till inledningen av rehabiliteringen. Deras preliminära resultat 
visar en tydlig förbättring i kontakt och samarbete med de hjärnskadade 
patienterna samt en minskning av oönskat beteende, såsom latens och/eller 
överdrivna affekter och sinnesrörelser (Formisana, et al., 2003).  
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MATLAS, BEDÖMNINGSVERKTYG FÖR MUSIKTERAPEUTISKA 
METODER: 
MATLAS (Music Therapy Assessment Tool for Low Awareness States) är 
enligt ett relativt nytt musikterapeutiskt bedömningsverktyg inom 
neurorehabilitering av personer som befinner sig i lågt medvetandetillstånd. 
I undersökningen redovisas och diskuteras musikterapeutiska normer för 
metoder i praktiken: a) hur lång tid som krävs för MATLAS-bedömningar 
av hjärnskadade patienter i tillstånd av lågt medvetande, b) skillnader i 
MATLAS´ förlopp mellan patienter i vegetativt tillstånd samt patienter i 
minimalt medvetandetillstånd, samt c) rekommendationer från 
musikterapeuter relaterade till utvärdering av resultat efter bedömningar. 
Undersökningsresultaten från MATLAS kan vara till nytta för de 
administratörer inom hälso- och sjukvård som ska inrätta och etablera 
kontroll av normer för musikterapi inom neurologi och rehabilitering, samt 
för behandlare som deltar i tvärvetenskapliga undersökningar och/eller 
jämförande studier (Daveson, 2010).  

2.5. MUSIKTERAPEUTISKA UPPLEVELSER I 
FALLBESKRIVNINGAR 

I Australien Journal of Music Therapy beskrivs musikterapeutisk 
behandling med fyra vuxna patienter med förvärvade hjärnskador. 
Patienternas erfarande av terapeutens improviserade sångsessioner visar sig 
i förändringar i deras andning, ögonrörelser och ögonkontakt. Att 
patienternas andningstempo synkroniseras till musikens tempo och att deras 
ögonkontakt förändras, tolkas som tecken på att patienterna har en viss 
medvetenhet samt att de får en upplevelse av musiken/sången och även 
musikterapeutens närvaro. Detta belyses som positiva förändringar hos 
patienterna. När patienterna upplever musikterapeutens improviserade sång 
visar sig också förändringar mellan kroppslig spänning och avslappning 
vilket ses som att patienterna både lyssnar och uppfattar musiken (Tamplin, 
2000). 
Gilbertson & Aldridge (2008) ger en fallbeskrivning av en 14-årig pojke, 
som drabbats av en svår hjärnskada efter en trafikolycka. Efter 16 veckor på 
sjukhus är pojken Bert fortfarande i stort sett vegetativ (vakenhetssänkt). 
Musikterapin består av fyra längre episoder. Under den första episoden 
uppfattar terapeuten en liten synkronisering mellan Berts fotrörelser upp 
mot vindspelet vid sängens fotända, tillsammans med musiken som 
terapeuten spelar på pianot. Detta förändrar synsättet på Berts tidigare 
fotrörelser som antogs vara utan mening. Under den andra episoden 
framkommer en form av musikalisk kommunikation, där Bert verkar 
uppleva ett samspel med ”fråga-svar” via sitt vindspel och musikterapeutens 
pianospel. I den tredje erfar musikterapeuten med säkerhet att Bert känner 
igen mönstret i deras interaktion. Och slutligen i episod fyra upplever Bert 
att han kan ta egna initiativ i samspelet. De tre första episoderna belyser hur 
den hjärnskadade pojken Bert upptäcker att han kan låta sig ledas, ta emot 
direktiv och ifrågasätta. Han får även uppleva att han själv kan göra ljud. 
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Den fjärde episoden visar på en harmonisk och komplex klang och att Bert 
då upplever att han kan ta initiativ samt även ledningen. Författarna belyser 
hur den musikterapeutiska behandlingen får pojkens tillvaro att ljusna. Bert 
hade efter olyckan hamnat i en katastrofal, kognitiv och psykologisk 
isolering, men han påbörjar en återhämtningsprocess via musikterapin. I den 
processen upplever musikterapeuten hur Bert börjar kommunicera och 
genom sina musikupplevelser medverka i musikterapin. Terapeuten märker 
också att Bert genom sin kommunikation och medverkan upplever en 
delaktighet under musiksessionerna. Bert får via sina upplevelser i 
musikterapin möjlighet att åter komma tillbaka till livet för att vara delaktig 
i det och han är inte längre helt maktlös och utelämnad åt att inte kunna röra 
sig eller kommunicera (Gilbertson & Aldridge, 2008).   
Två syskon, sju och tio år gamla drabbades av traumatiska hjärnskador efter 
en motorcykelolycka. Barnen, som båda låg i koma, fick lyssna till 
improviserad sång av en musikterapeut och denne speglade barnens mycket 
små rörelser via sin sång. Musikterapeuten upplevde att när barnen fick 
uppleva sången så började de visa tecken på att vilja öppna ögonen och även 
göra försök till att prata. I studien ses detta som indikationer på att barnens 
upplevelser i musikterapin hjälpte dem till framsteg när det gällde 
orientering i tillvaron samt medvetenhet och vakenhet (Kennelly& Edwards, 
1997).    

Gilbertson & Aldridge (2008) beskriver en nio-årig pojke, Neil, som blivit 
påkörd av en buss och drabbats av en grav, traumatisk hjärnskada. Det går 
inte att utvärdera vilka förmågor Neil har kvar efter olyckan, eftersom han 
gråter intensivt hela tiden, men han kan följa andra människors rörelser med 
blicken och han verkar se objekt som rör sig. Sjukhuspersonalen beskriver 
hur Neil hela sin vakna tid gråter och skriker högt och verkar vara helt utom 
sig av förtvivlan. När musikterapisessionerna börjar, använder sig 
terapeuten av ett speglande, via sång och pianospel. Han skriver också ner 
med notbild hur Neil använder sin röst, både när han gråter och när han så 
småningom sjunger. Under den femte sessionen börjar Neil visa upp 
mönster som musikterapeuten uppfattar som gensvar, små yttranden och 
enkla musikaliska uttryck. Genom dessa visar också Neil hur han själv 
upplever sorg och oro, men ändå får uttryck för det genom musiken. 
Musikterapeuten lämnar ett stort utrymme med pauser för att Neil ska få 
möjlighet att upptäcka att han själv kan styra och leda deras improviserade 
sång tillsammans. Under den sjätte sessionen märker musikterapeuten i sin 
tur, att Neil med sin egen röst börjar härma terapeutens valda toner i sången. 
Neil härmar, även om han gör det med ett klagande uttryck. Nästa gång de 
träffas vilket är session sju, så sjunger terapeuten en hälsningsfras med Neils 
namn. Gången efter denna uppfattar musikterapeuten att Neil själv sjunger 
en hälsningsfras till honom: - Hello Simon! Terapeuten konstaterar också att 
deras kommunikation har utökats. Neil och musikterapeuten fortsätter med 
att i sångerna byta ut varandras namn och enstaka ord på ett lekfullt sätt, så 
att det blir skojiga ”fel”. Detta verkar Neil uppleva som roligt i musikterapin 
och musikterapeuten registrerar att Neil upplever en glädje över att de båda 
tillsammans går utanför ramarna i interaktionen för vem som egentligen 
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heter vad. Neil verkar också uppleva att han får kontakt med de av sina 
känslor som inte bara handlar om sorg. Musikterapeuten erfar efter ett tag 
att Neil till slut har börjat delta i ett sammanhang där han använder sin röst 
och sina egna ord. Hans röst har blivit klarare och låter nu mer adekvat för 
hans ålder. Neil upplever, liksom musikterapeuten, att Neil får tag på sin 
humor och lekfullhet via mönstret i hans och musikterapeutens sociala 
samspel. Pojken kan numera medverka, kommunicera samt uttrycka sig 
musikaliskt på ett personligt plan (Gilbertson & Aldridge, 2008). 
Musikterapeuterna Baker, Kennelly & Tamplin (2005) har sedan 1993 
använt sig av aktivt sångskapande eller s.k. songwriting i rehabiliterande 
syfte, för barn, tonåringar samt vuxna som drabbats av förvärvade 
hjärnskador. Författarna/forskarna, beskriver en 19-årig ung man Sam, som 
under sin sjukhusvistelse blivit remitterad till musikterapeutisk behandling. 
Han hade drabbats av en grav, traumatisk hjärnskada i en tågolycka. Det 
framgick inte om det handlade om en ren olycka eller om ett 
självmordsförsök från Sams sida. På grund av hjärnskadan hade Sam stora 
fysiska begränsningar och han hade brutit båda benen i tågolyckan. 
Dessutom hade han en besvärande muskeltonus/stelhet och kramper, som 
förorsakade honom svår smärta i sjukgymnastiken. Förutom hans fysiska 
funktionsnedsättningar och besvär, hade Sam stora kognitiva nedsättningar 
samt problem med impulsstyrt och gränslöst sätt att förhålla sig till 
omgivningen. Hans tal var mycket svårt att förstå och allt detta 
sammantaget påverkade hans förmåga och möjlighet att delta i sin 
rehabilitering. Sam var en argsint, ung man och hade väldigt liten insikt i 
sina svårigheter och rehabiliteringsbehov. Hans behandlingstillfällen, dock 
icke musikterapin, blev ofta inställda eller slutade innan de ens börjat, vilket 
berodde på att Sam inte ville samarbeta eller för att han var så argsint. Syftet 
med den musikterapeutiska behandlingen var att stimulera kommunikation 
och förbättra Sams negativa känslor för omgivningen och rehabiliteringen. 
Efter ett tag började Sam lita på musikterapeuten och de fick en öppenhet i 
kommunikationen, vilket gjorde att Sam började prata om sina känslor. 
Dessa samtal var sprungna ur den musik som Sam och musikterapeuten 
skapade och Sam tyckte mycket om detta uttryckssätt. Han hade ett starkt 
känslomässigt band till musik och var därför positiv till musikterapeutens 
olika förslag. Sam var mycket förtjust i heavy metal och det var den sortens 
musik han ville använda i sina sånger. När Sam och musikterapeuten 
arbetade med inledande idéer, var hans texter fulla av intensiva och arga 
känslor, framförallt i förhållande till tågolyckan. Hans texter flöt fram 
snabbt och förblev oftast oförändrade i den slutgiltiga versionen. En av hans 
sånger har titeln A Filthy Song: 

Refräng: I feel like shit, I hate it here. I miss my friends, wish they were near. 
I feel so bad, I want to walk again like I used to do. I love my dad because he 
believes in me. 

Vers 1: I hate this place it bores me to tears. And I feel like nothing in this 
universe. I hate this place I’m sick of it. Want to escape from this hell hole 
that I’m in. I want to go home… 
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Utifrån Sams intensivt negativa känslor samt hans intresse för heavy metal 
music föreslog musikterapeuten olika stilar av ackompanjemang. Sam valde 
sedan ut mollackord för att inleda både refräng och vers med. Texten i 
refrängen visade på ledsenhet och apati och detta presenterades också 
genom melodin som Sam valde. Denna första sång som Sam skrev i 
musikterapibehandlingen (A Filthy Song) beskrev tydligt hans många 
blandade känslor, såsom saknad, sorg, ilska, kärlek och känslan av att vara 
uttråkad. Han berättar också i texten om olyckan, skadorna samt sin 
erfarenhet av att vistas på sjukhus (Baker & Wigram, 2005).  

2.6. MUSIK OCH UPPLEVELSER 

Inför ett forskningsprojekt om starka musikupplevelser samlades berättelser 
in från ca 1000 personer. Ingen av personerna i undersökningen hade 
drabbats av hjärnskada men beskrivningarna är relevanta i denna uppsats, 
eftersom de belyser hur människor i allmänhet uppfattar och kan känna sig 
av musik. Projektet visar på hur musikupplevelser kan uttryckas, i detta fall 
verbalt av de intervjuade. Det framgår också att det kan betyda mycket för 
självkänslan att få känna igen sina egna känslor och tankar i musiken; 
framförallt under faser i livet som är fyllda av kriser eller osäkerhet. I 
avsnittet ”Musik som terapi” belyses att en av grundvalarna för musikterapi 
i dess olika utformningar, är att musik ofta kan nå fram i situationer där inga 
andra kontaktvägar fungerar (Gabrielsson, 2008).  

För en person med grav hjärnskada kan betydelsen av musik och 
musikupplevelser belysa en patients behov och samtidigt höja livskvalitet. I 
psykodynamiskt inriktad musikterapi för människor som drabbats av grava 
hjärnskador kan en musikterapeut använda musik för att bland annat 
stimulera vakenhet, känslan av medveten närvaro, minnet och minnen, 
uttrycksförmåga, inlärning eller insikt. Musik utgör ett 
kommunikationsmedel som kan komplettera och kombineras med t ex 
logopedisk behandling. Den inverkan musik kan ha på patienter, blir som en 
nyckel till andra rehabiliteringsinsatser (Hammarlund, 1994). 
Det händer saker hela tiden i våra kroppar som kommer ur spänning – 
avspänning, eller obehag – njutning. Under påverkan av musik i en 
musikterapeutisk situation kan den affekt som visar sig eventuellt upplevas 
som ett känslotillstånd på en medveten nivå, eller till och med stanna upp på 
en omedveten nivå (Grönlund, Alm & Hammarlund, 1999). 

Musik som kommunikation i terapi kan hjälpa patienter i alla åldrar att på 
ett meningsfullt sätt få utforska sina känslor. Några av de dagliga 
utmaningar och frågor som en musikterapeut konfronteras med är hur 
terapeuten ska förstå patienters uttryck och hur dessa uttryck kan tolkas. 
Terapeuten bär också med sig en mängd tidigare erfarenheter eller en 
förförståelse, både personliga och musikaliska. Dessa erfarenheter hjälper 
honom eller henne att avläsa, tolka och förstå patienters uttryck (Bunt & 
Pavlicevic 2004).   
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3. VETENSKAPSFILOSOFISKT 
PERSPEKTIV 

I detta kapitel presenteras uppsatsens filosofiska ram, hermeneutik. Kapitlet 
belyser för uppsatsen relevanta hermeneutiska tankegångar såsom 
förförståelse, förståelse och horisontsammansmältning. 

3.1. HERMENEUTIK 

Alltsedan antikens dagar, ca 400 f Kr, har konsten att tolka utvecklats. 
Denna tolkningskonst – som kan liknas vid ett hantverk, ars interpret andi 
(NE, 1995) – har efterhand kommit att benämnas hermeneutik. Själva ordet 
hermeneutik härstammar från grekiska språket och betyder tolkningskonst 
eller läran om tolkning. Det kommer av hermeneu’o vilket betyder tolka, 
förklara, utlägga eller uttyda (NE, 1995). Idag betraktas hermeneutik både 
som en filosofisk tanketradition och som en kvalitativ forskningsansats där 
forskaren använder sig av tolkning som redskap för sina analyser (Kvale, 
2009).  
Hermeneutik av idag kan främst härledas ur den tyska tradition som tar sin 
början i tidigt 1800-tal. Ända från 1800-talets början har hermeneutiskt 
inriktade filosofer avlöst varandra. Dagens hermeneutiska tradition betraktas 
därför som kulturellt nedärvd. Allteftersom har betydelsen och innebörden 
av ordet hermeneutik också förändrats; innehållet har rört sig från konkret 
tolkningsteori och metodlära, till filosofiska resonemang kring människan 
som ett tolkande väsen. Till och med varje tanke som berör förståelse och 
tolkning inrymmer egentligen hermeneutiskt tänkande och varje metod för 
textanalys kan faktiskt också betraktas som hermeneutisk, även om den som 
analyserar, inte alltid är medveten om detta, vilket kan belysa att 
människovetenskap är hermeneutisk vetenskap (Kjørup, 2009). 

Enligt Gadamer (1997) har vi människor med hermeneutikens hjälp fått 
möjlighet att lära känna vår historia. Vi har blivit alltmer vidsynta genom att 
tolka, förstå och samtidigt öppna upp för vår historiska horisont. Alvesson 
& Sköldberg (2008) i sin tur, menar att hermeneutik på detta sätt alltmer 
kommit att inrymma frågor kring intuition och empati. De menar att en 
person som med fantasins hjälp tänker eller känner sig in i en annan 
människas situation och kan förstå innebörden i hans eller hennes 
handlingar på bättre sätt. Genom att intuition och empati kompletteras med 
uttolkarens egna och kanske annorlunda kunskaper blir det då också möjligt 
för uttolkaren att förstå aktören bättre än vad han eller hon själv har gjort. 
”Endast en ’inkännande’ intuition kan till fullo tillägna sig en annan 
människas mentala universum” (Alvesson et al., 2008, s 195).  

Hermeneutiken är dubbelt betydelsefull för intervjuforskaren. 
Forskningsintervjun innefattar både skapande och tolkning av en text. 
Intervjuaren kan på sätt och vis förhandla med intervjupersonerna om sin 
tolkning och bidrar på så sätt till texterna. Intervjun utvecklas mer eller 
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mindre spontant och den hör ihop med en mellanmänsklig situation (Kvale, 
2009).  
När det gäller vetenskapliga studier som syftar till att utforska människors 
upplevelser och erfarenheter, kan en tolkande ansats vara till hjälp för att 
förstå på vilket sätt människor uppfattar något i en viss situation. Kvale 
(2009) talar om det specifika, där det inte är allmänna åsikter som 
eftersträvas, utan beskrivningar av speciella handlingar och situationer ur 
den intervjuades värld.  
Forskningsintervjun är ett samtal om världen vi lever i. Samtal om 
livsvärlden omvandlas sedan till text, en text som sedan tolkas. Detta samtal 
om livsvärlden, alltså intervjuerna, har inspirerat mig till att använda ett 
hermeneutiskt perspektiv i denna uppsats. Detta för att hermeneutiken först 
belyser dialogen i intervjun. Dialogen skapar ju de intervjutexter som ska 
tolkas. Sedan klarläggs hela den processen genom en hermeneutisk tolkning. 
Intervjutexten tolkas alltså samtidigt som dess innehåll framträder och 
hermeneutik gäller för både skapande och tolkande (Kvale, 2009).  
Ett huvudtema inom hermeneutik är att: ”meningen hos en del endast kan 
förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg, 
2008, s 193). Detta kallas den hermeneutiska cirkeln. Genom ett växelspel 
mellan del och helhet kan vi få förståelse på ett mer insiktsfullt och djupare 
plan. Cirkeln innebär att del relateras till helhet, vilken i sin tur ses på ett 
nytt sätt varvid förförståelsen samt förståelsen av delen förändras, som igen 
relateras till helheten o.s.v. (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

3.2. FÖRFÖRSTÅELSE, FÖRSTÅELSE OCH TOLKNING 

Förförståelse betraktas av som en viktig del i förståelseprocesser då den 
hjälper oss att förstå att det finns olika sätt att finnas till på. Han säger att det 
är viktigt att på förhand ha förstått det som ska tolkas för att sen kunna tolka 
och han använder sig också av ordet avtäckningssätt, när han talar om 
förståelse (Heidegger, (1993).   

Förståelse erbjuder insikt på ett djupare plan och ordet insikt kan också vara 
synonym för förståelse. Insikt blir då samma sak som att plötsligt inse något 
på djupet. Förförståelse är en förutsättning för att vi över huvud taget ska 
kunna förstå någonting och bygger på tidigare erfarenheter eller upplevelser. 
Förklaring ligger relativt nära förståelse. För att förstå måste vi förklara och 
för att kunna förklara måste vi förstå. Om vi plötsligt inte kan följa med i en 
historia, behövs en förklaring för att kunna återgå till förloppet. Slutligen, 
tolkning är det jag gör när jag presenterar min förståelse inför andra och 
även för mig själv (Ödman, 2004). 
Gadamer (1997) använder begreppet förförståelse för företeelsen att varje 
förståelse har sin utgångspunkt i en tidigare förståelse. Han säger också att: 
att förstå, innebär att ta in en texts sanning i sig (Gadamer, 1997).   

När en terapeut genom sin förförståelse söker förstå vad en klient upplever, 
kan denne enligt Ricoeur (1993) behöva söka efter dolda eller 
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underliggande innebörder. Det är genom att avtäcka dessa innebörder som 
en terapeut kan erhålla förståelse för vad det är en klient egentligen 
upplever, säger han. I sin bok ”Från text till handling” diskuterar han 
förklaring (naturvetenskapen) kontra förståelse (humaniora) och han 
kommer fram till att en motsättning mellan dessa två vetenskapliga fält är 
onödig. De utesluter inte varandra utan följer på varandra i en 
tolkningsprocess. Vi bör försöka förklara den information vi får och även 
leta efter dolda innebörder om vi vill förstå något nytt och därför hör både 
förklaring och förståelse ihop i det som benämns tolkning (Ricoeur, 1993).  

En hermeneutisk tolkning handlar inte bara om förståelse av språkliga 
texter. Den kan visserligen användas för att förstå texter men också för att 
förstå människors olika uttryck eller upplevelser. Den hermeneutiska 
tolkningen hjälper forskaren att förstå och tolka innebörder samt tolka vad 
som händer i uttryck och upplevelser (Ricoeur, 1993). I forskningsarbetet 
har jag inspirerats av detta och använt mig av just tolkande, förståelse samt 
förförståelse i arbetet med de utskrivna texterna.  

3.3. HORISONTSAMMANSMÄLTNING 

Ett annat begrepp som används inom den hermeneutiska teoribildningen är 
horisontsammansmältning. För att få de rätta proportionerna på förståelse, 
måste vi öppna oss inför vår historiska horisont. Vi människor lever i nuet 
men vi har även en historia bakom oss, samt förhoppningsvis en historia 
framför oss, en framtid. Dessa tre kan tillsammans förenas eller smälta 
samman till vår horisont.  För att förstå bör vi låta det förgångna inordnas i 
nuet och låta dessa båda tillsammans bilda en egen horisont. När en 
historisk1 horisont öppnas så gör den att det blir lättare att förstå (Gadamer, 
1997).  

Begreppet ”horisont” är ett lämpligt uttryck för den överlägsna vidsynthet 
som alltid bör finnas för att förstå. Att öppna horisont betyder alltid att man 
lär sig att se utöver det som är nära och alltför nära, inte för att bortse 
därifrån, men för att bättre se till den större helhetens riktiga proportioner. 

    (Gadamer, 1997, s 153).  

Under en förståelseprocess kan det ske en horisontsammansmältning som 
öppnar en historisk horisont. Processen beskrivs som dynamisk och 
böljande åt olika håll. Om en människa inte får fatt i sin historiska horisont, 
får hon därmed svårt att förstå. Den som däremot upplever den, har istället 
lättare att värdera olika saker och tings betydelser. För att lättare förstå en 
patients upplevelser kan en terapeut låta sin egen historiska horisont smälta 
samman med en patients nutida horisont. En terapeuts historiska horisont 
kan inrymma erfarenheter från tidigare arbeten som då förenas med en 

                                                
1Historisk: Synonym för ”historik” är bl. a. ”resumé” och ”historisk översikt” medan 
synonym för historisk är bl. a. ”faktiskt”, ”sann” och ”verkligen inträffad” (Bonniers, 
2006).  
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patients upplevelser i stunden. När denna sammansmälta horisont öppnas 
blir det kanske lättare för en terapeut att förstå (Gadamer, 1997). 
Horisontsammansmältning kan dels handla om tid men också användas 
människor emellan. När det handlar om tid kan det till exempel handla om 
en människas förståelse för något som sker i nutid, på grundval av hennes 
förförståelse från tidigare erfarenheter i livet (Gadamer, 1997). 
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4. INTERVJUSTUDIEN 

Kapitlet inleds med en genomgång av intervjumetoden och förfarandet vid 
urvalet av informanter. I sista avsnittet Analysprocessen belyses metaforer, 
hermeneutisk tolkning och analys. 

4.1. METOD 

De upplevelser som icke-skadade personer och/eller hjärnskadade patienter 
får av musikterapi finns beskrivet i litteraturen. Däremot är förhållandet det 
omvända när det gäller forskning kring hur musikterapeuter uppfattar 
hjärnskadade patienters musikupplevelser. Ämnet för min uppsats är således 
både nationellt och internationellt i stort sett outforskat. Det är därför 
angeläget att tydliggöra musikterapeutiska erfarenheter av att arbeta med 
patienter med förvärvad hjärnskada och synliggöra en i många avseenden 
tyst dimension av kunskap. Studiens forskningsfråga lyder därför: På vilka 
sätt tre musikterapeuter uppfattar hjärnskadade patienters upplevelser av 
musikterapi? 
För att få svar på uppsatsens fråga valdes kvalitativ metod då denna skildrar 
mer än den mäter. Uppsatsens ämne synes också innehålla ett flertal 
varierade erfarenheter vilka tillsammans torde skildra ett rikt men gripbart 
innehåll. Detta innehåll ansåg jag bäst kunna avtäckas med hjälp av 
intervjuer där informanterna gavs möjlighet att relativt fritt kunna reflektera 
över sina erfarenheter. Det blev en fråga om att söka avtäcka och tolka 
informanternas erfarenhetsbaserade kunskap.  

 
Datainsamlingen utfördes med hjälp av intervjuer som är att betrakta som 
djupintervjuer. Kvale (2009) skriver att inom kvalitativ forskningsintervju 
ingår ofta djupintervjuer och dessa tränger in under ytan för att dra fram mer 
fördolda och symboliska innebörder. 
Informanterna intervjuades vid ett tillfälle vardera; två av informanterna 
intervjuades på arbetsplatsen och den tredje i mitt hem. Intervjuerna som 
varade mellan 50 minuter och en timme, spelades in med digital 
inspelningsteknik på en minidator; Zoom H2. Mina tre informanter har i 
uppsatsen fingerade namn; Leif, Karin och Maria. De önskade alla tre vara 
anonyma och jag har valt fingerade namn istället för ”terapeut 1-3”. Detta 
för att få en mer levande bild av mina informanter som människor och inte 
bara som siffror. Deras berättelser kan då eventuellt också upplevas som 
mer levande.  

Utifrån syftet med uppsatsen formulerades ett antal temata som jag under 
intervjuerna förhöll mig fritt till. Det innebar att jag använde mig av så 
kallade öppna frågor och styrord och lät terapeuterna berätta så mycket som 
möjligt, dessa temata var:  
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• Musik 
• Redskap 
• Kunskap 
• Beslut och avgöranden 
• Avslutande ord 

 
Dessa temata fungerade också som någon form av ledord utifrån vilka de tre 
informanterna fick berätta fritt om sina erfarenheter av kliniskt arbete med 
hjärnskadade personer. Kännetecknande för kvalitativa studier är just också 
en öppenhet inför vad resultatet skall bli och vad som är viktigt att komma 
åt i analysen (Starrin & Svensson, 1994). Frågor som kom att användas 
utifrån de fem temata var exempelvis: Vad använder du för musik under 
behandlingarna? Vilka är de främsta ”avläsningsinstrumenten” som du 
använder, från ditt ”inre”? Har du några teorier/någon forskning som du 
baserar din behandling på? Hur avgör du om du ska pröva samspel eller 
lyssnande? Vad kan det innebära att efter en hjärnskada ha tappat sin 
förmåga att njuta av musik? Fler intervjufrågor finns i Bilaga 2. 

Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant. När samtliga utskrifter var klara 
lyssnade jag igenom intervjuerna för att kontrollera att de var adekvat 
utskrivna. Detta för att sträva efter vetenskaplig noggrannhet, akribi. Mina 
tre informanter läste och godkände utskrifterna och ingen ville ändra något. 

I studien som är explorativ, utforskade och tolkade jag de utskrivna 
intervjutexterna. En explorativ intervju kan i korthet beskrivas som ett 
undersökande i olika riktningar. En explorativ intervju kan också beskrivas 
som öppen, där intervjuaren ställer frågor angående ett område som ska 
kartläggas. Intervjuaren presenterar en fråga eller ett område som ska 
kartläggas, följer därefter upp undersökningspersonens svar och söker 
utifrån dessa ny information eller nya infallsvinklar till det område som 
visar sig (Kvale, 2009).  

Förändring, innebär att den intervjuade under intervjuns lopp kan komma att 
förändra sin beskrivning av sin uppfattning om ett visst tema. Hon eller han 
kan då komma till nya insikter och se sammanhang som de inte tidigare 
varit medvetna om (Kvale, 2009). Under intervjuerna till denna uppsats 
inträffade det vid några tillfällen att terapeuterna förändrade sina 
tankegångar under processen. 

4.2. URVALSFÖRFARANDE  

De tre informanterna hade jag tidigare träffat på olika musikterapeutiska 
utbildningar och kurser. Jag valde och tillfrågade just dessa tre personer 
därför att jag kände till att samtliga hade musikterapeututbildning från 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och därför arbetade utifrån ett 
psykodynamiskt tänkesätt. Det vill säga, de fokuserade alla tre i sina arbeten 
på att framförallt ta till vara patienters inneboende resurser för att utveckla 
och förstärka dessa. Jag visste också att de tillfrågade informanterna 
arbetade och hade arbetat inom offentlig vård och omsorg och de hade 
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dokumenterat lång erfarenhet av professionellt musikterapeutiskt arbete med 
gravt hjärnskadade personer. Ett annat kriterium för urvalet var att de tre 
musikterapeuterna var i olika åldrar samt hade olika kön. 

4.3. ANALYSPROCESS 

Under djupintervjuerna med informanterna använder jag mig av en viss 
empatisk förståelse inför deras berättelser. Detta för att jag är intresserad av 
att se beskrivningarna av de hjärnskadades musikupplevelser från djupet av 
terapeuternas egna perspektiv. Enligt Ricoeur (1993) bör vi människor just 
gå på djupet och även leta efter dolda innebörder om vi vill förstå något 
nytt.  
Vid flera tillfällen under intervjuernas gång skapades och framkom 
metaforer ur musikterapeuternas berättande. Metaforerna kryddade så att 
säga, terapeuternas utsagor och gav dem möjlighet att upptäcka något extra 
under deras berättande. Metaforer kom därför också att bli till ett användbart 
verktyg under studiens analysprocess.  

En metafor är ett bildligt uttryck, från grekiskans ”överföring” där likheter 
motiverar att en sak eller ett fenomen byts ut mot någon annat. Ett klassiskt 
sätt att använda metaforer på är till exempel att kalla kameler för ”öknens 
skepp”. Det finns dock en gränsdragning mellan metaforer och termerna 
liknelse och symbol, eftersom metaforer saknar liknelsens ”som” och även 
symbolernas konventionella bakgrund (Nordstedts Uppslagsbok, 2007).  

För att skapa mening i språket och för att vi ska förstå världen använder vi 
oss av metaforer. Skapandet av metaforer och berättelser är två viktiga sätt 
som uppstått ur språkets resurser och vi kan använda dem på ett kreativt 
sätt. Han menar att det finns en språklig fantasi som skapar mening genom 
metaforens levande kraft. När olika betydelser kolliderar med varandra, 
händer något varvid en ny tanke kan uppstå (Ricoeur, 1997).  

Ricoeur (1977) skriver att metaforens styrka kommer från dess samhörighet 
med dikten. Metaforen gör en sorts gestaltning av verkligheten och 
beskriver verkligheten på ett ädlare sätt än den egentligen är. Metaforens 
styrka kommer från diktens styrka och dikten har betydelse som en 
skapande beskrivning av verkligheten. Om det stämmer att dikten skapar en 
värld, så är det nödvändigt med ett språk som upprätthåller och förklarar 
dess skapandekraft i ett specifikt sammanhang. Metaforisk och symbolisk 
tolkning kan innebära att innebörder ständigt skjuts upp och förändras. 
Intressanta metaforer som inte är alldagliga kan ge nya sätt att se på det som 
återges eller berättas. Metaforer kan översätta och förvandla ett språks 
innehåll på ett kreativt sätt och fungerar då alltså inte bara som 
utsmyckning. Metaforer är viktiga på sina egna sätt och går inte att översätta 
utan återkoppling till bokstavligt språk, då språkbruket styrs av många 
regler och koder. Metaforer kan därför alltid användas för att 
uppfinningsrikt producera nya betydelser och kan på så sätt skapa nya 
karaktärer och bilder (Ricoeur, 1977).  
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Metaforer visar på något som överensstämmer mellan två skilda saker. 
Alvesson & Sköldberg (2008), tar upp exemplet ”min älskling är en ros”. 
Metaforen ros pekar på likheter mellan den älskade kvinnan och en ros. 
Egenskaper som överensstämmer mellan de båda kan då till exempel vara 
skönhet eller väldoft. Metaforer visar på en sorts identitet mellan fenomen 
av olika sorter/arter. Ju bättre en metafor är desto mer överraskar den i sin 
överensstämmelse. En metafor skapar då en möjlighet till att se något som 
något helt annat. Språket är då inte endast verbalt, utan också bildligt. 
Vilken bild vi väljer är subjektivt, eftersom det finns olika perspektiv och 
synvinklar, valmöjligheterna är dock inte helt utan begränsning (Alvesson & 
Sköldberg, 2008).  
Analyserna grundas alltså på tre muntliga, explorativa intervjuer samt 
bearbetningen av dessa. Bearbetningen har bland annat inneburit att jag 
skrivit ut intervjuerna. I första bearbetningsomgången skrev jag ner exakt 
varje ord som yttrades och även pauser, hostande eller pappersprassel. Varje 
informant läste sedan igenom sin intervju och ingen av de tre ville ändra 
något från berättelserna. I nästa skede sammanfattade jag intervjuerna och 
skrev ut dessa, varvid de blev mer som långa berättelser. Jag tog också bort 
ovidkommande ljud, till exempel hostanden och yttranden såsom ”eh”. 

Analys betyder att plocka isär och undersöka delarna (Kvale, 2009). Den 
kvalitativa analysen kan ses som en sökande analys där förhållandet mellan 
de saker man analyserar är inre eller interna. Det intressanta kan vara att 
upptäcka okända företeelser som handlar om variationer, strukturer eller 
olika processer. Frågetyper vid kvalitativa analyser kan till exempel vara: 
Vad handlar det om? Vad innebär det? Vad är kännetecknande för denna 
händelse? En förståelseform kallas ”mening”. I ”mening” registrerar och 
tolkar intervjuaren meningen i centrala teman. Det som sägs och hur det 
sägs. Intervjuaren lyssnar både till direkta uttalanden och till det som sägs 
mellan raderna (Kvale, 2009). Under intervjuerna och framförallt i 
tolkningarna efteråt har jag fokuserade jag på musikterapeuternas 
uppfattningar av de hjärnskadade patienternas olika förmågor att visa vad de 
känner i en musiksituation. Det kunde i mening bl a uppfattas visuellt eller 
som kommunikation mellan patient och terapeut. 

Metoden som använts för att analysera texterna i intervjustudien är 
hermeneutisk tolkning. Att analysera texter enligt hermeneutisk metod 
betyder att texten flyttas om, så att de delar som verkar ha likheter förs ihop. 
Innebörden i texterna blir då lättare att ta till sig. Ett sätt att förklara en text 
kan vara att gå igenom textens hela uppbyggnad, mönster eller konstruktion, 
något som Ricoeur (1993) benämner strukturanalys. När textens 
uppbyggnad är analyserad kan det i vissa fall vara meningsfullt att leta efter 
dolda innebörder, alltså sådana delar i en text som visar sig först i detta 
skede; efter strukturanalysen och som inte riktigt framkommit vid ett första 
påseende. Delarna och innebörderna som då verkar höra samman kan sedan 
sättas ihop och blir lättare att förstå (Ricoeur, 1993).  
Hermeneutisk analys handlar också om en snabb och ständig växelverkan 
mellan observationer och idéer, mellan helheten och delarna. Delarna som 
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identifieras är invändigt relaterade till varandra medan helheten visar oss 
egenskaper som inte de enskilda delarna gör. Alltså är helheten mer än 
summan av delarna. Delarna kan bara förstås om de belyses av helheten. 
Den kvalitativa analysen visar att interaktionen mellan två eller fler 
egenskaper kan resultera i något nytt. Målet för den kvalitativa analysen 
inom hermeneutiken är att upptäcka variationer, strukturer och/eller 
processer hos tidigare icke kända företeelser, egenskaper eller innebörder 
(Starrin & Svensson, 1994). Detta är något som jag arbetat med under 
analysen av musikterapeuternas intervjusvar, eftersom terapeuterna under 
intervjuns gång fick nya tankegångar och insikter gällande sitt arbete. 
Under analysprocessen av det insamlade intervjumaterialet till uppsatsen 
jämfördes de utskrivna intervjutexterna, som tidigare nämnts, enligt 
hermeneutiskt tolkande. Musikterapeuternas tankar om patienternas 
upplevelser av musik i musikterapi var i fokus under jämförelseprocessen. 
Jag ville komma åt hur terapeuterna tolkat patienternas beteende och/eller 
vad som kunde tänkas visa sig via patienternas musikaliska erfarenhet på 
olika plan. Hur uppfattade till exempel terapeuterna de olika innebörderna; 
såsom gester eller mimik i patienternas beteenden i de olika 
musikterapeutsituationerna? De delar som påminde om varandra sorterades 
in under fyra teman som växte fram under processens gång.  
Fyra teman framkom under analyserna och presenteras under kapitlet 
”Analysresultat”. Dessa fyra teman flyter också samman; de vävs ihop och 
böljar fram och tillbaka. Det faktum att en patient ändrar uttryck i ansiktet 
eller vänder sig till terapeuten kan ju ingå i både att kommunicera och att få 
en känsla av att ha delat en upplevelse tillsammans, men detta kan även vara 
ett visuellt uppfattande från terapeuternas sida. Under analysprocessens 
gång, tog jag beslut om vad i terapeuternas berättelser och vilka ordval som 
drog starkast mot ett visst tema. 
Eftersom jag har egen erfarenhet av musikterapeutiskt arbete med 
hjärnskadade personer, har det emellanåt varit svårt att inte lägga in dessa 
personliga erfarenheter liksom min förförståelse, i tolkningarna. Det har 
dock varit till stor hjälp att mina intervjupersoner har granskat de skriftliga 
utskrifterna samt godkänt dem som varande deras egna ordval. För att kunna 
förhålla mig till denna förförståelse i analysprocessen har jag vänt mig till 
mina båda uppsatshandledare för rådgivning.  
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5. ANALYSRESULTAT 

I den här delen presenteras analysresultaten från intervjuerna. Resultatet är 
indelat i fyra teman; Kartläggning, Kommunikation, Känslan av delad 
upplevelse och Visuellt uppfattande. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. Vissa delar ur intervjuerna har jag uppfattat som extra 
tydliggörande för min forskningsfråga och därför är dessa utsagor skrivna 
som citat.  

5.1. KARTLÄGGNING 

Med metaforen kartläggning åsyftas här ett systematiskt utforskande 
(Bonniers Svenska Ordbok, 2001). Terapeuterna prövar sig fram bl a både 
auditivt, med hörseln och visuellt, med synen för att få en ökad förståelse 
för hur hjärnskadade patienter erfar musik under musikterapeutisk 
behandling, samt vilka sorters musik som är mest meningsfulla för honom 
eller henne. Under kartläggning och ett systematiskt utforskande, ingår det 
att till exempel observera hur en patient använder rösten, eller hur han eller 
hon förmedlar sina upplevelser av musik med sitt kroppsspråk. Som en 
illustration av hur en musikterapeutisk karta över en hjärnskadad patients 
musikval kan se ut har jag sammanställt ett exempel på en kartläggning 
(Bilaga 3). 
Från möten med patienter beskriver de tre terapeuterna i intervjuerna hur de 
prövar sig fram genom att presentera olika sorters musik och samtidigt 
notera på vilket sätt patienterna ger gensvar. Terapeuterna beskriver hur de 
försöker hitta musikaliska ”trådar att dra i”, som en av de intervjuade 
uttrycker det. Hon vill sedan länka dessa ”trådar” till kartläggningen av 
patientens musikintresse. Musikterapeuterna försöker ta reda på om 
patienten vill samtala, sjunga, måla till musik eller musicera. Listan kan 
göras lång och utifrån intervjuerna framkommer det att musikterapeuterna 
hela tiden arbetar med kartläggning för att kunna ge meningsfull 
behandling: 

Ju mer man lär känna en människa så kan man se undertexten. Man möter 
människan och människans landskap och då måste man ha en karta för att se 
vart den här människan är på väg någonstans. Hur kan det här omskrivas i 
någonting som man kan tolka och förstå? (Leif). 

Leif menar att vid mötet med en patient kan eller bör en musikterapeut 
använda sig av sina erfarenheter för att tolka en patients uttryck. Han talar 
om musikterapeuters förförståelse och hur en terapeut kan använda sig av 
den för att hitta rätt väg för att hjälpa en patient via musik. Han anser att 
med en hjärnskadad person gäller det att göra en överenskommelse med 
patienten om vad som betyder vad, t ex hur uttrycker en patient ett ”Ja”. 
Men om patienten på grund av sin skada inte kan medverka i 
överenskommelsen kan det kanske vara lämpligt att göra en 
överenskommelse med sig själv som terapeut om hur patientens uttryck ska 
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tolkas. Då är det viktigt att återigen gå till sin förförståelse och egen 
erfarenhet från tidigare arbete, enligt Leif.  
Under en musikalisk kartläggning med en patient är det viktigt att en 
musikterapeut inte lägger in egna värderingar och åsikter om musikstilar, 
anser Karin. Hon är tydlig med detta i intervjun, vilket visas i citatet nedan: 

Man får ju ta bort sina egna musikintressen, man får ta till sig allt från death 
metal till opera. Jag får ju inte tycka att den ena musiken är sämre än den 
andra. Det är ju den personens musik som räknas (Karin).  

Här betonar Karin att det är viktigt att ens egen förståelsemodell och 
musiksmak inte är den enda, varken under kartläggningen eller under det 
fortsatta musikterapeutiska arbetet.  
Karin anser att en musikterapeut förutom att ta bort sin egen musiksmak 
även måste hålla en bredd på repertoaren och alltså vara tillgänglig för all 
sorts musik. Aldrig värdera eller fördöma en patients musiksmak för det 
finns alltid ett värde i patientens musikval i en musikterapeutisk situation 
och hon uttrycker det så här: 

Träffar jag en patient som är jättesvårt skadad så kanske inte heavy metal är 
rätt musik. Det kanske inte är det tempot, den rytmen man behöver just då, 
utan något mer stillsamt och lugnt (Karin). 

Karin är tveksam till att använda hård eller intensiv musik i 
behandlingsarbete med hjärnskadade människor. 
Karin träffade en ung hjärnskadad man i behandling som enligt 
vårdpersonalen bara tyckte om hiphop och syntmusik. Men under 
kartläggningsarbetet visade det sig att han i sitt dåvarande tillstånd inte var 
intresserad av att lyssna på detta, vilket han visade med ansiktsuttryck. 
Karin beskriver hur hon agerade: 

… började jag spela för honom, stillsam, klassisk musik, mycket pianomusik. 
Han tyckte det var underbart och han kunde uttrycka med ansiktet att han 
slappnade av (Karin).  

Den unge mannen kommunicerade med olika kroppsliga uttryck för att visa 
att han mådde bra av den stillsamma musiken. Utifrån Karins erfarenhet 
från gravt skadade unga patienter visar det sig att ett hårdare musikval i en 
tidig fas av tillfrisknande oftast inte gagnar patienten. Medan en mjukare 
musik ofta kan upplevas som mer hjälpande enligt Karin. 

Maria berättar kring sitt arbete med kartläggning hur hon ibland uppfattar 
sina patienters mycket små tecken under en musikupplevelse: 

  Dom kommer helt enkelt i lite olika tappningar, i lite biprodukter ibland 
(Maria). 

Hon beskriver genom uttrycken ”olika tappningar” och ”biprodukter”, hur 
patienternas musikupplevelser ibland kan visa sig under 
kartläggningsarbetet. För att avläsa om en patient får en musikupplevelse, 
tittar Maria bland annat efter vad patienten har för ansiktsuttryck eller 
kroppsspråk och i hur hög grad personen verkar engagerad i det som händer: 

Det är ju ansikte, ögon, kroppen, öppenheten i kroppen; framåtlutad eller 
bakåtlutad (Maria) 



 36 

Maria berättar att hon framförallt ser på en patients hela kroppsspråk när 
hon avläser musikupplevelser under kartläggning: 

Jag tror man måste läsa av deras egna kommunikationsmöjligheter och lära 
sig hur det uttrycks i just den kroppen och i den personen (Maria). 

Hon uttrycker hur viktigt det är att som musikterapeut anpassa tolkandet av 
en patients uttryck, utifrån dennes personliga och kvarvarande förmågor. 
Maria berättar också om en kartläggning av en kvinnlig patient som det var 
mycket svårt att arbeta med:  

     Hon kom ju till mig som ett paket, någon slags kokong (Maria). 

Maria kunde överhuvudtaget inte få någon upplevelse av kvinnan som 
person och alltså inget att ta tag i för det musikterapeutiska arbetet.  
Hon belyser hur svårt det var att förstå om kvinnan verkligen inte ville 
uppleva, eller om hon faktiskt inte hade några upplevelser, eftersom Maria 
först inte kunde få någon kontakt med henne: 

Hon var liksom bortskärmad och det gällde att hitta någon liten tråd att fiska 
med för att få en reaktion på något sätt (Maria). 

Maria beskriver att hennes musikterapeutiska kartläggning av patienten gick 
ut på att försöka avläsa kvinnans mycket små tecken, för att sedan kunna gå 
vidare i behandlingsarbetet. Maria säger i intervjun att kartläggning av en 
patients musiksmak är viktig för att hon som terapeut ska kunna få fram rätt 
musik för patientens behov i behandlingen. För att kunna hitta en persons 
musikrelaterade ”trådar” och resurser under kartläggningen, är det enligt 
Maria nödvändigt att förhålla sig dynamiskt till patienten och läsa in hans 
eller hennes form för dagen.  
Till slut fick hon kontakt. Kvinnan fick då välja mellan några vykortsbilder 
och pekade till slut på ett. Hon hade valt John Bauerfiguren prinsessan 
Tuvstarr, som med sitt långa hår sitter ensam i skogen och tittar ner i en 
mörk tjärn. Maria bad kvinnan berätta vad hon såg i kortet och fick enstaka 
ord till svar: 

”… flicka… … hon tittar ut” (Patient). 

Genom de enstaka orden under kartläggningen gick det sedan att väva ihop 
dessa till några korta fraser och i förlängningen växte en dikt fram som 
Maria och kvinnan gjorde tillsammans. Maria tonsatte dikten och de båda 
sjöng den till gitarr och klangspel.  

Dikten och samspelet verkade beröra kvinnan och göra så att hon reagerade 
på ett utåt-agerande sätt: 

Hon spelade frenetiskt, hysteriskt i några sekunder sen slängde hon iväg 
pinnarna på golvet. Jag tänkte att det här är brännbart material! (Maria). 

Under det här kartläggningstillfället uppfattade Maria det som att kvinnan 
hade stark ångest och gick ut och in i avstängdhet och öppenhet.  

Maria valde fortsättningsvis att inte arbeta med de mörka sidorna hos 
kvinnan: 

     För jag vet ju liksom inte vad jag är ute på för mark (Maria). 
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Maria berättar i intervjun att hon i stället valde att börja arbeta med de mer 
ljusa sidorna hos patienten, även om kvinnan kunde se väldigt sur ut 
emellanåt under de olika sessionerna som följde. Men ibland vaknade hon 
plötsligt upp och sjöng på ett mycket medvetet sätt, enligt Maria. 
Under livets gång övar vi människor oss i musikupplevelser, säger Leif. Vi 
lyssnar om och om igen på en viss sorts musik så att den får fäste hos oss. 
Vi blir ofta vägledda in i olika musikaliska världar av andra människor, för 
att där tillsammans dela musikupplevelser och kanske längta efter mer 
musik. Enligt Leif verkar detta gälla även i den musikterapeutiska 
processen; alltså att en patient vägleds in i musik som han eller hon aldrig 
haft kontakt med tidigare, men som efter ett tag kanske kan skapa en längtan 
efter mer och detta kan ta tid: 

Om man har en längtan efter att uttrycka sig med musik så tror jag att man 
måste ha en tidsaspekt i det; att personen själv måste få söka sig fram till det 
här. En slags förståelse för vad musiken kan göra med en (Leif). 

Leif säger att i musikterapiprocesser behövs det gott om tid; både för en 
patient att hitta rätt i situationen och även för en musikterapeut för 
kartläggning. Han talar också om förståelse och respekt hos terapeuten; för 
hur musik kan påverka människor. Förutom sessionerna när musikterapin 
utövas aktivt, behövs också enligt Leif, tiden mellan de musikterapeutiska 
stunderna, då viktiga och betydelsefulla insikter kan komma fram, både hos 
terapeut och hos patient.      

I början av en patientkontakt är Leif försiktig i sina musikval Han vill lära 
känna människan och ta reda på vilken musik som just den patienten kan 
vistas i:  

Musik som människor använder och har använt i sitt liv och i sin vardag är ju 
en del av identiteten och ju djupare relation man får med en patient så kan 
man med respekt lyfta in den musiken i musikterapisituationen (Leif). 

Som musikterapeut är Leif noga med att i behandlingar visa respekt för 
patienten, patientens identitet och även patientens musiksmak och Leif går 
varligt fram. 
Under kartläggningen använder Leif musiken diagnostiskt för att komma 
fram till användbara behandlingssätt via den. Han ställer sig då frågor: 

Kan jag tolka? Kan jag försöka göra ett val? Kan jag erbjuda några olika 
musikstycken för att patienten ska kunna välja? (Leif). 

Leif säger att han ställer dessa frågor till sig själv för att på bästa sätt kunna 
etablera ett musikaliskt utrymme för dem båda. 
Ett exempel på kartläggning är när Leif beskriver att en terapeut bör ha 
ambition att försöka tolka en patients små kroppsliga förändringar. Det kan 
till exempel gälla andning, puls eller att upptäcka någon förändring i 
ansiktet; uttryck som kanske blir annorlunda under en musikupplevelse. 
Detta för att sedan kunna vägleda personen vidare och framåt i 
musikterapin; till exempel till ökat välbefinnande, ökad insikt eller 
förbättrad kommunikation med omgivningen: 
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Att vägleda och tolka ger musikterapeuten ett stort ansvar, speciellt inför 
människor som inte kan försvara sig eller förklara vad de upplever (Leif).  

En musikterapeut har enligt Leif ett stort ansvar att tolka rätt och vägleda en 
hjärnskadad person i hans eller hennes musikupplevelser, vilket då handlar 
om musikval. Att värja sig för musik kan vara extra svårt för en människa 
som drabbats av en hjärnskada. 
Leif berättar också om en tanke han har om att värja sig i musikaliska 
sammanhang, på grund av osäkerhet: 

Om man inte har fått möjligheten att få ha en stark positiv musikupplevelse 
med eget musicerande så värjer man sig ofta med att ”jag kan inte” och det är 
mycket fungerande (Leif). 

Leif beskriver hur känsligt det kan vara för människor i en 
musikterapisituation som inte haft möjlighet till positiva upplevelser via 
eget spel och att detta kan ge en annan upplevelse av musik, nämligen 
känslan av att inte våga närma sig den eller ta avstånd ifrån musiken. Han 
anser också att det i musiksammanhang kan vara förknippat med någon 
sorts prestation. Om personen med en hjärnskada vet att han eller hon har 
förlorat en mängd av sina förmågor, så är det kanske lätt att tro att 
musikterapeuten är den som kan och även har rätt, säger Leif. Då är det 
också rätt troligt, att en patient värjer sig och att det för honom känns ännu 
starkare än för en person som ändå har sina spelförmågor intakta.  

När Leif träffar en patient för första gången och påbörjar 
kartläggningsarbetet, är sången det första han använder sig av. Han vill 
gärna presentera sig på ett personligt, musikaliskt sätt: 

Det är ett personligt sätt att presentera sig själv på; att sjunga något, alltså att 
ge. Att visa vem man är i rummet (Leif). 

Att använda sångrösten förefaller vara ett sätt för Leif att visa sig som 
person för patienten; ett sätt att under kartläggning knyta an till patienten 
genom att presentera sig med sin personliga röst. Det kan ofta skapa en 
speciell och tillåtande stämning i rummet, säger han. 
Karin beskriver hur hon öppnar sig musikaliskt för att nå fram till en patient 
och hon lägger även bort egna värderingar om musik: 

Jag försöker, när jag själv väljer musik att ha musik som skapar någon 
stämning, så det blir ett musikaliskt rum (Karin). 

Karin berättar att när hon väljer musik för en patient, så tänker hon utifrån 
ett stämningsskapande för just den personen; musik som Karin uppfattar att 
just den patienten mår bra av. 
Under kartläggningen handlar det enligt Leif också mycket om att 
presentera något som kan vara stämningsskapande och han nämner att han 
gärna vill etablera ett musikaliskt rum där två personer kan vistas för att dela 
en musikupplevelse: 

… att kunna ta in den och kunna uppleva tillsammans. Att antingen behöva 
värja sig för den eller hänge sig (Leif).    
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Han anser att det är viktigt att välja musik som just den patienten trivs med 
och att det är viktigt att musiken hjälper till med stämningen i rummet, vare 
sig det handlar om inspelad eller egenutövad musik.  

Maria berättar om en kvinnlig patient som under den tidiga kartläggningen 
inte verkade få några direkta musikupplevelser, trots Marias försök till att 
finna stämningsskapande musik. Maria uppfattade det som att musiken mer 
talade till kvinnans intellekt. Maria funderar på om det kunde vara så att 
kvinnan var rädd om sin hjärna efter hjärnskadan:  

Det kan ju vara otäckt att släppa tänket här uppe och gå ner i en känsla, 
släppa huvudet som på något sätt är dyrgripen (Maria). 

Maria delger sina tankar om rädslan som kanske kan infinna sig hos en 
person som på något sätt är medveten om att hjärnan blivit förändrad eller 
skadad. Hon funderar på om kvinnan intellektualiserade musiken för att 
skydda sig själv från sina känslor eftersom hon på något sätt verkade bortse 
från stämningen musiken skapade i rummet.  

Karin berättar om en kartläggning i behandlingsarbetet med en hjärnskadad 
kvinna. Hon var till en början mycket sur och argsint och ville inte göra 
något mer än att bara sitta vid pianot utan att spela. Karin försökte hitta 
musik för dem att samspela i och som även kunde vara stämningsskapande. 
Och efter ett tag började kvinnan spela lite och via detta mjuknade hon och 
blev mer positiv till sinnet: 

Jag kunde känna i pianot att hon kunde på något sätt. Hon mjuknade och hon 
kunde improvisera (Karin). 

Karin och kvinnan improviserade och de båda kunde fortsättningsvis spegla 
varandra i samspelet genom bland annat fråga-svar-spel på 
pianotangenterna.  

Enligt Leif är det mycket svårt att arbeta med en människa som har en svår 
hjärnskada och därför inte kan tala eller har svår afasi. Den personen kan 
kanske inte ge förståeliga uttryck för sina upplevelser. För att kunna göra en 
individuell tolkning för varje enskild människa måste en musikterapeut 
utveckla ett särskilt språk tillsammans med patienten. Detta kräver tid, säger 
Leif och det gäller i synnerhet för personer med grava hjärnskador. Enligt 
honom måste en musikterapeut successivt göra sin alldeles egna 
systematisering under kartläggningen av en patients relation till musik; om 
och när det framgår att något händer i processen. 
Ett genomgående drag verkar vara att de tre terapeuterna i sitt 
kartläggningsarbete använder sig av stämningsskapande musik. Den 
stämningsskapande musiken förefaller genomsyra behandlingsarbetet i syfte 
att hjälpa patienterna att koppla av samt bidra till att de närmar sig sina 
känslor.  

5.2. KOMMUNIKATION 

Under rubriken Kommunikation presenteras det andra kapitlet i 
analysresultatet. Kommunikation beskrivs här som ett kontaktskapande på 
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varierade nivåer. Med varierade nivåer åsyftas olika sätt att ta kontakt och 
kommunicera såsom med ord, gester, sång och mimik. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattande reflektion.  

Från intervjuerna framgår det att kommunikation med en hjärnskadad 
människa i ett musikterapeutiskt sammanhang kan bestå av samspel på 
instrument eller genom sång. Patient och terapeut lyssnar in varandra i 
musiken på flera nivåer och skapar ibland något tillsammans och de speglar 
varandra. Enligt musikterapeuterna kan kommunikation också vara att en 
patient får lyssna till musik och uttrycka sin upplevelse med kropp och 
mimik. 
Enligt terapeuterna kan kommunikation också innebära samtal, enstaka 
ordutbyten eller visad uppmärksamhet från båda hållen. Nivåerna fluktuerar 
beroende på den hjärnskadade personens kondition, kvarvarande förmågor 
och även form för dagen:  

Man måste utgå från kvarvarande förmågor och också möjligheten att bygga 
broar (Leif). 

Så säger Leif, som anser att kommunikation är det viktigaste verktyget för 
den musikterapeutiska förståelsen; där måste en musikterapeut vara flexibel 
och kunna växla mellan aktiv och receptiv musikterapi.  

Det grundläggande i ett musikterapeutiskt sammanhang är mötet i 
kommunikation samt relationen med patienten, säger han vidare. Inte 
metoder eller arbetsmodeller även om de är en resurs: 

De är ju verktyg i den här paletten man har att välja från. Man avläser ett 
behov, en möjlighet (Leif). 

Att först avläsa en patients behov, gör att Leif efter det kan välja en särskild 
arbetsmodell som verktyg i en behandling. 

I avsnittet Kartläggning berättade Maria hur hon visade några vykort för en 
avskärmad kvinnlig patient. Maria försökte få fram en kommunikation dem 
emellan: 

Kan du bara titta på de här korten? Kan du peka på ett kort du känner igen 
dig i? (Maria). 

Hon bad kvinnan välja ett kort som visade hur hon kände sig och till slut 
sträckte kvinnan fram ett pekande finger och det uppstod en fråga- 
svarkommunikation.  

Kommunikation är också enligt Maria att visa på någon form av 
engagemang från bådas håll. En av hennes kvinnliga patienter valde ut 
sånger som de sjöng tillsammans. Maria gjorde sedan listor på dessa sånger 
och satte upp på väggen i behandlingsrummet:  

Då kan jag ställa frågan om det finns någon sång som skulle passa bra och då 
kan hon välja och peka. Jag vill att hon ska vara så delaktig som möjligt 
(Maria). 

Maria gjorde ett sorts musikaliskt bibliotek för patienten att välja ur och 
kvinnan kunde med denna hjälp engagera sig i musiken och det 
musikterapeutiska arbetet.  
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När en av Leifs kvinnliga patienter fick en musikupplevelse använde hon 
sina ögon för att kommunicera med honom: 

Man kan säga att kvinnan kommunicerade eller med enklare ord berättade 
om sin upplevelse genom att hela kroppen fick ett annat uttryck och även 
hennes ögon. Hon lyfte sitt huvud mot mig och det gick att kommunicera 
med henne.(Leif). 

Det musikterapeutiska arbetet förändrades, för trots sin svåra hjärnskada 
lyfte kvinnan sitt huvud mot Leif och de fick kontakt med varandra. Leif 
registrerade att kvinnan kommunicerade med ögonen. Hon bidrog också till 
den tidigare nämnda kartläggningen genom att kommunikativt visa med 
kroppen att hon reagerade och fick en upplevelse av den musik hon lyssnade 
till. 

För många svårt skadade kan det vara svårt med kommunikativt samspel på 
instrument säger Leif, men istället kanske det kan fungera med rösten och 
han säger vidare att rösten kan vara extra viktig för en hjärnskadad 
människa, i musikterapeutisk behandling. Rösten är viktig dels för samtal, 
men framförallt som sångröst och Leif använder sångrösten som en 
meningsfull kommunikationsmöjlighet i det praktiska arbetet. Att höra sång 
från en musikterapeut kan öppna för förtroende och ett meningsfullt 
samarbete, säger han. Att som patient få ge uttryck med sin egen stämma, 
kan ge honom eller henne möjlighet till en upplevelse som innebär att höras 
och att kunna kommunicera, trots sina begränsade förmågor. När en patient 
uttrycker sig med sin röst tillsammans med en musikterapeut blir det en 
gemensam kommunikation, ett givande och tagande samt en personlig 
gemenskap i detta, säger Leif: 

Jag säger ”hej, välkommen”, talar till personen. Då har jag ju redan liksom 
andats på personen. Jag har redan använt min mun och min röst (Leif). 

Han använder orden ”bjuda på sin röst” och han bjuder efter eget val, men 
väljer ändå alltid i första hand utifrån patienten. Leifs erfarenheter från 
musikterapeutiskt arbete med hjärnskadade människor samt hans personliga 
möten med patienter, har visat honom att det är tillitsskapande att visa sin 
röst. Han berättar också att han utgår från tiden i livet när barnet ligger i sin 
mammas mage och kanske uppfattar tal eller sång utifrån omvärlden. Det 
gäller även efter födelsen, när en förälder vaggar och sjunger för sitt barn 
och samtidigt kommunicerar med blickar eller ansiktsuttryck. Detta 
benämner Leif ”människans preverbala möten”. Han utgår också från 
kunskapen om att melodisinnet och känslan för intervall ofta finns kvar även 
efter att en människa drabbats av en hjärnskada. 

Beträffande sång som kommunikation i musikterapi berättar Maria i citatet 
nedan om en svårt skadad kvinna och deras kommunikation:  

… ingrepp i hjärnan och efter det blev hennes röst förändrad. Men vi sjunger 
ihop och det är ju också röst. Hon älskar att sjunga även om hon inte kan 
sjunga vackert så är det vackert för att hon ändå sjunger (Maria). 

Maria uppfattade det vackra i musiken när den hjärnskadade kvinnan sjöng, 
trots hennes förändrade röst. Maria uttrycker även en beundran över 
patientens mod och sångarglädje.  
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Ibland kunde de skoja med rösterna, härma varandra och pröva olika 
uttryck: 

… hålla ut en vokal väldigt länge och göra något kul av det. Eller åka hiss 
med rösten, upp och ner och stanna på vissa våningar (Maria). 

Det framgår tydligt att Maria och kvinnan hade en musikalisk lekfullhet i 
kommunikationen.  
Att kommunicera med en person som ligger i koma kan, enligt Karin 
innebära att till exempel fånga upp den skadades andningsrytm och 
levandegöra den med toner i samma rytm. Hon berättar om en kvinna som 
låg i koma och fick lyssna till sång i sin egen andningsrytm. Patienten vände 
också på huvudet mot Karin och log lite. Karin beskriver det så här: 

Jag utgick mycket från hennes andningsrytm och improviserade på gitarr och 
med sång i hennes andningsrytm och jag kunde känna att jag fick kontakt 
med henne (Karin). 

Karin beskriver att det hände någonting i kontakten dem emellan, vilket 
visade sig som kommunikation med små tecken; en liten vändning på 
huvudet, ett svagt leende och att andningen blev lugnare. Men här tvekar 
också Karin under intervjun. Hon säger att hon nu får en tanke om att det 
kan vara svårt att veta om hon själv verkligen fick kontakt med kvinnan, 
men att hon gick efter sin känsla och det hon benämner intuition.  
Karin går vidare med andra tankar om kommunikation och att använda 
samspel med en hjärnskadad person: 

Om det finns någon tendens till öppenhet så vill jag ju ändå försöka, för det 
är också en typ av kommunikation; att kunna skapa någonting tillsammans 
(Karin). 

Karin menar att om en patient inte är helt mentalt närvarande, men ändå 
visar på en liten möjlighet till kontakt, så vill Karin gärna försöka sjunga 
eller spela tillsammans med honom eller henne. 

En kvinnlig hjärnskadad patient som hade kvar vissa förmågor från sitt 
tidigare pianospel, spelade tillsammans med Karin och där hände det något i 
spelet: 

Vi fick en kommunikation i musiken, i pianospelet mellan varandra. Hon 
försvann in i musiken, in i vår musik (Karin).   

Karin belyser hur musikaliskt nära de två kunde bli och känna sig i den 
musikterapeutiska kommunikationen och att de hade något personligt 
tillsammans, nämligen ”vår musik”. 
Att kommunicera med en gravt hjärnskadad patient kan ibland ge upphov 
till situationer som är svåra att hantera, men vid andra tillfällen kan det vara 
positiva och meningsfulla upplevelser. Maria uttrycker detta med följande: 

… om den här patienten då får en annan möjlighet till uttryck genom att göra 
någonting, klappa eller spela på någonting som ger musik, då blir det ju på 
något sätt en förlängning av honom själv som människa; att få ge uttryck; 
”Ja, jag hörs!” (Maria). 
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Maria visar i citatet att musikterapi ibland med enkla medel kan hjälpa en 
patient till eget uttryck och kommunikation. Han eller hon kan också få sin 
identitet och självkänsla stärkt av att höras genom egen sång eller eget spel. 
Intervjun med Karin belyser också en annan sida av musikterapi; att en 
patient kanske inte alls upplever någonting av musiken. Karin beskriver hur 
hon och en manlig patient spelade och sjöng mycket tillsammans. Han hade 
varit musiker tidigare. De använde just den musik han tyckt om från sin tid 
före hjärnskadan och för Karin verkade det som att de båda kommunicerade 
via spel och sång. Men: 

… en kille som spelat och sjungit mycket i hela sitt liv där musiken hade 
varit jätteviktig. Han sa efter ett tag att han fick liksom ingen känsla längre 
när han lyssnade på musik.  Det var en jättesorg (Karin). 

Mannen visade först någon slags vilja till att spela och sjunga med Karin 
och verkade ibland i korta glimtar få en känsla för musiken. Men till slut 
kom det fram att han helt tappat känslan för musik efter hjärnskadan. 
Mannen spelade för musikterapeut Karins skull, men var egentligen inte 
intresserad längre. Han ville inte såra Karin med att säga hur det förhöll sig, 
utan låtsades att de kommunicerade på en musikalisk nivå. Men egentligen 
lyste den musikaliska kommunikationen känslomässigt med sin frånvaro 
och patienten hade alltså hela tiden varit nollställd inför musiken. I det 
fortsatta musikterapeutiska arbetet förändrades Karins och mannens 
kommunikation och övergick i krissamtal och bearbetningen av sorgen över 
hans försvunna känsla för musik. Själva musiken i behandlingen fick 
fortsättningsvis spela en underordnad och till slut frånvarande roll.  

Informanterna beskriver hur de erfar att musikterapeutisk kommunikation 
med hjärnskadade patienter kan försiggå på olika nivåer. Kommunikationen 
kan till exempel bestå av sång och samspel med förtecknen ”fråga-svar” där 
terapeuten så att säga, speglar en patient. Det kan också handla om att en 
patient lyssnar till musik, inspelad eller utförd av musikterapeuten och hur 
patienten då ges möjlighet att uttrycka sina upplevelser med kropp och/eller 
mimik. Kommunikation beskrivs här också innebära samtal, enstaka 
ordutbyten samt visad uppmärksamhet från båda parter.  

5.3. KÄNSLAN AV DELAD UPPLEVELSE 

Tredje kapitlet belyser musikterapeuternas uppfattningar av att få en Känsla 
av delad upplevelse med en patient. Kapitlet avslutas med en kort 
sammanfattning. 
För en musikterapeut är det enligt Leif viktigt med en inlärd psykologisk 
förståelse för vad det innebär att dela musikupplevelser med en annan 
människa. Och detta är i sig en specifik kunskap, säger han.  

I början av sin verksamhet utgick Leif förutsättningslöst från människans 
möjligheter att uppleva och uppfatta musik. Han ansåg då att det inte var så 
stora skillnader mellan skadade och icke hjärnskadade människor. Han 
anser än i dag att så är fallet. Men efterhand och när han under 
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kartläggningstillfällen skulle avläsa olika patienters upplevelser, upptäckte 
han att det var stor skillnad på hur upplevelserna kunde tolkas.  
Möjligheterna till starka musikupplevelser har Maria en teori om; att 
möjligheterna inte behöver ha fallit bort för att patienten har drabbats av en 
hjärnskada. Musikupplevelserna kan upplevas på samma sätt som hos en 
icke-hjärnskadad person och delas av andra. Däremot, poängterar hon, kan 
uttrycken se olika ut om vi jämför skadade med icke-skadade. Uttrycken 
från patienterna kan dels visa sig primärt, med att en patient reagerar direkt i 
stunden och ibland sekundärt genom att kanske samme patient på följande 
session är mer öppen för musikaliska intryck än tidigare, säger Maria.  
Karin uttrycker sig positivt om känslan av att dela en musikupplevelse i 
musikterapisituationer: 

Jag tycker det funkar jättebra att man delar en upplevelse i musiken, vare sig 
det är jag som spelar för patienten eller vi lyssnar på något tillsammans 
(Karin). 

Karin finner alltså känslan av delad musikupplevelse som mycket positiv på 
flera plan. Till vardags vänder vi oss gärna till ”medtrafikanter” i livet för 
att så att säga spegla och dela upplevelser av olika slag – vi bär 
upplevelserna tillsammans. 
Hon berättar om en patient som gärna improviserade tillsammans med Karin 
på pianot: 

I det spelet, så speglade vi varandra (Karin). 

I de båda citaten visar Karin att musiken kan väcka känslor och ge delade 
upplevelser både genom samspel och/eller lyssnande. Alla människor har 
individuella upplevelser av musik, vare sig personen är hjärnskadad eller 
inte, säger Karin. Hon anser att upplevelserna beror på vår bakgrund men 
även på våra känslor eller stämningar för stunden. 
Maria berättar om en hjärnskadad man som verkade få en stor upplevelse 
under en musikterapisession. Hon spelade piano, han spelade trumma och 
började dessutom sjunga till deras samspel. Mannen bjöd Maria, sig själv 
och situationen på sin röst. Förutom engagemanget i spelet så blev han 
glansig i ögonen, log och började kalla Maria för ”Lotta”. Han ville bli mer 
personlig med henne på grund av den delade musikupplevelsen, som 
uppenbart väckte vissa känslor hos honom. Maria tolkade det som att han 
fick en mycket stark musikupplevelse och de delade den tillsammans: 

När man hamnar där, i det nya relaterandet till musiken då känner man att 
man är där på samma villkor; delad upplevelse för oss båda (Maria). 

Maria uttrycker också att när hon befinner sig i en delad musikupplevelse så 
är det nästan så långt hon kan komma relationsmässigt i den stunden. Det 
spelar ingen roll att patienten har en hjärnskada, inte är musikterapeut eller 
så att säga ”inte kan spela” och hon säger avslutningsvis att ”det känns lite 
andäktigt i sådana situationer”.  

Om musiken som presenteras har någon anknytning till patienten på något 
sätt eller patientens identitet, kan uttrycken för upplevelserna eventuellt visa 
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sig extra tydligt, säger Leif. Han ger ett exempel från en musikterapisession 
med en rullstolsburen man som varit mycket operaintresserad före skadan. 
Patienten hade drabbats av en omfattande traumatisk hjärnskada och han 
fick inte fram några ord eller uttryck när han ville kommunicera och han 
kunde inte heller säga en enda adekvat (riktig) mening på grund av sin afasi. 
Däremot kunde mannen ändå fortfarande sjunga och han medverkade i ett 
flertal operaarior tillsammans med Leif, där patienten sjöng med musikaliskt 
och dessutom med rätt text. Han var också mycket aktiv och koncentrerad i 
sitt lyssnande, där han ofta satt och tittade rakt framför sig. 

… när det kom en väldigt stark dynamisk förändring i musiken så vände sig 
personen till mig för att liksom dela den upplevelsen.  För att vi tillsammans 
skulle bära den upplevelsen (Leif). 

Under musiksessionerna delade alltså mannen musikupplevelserna med Leif 
genom ögon- och mimikkontakt, men framförallt vid dynamiska 
förändringar. Han bjöd då in Leif med ett tydligare kroppsspråk och detta 
gjorde han för att visa sin önskan att dela musikupplevelsen. 

Trumdialoger var något som Maria använde sig av i behandlingen av en 
kvinna med afasi: 

Då blir det ju som ett flöde med två som pratar. Flödet brukar varvas med 
musiklyssnande då kvinnan söker sig inåt och på något sätt tar kontakt med 
sig själv. Hon har en inre relation i det musikaliska rummet som vi delar 
tillsammans. Musiken skapar stämning (Maria). 

Via stämningen som musiken skapade, delade den afatiska kvinnan och 
Maria upplevelser i det musikaliska rummet.  
Maria träffade i behandling en annan hjärnskadad kvinna, som i kontakten 
dem emellan pendlade mellan avstängdhet och öppenhet. Under de 
avstängda perioderna när kvinnan inte var riktigt kontaktbar, brukade Maria 
spela och sjunga deras gemensamma sång om flickan vid skogstjärnen. Den 
sång som skrevs utifrån ett vykort som patienten valt. Vid ett tillfälle när 
Maria spelade sången om flickan utbrast kvinnan: 

Men vad konstigt! Jag tycker jag känner igen den här, jag känner igen den 
här! Det är ju din sång. … ja den värmer på nå’t sätt (Patient). 

Här berättar kvinnan att hon mår bra av att få dela en musikupplevelse med 
Maria. Eftersom behandlingsarbetet har pågått en längre tid så verkar 
kvinnan också på något vis ha delat upplevelserna även under sina 
avstängda stunder, eftersom hon känner igen sången.  

Informanterna förefaller ha liknande åsikter vad det gäller musikens 
förmåga att väcka känslor och erbjuda delade upplevelser, både i form av 
musicerande samspel och musiklyssning. De beskriver hur de blir inbjudna 
av patienterna att dela dessa musikupplevelser, samt hur dessa delade 
känslor synes vara positiv natur för patienterna. Sätten att dela upplevelser 
av musik, anses dock skilja sig åt mellan en hjärnskadad person och en icke 
hjärnskadad.  
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5.4. VISUELLT UPPFATTANDE 

I det fjärde och sista kapitlet med temat Visuellt uppfattande presenteras 
terapeuternas utsagor om hur de ser att det sker saker med en patient i 
behandlingsarbete. Liksom de tre tidigare kapitlen avslutas detta också med 
en sammanfattande tolkning av musikterapeuternas gemensamma 
berättelser.  

En upplevelse kan vara positiv eller negativ för en patient och i texterna 
framkommer det att de olika upplevelserna kan visa sig på ett fysiologiskt 
sätt, till exempel av olika kroppsrörelser. På ett liknande sätt beskriver de tre 
terapeuterna sinsemellan hur de kan se att en patients blick eller 
ansiktsuttryck förändras, och att andningen ser ut att bli lugnare. 
Som musikterapeut, är det enligt Leif lätt att ibland bli förförd av att se hur 
patienterna visar sina upplevelser visavi musiken. Att visuellt uppfatta 
känslor som rusar upp i en människa gör det lätt att tro att det är en positiv 
upplevelse vilket det inte alls behöver vara, säger Leif:  

Man måste utveckla ett språk och en tolkning för varje individ. Den 
öppenheten måste man ha (Leif). 

När känslor som rusar upp och kan avläsas genom kroppsliga, psykologiska 
förändringar eller genom ändrade ansiktsuttryck, bör en individuell tolkning 
göras för varje person, säger Leif. Detta är viktigt för att kunna tolka honom 
eller henne rätt och för Leif gäller detta särskilt för människor med svåra 
hjärnskador.   

De tre musikterapeuterna beskriver hur de ser att det sker saker i 
behandlingsarbetet. Skeenden och musikupplevelser hos en hjärnskadad 
patient kan ibland visa sig med mycket små tecken som terapeuterna då kan 
uppfatta visuellt. Det kan vara en förändring i andning där bröstkorgen 
ändrar läge och rytm. Det kan vara hur musikterapeuten ser en förändrad 
blick hos en patient, eller ser ett nytt ansiktsuttryck hos denne. Enligt 
intervjuerna kan det visa sig att en patient faktiskt och plötsligt blir 
aktiverad, men musikterapeuten kanske bara får en blinkning till svar, eller 
som i Marias fall, då hon såg ett utsträckt finger när patienten visade att hon 
reagerade och dessutom svarade. Dessa tecken var något som Maria 
registrerade visuellt. 
De tre intervjuade säger att en musikterapeut måste ha ett öppet sinne för att 
musik kan ge en upplevelse – god eller svår:  

Det första jag tycker man registrerar, är ju ofta med fysiologiska förtecken, 
alltså i blickar och i kroppens rörelser. Ju mer man lär känna en människa så 
kan man se undertexten i det här och i vissa fall får man helt enkelt chansa 
(Leif).  

Leif anser alltså att det är viktigt att en musikterapeut är lyhörd för 
patienters olika uttryck och utifrån dessa tolka hans eller hennes signaler. 
Det är viktigt att se hur den här personen brukar visa sina upplevelser och 
utifrån detta göra en sorts överenskommelse med vad ”glad” betyder eller 
vad ”ledsen” betyder och så vidare.  
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Från en kvinnlig patient i komatillstånd kunde Karin registrera följande: 
Det hände någonting. Bara sådana här små, små tecken som att vända lite på 
huvudet mot en. Ett litet leende men, inte mycket mer och jag kan se på 
andningen att den blir lugn (Karin). 

Här fick Karin en visuell uppfattning och hon säger att det bara fanns små 
tecken att gå efter. Hon såg hur patienten bland annat vände en aning på 
huvudet och även visade ett litet leende när hon hörde Karins sång. Karin 
såg också på kvinnans bröstkorg att andningen blev lugnare. 

Maria berättar i sin intervju om en hjärnskadad man som slog an 
gitarrsträngar medan Maria sjöng till detta. Hon såg hur mannen: 

… lyste i mimik, munnen liksom log och ögonen blev blanka. Det blev ett 
dialogflöde mellan oss, en mottagare och sändare (Maria). 

Tack vare deras samspel med gitarr och sång visade mannen nu en annan 
mimik än tidigare. Maria beskriver hur det som syntes tydligast, var just en 
förändring av mannens ansiktsuttryck som började ”lysa”. Hon såg också 
hur hans ögon blev lite tårfyllda och att han log. 
De intervjuade musikterapeuterna berättar att några av deras patienter verkar 
ha haft negativa upplevelser i musikterapin, vilket terapeuterna kunde 
uppfatta visuellt. Maria arbetade med en kvinna som trots sin hjärnskada 
hade förmåga att uppleva musik på många nivåer. Upplevelser som kunde 
vara både positiva och negativa: 

För när hon diggar nå’nting då diggar hon med hela kroppen. Väldigt mycket 
rörelser, som om hon är på värsta rockkonserten. Hon kan använda 
andningen ”haaa” om hon gillar någonting. Om hon inte gillar; då har hon 
visat det genom att hon blir ganska mörk i blicken. Det stagnerar liksom i 
rummet (Maria). 

Att det stagnerade i rummet uppfattade Maria visuellt genom att hon såg hur 
patienten ändrade uttryck i sin blick och hon säger också att: 

Det blir en ledstjärna för vart vi ska ta vägen (Maria). 

Marias visuella uppfattning av patientens negativa musikupplevelse hjälpte 
henne att ändra den musikaliska inriktningen i behandlingsarbetet. 
En tidigare beskriven kvinnlig patients musikupplevelser uppfattade Maria 
visuellt, därför att kvinnan kunde se så sur ut ibland. Hon visade tydligt med 
sitt kroppsspråk att hon över huvud taget inte gillade viss musik. Vid ett 
tillfälle spelade kvinnan frenetiskt för att sen slänga iväg trumstockarna på 
golvet. Den visuella uppfattningen av hur patienten kände sig i 
musiksituationen blev mycket tydlig för Maria.  
Leif ger i intervjun en fallbeskrivning av en svårt hjärnskadad man som 
kunnat spela piano före skadan. Under hela första året i musikterapin ville 
mannen inte ens närma sig instrumentet. Han tittade bort och visuellt 
tolkade Leif det som att det var traumatiskt laddat för mannen att själv 
spela. Pianot och musicerandet hade varit mycket viktiga för honom 
tidigare:  

Däremot tyckte han det var roligt att sjunga till mitt pianokomp, men inte 
spela tillsammans med mig. Han gick bort från pianot (Leif).  
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Här har vi musikupplevelser på två skilda nivåer i samma citat. Den första 
upplevelsen var positiv och Leif såg att patienten mådde bra och blev 
vitaliserad av att sjunga när Leif spelade piano. Den andra upplevelsen var 
negativ och mannen ville inte spela tillsammans med Leif på pianot. Leif 
uppfattade visuellt hur mannen bokstavligen gick iväg från pianot för att 
slippa det och även slippa att spela. Efter skadan verkade pianot påminna 
honom om hans nedsatta funktioner och förmågor, sa Leif.  

Mannen värjde sig för det instrument som förr gett honom så mycket glädje, 
vilket Leif tydligt såg på hans kroppsspråk. Men efter ett års behandling 
hände det något och Leif såg något nytt: 

Då började han närma sig synthen, tittade på den och började utforska den. 
Det tog tio minuter för honom att hitta rätt knapp och när han kom på det, då 
sa han: ”Jaha!” Det blev en väldigt stark upplevelse för honom, att både göra, 
höra och delta (Leif). 

Även här uppfattade Leif visuellt hur patienten närmade sig synthen och 
utforskade den. Han registrerade mannens kroppsspråk när denne både 
”gjorde, hörde och deltog”. Mannen behövde alltså ett helt år på sig för att 
våga närma sig ett instrument som påminde om hans eget huvudinstrument, 
men ändå var ett helt annat och inte negativt laddat. Han behövde också få 
tid för att utforska hur han skulle sätta igång synthen för att sedan försöka 
spela.  
Vad Leif uttrycker, förutom det visuella uppfattandet, handlar också om en 
terapeutisk förståelse, en förståelse där det är viktigt att gå över till sig själv 
och tänka; om det vore jag, skulle jag då själv gå fram till pianot eller det 
instrument jag spelat på större delen av mitt liv före skadan? Leif funderar 
över detta och ställer sig tveksam till om det verkligen skulle vara hans 
största längtan då, just i hans möte med en musikterapeut.  
Informanterna belyser hur de visuellt via mycket små tecken uppfattar 
hjärnskadade patienters musikupplevelser genom att det till exempel sker en 
förändring i deras ansiktsuttryck, blick eller andning. En annan gemensam 
erfarenhet är att när de registrerar att någonting sker, kan det också röra sig 
om en upplevelse av negativ art.  

5.5. SAMMANFATTNING  

När friska människor som inte är hjärnskadade får en stark musikupplevelse 
är det ytterst få som inte visar detta inför omgivningen på olika sätt. Det kan 
ske genom att personen i fråga till exempel sjunger med, markerar rytmen 
med kroppen eller ser glad ut. En erfarenhet från mina intervjuer är att de tre 
musikterapeuterna uppfattar att hjärnskadade personers musikupplevelser är 
likadana som för icke-skadade, men däremot inte uttrycken eller sätten att 
visa dem på. 

Terapeuterna beskriver sina möten via musik med patienter, som det 
viktigaste i musikterapibehandling. I sin uppsats kallar Eklöf (2006) 
musikaliska möten mellan terapeut och klient för ”tillsammanskap”. 
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De intervjuade musikterapeuterna kartlägger patienternas eventuella 
musikintresse. Terapeuterna utforskar systematiskt vilken sorts musik en 
patient får upplevelser av. I kartläggningen ingår att avläsa kommunikation, 
känslan av delad upplevelse samt visuellt uppfattande.  
Kartläggning innebär att terapeuterna prövar sig fram via olika musikstilar 
eller musikuttryck för att tillsammans med en patient komma fram till vilken 
sorts musik som kan beröra och kanske vitalisera honom eller henne. 
Musikterapeuterna söker sig fram och gör samtidigt en sorts personlig 
musikkarta för varje patient som kan verka meningsfullt i 
behandlingsarbetet. Musikterapeuterna säger alla tre, att de använder 
musikvalen på samma sätt för hjärnskadade personer som de gör för icke-
skadade; utifrån just varje individ. 
Kommunikation, belyses av de intervjuades instrumentala samspel med 
patienter, lyssnande tillsammans och även att de skapar något tillsammans. 
Musikterapeutisk kommunikation kan också bestå av samtal eller utbyte av 
ord eller att en patient får lyssna till musik och då kommunicera samt 
uttrycka sin upplevelse med röst, kroppsspråk eller mimik. 
Musikterapeuterna använder ofta rösten i kommunikation med patienter och 
arbetar emellanåt med ett kommunikativt samsjungande, där olika frågor 
testas och besvaras med en patients sång-svarande.  
Känslan av delad upplevelse säger de intervjuade att de emellanåt 
upplever tillsammans med patienterna. Detta kan till exempel visa sig 
genom ett förändrat ansiktsuttryck hos patienten under en musikupplevelse; 
samtidigt som han eller hon söker blickkontakt och vänder sig mot 
musikterapeuten för att fånga upp terapeutens blick för att få ett samförstånd 
eller en delad upplevelse i musiken. När musikterapeuten med sin egen 
(återgäldande) blick speglar och bekräftar patientens upplevelse, blir 
musikupplevelsen delad. En av musikterapeuterna uttrycker att en sådan 
upplevelse handlar om att dela en musikupplevelse men även att dela med 
sig av en musikupplevelse. 
Visuellt uppfattande beskriver terapeuterna som en viktig del i tolkandet 
av patienters musikupplevelser. Två av musikterapeuterna nämnde i 
intervjuerna att de visuellt kunde registrera bl a mycket tydliga 
kroppssignaler från patienter, där den ene gick iväg från pianot och den 
andra slängde iväg klangspelsstavarna på golvet. En av patienterna som det 
berättas om i intervjun kunde ibland se väldigt sur ut medan en annan lyste 
upp i ansiktsuttrycket och en tredje patient vände sitt ansikte en aning mot 
terapeuten och smålog.  
Genom erfarenhet eller förförståelse säger sig terapeuterna kunna utläsa när 
och att det händer något känslomässigt hos en hjärnskadad patient på grund 
av musiken. Detta gäller även om personen ifråga inte kan tala eller har ett 
stelt ansiktsuttryck, men terapeuternas avläsande ändras under 
behandlingsprocessens gång och även genom att terapeuterna själva 
förändrar sitt tolkande under den tiden.  
Stämningsskapande musik är den form av musik de tre musikterapeuterna 
försöker arbeta med. Den kan bestå av inspelad musik eller sång och spel 
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framfört av terapeuten. Även samspel med patienten kan vara 
stämningsskapande. Terapeuterna utgår enbart från patientens musiksmak 
och försöker finna musik som kan vara stämningsskapande för just den 
patienten.  
De tre musikterapeuterna säger också i olika ordalag att intuition emellanåt 
kan vara ett meningsfullt redskap i det musikterapeutiska arbetet; och att de 
på något sätt kan ana vad en hjärnskadad patient försöker uttrycka.  
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6. DISKUSSION 

Detta kapitel inleds med en metoddiskussion följt av en diskussion av 
studiens analysresultat och kapitlet avslutas med några idéer till fortsatt 
forskning.    

6.1. METODDISKUSSION 

Enligt den hermeneutiska tolkningen är det omöjligt att förhålla sig helt 
objektivt till texterna som ska tolkas (Alvesson & Sköldberg, 2008). Som 
intervjuare och forskare gör jag min egen tolkning och förförståelsen spelar 
naturligtvis in. Eftersom jag själv arbetar som musikterapeut med 
hjärnskadade patienter har det varit svårt att under tolkningsprocessen låta 
bli att blanda ihop intervjutexterna med min egen förförståelse och mina 
egna erfarenheter från musikterapeutisk behandling. Till exempel berättade 
en av terapeuterna om en kvinna som inte längre kunde markera en rytm 
men väl kunde sjunga rytmiskt. Jag skrev då först ner mina egna tankar och 
funderingar om att kvinnan på grund av sin hjärnskada kanske hade en sorts 
försenad initiativförmåga när hon skulle göra rörelser. Hennes frånvaro av 
rytmkänsla när hon skulle markera takten med handen hörde, för mig, 
troligen inte ihop med ett försvunnet rytmsinne. Men eftersom terapeuten 
inte berättade om några egna sådana tankegångar i intervjun, så var det inte 
meningsfullt att berätta kring detta i uppsatsen och min förförståelse låg mig 
så att säga, i fatet.  
Musikterapeuternas öppenhet under intervjuerna samt deras beredvillighet 
att dela med sig av sina erfarenheter gjorde studien dynamisk och mycket 
intressant för mig som intervjuare.  

När intervjuerna var utskrivna och godkända av informanterna, 
sammanförde jag de intervjusvar som var lika eller hade liknande 
betydelser. Informanternas intervjusvar blev då tematiserade under fyra 
olika rubriker som redan nämnts i sammanfattningen ovan: kartläggning, 
kommunikation, känslan av delad upplevelse samt visuellt uppfattande.  
För att analysera texterna har jag alltså använt mig av en hermeneutisk 
tolkningsanalys där jag beskriver speciella, avgränsade situationer eller 
händelser från mina informanters musikterapeutiska arbete med personer 
med förvärvade hjärnskador. I tolkningen ingår också att jag har försökt 
förstå terapeuternas upplevelser och erfarande från patientarbetet och jag har 
även försökt förstå innebörder i informanternas uttryck och upplevelser.  
Tyvärr tog jag inte med någon fråga i intervjun om hur terapeuterna i sin tur 
själva kunde känna sig när de erfor en patients musikupplevelser. Temat 
känslan av delad upplevelse innefattar visserligen en form av känsla som 
terapeuterna kunde uppleva, men den handlar mer om den delade 
musikupplevelsen med en patient, än att de beskriver hur de själva kunde 
känna sig.  
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Emellanåt bad jag terapeuterna att berätta fritt från sina verksamheter, vilket 
gjorde att jag ibland konstruerade följdfrågor som blev olika för 
informanterna sinsemellan. Intervjuerna tenderade då att spreta åt olika håll 
och jag kunde uppleva vissa delar som lite röriga. Det positiva som 
framkom utifrån terapeuternas fria berättande var att deras skildringar 
många gånger blev synnerligen levande och dynamiska eftersom 
intervjuerna inte bara bestod av fråga – svar.  

Från intervjustudien framgår också ibland svårigheter för musikterapeuterna 
att tolka sina patienter eftersom gravt hjärnskadade människor kan ha ett 
annorlunda uttryckssätt, språk och en stel mimik eller kanske befinner sig i 
ett vegetativt tillstånd. Dessutom kan en gravt hjärnskadad person ha blivit 
emotionellt flack i kontakten med omgivningen. På grund av detta kanske 
han eller hon framstår som känslomässigt avstängd fastän känslorna ändå 
finns kvar.  

6.2. DISKUSSION AV ANALYSRESULTAT 

Under denna rubrik diskuteras analysresultatens framkomna fyra temata 
med stöd av rubrikerna; Att kartlägga och genomföra arbetet; Att 
kommunicera med patienter; Hur uppstår känslan av delad upplevelse? 
samt, Att se vad som händer.   

6.2.1. ATT KARTLÄGGA OCH GENOMFÖRA ARBETET  

När musikterapeuterna träffar en klient första gången, påbörjar de en 
musikalisk kartläggning, vilken fortgår under hela den musikterapeutiska 
processen. Då utforskar de tre terapeuterna patienternas musiksmak och 
musikintresse, vilket gör metaforen kartläggning meningsfull för att 
beskriva det musikterapeutiska arbetet. I kartläggning ingår på olika sätt 
kommunikation med patienterna. I kommunikationen ingår emellanåt en 
känsla av delad upplevelse. Och slutligen, i kommunikationen och de delade 
upplevelserna ingår även det som uppfattas visuellt. I helheten från 
resultatet ingår delarna kartläggning, kommunikation, känslan av delad 
upplevelse och visuellt uppfattande. Dessa delar skapar en 
horisontsammansmältning där musikterapeuterna tolkar och förstår 
patienternas upplevelser och terapeuterna gör en personlig musikkarta för att 
bättre förstå varje individ, helt i linje med den hermeneutiska cirkelns 
intentioner. Kartläggning och den vidare processen kan vara ett sätt att 
fortsätta ett djupare arbete och då hjälpa en hjärnskadad patient att utveckla 
slumrande förmågor.  
När det gäller hjärnskadade människors musikupplevelser, kontra icke-
skadade personers musikupplevelser, ser jag utifrån intervjuerna att 
terapeuternas uppfattningar verkar överensstämma. Gemensamt verkar 
också deras inställning vara till hur sätten att tolka skiljer sig mellan 
skadade och icke-skadades uttryckssätt. Detta beskriver musikterapeuterna 
utifrån att en person med grav hjärnskada kanske inte kan uttrycka sig 
adekvat med ord, eller visa så kallade normala kroppsliga reaktioner och att 
en musikterapeut då måste utgå från sin erfarenhet och förförståelse 
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Leif använder uttrycket ”människosyn” när han talar om hur en 
musikterapeut bör styra vilken terapeutisk inriktning arbetet skall ha. Hans 
tankar om denna kartläggning är här uppdelade i tre punkter: 

• Gäller det i första hand en terapi för att bygga upp funktioner såsom 
lågfungerande kroppsdelar, röststyrka eller andning?  

• Är det en jag-stärkande terapi där personen speglas i samspel eller 
samtal med musikterapeuten? 

• Är det en bearbetande fas i patientens liv då han eller hon via musik 
och/eller krissamtal kan bistås och stöttas mentalt av 
musikterapeuten? 

Från Leifs utsagor framkommer att grunden för detta ligger i en dynamisk 
teori om hur vi tolkar och kommer till förståelse om våra patienter och oss 
själva i olika situationer; Vem är jag? Så här är det! och Hur kan jag komma 
till vila och försoning med min livssituation? 

MUSIKTERAPEUTERNAS FÖRFÖRSTÅELSE OCH FÖRSTÅELSE 
Något av det viktigaste för en musikterapeuts förförståelse är kunskap om 
musikstilar samt erfarenhet av vad musik kan göra med människor. Karin 
använde sin förförståelse inför en svårt hjärnskadad ung man där 
vårdpersonalen sagt att han bara gillade hip-hop. Hennes musikkunskap 
samt hennes förförståelse för hans situation och hjärnskada, gjorde att Karin 
istället valde annan musik; klassisk pianomusik. Långt senare kunde den 
unge mannen uttrycka att det hade varit härligt med den lugna, klassiska 
musiken.  
För att belysa uttrycket förförståelse vill jag här även använda mig av ordet 
erfarenhet. Förförståelse innefattar min egen och andra musikterapeuters 
erfarenheter från tidigare sessioner; dels med aktuell patient men också med 
andra och tidigare patienter, samt kunskaper från utbildningar och 
fortbildningar inom området. En musikterapeut bär med sig sina tidigare 
erfarenheter och sina egna referensramar då han eller hon möter en klient. 
Dess-utom ser jag det som att vi som musikterapeuter även bygger på vår 
egen förförståelse under kartläggningen av en patientens resurser och även 
genom det fortsatta arbetet, samt att vi lär känna individen mer.  
De tre musikterapeuternas uppfattningar, liksom min egen erfarenhet, är att 
musik är en viktig del av människans identitet. Men hur ska en gravt 
hjärnskadad patient förmedla sina musikupplevelser om han eller hon har 
nedsatt kommunikationsförmåga i form av kroppsliga begränsningar, inget 
tal eller utslätad mimik? Och hur ska en musikterapeut kunna tolka 
uttrycken? Där spelar förförståelsen en stor roll för att musikterapeuter ska 
kunna förstå sina patienter på djupet; att via sina egna erfarenheter läsa av 
små kroppsliga uttryck eller kanske utstötta ljud från en patient. Då kan 
effekten av musikterapeuternas förförståelse bli att de lättare kan förstå och 
tolka patienterna.  
Musik kanske kan frigöra någon slags energi som gör att den här personen 
orkar lite till? Utifrån Leifs förförståelse framkommer det att en patients 
hopp, energi och handlingskraft är något som kan grunda sig i att musiken i 
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musikterapin startar en process inom honom eller henne. Denna process kan 
kanske sättas igång genom att en patient får möjlighet att lyssna på och 
kanske låta sig uppslukas av musik. Eftersom musik går över tid, till 
skillnad från att till exempel helt kort titta på en bild, kan den mörka 
verkligheten få ligga långt borta ett tag, medan patienten själv vistas i det 
musikaliska rummet. Från mitt eget musikterapeutiska arbete minns jag en 
hjärnskadad och vänstersidigt förlamad man som vid flera tillfällen utbrast:   

Det känns som om jag har semester när vi lyssnar på musik eller sjunger 
tillsammans! Jag kommer ifrån den här skiten en stund! Jag vill ha ännu 
längre semester, flera veckor! 

Leif anser att en process i ett musikterapeutiskt sammanhang lika väl kan 
vara en sorgeprocess, försoningsprocess som en glädjeprocess och att detta 
kan vara förknippat med starka upplevelser som är laddade med vemod, 
tröst och försoning, vilket jag tycker stämmer bra in på patienten i citatet 
ovan.  
Förståelse är förutsättning för mänsklig gemenskap enligt Ricoeur (1993). I 
texterna framgår det att förståelse är en förutsättning för en meningsfull 
musikterapeutisk behandling som också innebär en sorts gemenskap, men 
det visar sig också att för att terapeuterna ska förstå sina patienters uttryck 
så behöver de använda sig av sin förförståelse och erfarenhet och detta är 
något jag känner igen väl från mitt eget arbete.  
I ett musikterapeutiskt sammanhang tolkar jag Heideggers (1993) 
avtäckningssätt som synonymt med att avläsa för att försöka förstå. I mitt 
eget musikterapeutiska arbete med personer med förvärvade hjärnskador 
avläser jag betydelser och innehåll i patienters olika uttryck, vilket jag kan 
se som ett avtäckande, dvs. jag avläser patienternas reaktioner. 
 
MUSIKTERAPEUTERNAS HORISONTSAMMANSMÄLTNING 
I texten förmedlar Maria en tanke om att ett trauma kanske inte bara 
kommer via en hjärnskada utan även kan ha sin upprinnelse tidigare i livet 
och att det kan vara något som hon kanske bör ta hänsyn till i det 
musikterapeutiska arbetet. Att se utöver det som är nära och alltför nära för 
att då bättre se till den större helheten, kallar Gadamer (1997) att öppna 
horisont. Jag ser det som att Marias förståelse och horisont blir ännu större i 
det musikterapeutiska arbetet och att hennes totala arbete som bland annat 
inkluderar förståelse och förförståelse ingår i det Gadamer (1997) benämner 
horisontsammansmältningen. 
Inom musikterapi kan begreppet horisontsammansmältning till exempel 
översättas som en förening eller en sammansmältning av en musikterapeuts 
tidigare erfarenheter eller förförståelse och en förståelse för en patients form 
för dagen samt hur han eller hon reagerar på terapeutens behandling. Jag ser 
det som att horisontsammansmältning människor emellan också kan utgöras 
av en terapeuts förståelse för vad en patient uppvisar för uttryck i deras 
interaktion. 

Gadamer (1997) anser att ett samtal med en annan person där vi försöker 
skaffa oss en uppfattning och förståelse om dennes horisont, inte är ett 
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riktigt samtal eftersom samförstånd inte är målet. Den som vill förstå, håller 
sig själv och sina åsikter utanför (Gadamer, 1997). Från intervjutexterna 
framgår tydligt att de tre musikterapeuterna arbetar utifrån detta 
förhållningssätt. Jag ser deras berättelser som tydliga beskrivningar på 
professionellt musikterapeutiskt arbete där de för att förstå, håller sina 
åsikter för sig själva men använder sig av sina erfarenheter och sin 
förförståelse för att via horisontsammansmältning kunna förstå.  

För en patient i koma, eller om personen är mycket vakenhetssänkt, spelar 
relationen en mindre roll; där blir musiken det primära. Medan relationen 
och musiken förefaller vara viktigare, ju mer vaken och medveten patienten 
är. Då har han eller hon möjlighet att interagera och medverka aktivt. Enligt 
filosofen Gadamer (1997) kan en terapeuts historiska horisont bestå av 
erfarenhet från tidigare arbete som sedan förenas med en patients 
upplevelser, i stunden. Gadamer (1997) säger att när denna sammansmälta 
horisont öppnas blir det då lättare att förstå. Ett exempel är Karins unge 
komapatient, där personalen hävdade att han bara lyssnade på hip-hop, men 
Karin valde istället utifrån sin förförståelse, stillsam klassisk musik. Karin 
valde hållande musik; alltså musik som ger en lugn och trygg bas att vila på 
för en hjärnskadad ung man. När patienten sedermera vaknade, sa han att 
han hade tyckt att ”det var underbart” med den klassiska musiken. Där, i 
hans tidiga skede av skadan, var den viktigaste funktionen just musiken och 
inte relationen. Den klassiska musiken kom från Karins erfarenhet från 
tidigare arbete, och senare i behandlingen förenades klassiska 
musikupplevelser med hans egen musik från tiden före skadan. 
Horisontsammansmältningen var ett faktum! 

6.2.2. ATT KOMMUNICERA MED PATIENTER 

Metaforen ”stämningsskapande musikaliskt rum” använder de tre 
intervjuade. Jag ser det som att de beskriver utrymmet där patient och 
terapeut kan vistas tillsammans och dela musikupplevelser och 
kommunicera med musikterapeutiska förtecken. Uttrycket 
”stämningsskapande” tolkar jag dels som att musiken oftast är lugn men 
också att hela situationen är lugn och med ett kravlöst bemötande från 
terapeuten till patienten. Winnicott (2003) beskriver en terapeuts och en 
patients behandlingssessioner som en sorts ”lekområde” där terapeuten 
strävar efter att hålla kvar patienten i detta område för att där hjälpa denne 
att gå vidare i sin utveckling. 

Musikterapeut Karin beskriver hur en aggressiv, kvinnlig patient mjuknade 
via deras gemensamma, kommunikativa pianospel, där de speglade varandra 
i improvisationen. Musikterapeut Maria berättar om ett liknande tillfälle, när 
hon tillsammans med en hjärnskadad patient upplevde att ”vi är så lika!”. 

I intervjutexterna syns vikten av att ha en gedigen musikalisk bredd i det 
musikterapeutiska arbetet vilket jag också ser som en viktig del i 
kommunikationen mellan terapeut och patient. Om den hjärnskadade 
personen kanske inte kan svara på frågan ”Vilken musik skulle du helst vilja 
lyssna till nu?” måste terapeuten efter eget huvud välja rätt musik för sin 
patient och via sin förförståelse så att säga, räkna ut vad som kan finnas i 
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just den musiken som passar ihop med patientens behov av kommunikation 
eller identitet.  
I Gabrielssons forskningsprojekt (2008) använder några av berättarna ordet 
terapi i sina beskrivningar av musikupplevelser. Då har det för dem handlat 
om betydelsefulla moment under ett kritiskt tillstånd som via musiken vänts 
i positiv riktning. Att starka musikupplevelser kan ha terapeutiska effekter 
har visats i flera av berättelserna enligt Gabrielsson (2008). Emellertid 
menar han att det är svårt att avgöra var gränsen skall dras mellan allmänt 
positiva effekter på välbefinnande och hälsa och ”sant” terapeutiska effekter 
av musikupplevelser. Han anser att det är en fråga om definitioner och 
avvägningar, vilket jag inte håller med om. Det är skillnad på konsekvenser 
av vardagligt musikanvändande och terapeutiska konsekvenser från musik i 
musikterapi. Musikterapi kräver närvaro av en musikterapeut. Terapeutiska 
konsekvenser kan uppnås i båda fallen, men de är inte samma verksamheter, 
eftersom det finns en person till i musikterapi. I musikterapi sker en 
interaktion mellan patient-terapeut- musik. Dessa tre komponenter i 
kombination är det som är avgörande för den terapeutiska effekten. Detta 
kan sen ställas i relation till att en person upplever musiken i en situation så 
positiv eller förlösande att vederbörande använder ordet terapi för sin 
tillfälliga känsla. Men i musikterapi är personen en klient som 
kommunikativt, tillsammans med en terapeut gör ett fortskridande arbete via 
musik. Ett arbete som för en terapeut är aktivt medvetet och för klienten mer 
eller mindre omedvetet aktivt. Och där fokus är inställt på fortsatt framtida 
arbete för förbättring av till exempel minne eller initiativförmåga, för 
musikterapeutens klient.  

6.2.3. HUR UPPSTÅR KÄNSLAN AV DELAD UPPLEVELSE? 

Känslan av delad upplevelse förefaller uppstå med liknande förtecken hos 
de tre terapeuterna under musikterapibehandlingar. Musikterapi kan som 
tidigare nämnts, bestå av ett ”tillsammanskap” (Eklöf, 2006, s 19) där 
patient och musikterapeut via musik, dans eller lyssnande skapar och får 
upplevelser tillsammans och då delar dessa. I intervjun berättar Karin om 
hur hennes känsla av delad musikupplevelse med en patient kan vara 
mycket positiv, vare sig hon själv spelar eller om de båda lyssnar på något 
tillsammans, speglar varandra och då delar musikupplevelser av olika slag.  

Maria brukade ibland känna in en kvinnlig patients andnings- och livsrytm i 
sig när de båda lyssnade till avslutande musik. Där i det rummet med det 
gemensamma lyssnandet och gemenskapen fick Maria många gånger 
känslan av att de delade upplevelser men även att de var så lika som 
människor.  
För att kunna uppfatta en känsla av delad musikupplevelse vill jag gå till 
Alvesson & Sköldberg (2008), som belyser frågor kring intuition och 
empati. De skriver att för att förstå innebörden i en annan människas 
handlingar på ett bättre sätt, (med handlingar menas i de här fallen 
patienternas små tecken eller ändrade uttryck), bör en person med fantasins 
hjälp tänka eller känna sig in i en annan människas situation. Och för att 
som terapeut komma fram till känslan av delad musikupplevelse med en 
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patient, anser jag det nödvändigt att använda sig av både empati och 
intuition. Musiken kan kanske också vara en hjälp till detta genom sin 
förmåga att påverka människan känslomässigt. 

I behandlingsarbetets interaktion och relation finns det två variabler, 
nämligen musikens funktion och relationens funktion. Vad är det i de 
musikterapeutiska redskapen som fungerar i behandlingssammanhanget? Är 
musiken lika viktig som relationen mellan patient och musikterapeut? 
Tyvärr frågade jag inte mina informanter om deras uppfattningar i denna 
fråga utan jag kan bara hänvisa till mitt eget musikterapeutiska arbete där 
jag uppfattar att bägge dessa redskap är lika viktiga för att utföra ett 
professionellt behandlingsarbete.  

INTUITION OCH EMPATI 
Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) har hermeneutik alltmer kommit att 
innefatta frågor kring intuition och empati. För att belysa detta har jag valt 
ett citat av Holm (2001):  

Termerna empati och intuition används ofta tillsammans för att beteckna att 
vi upplever en omedelbar kunskap om något, utan att vi vet hur vi nått fram 
till denna kunskap. 

     (Holm, 2001, s. 5). 

Enligt Holm (2001) är empati en kunskap som är känslomässigt präglad, 
medan intuition är baserad på intellektuell kunskap. Empati hjälper en 
person att nå fram till en annan människas känslor, medan intuitionen kan 
ge idéer eller lösningar på intellektuella problem. Att uppfatta något 
intuitivt, alltså ”känna på sig” innebär att man har analyserat och satt ihop 
uppfattningar med erfarenheter och kunskap och sedan, via detta, dragit 
vissa slutsatser utan att vara medveten om det tankearbete som har föregått 
slutsatsen I intuition ingår en stor del empati, båda vävs samman med de 
övriga redskapen som en musikterapeut använder. För att kunna använda sin 
intuition i ”här-och-nu”-situationen är det otänkbart att empatin inte skulle 
vara en betydande del i det användandet (Ibid.). 

Empati-begreppet refererar till terapeutens förmåga att noggrant förstå 
klientens upplevelser så som dessa uppfattas och ger sig till känna i klientens 
egen uppmärksamhet. Terapeuten försöker dela klientens subjektiva 
upplevelsefält som om det vore hans eget, men utan att förlora just ’som om’- 
kvaliteten. 

                                                                 (Monsen, 1996, s 269).  

För att en terapeut ska kunna förstå sin klient/patient så bra som möjligt, är 
det enligt Alvesson & Sköldberg (2008) viktigt med ett intuitivt och 
empatiskt förhållningssätt i en terapisituation. En av mina intervjufrågor 
handlade om huruvida musikterapeuterna anser sig använda just intuition i 
de musikterapeutiska behandlingarna; om de ibland låter arbetet styras av en 
”känna-på-sig-känsla”. Alltså, hur kan de välja rätt eller välja bort, för att 
lotsa klienten vidare? Svaren på denna fråga tolkar jag förutom som 
intuition också som en del av terapeuternas förförståelse. Alvesson & 
Sköldberg (2008) säger att om intuition och empati förs samman med 
terapeutens egna kunskaper blir det möjligt för terapeuten att förstå 
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patienten bättre än vad han eller hon själv gör. I texten beskriver Maria en 
kvinnlig patient som pekar på bilden av den ensamma prinsessan Tuvstarr. 
Maria säger inte rent ut att hon i just denna situation arbetar på intuition, 
men jag tolkar det som att hon använde sig dels av sin förförståelse men 
också intuition, när hon valde ut fyra vykort som alla skildrade ensamhet 
eller avskildhet. Maria beskriver också hur hon kunde känna kvinnans 
ångest via hennes andning. Enligt min tolkning hade hon inte kunnat göra 
detta om hon inte använt sig av sin intuition. 
På min fråga om intuition svarar Leif efter en viss tvekan att han emellanåt 
använder sig av den som en del i sitt musikterapeutiska arbete. Han 
förtydligar detta med att han styrs mycket av ”här-och-nu”-situationen, 
vilket han uttrycker som ”utifrån mötet just nu” och han anser att det däri 
ligger ett visst intuitivt förhållningssätt. Men förutom detta ser jag det som 
att Leif använder sig av förförståelse via redskapen han har; t ex erfarenhet, 
kunskap om hjärnans funktion och musikens påverkan på oss människor och 
detta gör att han kan känna sig trygg i arbetet. 
Maria uttrycker i intervjutexten att det faktiskt är genom intuition, som hon 
tolkar en hel del upplevelser hos sina patienter. Gadamer (1997) anser att vi 
bli mer vidsynta när vi ska tolka och förstå om vi då samtidigt öppnar upp 
vår historiska horisont. Han beskriver också att när en historisk horisont 
öppnas, blir det lättare att förstå. Uttrycket ”historisk horisont” tolkar jag 
som en förening av terapeutens tidigare erfarenhet och förförståelse. Utifrån 
detta tänker jag på Maria som berättade om en kvinna som oftast avslutade 
sina sessioner med att sitta djupt försjunken i musiklyssnande och andas helt 
lugnt. Maria brukade då försöka känna in hennes andningsrytm, (vilket 
Maria benämner livsrytm) i sig själv och kom då ofta fram till tankar om att 
de båda var så lika som människor och hade något gemensamt, där de 
befann sig i samma rum. Jag ser det som att Maria genom sin intuition kom 
fram till sin förståelse.  

Från Karins musikterapeutiska arbete uppfattar jag att hon beskriver sin 
intuition när hon bland annat använder uttrycken: ”gå på sin känsla”, 
”försöka känna av” eller ”kunde känna kontakt med”. Spontant nämner hon 
sedan själv sin intuition som en del av redskapen i arbetet. Hon verkar 
liksom de övriga terapeuterna, använda intuition tillsammans med 
förförståelse och förståelse. 

Att leta efter dolda innebörder förefaller vara en stor och viktig del i det 
musikterapeutiska arbetet med hjärnskadade människor. I texten framgår det 
att alla de tre terapeuterna verkar arbeta utifrån detta förhållningssätt, just 
för att kunna förstå. Jag tolkar det också som att de använder sig av intuition 
och känslan av ”här-och-nu”, för att kunna leta efter dolda innebörder. Till 
exempel, när Marias patient kallar henne ”Lotta”. Ur denna dolda innebörd 
fick hon känslan av och utläste att patienten haft en musikupplevelse och 
hon förstod samtidigt att han upplevt en speciell sådan. För att försöka 
förklara den information vi får, bör vi enligt Ricoeur (1993) leta efter dolda 
innebörder, om vi vill förstå något nytt. Vad är alltså meningsfulla 
situationer i patientens tillvaro? Leif menar att svaret på detta ofta ligger 
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dolt i musiken och genom den kan en musikterapeut många gånger få svar 
på både uttalade eller outtalade frågor.  
METAFORER SOM FRAMKOMMIT UNDER INTERVJUERNA 
Metaforerna i texten växer fram ur musikterapeuternas förförståelse, 
förståelse och horisontsammansmältning. Metaforer används för att skapa 
mening i språket och vi kan då lättare förstå omvärlden och varandra. 
Metaforer skapar nya karaktärer av det som berättas (Ricoeur, 1977). Karin 
använder bland annat metaforerna ”speglade varandra”, ”hon försvann in i 
musiken” för att beskriva ett musikaliskt improvisationsarbete med en 
skadad kvinna. Att de ”speglade varandra” innebar en både visuell och 
musikalisk nära kontakt som var extra intensiv. När kvinnan ”försvann in i 
musiken” verkade hon lyssna extra intensivt och släppte all kontakt med 
musikterapeuten. 

Maria beskriver hur patienters uttryck för musikupplevelser kan visa sig 
genom ”biprodukter”. Ett exempel på det var en kvinna som visade detta 
genom kroppsliga uttryck och där Maria använder metaforen ”hon är på 
värsta rockkonserten”. Alvesson & Sköldberg (2008) anser att ju bättre en 
metafor är, desto mer överraskar den i sin överensstämmelse. 
Patientens hjärnskada kan göra att det ibland är svårt att avläsa personens 
musikupplevelser och Maria beskriver detta i texten med metaforen ”jag vet 
inte vad jag är ute på för mark”. Men hon säger också att blickar och 
kroppshållning blir ”en ledstjärna för vart vi ska ta vägen”?  En kvinna kom 
till henne som ”ett paket, någon slags kokong” och Maria försökte hitta 
någon ”liten tråd att fiska med”. När patienten till slut spelade frenetiskt och 
sedan slängde iväg klangstavarna på golvet använde Maria metaforen 
”brännbart material” för händelsen. Ricoeur (1977) menar att genom 
metaforens levande kraft och språkliga fantasi, skapas en ny mening i det 
som berättas. Maria beskriver i texten en annan kvinna som inte verkade få 
direkta musikupplevelser, utan musiken föreföll mer tala till hennes 
intellekt. Metaforen ”dyrgrip” använder då Maria som symbol för patientens 
hjärna. I samspelssammanhang använder hon också metaforen ”flöde” vid 
flera tillfällen. Till exempel; ”Det blir ett dialogflöde mellan en mottagare 
och sändare”. 

Intervjutexten visar att i det musikterapeutiska arbetet använder sig Leif av 
tankar och teorier om symboliseringsförmåga; att musik väcker något och 
kanske ger inre bilder. Musiken kan alltså stimulera en patients förmåga till 
symbolisering. För dem som kan uttrycka sig verbalt kan detta kanske leda 
till att de kan tala om musiken och hitta ord som är metaforer för 
musikupplevelsen. Enligt Ricoeur (1977) kan metaforer översätta och 
förvandla språket på ett kreativt sätt och då fungerar metaforen inte bara 
som utsmyckning. Leifs egna metaforer i texten handlar bland annat om att 
han som musikterapeut och patienten ”tillsammans bär musikupplevelsen”. 
Han betonar vikten av att hjälpa personen att hantera känslorna som uppstår 
och då dela upplevelsen. När det gäller förståelsen för patienten under 
arbetets gång, använder han metaforerna ”se undertexten” och ”möjligheten 
att bygga broar”. För möjligheterna skapar Leif också metaforen ”paletten 
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man har att välja från”. Ricoeur (1977), säger att metaforer alltid kan 
användas för att på ett uppfinningsrikt sätt få fram nya betydelser och bilder. 
Leif använder sig av metaforer när han säger att vi människor ibland blir 
”vägledda in i andra musikaliska världar” av andra personer. Och i 
musikterapeutisk behandling vägleds en patient in i musik som han eller hon 
kanske inte haft kontakt med tidigare.  

6.2.4. ATT SE VAD SOM HÄNDER 

Patienterna visar sina uttryck på olika, ibland diskreta sätt för 
musikterapeuterna. Heidegger (1927,1997), använder ordet avtäckningssätt 
när han talar om förståelse. Terapeuterna berättar i intervjutexterna att det är 
viktigt att de avtäcker eller läser in även de mycket små tecken som 
hjärnskadade patienter visar under en musikupplevelse. Det kan vara tecken 
de uppfattar visuellt, såsom ett svagt leende, lugnare andning eller att 
huvudet vänds mot terapeuten, för att på något sätt dela musikupplevelsen 
med denne. Musikterapeuterna beskriver även negativt laddade tecken, som 
till exempel en rynkad panna eller att försvinna in i surhet. Alla tecken ser 
jag som delar av den hermeneutiska cirkeln, alltså i det här fallet delar av 
den totala upplevelsen för terapeuterna.   
Först avtäcker terapeuterna patienternas subtila uttryck. Därefter använder 
terapeuterna sin förförståelse för att tolka uttrycken. Slutligen förstår 
terapeuterna patienternas musikupplevelser. Terapeuternas berättelser har 
jag sedan tolkat. Där har jag bland annat funnit olika upplevelsenivåer som 
avtäcktes i musikterapeuternas behandlingsarbete. Ett exempel är Marias 
beskrivning av en kvinna som pendlar mellan stora kroppsliga ”diggande” 
rörelser och senare förmedlar tydliga avslappningssuckar. Genom att Maria 
visuellt avläste/avtäckte kvinnans mycket olika tecken kunde Maria uppnå 
förståelse för patientens olika upplevelsenivåer. 
Leif uppfattade visuellt hur patienten som varit jazzpianist inte bara vägrade 
spela, utan också vägrade närma sig pianot. Efter ett helt år närmade 
mannen sig i alla fall synthen i rummet och Leif som följde förloppet 
visuellt gav honom gott om tid att söka upp ”on”-knappen.  
INFORMANTERNAS TEORETISKA MODELLER 
Enligt Wigram, Pedersen & Bonde (2002) har det i Europa bl a funnits en 
tradition att använda improviserad musik i musikterapi. Att kartlägga en 
patients musikaliska bakgrund kan också vara meningsfullt i den 
terapeutiska processen. Alla de tre musikterapeuterna verkar ha 
uppfattningen att man behöver använda en blandning av många teoretiska 
modeller. Leif uttrycker i intervjun att grunden bör vara baserad på 
psykologiska teorier, samt teorier om hälsa och välbefinnande och även 
estetiska teorier om skapande och lekfullhet. 

När det gäller teorier att basera sitt musikterapeutiska arbete på, använder 
Maria sig av en psykodynamisk grundsyn, där arbetet bl a går ut på att ta 
tillvara människans inneboende resurser.  
Från avsnittet om de intervjuades tankar om teorier visar Karin att hon tagit 
till sig de flesta psykodynamiska teorierna från musikterapeututbildningen 
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på KMH i Stockholm. Hon nämner bl a Stern och Winnicott. I texten 
framgår dock, att när hon arbetar med hjärnskadade människor, tänker hon 
inte på att hon bör hålla sig till speciella teorier, utan använder sig i stället 
bland annat av sin förförståelse; alla sina erfarenheter från livet och tidigare 
musikterapeutiskt arbete.  

De teorier som betyder en hel del i Leifs musikterapeutiska arbete, är de 
kognitiva teorierna, alltså hur möjlighet till kunskapsutveckling hos 
patienten kan se ut. Eftersom minne och tänkande har stor betydelse, liksom 
språk och kommunikation, kartlägger han vilka förutsättningar och resurser 
en patient har för att kunna lära sig vissa saker och dessa egenskaper kan 
variera kraftigt när det handlar om hjärnskadade människor. Leif säger att 
han använder sig av utvecklingspsykologiska teorier om det förverbala, den 
icke-verbala periodens betydelse i livet och han säger också att han 
använder sig av musikpsykologiska teorier gällande musiken och hjärnan 
samt musikens påverkan på människan.  

6.2.5. SLUTSATS   

I tolkningen av de tre musikterapeuternas intervjusvar framgår tydligt att 
musikterapeuterna har mer som förenar dem än skiljer dem åt i erfarande 
kring hur de uppfattar att patienter med förvärvad hjärnskada uttrycker sina 
musikupplevelser.  

Frågan är hur det kommer sig att så många av svaren från informanterna 
liknar varandra och att jag själv dessutom känner igen mig i de flesta av 
deras svar? Informanterna och jag själv är i olika åldrar men vi är alla 
utbildade på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och har troligen därför 
liknande tankar i grunden. Däremot är vi utbildade vid helt olika tillfällen 
och har i stort sett inte haft samma lärare eller föreläsare. Att arbeta 
musikterapeutiskt med hjärnskadade människor är ett speciellt och 
avgränsat arbetssätt/område där patienterna sinsemellan och på grund av 
sina skador behöver liknande stimulering. I musikterapin arbetar vi i första 
hand med till exempel röstträning, ökad initiativförmåga, kognitiv 
stimulering, stimulering av minnet/minnen samt prospektiva minnen, 
exempelvis ”Vad ska du göra nästa helg?”. Arbetet håller sig inom ett 
speciellt musikterapeutiskt område, men som ändå är ganska brett. Troligen 
liknar våra musikterapeutiska arbetssätt varandra för att vi alla fyra har 
erfarit vad som fungerar bäst i behandlingsarbetet. 
En fråga är också om jag själv omedvetet påverkat svaren i intervjuerna? 
Men vid närmare kontroll av utskrifterna ser jag att jag 1) ställer raka frågor 
2) ber terapeuterna berätta fritt från arbetet 3) ”hummar” som mottagare och 
aldrig går in i intervjun för att samtala eller komma med egna åsikter.  
Utifrån intervjuerna tolkar jag det som att de tre musikterapeuterna verkar 
göra musikval för hjärnskadade personer på samma sätt som med icke-
skadade; alltså utifrån individen. Det framgår också att musikterapeutiskt 
arbete med hjärnskadade människor är mycket mer utmanande än med icke 
skadade, eftersom det ibland inte går att få tydliga svar från patienterna på 
frågor. Detta kan göra det komplicerat för en terapeut att uppfatta om han 
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eller hon har valt optimal metod eller meningsfull musik för en patient i 
behandlingsarbetet.  

6.3. FORTSATT FORSKNING 

Med tanke på att de tre informanterna i uppsatsen beskriver en verklighet 
som främst grundar sig på erfarenheter av att arbeta med svenskfödda 
patienter, bör fler kulturella perspektiv undersökas. Finns det en kulturell 
skillnad i hur icke-svenskfödda hjärnskadade patienter uttrycker sina 
musikupplevelser i musikterapi? Finns det dokumenterat hur 
musikterapeuter arbetar med hjärnskadade från andra kulturer? Vilka 
svårigheter, eller möjligheter stöter en musikterapeut på när det gäller 
patienter med annan kulturell bakgrund än den svenska och skiljer sig dessa 
svårigheter/möjligheter från kultur till kultur? Dessa frågor är angelägna att 
belysa med ytterligare forskning. 
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Bilaga 1. 
 
 

 
 
Figur: Åsa Lindström fritt efter Patric J. Lynch, medical illustrator. Creative 
Commons Attribute 2.5. License 2006. 
 
 
 
 



 

Bilaga 2. 
Temata: Musik, Redskap, Kunskap, Beslut och avgöranden, Avslutande ord 
 

Frågor som kom upp under intervjuerna: 
Hur märker du som musikterapeut att en hjärnskadad person får en 
musikupplevelse? 
Berätta om ett sådant patientfall! 
Anser du att du ibland arbetar på intuition? Berätta kring detta! 
Hur avgör du om du ska pröva samspel eller lyssnande? 
Är det vanligt att patienter reagerar på helt annan musik än den de tyckte om 
före skadan? 
Hur förstår du som musikterapeut patientens uttryck? 
Något exempel på musikupplevelser som inte varit positiva för en patient? 
Hur avläser du att en hjärnskadad patient värjer sig i 
musikterapisammanhang? 
Hur tolkade du patientens uttryck?  
Hur bar du dig åt för att få en reaktion? 
Vilka är de främsta avläsningsinstrumenten som du använder, från ditt 
”inre”? 
Vad utgår du ifrån när du använder uttrycket engagerad? 
Hur registrerar du ett flöde i en musikterapeutisk process med hjärnskadade 
människor? 
Tror du att det är någon skillnad i musikupplevelser för hjärnskadade 
personer mot icke-skadade? 
Vad använder du mest för musik i behandlingar? 
Hur tänker du runt musiken i en patients musikupplevelser? 
Har du några teorier/någon forskning som du baserar din behandling på? 
Berätta kring detta! 
Vad tänkte du då? 
Har du något avslutande som du vill berätta om?  
Vad handlar musikterapeutens erfarande om?  
Vad kan det innebära att efter en hjärnskada ha tappat sin förmåga att njuta 
av musik? 

 
 
 

 
 

 
 



 

Bilaga 3. 
 

Exempel på kartläggning:  
Medelålders kvinna. Inget minne och inga minnen från tiden och hennes liv 
före uppvaknandet på sjukhuset. Minns inte hur många barn hon har, eller 
vad hon jobbat med. Kan gå samt sköta sin hygien. Utslätad/allvarlig 
mimik. 

1. Mjuk musik, gitarr. Ansiktsuttryck, kroppsspråk: Leende, med 
stängda ögon. Föreföll njuta av Cavatina. Kopplade av. Markerade 
rytm och tempot med foten. Uttryckte sig hänfört över sin 
musikupplevelse. (Cavatina) 

2. Började gråta till Sonja Aldéns, ”För att du finns”. ”Den här brukade 
jag lyssna på när min bror hade omkommit i en bilolycka!” 

3. Musikterapeuten sjöng Vem Kan Segla. Pat sjöng med direkt. 
Mindes alla ord. Log. 

4. ”Men jag har ju dansat jättemycket! Det är urkul!” Markerade 
rytmen med hela kroppen. (Mustang Sally). 

5. Rimmade musikaliskt och roligt till improviserad Påskvisa. Mindes 
detta, en vecka senare. Skrattade. 

6. ”Den här killen såg jag på Globen. Det var en jättehäftig konsert!” 
(Tears in Heaven/Clapton).  

7.  Dottern frågad: ”Hur var musikterapin?” Pat: ”Helt, helt underbart!” 
Tog sig mot hjärtat. 

Exempel på tolkningar: 
Patienten visar tydligt med kroppsspråket att hon inte bara tycker om musik, 
utan verkligen kan njuta av den på en djupare känslomässig nivå.  
Hon har kvar sitt melodiminne samt tidigare sångtexter i minnet. Positiv 
minnesstimulering. 
Hon kan via musiken associera till tidigare händelser som ibland väcks till 
liv (i minnet). Dessutom minns patienten i sin kropp, tidigare händelser, t ex 
dansandet. 
Patienten får via musiken och improviserat samspel/sjungande tillgång till 
sin lekfullhet, fantasi och humor.  
Hon verkar kunna få tillgång till sina äkta känslor, vad det gäller 
musikupplevelser; både i glädje, sorg och som avkoppling, samt i 
vitaliserande syfte.  
Hon förefaller uppnå ökat välbefinnande av musikterapeutisk behandling, 
vilket också troligen kan stärka patientens självförtroende och framförallt 
hennes minne. 
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