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Abstrakt 

Anna Häggqvist: Psykodynamisk musikterapi i grupp – en litterturstudie som 
utifrån hermeneutiskt perspektiv utforskar centrala psykodynamiska och analy-
tiska teorier hos främst finländska teoretiker. C-uppsats, 15 hp vid Kungl. Musik-
högskolan i Stockholm.  
 
Uppsatsen är en litteraturstudie med fokus på psykodynamiska teorier och musik-
terapi i grupp. Analysresultaten visar teman som möjliggör förståelse av musikens 
roll och dynamik: Inledningsvis beskrivs hur psykoanalytisk teori kan beskriva 
musik. Baserat på den metod Heidi Ahonen-Eerikäinen (2007) utvecklat, Group 
Analytic Music Therapy (GAMT), analyseras hur musik kan fungera som en bro 
mellan medvetna och omedvetna processer i en terapigrupp. Temat kollektiva 
musikaliska bilder analyserar hur musikaliska bilder kan fungera i en terapigrupp.   
Temat projektiva identifikationer beskriver musikens projektiva roll i en musikte-
rapigrupp. Diskussionen behandlar terapeutiska implikationer av musikens hål-
lande och terapeutiska kvaliteter i en terapigrupp, samt problematiserar olika teo-
retikers uppfattning av vad ett psykodynamisk och psykoanalytiskt perspektiv kan 
innebära i en musikterapeutisk kontext. 
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1. Inledning 

Vi har alla vuxit upp som en del av olika grupper, vi har medvetet valt att 
vara medlemmar av vissa grupper. Men också blivit en del av grupper vi 
inte själva kunnat välja - grupper på arbetet, inom fritidssysselsättningar och 
vår egen släkt. Däremot är en terapigrupp något som vi väljer själva. Vår 
medverkan utgår ifrån att vi är med i gruppen frivilligt, med egna förhopp-
ningar, mål och krav.  
 
Genom att gå med i en gruppterapi litar vi på att terapeuten har en klar och 
tydlig tanke om hur gruppen kan fungera och vilka metoder hon eller han 
använder för att uppnå den förändring vi söker efter. Att sätta sitt personliga 
välmående helt i andras händer kan både vara skrämmande och modigt. 
Oberoende vad det säger om vår förmåga till tillit, är det relevant att kräva 
att terapeuten har ett klart teoretiskt perspektiv på hur hon eller han arbetar. 
Detta är en av orsakerna till att jag skriver denna uppsats. Jag vill fördjupa 
mig i psykoanalytisk och psykodynamisk litteratur kring musikterapi i grupp 
för att kunna stå för det tankesätt jag ämnar använda mig av i mitt framtida 
arbete. 
 
Mitt personliga intresse för att gå till grunden med hur psykodynamisk mu-
sikterapi i grupp beskrivs i teorin har hela tiden ökat under studiernas gång. 
Var kan man läsa om musikterapi och psykodynamiska och psykoanalytiska 
begrepp ur ett mer pragmatiskt och lättillgängligt perspektiv? Vad tänkte 
egentligen de första psykoanalytikerna om musik som helande kraft? Hur 
beskrivs musik, musikterapi och grupper i en psykoanalytisk referensram? I 
diskussionen vill jag försöka granska om just denna referensram ger den 
fördjupade kunskap jag söker efter.  
 

1.1. Bakgrund 
From conception we are cradled in a watery world of sound and 
movement. This first symphony of life, the regular ebb and flow 
of mother's heart and lungs punctuated by a sometimes gurgling 
tummy, the muffled sounds of the outside, and our evolving 
pulse, may well be our prototype for later uses of sound and the 
strong emotional reactions which we have to it.  

    
   (Heal & Wigram, 1993, s.1) 

Oberoende orsaken till att musik är ett naturligt element, och ligger nära 
våra känslor, har vetenskapen i ett historiskt perspektiv alltid utnyttjat det 
faktum att musik finns med som en naturlig del av människans livscykel, i 
olika kulturer. Under antiken var musik en del av medicinen, filosofer tänkte 
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att olika typer av musik hade speciella egenskaper och därmed kunde på-
verka själen (Ruud, 2008).  
 
Musikterapi försöker svara på frågan hur människan förändras i musik och 
hur musik påverkar våra känslor och beteendemönster. Via musik slappnar 
vi av i stressande livssituationer, musik ger oss ritualer och traditioner, den 
bedövar både psykisk och fysisk smärta och inverkar direkt på vårt välbe-
finnande (Ruud, 2008).  
 
Musikterapi är både en konst, en vetenskap och en interpersonell process. 
Som en konstart rör sig musikterapi i områden som subjektivitet, individua-
litet, kreativitet och skönhet. Som en vetenskap grundar sig musikterapi på 
objektivitet, universalitet, upprepbarhet och sanning. Sett som en interper-
sonell process befattar sig musikterapi med empati, intimitet, kommunikat-
ion, ömsesidighet och relationer (Bruscia, 1998). 
  
Idag har musikterapi utvecklats under inflytande av olika discipliner; psyko-
analys, psykologi, psykoterapi, antropologi, musikvetenskap, estetik och 
filosofi, fysiologi och medicin – för att nämna några (Heal & Wigram, 
1993).  Utmaningen i att definiera musikterapi beror till hög grad på detta 
faktum – att musikterapi är transdisciplinär, inte isolerad med klara och 
oförändrade ramar (Bruscia, 1998).  
 
Utvecklingspsykologin växte fram som en egen disciplin under 1900-talets 
första hälft, Piaget skrev om den kognitiva utvecklingen och Freud utarbe-
tade den psykoanalytiska skolan. Han var en produktiv författare, och ut-
vecklade både en psykoanalytisk metateori som modell för psyket, och en 
metod för att behandla psykiska störningar – psykoanalysen. Freud såg indi-
viden som ett eget system, hans teori var intrapsykisk, och beskrev det 
mänskliga psyket enligt ett topografiskt schema (se nedan s. 10). Han ansåg 
att individens handlande styrs av personlighetens omedvetna delar, att det 
inte finns ett slumpartat beteende. Det dynamiska perspektivet innebär att 
allt har en orsak och en mening (Havnesköld & Mothander, 2009).  
 
Psykodynamisk teoribildning har sitt ursprung i Freuds tankar, men har ut-
vecklats vidare och är en summa av flera integrerade teorier. Idag poängte-
ras psykodynamiska teorier med ett interpersonellt perspektiv, där individen 
formas av sin omgivning och de relationer människan lever i, till skillnad 
från Freuds intrapsykiska perspektiv (Havnesköld & Mothander, 2009). 
Enligt Havnesköld & Mothander (2009) används begreppet psykoanalytisk 
teori för att ”...definiera en närhet till den psykoanalytiska behandlingsme-
toden. Användandet av begreppet psykodynamisk markerar ett ursprung i 
den psykoanalytiska teorin, men en frihet i förhållande till Freuds ursprung-
liga defintioner och metateoretiska begrepp” (Havnesköld & Mothander, 
2009, s. 67).  
 
Enligt en psykodynamisk referensram ger musik då den används inom en 
terapi möjligheter till att utforska och uttrycka en mängd olika känslor. Mu-



7 

sik kan användas både aktivt och receptivt. Klienten kan tillsammans med 
terapeuten improvisera och uttrycka sina känslor i musikaliska ljud och bil-
der. I musikterapi är relationen mellan terapeut och klient viktig och mycket 
komplex. Arbetsparet eller arbetsgruppen lever i nuet - i och via musik. Lik-
som i andra psykodynamiska terapiformer ger relationerna i en musikterapi 
den ram inom vilken klientens eller klienternas behov och utmaningar kan 
arbetas med och omformas. Denna terapeutiska ram är en modell för hur 
klienterna kan relatera till sin övriga sociala omgivning (Bunt & Pavlicevic, 
2001).  
 
Musik är en viktig del av vår känsla av ett socialt jag. Musik är menings-
skapande, och blir i ritualer och traditioner en del av det som skapar vår 
sociala identitet och vår sociala roll i en viss situation. Richard och Davies 
skriver i introduktionen till musikterapigrupper med vuxna:  

As several of the contributors to this book remind us, Foulke´s 
concept of the group matrix has some immediate musical paral-
lells. He suggests that our actions, sounds or utterances do not 
take place in isolation, but rather in the context of, and as re-
sponses to, a network of events. It is their context that gives 
them meaning. To musicians that is a wholly familiar idea. A 
sound, melodic line, chord, pause, silence, or anything else in 
the texture of a piece of music acquires both its expressive and 
its structural function from what is going on around it. It makes 
no emotional sense on its own. Similiarly, the meaning of what 
is going on in the group, both for individuals and for the group 
as a whole, resides in the essential interrelatedness of all the 
various elements. But this is more than just a useful metaphor 
for an aspect of group analytic theory. Through the activity of 
jointly improvised music, relationships and changing feelings 
within the group can be powerfully played out and the potential 
“meaning” of individual acts can be considered and acknowl-
edged.   
                                           (Davies & Richards, 2002, s. 20) 

Davies & Richards använder orden analytisk och dynamisk till synes paral-
lellt. De definierar inte hur de använder orden, men min personliga tolkning 
blir att deras begreppsanvändning är bred, allmänt definierad i stil med 
Havnesköld (se ovan), där grundtanken är ett ursprung i psykoanalytisk te-
ori.  
 
Havnesköld & Mothander (2009) skriver att det gemensamma för psykody-
namiska teorier är att de ser en mening med individens beteende, oberoende 
om vi poängterar skeenden inom eller mellan individen. Samma författare 
förklarar att det är dagens samhälle som styr vilka teoretiska delar som be-
hövs för att beskriva människans beteende i ett föränderligt samhälle. Men 
vilka teoretiska bitar plockar vi då ut ur det stora psykodynamiska pusslet?  
Den teoretiska basen för analytisk musikterapi hittar vi hos Mary Priestley. 
Hon var influerad av Freud, Jung och Klein och gick själv i en tioårig psy-
koanalys med Kleiniansk inriktning. På 70-talet då Priestley utvecklade ana-
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lytisk musikterapi med sina kolleger var det innovativt att använda sig av 
analytiska begrepp (Hadley, 2002).  
 
De metoder och krav Priestley undervisade enligt finns inte längre kvar i sin 
ursprungliga form. Ej heller är det vanligt att musikterapeuter använder sig 
av enbart fria associativa improvisationer som var Priestleys varumärke. 
Metoderna kan anses förlegade. Därmed inte sagt att många terapeuter ser 
sig själv som analytiskt inriktade och influerade av Priestley och tolkar sina 
klienters musikaliska uttryck enligt analytiska tankegångar (Hadley, 2002).  
Priestley jobbade dock individuellt. Av gruppanalytikerna är det musiktera-
peut Heidi Ahonen-Eerikäinen som man i Finland först stöter på i litteratur-
sök kring gruppanalytisk musikterapi. Ahonen-Eerikäinen är utbildad mu-
sikterapeut och skriver i förordet till sin bok ”Group Analytic Music Thera-
py” att hennes teoretiska orientering är en eklektisk kombination av gruppa-
nalys, interpersonella teorier och intersubjektivitet (Ahonen-Eerikäinen, 
2007).  
 
Inom den musikterapeutiska forskningen existerar en gren som baserar sig 
på strukturlikheter mellan teorier om klassisk psykoanalys och musikens 
dynamik (Lehtonen, 2007). Den psykoanalytiska skola som under de senaste 
60 åren utvecklats inom musikterapi har dock inte enbart fokuserat sig på 
omedvetna processer, på musikens struktur eller stilistik, utan på den inre 
upplevelsen för den som skapar eller lyssnar på musik. Tyngdpunkten ligger 
på vilka associationer och känslor musik ger upphov till. Som en röd tråd 
löper frågan kring mening som både psykoanalys och musik kontinuerligt är 
intresserade av (Davies & Richards, 2002). 
 
De psykodynamiska teoretikerna är många, och antalet ökar då vi koncen-
trerar oss på grupper. Enligt Davies och Richards, kan man se hur musikte-
rapeuter med analytisk inriktning gång på gång återvänder till ”de stora teo-
retikerna”, som exempelvis Freud, Bion, Winnicott, Stern och Foulkes (Da-
vies & Richards, 2002). De återvänder till ”starten”, början av människoli-
vet och hur känsla, emotioner, affekter, förmedlas mellan den nyfödda och 
den första människan i hennes liv. ”Music and psychoanalysis have ready 
common ground in that both are fundamentally concerned with emotion, 
and above all the communication of emotion. Both call for active listening” 
(Davies & Richards, 2002, s. 17).  
 
Varför tystnad eller oförstående bemötande i början av livet kan vara trau-
matiserande kan ovan nämnda teoretiker förklara. Dock skrev de ur ett all-
mänpsykologiskt perspektiv, emedan syftet med denna uppsats är att foku-
sera på musikterapi i grupp ur ett mer psykoanalytiskt perspektiv. Därför 
blir Heidi Ahonen-Eerikäinens teoretiska referensram den jag vill utgå ifrån. 
 
Utmaningen blir att analysera och tolka den erhållna litteraturen med ett 
förhållningssätt som är öppet och nyfiket. Samtidigt vill jag poängtera att 
jag hoppas få konkret nytta av informationen i mitt framtida musikterapiar-
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bete. Därmed är problemställningen definierad enligt behovet för en musik-
terapistuderande, inte för den breda allmänheten. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att göra en studie av de teorier och teoretiker 
som beskriver musikterapi i grupp. Detta görs genom att analysera och tolka 
utvald litteratur som behandlar musikterapi i grupp ur ett psykodynamiskt 
perspektiv. Fokus är på de psykodynamiska och analytiska begreppsbild-
ningar som är av vikt för att förstå musikterapigruppens dynamik, och spe-
ciellt musikens roll i en gruppterapi. 
 
Frågeställningar 

− Hur beskrivs musikterapi i grupp ur ett psykodynamiskt perspektiv? 

− Vilka psykodynamiska och psykoanalytiska begrepp är relevanta för 
att förstå en musikterapeutisk grupps dynamik? 

1.3. Teoretiskt perspektiv 
”Traditionsförmedling tillhör hermeneutikens viktigaste uppgifter. Det gäl-
ler att få olika ”förståelsehorisonter” att mötas och förenas” (Ödman, 2007, 
s. 11). Ödman skriver att ”tolkning inte är ett verktyg i förståelsens tjänst” 
(s. 26). Han poängterar att vi uttrycker våra tolkningar i språk, men att språ-
ket i sig både är en tolkning och ett sätt att förstå, relationen mellan tolkning 
och språk är dialektisk. Förförståelsen av det vi tolkar kan vi inte gå runt, 
”en tolkning utförs vid en bestämd tid och på en bestämd plats av en männi-
ska som befinner sig mitt i historien” (Ödman, 2007, s. 26). 
 
Ödman beskriver (utgående från bl a Sartres teorier) att själva tolkningsak-
ten alltid är en dialektisk process som både rör sig från nuet mot historien 
och från nuet mot framtiden. Det är en process där vi frigör oss från våra 
historiska ramar genom att samtidigt skapa nytt. Processen är ett pendlande 
mellan förförståelsen och de möjliga nya perspektiv vi söker.  

Om ursprungsvillkoret utesluts ur analysen, hamnar man i en 
ofruktbar idealistisk ståndpunkt. Denna går ut på att människans 
handlingar inte bestäms av yttre orsaker, endast hennes fria 
vilja. Om å andra sidan kunskapen om det progressiva, det 
möjlighetsinriktade hos människan utesluts, fastnar vi i den 
motsatta positionen: människan betraktas som orsaksstyrd på 
samma sätt som föremål inom t ex fysiken. Syntesen är att han-
dlingen uppfattas som ett uttryck för dialektik mellan det givna 
och det möjliga. Och i vårt tolkande måste vi retrospektivt 
utföra en sådan dialektisk rörelse.  
   (Ödman, 2007, s. 60)  

Under mina studieår inom psykologi gick jag kursen i psykologins historia 
tre gånger. Därför att den var så intressant. Att lära sig hur ny kunskap for-
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mats genom historien är fascinerande. Att däremot gå in för att greppa hur 
ett psykoanalytiskt perspektiv kan förklara musikterapi i grupp kan däremot 
ses som något idealistiskt, baserat på Ödmans citat. Där jag trodde mig hitta 
kunskap, i historien, kan man se den låsning (fastnande) Ödman pratar om. 
Musik kan inte fixeras i ett historiskt perspektiv (om det inte handlar om en 
språklig beskrivning av musik). Musikterapi kan i sin form liknas vid en 
hermeneutisk process. Musik finns i nuet, med riktning framåt, men är be-
roende av en förförståelse på basis av den som skapar musiken.  

1.4. Metod  

1.4.1. Datainsamling 

Metoden för detta arbete är en tematisk analys och tolkning av litteratur 
relaterad till grupper, musikterapi och psykodynamiska/analytiska teorier. 
Eftersom denna uppsats inte baserar sig på en forskningsstudie utan littera-
turanalys, är metoden bunden till litteraturens tillgänglighet.  
 
Litteratursökningen begränsades till undervisningslitteraturen inom utbild-
ningen i musikterapi vid Kungl. Musikhögskolan, den psykologiska och 
filosofiska litteratur jag själv har i bokhyllan samt de fjärrlån som var möj-
liga via Helsingfors stads bibliotek. Vid Helsingfors Konservatorium och 
Sibelius Akademin hittades den nordiska och finländska litteraturen kring 
musikterapi i grupp och via den finländska musikterapiföreningen kunde jag 
köpa centrala böcker, såsom Ahonen-Eerikäinens ”Group Analytic Music 
Therapy”(2007) och Lehtonens ”Musiikin symbooliset ulottuvuudet” 
(2007), fritt översatt ”Musikens symboliska dimensioner”. 
 
Litteratursöket påbörjades utgående från Davies & Richards ”Music Thera-
py and Group Work”. Samtidigt förlorade jag mig i den egna litteraturen 
kring Freud och Jung och hann skriva ihop en lång historisk beskrivning av 
herrarnas inställning till musik innan min dåvarande handledare poängterade 
uppsatssidornas mängd. Därefter begränsades litteraturinhämtningen till 
Ahonen-Eerikäinens referenser, vilka gav en mycket gedigen kunskap om 
både grupper i ett allmänt psykologiskt perspektiv, men speciellt musikte-
rapi i grupp ur ett analytiskt perspektiv.  

1.4.2. Urval 

Att direkt ge sig in på psykoanalytiska utläggningar om gruppers dynamik 
och musikens roll i gruppterapi ger inte läsaren en möjlighet att klart och 
tydligt kunna greppa vad ämnet egentligen behandlar. Därför blev proble-
matiseringen av ämnet musikterapi i grupp en process i att stegvis behandla 
både grundläggande psykologiska teorier, men också kunna visa på vad en 
analytisk fördjupad kunskap kan tillföra. Problemet blev alltså att kunna 
presentera både bred och djup kunskap på ett lättillgängligt sätt. I förläng-
ningen handlade urvalet mer eller mindre om vilken litteratur som möjliggör 
en förståelse av psykodynamisk musikterapi i grupp och speciellt gruppana-
lytisk musikterapi, Group Analytic Music Therapy (GAMT).  
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I urvalet valdes bort psykologisk litteratur med fokus enbart gruppdynamik, 
som t ex Yalom. Att välja litteratur baserat på vad Ahonen-Eerikäinen samt 
Davies & Richards refererat till upplevde jag som ett relevant förhållnings-
sätt. Litteraturen som fokuserats på  är ”Analytical Music Therapy”, redige-
rad av Eschen (2002), ”Defining Music Therapy” av Bruscia (1998), ”Mu-
siikin symbooliset ulottuvuudet” av Lehtonen (2007), Pavlicevics ”Music 
Therapy in Context. Music Meaning and Relationship” (1997) och ”Groups 
in Music. Strategies from Music Therapy” (2003). ”Utvecklingspsykologi” 
av Havnesköld & Mothander (2009) är ett viktigt verk i denna studie, både 
som källa för utvecklingspsykologiska teorier, men också viktigt i utfor-
mandet av mitt perspektiv, dvs. hur jag tolkat vad psykodynamisk och ana-
lytisk teoribildning kan innebära i en musikterapeutisk kontext.   

1.4.3. Analys 

Analysen av litteraturen gjordes som en hermeneutisk process. Den bakom-
liggande tanken i analysen, och tolkningen av litteraturen, var hela tiden att 
ta reda på vilka temata som är relevanta för att förstå gruppanalytisk musik-
terapi. Processen gick som en cirkel där långa stycken skrevs för att delvis 
raderas, komprimeras eller enbart fungera som inspiration för att kunna av-
gränsa och fokusera på nyare och mer exakt kunskap. Sålunda startar kun-
skapsöversikten med en förförståelse som hela tiden förändras genom att ny 
kunskap erhålls.  
 
Sålunda var skrivprocessen mycket komplex, och analysen av texterna mö-
dosam och omständlig. Samtidigt öppnade varje text en ny dörr med ny in-
spiration och nyfikenhet inför följande stig mot ämnet gruppanalytisk mu-
sikterapi.  
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2. Litteraturstudiens teman 

Inledningsvis beskrivs i denna litteraturstudie allmänt hur psykoanalytisk 
teori kan beskriva musik. Jag redogör för Freud och hans inställning till mu-
sik. Hans begrepp primärprocess och sekundärprocess beskrivs i relation till 
musik. Den finska teoretikern och musikterapeuten Kimmo Lehtonen skri-
ver engagerat och poetiskt om musikens karaktär, hur musik kan beskrivas 
som en rörelse, mellan kropp och själ. Hans tolkning av vad psykoanalys 
och musik kan vara redogörs för. 
 
Ahonen-Eerikäinen (2007) lånar Freuds bevingade uttryck, och byter i sin 
inledning ut ordet dröm mot musik - ”musik är den gyllene vägen till det 
omedvetna” (Ahonen-Eerikäinen, 2007, s. 1). Hon menar att musikaliska 
bilder (musical images) i terapi har samma kliniska värde som drömmar. 
Hennes arbete är centralt för denna uppsats, och hon är vid sidan av 
Lehtonen den teoretiker som inom mitt eget lands (Finlands) gränser är vik-
tigast. 
 
En grundläggande beskrivning av vad projektiv identifikation och jag-styrka 
kan innebära beskrivs, samt hur man kan definiera musikterapi i grupp. Den 
senare delen av denna litteraturstudie fokuserar på hur litteraturen beskriver 
hur musik kan fungera som en bro mellan medvetna och omedvetna proces-
ser i en terapigrupp. Med hjälp av Ahonen-Eerikäinen (2007) undersöks hur 
denna bro kan bestå av både manifesta och latenta banor – via musiken kan 
vi medvetet strukturera våra behov och önskningar till en förståelig helhet, 
men samtidigt uppleva starka primitiva känslor som kan ha sitt ursprung i 
tidiga barndomsupplevelser.  
 
Under rubriken kollektiva musikaliska bilder redogörs det för hur musika-
liska bilder kan fungera i en terapigrupp. Detta tema övergår i en litteratura-
nalys av hur musikens projektiva roll i en musikterapigrupp kan beskrivas. 
Hur känslor och tankar kan projiceras på musik, där musik blir ett sätt att 
uppnå distans till egna svåra känslor och konflikter, eller/och projektioner 
på andra människor i gruppen via musikaliska improvisationer.  

2.1. Psykoanalys och musik 
För att förstå vad en psykodynamisk musikterapeutisk grupp är behövs en 
översikt över vad de första psykoanalytiska teoretikerna tänkte om musik. 
Freuds inställning till musik var ambivalent. Trots att hans teorier om psy-
kets struktur och drömmar kan tillämpas direkt på teorier om upplevelser av 
musik, så var han inte musikens vän (Lehtonen, 2007). Freud skrev redan 
1914 i inledningen till ”Der Moses des Michelangelo”;   

Men konstverk enligt de stora psykoanalytikerna utövar en stark 
verkan på mig, särskilt diktverk och skulpturer, mera sällan 
måleri. Jag har då kommit att vid respektive tillfällen uppehålla 
mig länge framför dem, och velat på mitt sätt få grepp om dem, 
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det vill säga göra begripligt för mig, varigenom de utövar sin 
verkan. När jag inte kan det, till exempel i musiken, är jag 
nästan oförmögen att njuta. En rationalistisk eller kanske ana-
lytisk läggning hos mig uppreser sig emot att jag skulle bli grip-
en och samtidigt inte veta varför jag blivit det och vad det är 
som griper mig. 

                      (Freud, 1914 citerad i Crafoord, 2007, s. 247) 

Freud kan alltså lätt ses som en mycket rationalistisk teoretiker och man kan 
fundera på hur hans teorier kan ha influerat terapier där musik är det vi i 
första hand kommunicerar med. I musikterapi lever vi i nuet och är en del av 
det ”konstverk” vi skapar (Ruud, 2008). Freud ser mer på distans på vad ett 
konstverk är  – han skriver att ett konstverk påverkar oss genom att vi åter-
upplever konstnärens drivkraft att skapa. Freuds dilemma är att orden för att 
beskriva denna upplevelse är beroende av att vi vet, eller gissar oss till 
konstnärens intuition, mening eller innehåll i verket. Enligt Freud är det 
denna tolkning som ger oss svaret på varför vi reagerar som vi gör på olika 
konstverk och musikstycken (Freud, 1914). 
 
Även om Freud blivit kritiserad för att vara okreativ och en slarvig empiri-
ker (Sahlin, 2001), är hans tankar om primärpocessen av vikt för att förstå 
musikens väsen. Primärprocessen är den process som karakteriseras av den 
tidigaste utvecklingen, det preverbala drömlika tillstånd babyn befinner sig 
i. Sekundärprocessen är förmågan till förnuft och logiskt tänkande.  
 
Lehtonen (2007) exemplifierar denna övergång från primärprocesstänkande 
mot sekundärprocesstänkande i kompositörens arbete som en process som 
strävar från intrakommunikation mot sociala och mer yttre interkommunika-
tiva element med publiken. Den kreativa process som kompositören är inne 
i karakteriseras av att hitta stycken, händelser, känslolägen – brottstycken av 
fragment som han/hon bygger en klangbotten av. Målet är för kompositören 
att bli förstådd. Primärprocessens omedvetna material är basen, och dess 
innehåll ordnas upp genom sekundärprocessen till en musikalisk form 
(Lehtonen, 2007).  
 
Denna aktiva, expressiva skapandedel av en musikterapi kan förekomma 
som klienters och/eller terapeutens musikaliska improvisationer. Ett skap-
ande som kan liknas vid barnets lek - Freud skriver att varje barn uttrycker 
sig som en skapande författare eller konstnär, att barnet skapar sig en egen 
värld, eller återskapar det som finns i hans omgivning för att känna sig till-
freds (Freud, 1914).  
 
Musikterapeuter inom den analytiska skolan använder sig av ytterligare en 
dimension av tankeprocessen – en tertiärprocess. Förutom primär- och se-
kundärprocesstänkande innefattar Ammons princip om ett tertiärtänkande en 
tanke om att man kan förflytta sig mellan primärt och sekundärt tanketill-
stånd - ”one can oscillate between primary and secondary thinking” 
(Eschen, 2002, s. 17). Eschen (2002) beskriver tertiärprocesstänkandet som 
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de kreativa processernas tänkande. Det är ett tänkande som kan uttryckas i 
omgivningar som stöder det (facilitating environment, Eschen, 2002, s. 13) 
där gränserna för ego är mer eller mindre öppna för vårt omedvetna, våra 
känslor och för andra människor. ”This can lead to flowing contacts 
between memory and reality, to a new and wider ego-organisation, to new 
integration” (Eschen, 2002, s. 13). 
 
Lehtonen tolkar Freud och konstaterar att musik är den yttre fysiska formen 
av inre psykiska processer. Musikaliska uttryck föds från inre spänningar, 
motsättningar, konflikter, som får sitt utbrott i musikaliska harmonier eller 
strukturer, olika akustiska former som i perceptionen av dessa stimulerar till 
ytterligare inre rörelse och omformning, nya spänningar och konflikter, ny 
dynamik. Musik är dynamik enligt Lehtonen. Musik rör och berör alla delar 
av jaget eftersom musikens dynamiska form utvecklas redan före födseln 
(Lehtonen, 2007).  
 
Freud menar (enligt Lehtonen) att konstnärens skapelser är sublimeringar av 
dess infantila önskningar och begär. Sublimering är den process där instink-
tiva önskningar, drifter och energier översätts i icke-instinktiva beteenden. 
Att kunna sublimera är en kapacitet att omforma i grunden sexuell energi till 
ett yttre fysiskt uttryck, t ex en målning. Musik och dess fysiska egenskaper 
är dock speciella i sin konstform eftersom musik flyter mellan kropp och 
själ/psyke, och eftersom rörelsen är ett sätt att beskriva musikens karakteri-
stika (Lehtonen, 2007).  
 
Lehtonen skriver (2007, s. 53): ”Musiikin binaarisysteemissa polariteetit 
edellyttävät toisiaan”, fritt översatt ”i musikens binärsystem förutsätter pola-
riteterna varandra”. De infantila och kreativa driftsmässiga impulserna, pri-
märprocessen, och det medvetna system som tämjer dessa, sekundärproces-
sen, är alltså i musik beroende av varandra. Därför innehåller musik över-
lappande, mångdubbla och parallella meningsnivåer. Detta kan jämföras 
med kompositören vars inre konfliktfyllda själsliv speglas i hans musik som 
för kompositören har en struktur som för honom är fylld av parallella me-
ningar – liksom publiken kan tolka samma musikstycke på många olika sätt 
(Lehtonen, 2007). 
 
För att förstå Freuds begrepp krävs en kort redogörelse av hans topografiska 
schema av personligheten : Ego – de själsliga processernas integrativa 
funktion, som innefattar det medvetna tänkandet, försvaren och självregle-
ring. Id – innefattar det omedvetna och drifterna, samt Superego – som är 
samvetets röst och kräver att dess krav ska uppfyllas. Mellan det omedvetna 
och medvetna finns det förmedvetna, där delar av innehållet är medvetet, 
och kan göras medvetet. Freud talar om en konstruktiv ”regression i jagets 
tjänst”, att också vuxna har tillgång till lekens och de infantila behovens och 
drömmarnas sfär. En regression är att ”backa tillbaka” till en utvecklings-
nivå där olösta konflikters energi fixerats (Havnesköld & Mothander, 2009). 
I musik kan man tala om en ”kreativ regression”, där Egot, som styr skap-
andet, ger individen en känsla av kontroll och kompetens, exempelvis upp-
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levelsen av att lära sig nya färdigheter hör hit (Lehtonen, 2007). Ego, id och 
superego är de latinska termerna för jaget, detet och överjaget, vilket bör 
poängteras då begreppet jaget används frekvent i denna uppsats.  
 
Genom att lyssna på musik, skapa och framföra musik skapar människan sig 
upplevelser som stärker självkänslan. Att ha en känsla av bemästrande, och 
kontroll är inte bara viktigt i skapandet, t ex för hobbymusikern, men också 
för åhöraren. Att ha en känsla av att kunna kontrollera de sinnesintryck som 
musik kan ge bidrar till en känsla av välmående. Att inte kunna gestalta mu-
sik innebär att mista kontrollkänslan, och sådan musik upplevs nästan alltid 
som oangenäm (Lehtonen, 2007).  
 
Enligt Stern (1985) är jaget inte enbart en kontrollfunktion för upplevelser 
och inlärning. Enligt honom är jaget mera en konstruktion som baserar sig 
på förmågan till aktivitet. För att det lilla spädbarnet ska kunna skapa sig ett 
liv med sin omgivning blir utmaningen att skapa en kärna till sitt eget själv, 
men också en bild av andra. Kärnsjälvets uppkomst sker i 2-3-
månadersåldern, en begränsad tid, en utvecklingsfas till vilken hör ett aktivt 
jag, som är en upplevelse av att tillägna sig den egna aktiviteten och det man 
själv åstadkommer. Till den fasen hör också det enhetliga jaget som har en 
fysisk upplevelse av att vara på ställe och att röra sig, ett kännande jag som 
har förmågan till olika känslor i olika upplevelser, ett jag som greppar sig 
själv i historien, som har förmågan till att uppleva stabilitet i förhållande till 
det förgångna, som har förmågan att förändras eller existera i oförändrat 
tillstånd samt förmågan till att förstå regelbundenheten i händelser (Stern, 
1985).  
 
Stern tänker sig att jagets upplevelse skapas av allt det som spädbarnet upp-
lever sig behärska, på ett eller annat sätt. Genom aktivitet lär sig barnet kon-
trollera och bemästra sin kropp (Stern, 1985).  
Stern skriver om affekterna, huruvida känslor såsom glädje, sorg, ilska och 
melankoli är grunden för hur ett barns kärnsjälv skapas – barnet lär sig be-
mästra tidsmässiga, begränsade affekter. Stern menar att självupplevelserna 
bottnar i hur man kan identifiera sig själv och andra, men också sig själv 
med andra. Att både ha en känsla av att vara avgränsad och konstant genom 
tiden, men också i process med andra. Sterns breda teori om självets ut-
veckling innefattar känslan av ett uppvaknande själv, kärnsjälv, intersubjek-
tivt själv, känslan av ett verbalt själv och känslan av ett berättande själv 
(Havnesköld & Mothander, 2009). Stern anser, som t ex Winnicott (1971), 
att upplevelsen av att vara en del av en relation är den viktigaste grunden för 
självets utveckling. Barnet utvecklar sin kraft att leva i bekräftelsen från 
moderns blick. Sterns användning av begreppet affekt är brett, han använder 
det som ett paraplybegrepp för ”känslan vara med andra”, den subjektiva 
erfarenheten (Havnesköld & Mothander, 2009). 
 
Ursprungligen var det Tomkins (1962, 1963, 1991) som skapade teorin om 
affekter. Han menar att affekterna är både biologiska och psykologiska, de 
är den biologiska delen av en känsla. Affektens förlopp är automatiskt. Ett 
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visst stimuli triggar en affekt som får sitt uttryck i ansiktets mimik, musku-
lära responser, rytm, tonläge, hormonella responser och neurologiska och 
autonoma nervsystemet (andning, puls). Där affekten är den biologiska de-
len är känslan eller emotionen den psykologiska. De minnen, upplevelser 
och tankar som är kopplade till en affekt bildar en emotion eller känsla 
(Havnesköld, 2002).  
 
Vitalitetsaffekterna har sin grund i affekterna. Stern (1985) skriver om vita-
litetsaffekter som kan beskrivas med begrepp (t.ex. flytande, exploderande) 
med vilka musik också kan beskrivas. Musik är som en rörlig akustisk 
energi – tonen höjs eller sänks, tonen dyker eller hoppar, faller eller kryper. 
Samma rörelseenergier går genom det lilla barnet, som lever mitt i vitali-
tetsaffekternas värld. Barnet har, enligt Stern, lärt sig vilka delar av känslo-
flödet som hör till det egna jaget, och vilka som kan upplevas gemensamt. 
Förmågan till empati föds, känsloflödet mellan barn och moder blir gemen-
samt, något modern instinktivt känner och kan svara på. Den intra- och in-
terpersonella utvecklingen har börjat. I detta tidigaste stadium innebär af-
fektflödets delande att man delar ett symboliskt och metaforiskt språk, som 
så småningom närmar sig språkets domäner (Stern, 1985).  
 
Enligt Stern (1985) percepieras musik amodalt, den är inte beroende av ett 
sinne, utan musik hörs som synteser mellan olika sinnen, en känsla på huden 
eller en fantasi eller ett ljud. Mitt i detta hav av impulser skapas den bas som 
för barnet möjliggör den framtida musikupplevelsen och ger förklaringen till 
varför musik i terapi kan fungera som direkt länk till den tidiga barndomen. 
Lehtonen drar paralleler mellan den tidiga barndomen och musicerande som 
vuxen. Han skriver om hur det har en stor betydelse att bli medveten om 
eller förstå känsloflödet i musik för att kunna musicera gemensamt 
(Lehtonen, 2007).  
 
Winnicotts (1971) teorier om övergångsobjekt jämförs enligt Lehtonen 
(2007) också ofta med musikens karaktär. Winnicott utvecklade sin teori 
under kriget, då han skötte evakuerade barn som hade varit långa tidspe-
rioder ifrån sina mödrar. Han skriver om hur barnet upplever en depression 
och jagets strukturer går sönder om barnet länge är ensamt, vilket resulterar 
i att barnet kan ty sig till primitiva försvar. Hunger, mörker, ensamhet och 
oorganiserade ljud är triggers som om de är långvariga, kan leda till passivi-
tet och bortvändhet. I en fungerade övergångsprocess kan barnet hitta ett 
objekt, oftast en mjuk sak som kanske luktar som mamman, där objektet 
laddas med känslor för mamman. Detta objekt kan tillskrivas den mening 
mamman symboliskt står för. Den laddning som barnet placerar i objektet 
kan hjälpa honom/henne att stå ut med ensamheten då mamman är frånva-
rande (Winnicott, 1971).  
 
Ett övergångsobjekt är barnets första ”inte-jag”-objekt, som binder ihop 
barnets inre och yttre värld. På samma sätt är musik ett objekt som en musi-
ker eller kompositör kan ladda med viss psykisk energi (Lehtonen, 2007). 
Instrument kan också vara övergångsobjekt. De har ofta ett eget namn, en 
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lukt, en viss form, och är förknippade med många minnen och känslor. En-
ligt Lehtonen (2007) tänker sig Winnicott att musik i ideala situationer är ett 
transitionellt fenomen som baserar sig på leken. I leken bearbetar barnet det 
inre kontra det yttre, för en tid är det yttre objektet symbol för något inre, för 
ordlösa önskningar och konflikter (Lehtonen, 2007).  

2.2. Musikterapi i grupp  
” In addition to its direct therapeutic effects, music also helps the client to 
develop various kinds of relationships, and further, that these relationships 
have their own therapeutic effects.” (Bruscia, 1998, s. 127). Bruscia definie-
rar relationerna i musikterapi som terapeutiska agenter, där det är relationer-
na i sig som kan fungera terapeutiskt. De relationer som uppstår i en grupp i 
musikterapi är mångfacetterade. De uppstår mellan delar inom en person, 
mellan människor, mellan en människa och ett objekt, eller mellan objekt.  
 
Alla dessa relationer kan manifesteras fysiskt, musikaliskt, mentalt, bete-
endemässigt, socialt eller andligt (Bruscia, 1998). Bruscia strukturerar relat-
ionerna grovt enligt följande:  

− intrapersonella relationer, som är inom personen och mellan delar av 
självet, t ex mellan klientens kropp och hans känsla, mellan hans 
personlighet och hans musik, mellan tanke och känsla  

− intramusikaliska relationer, existerar inom en persons musik, klien-
tens rytm och klientens melodi, klientens melodi och ackompanje-
mang etc.  

− interpersonliga relationer finns mellan en person och en annan, ex-
empelvis mellan personer i en familj eller personer i terapi. Dessa re-
lationer är inte inom en strikt musikalisk verklighet, utan kan t ex 
vara relationen mellan en klients känslor och en annan klients bete-
ende. Enligt Bruscia är intermusikaliska relationer relationer mellan 
en persons musik och en annan eller flera andra personers musik.  

− sociokulturella relationer finns mellan individen och vilken som 
helst samhällelig grupp individen hör till. Detta innefattar både per-
sonliga och musikaliska grupperingar, exempelvis individens kultu-
rella bakgrund och det musikaliska arvet från den kulturen, eller 
andra musikgrupperingar.  

”Relationships can be the target of change or the condition necessary for 
change”. (Bruscia, 1998, s. 128) poängterar relationernas innebörd i terapi, 
vilket tål att upprepas mer en gång. Ovan nämnda indelning i olika typer av 
relationer kan fungera som en vägvisare för vilka områden i en människas 
liv som fungerar och är harmoniska och vilka relationer som kanske kan 
arbetas med.  
 
I musikterapi i grupp är två relationer av speciell vikt, metodologiskt sett – 
hur klienterna relaterar till musik och hur klienterna relaterar till terapeuten. 
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Det är utgående ifrån dessa två grundläggande relationer som de andra relat-
ionerna utvecklas. Dessa relationer kan vara antingen överföringsrelationer, 
då klienterna relaterar till musiken eller terapeuten som en person från det 
förflutna, oftast en förälder. Relationerna kan också vara en autentiska relat-
ioner, där klienterna relaterar till det som musiken eller terapeuten erbjuder i 
det reella nuet (Bruscia, 1998).  

…in every application of music therapy, the music and the ther-
apist are helping the client in some way, and a helping relation-
ship of this kind seems to elicit these kinds of parental or inter-
personal issues, regardless of whether the goal of therapy is 
physical, emotional, mental, or spiritual health. 

    
              (Bruscia, 1998, s.129) 

Som nedan beskrivs, är det personens jag-styrka som kan styra hur mycket 
hon eller han dras in i en specifik roll. Samtidigt är det den terapeutiska re-
lationen, den hjälpande relationen, som oundvikligen konstruerar en männi-
skans gränser. Vi väljer att stiga in i en relation som kan påminna oss om 
relationer från det förflutna. I en grupp har processen ett eget liv och en 
egen logik (Svedberg, 1997).  
 
En grupps logik kan vara svår att förändra eftersom en gruppmedlems för-
sök att ändra sin roll kommer att påverka hela gruppens samspelsmönster. 
Gruppen har sugits in i vissa roller, (role-suction, Redl, 1974), vissa roller 
behöver bli utfyllda i en grupp och vissa individer har tendenser att sugas in 
i just dessa roller med en specifik funktion. Dessa roller är beroende av hur 
individer projicerar sitt eget omedvetna material på relationerna i gruppen. 
Roller är alltså beroende av individens benägenhet ta en viss roll. Typiska 
standarroller är monopol-på-uppmärksamheten, den ambitiöse, offret, buf-
feln, syndabocken och clownen (Svedberg, 1997).  
 
Pavlicevic (2003) diskuterar hur identiteten förknippas med olika roller, och 
hur vår identitet styr gruppens stabilitet och förändringar. Vi har våra ge-
mensamma kollektiva identiteter, vår tillhörighet till en speciell kulturell 
grupp, men också den individuella identiteten som definierar oss som an-
norlunda än de andra.  
 
Upplevelsen av en kärnidentitet är beroende av dessa rollers flexibilitet, hur 
de överlappar varandra. Pavlicevic ger exempel på hur hennes yrkesidentitet 
har olika roller, beroende på i vilka sammanhang hon rör sig – i akademiska 
kretsar ses hon som en akademiker, i Parkinsonförbundet som musiktera-
peut och bland workshops i officiella kulturevenemang som musiker. På 
detta sätt är identiteten en process, som konstrueras i relationen med andra, 
och är inte något statiskt eller fixerat (Pavlicevic, 2003).  
 
I diskussionen om gruppens dynamik i musikterapi är det ofta Foulkes teo-
rier som man stöter på bland analytisk litteratur om grupper, men också 
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inom undervisningslitteraturen i psykodynamisk musikterapi. Hans tankar 
går att applicera på grupparbete med musik, för att förstå gruppens struktur 
och dynamik. Enligt Ahonen-Eerikäinen (2007) betonar Foulkes (1964) att 
det är psykodynamiken inom en matris i gruppen som är viktig att analysera, 
men att analysen av hela gruppen görs för att i slutändan se de terapeutiska 
möjligheterna för individen.  
 
Ahonen-Eerikäinen (2007) sammanfattar gruppanalysteoretikers beskriv-
ning av denna matris genom att se gruppen från tre perspektiv; det intersub-
jektiva fönstret,  det interpersonella fönstret, och gruppmatrisfönstret.  
 
”When I conduct GAMT, I am as interested in the clients’ inner processes 
as when I practice individual therapy.” (Ahonen-Eerikäinen, 2007, s. 51). 
Det intersubjektiva fönstret innebär alltså att se klientens subjektiva upple-
velser, och respektera dessa. Ahonen-Eerikäinen citerar (ibid s. 51) 
Harwood (1998); ”When everyone´s subjective experience is understood, 
validated, and worked through, it allows for restoration of self-object bonds 
and for the building of new psychological structure”.  
 
En klients upplevelse är hennes subjektiva sanning, vilket innebär att man 
inte kan generalisera eller övertolka en klients upplevelse i gruppen, den är 
vad den är, helt baserad på en subjektiv upplevelse. Men klienten är inte 
ensam i gruppen, utan många intersubjektiva upplevelser blandas ihop i 
gruppen, mellan alla klienter. Det interpersonella fönstret beskriver hur kli-
enterna påverkar varandra, hur man agerar, vem som pratar med vem, vilka 
roller som tas och när, och vilka maktkamper som uppstår. Det nonverbala 
är en viktig del av denna tolkning (Ahonen-Eerikäinen, 2007). 
 
Förutom att vara medveten om speciellt roller, är det viktigt att identifiera 
defensivt beteende och motstånd. En klient kan vara med i gruppen, eller 
gömma sig utanför den, symboliskt sett. Varje roll som finns i gruppen 
måste ges av någon, men måste också tas emot. De medlemsroller som 
skapas i en gruppterapi måste både passa den enskilda klientens behov, och 
hela gruppens behov. Foulkes gruppmatrisbegrepp härrör sig från att alla 
interpersonella relationer skapar ett flöde – då terapeuten fokuserar på de 
olika relationerna och medlemmarnas olika reaktioner bildar hon sig också 
en analys, eller observation av gruppen som helhet. Poängen är att de indi-
viduella relationerna kan existera i relativ differens, relativ särskildhet, me-
dan gruppens helhet ändå hålls intakt. ”The therapist should maintain boun-
daries and search for meaning. This shapes the dynamics of communication 
for the individual client.”  (Ahonen-Eerikäinen, 2007, s. 57). 

2.3. Musik är den gyllene vägen till det omedvetna 
Priestley (1994) skrev att musik öppnar känslornas dörrar. Enligt Syvänen 
(2005), ansåg Kohut (1957) att musik frigör inlåsta och inbundna känslor. 
Den psykoanalytiska skolan har också utgått ifrån transformationskomplexet 
– att en komposition är symboliska uttryck för en konstnärs själsliv 
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(Lehtonen, 2007). Man tänker sig att musik försnabbar den symboliska akti-
viteten, att musik öppnar vägar till det omedvetna vars innehåll manifesteras 
i fantasier och drömmar. T ex väcker en konsertupplevelse eller inspelad 
musik omedvetna impulser, som når det medvetna i symbolisk gestaltning. 
Därför är det psykiska arbetet som musik kan ge upphov till jämförbart med 
drömarbete (Lehtonen, 2007).  
 
Gemensamt för drömmar och musik är att den symboliska process som 
väcks når genom det förmedvetna och upp till det medvetna. Men eftersom 
Egots uppgift är att skydda emot översvämmande ohanterbara material 
glöms drömmen bort. Den som drömmer, eller musicerar, måste omskapa 
drömmar/musik till en medveten berättelse så att denna kan kommas ihåg. 
Symboler i sig själva är inte berättelser, de ligger utanför språkets grepp. 
Sångers ord är fyllda med metaforer, likt symboler, som tolkas av lyssnaren 
på dennes eget sätt. Därmed är sången det som binder ihop det språkliga 
med det icke-språkliga (Lehtonen, 2007).   
 
Lehtonen, Roos och Välimäki har forskat i de omedvetna processernas in-
nebörd för hur vi med musik skapar mångfacetterade komplexa symboler 
laddade med mening. Kreativa processer baserar sig på att det omedvetna 
har en symmetrisk logik där plats och tid flyter ihop, motsatser blir ett, grän-
ser för olika upplevelser blir oskarpa, yttre blir inre, kroppen tänker och 
tanken förkroppsligar. Därför är all symbolisk omvandling möjlig i musiken 
(Lehtonen, 2007). ”Musiikki on plastinen pienoismalli (mikrokosmos) jossa 
voi kokea, ilmaista ja muotoilla musiikiksi mitä tahansa psyykkistä 
materiaalia. Fritt översatt; ”musik är en plastisk miniatyrmodell (mikrokos-
mos) där man kan uppleva, uttrycka och skapa musik av vilket psykiskt 
material som helst.” (Lehtonen, 2007, s. 56). 
 
Den andra inhemska inspirerande författaren som påverkat denna uppsats är 
som nämnts Heidi Ahonen-Eerikäinen. Hon skriver att bilder och symboler 
– musical images – som skapas i en gruppanalytisk musikterapi (GAMT) 
har samma kliniska värde som drömmar. GAMT som metod har utarbetats 
av Ahonen-Eerikäinen och är en integrativ teoretisk modell av gruppanalys 
och musikterapi. Ahonen-Eerikäinen ger i sin analys många svar på varför 
musiken är så kraftfull och innehåller så mycket information om männi-
skans omedvetna processer. Hennes teori är både receptiv och expressiv, 
och är, som hon själv ofta poängterar, inte ett ortodox tankesätt enligt någon 
specifik analytisk skola, utan ett integrativt perspektiv. Hon utgår ifrån Sig-
mund Freuds klassiska bevingade uttryck att drömmarna är den gyllene 
vägen till det omedvetna - “dreams are the royal road to the unconscious”. 
Hon använder sig av musik parallellt med drömmar, “Music is also the 
Royal Road to the Unconscious” (Ahonen-Eerikäinen, 2007, s.1).  

2.4. Latenta och manifesta processer 
Att arbeta med drömmar och musikaliska bilder kan definieras som att la-
tenta associationer omvandlas till manifesta associationer. Ahonen-
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Eerikäinen definierar associationerna som latenta om de inte är omedelbart 
tillgängliga. En musikalisk association är latent då den åstadkommer emot-
ioner, känslor i kroppen, musikaliska bilder. Innehåll som kan vara svårt att 
greppa med vårt intellekt. De latenta associationerna kan göras tillgängliga 
genom de manifesta associationernas innehåll, som i musik är rytmen, har-
monin, melodin och dynamiken. T ex kan det handla om intensiteten i mu-
sik, tonalitet eller atonalitet, fallande eller stigande melodi eller 
tempo/tempoväxlingar (Ahonen-Eerikäinen, 2007).  
 
I GAMT-metoden är grunden för arbetet att musikaliska bilder innehåller 
auditiva, kinestetiska och visuella sammanflätningar, att olika musikaliska 
bilder kombineras till en enhetlig bild som innehåller mening och energi 
från olika ursprungliga bilder. Detta är en typisk karakteristik för primärpro-
cesstänkande. Primärprocesstänkande och drömtänkande karakteriserar det 
lilla barnet. Drömmen kräver dock en förmåga till symboliskt tänkande som 
inte är möjligt före ca 16-18- månadersåldern. En musikalisk bild, en im-
provisation, kan ha samma karakteristika som en dröm. Dolda önskningar 
och rädslor kommer till uttryck i drömmar hos den vuxne. I en musikterapi-
grupp kan rädslorna och önskningarna, våra djupa behov, komma till uttryck 
i musikaliska bilder (Ahonen-Eerikäinen, 2007). 
 
Musikaliska bilder är ett slags dagdrömmeri där allt är möjligt. Drömtän-
kande liknar dock mera ett nattänkande än dagtänkande, och kan vara svårt 
att förstå med de kognitiva metoder vi använder dagtid. Ahonen-Eerikäinen 
ger en typisk musikalisk bild av en klient som handlar om att flyga med 
örnar över bergen, och dyka i djupa vatten med delfiner. Ofta kan sådana 
här bilder vara förknippade med önskan och behov av frihet eller/och räds-
lor för att falla eller sjunka. Bilder som är typiska för små barn i sin primi-
tiva och arkaiska natur (Ahonen-Eerikäinen, 2007).  
 
Energin eller innehållet i en musikalisk bild kan också vara förskjuten till en 
annan musikalisk bild, då innehållet i en dröm kan symbolisera en annan 
dröms innehåll. Symboler är en följd av flera förskjutningar, där symbolen 
är något som refereras till, eller representerar något annat. Inom GAMT 
betraktar man musik som den gyllene vägen till det omedvetna både genom 
det manifesta innehållet i musiken och det latenta innehållet i den musika-
liska bilden. Ahonen-Eerikäinen poängterar att det är av vikt att båda dessa 
vägar leder till kontakt med det omedvetna. Hon diskuterar hur att lyssna på 
musik eller skapa musik är en process som i sig självt liknar musik.  Hon 
baserar sina tankar på Bruscia (1998). 

Some of the musical process can be discussed afterward, 
“worked through” with words, and integrated into the client's 
past experiences or here-and-now. Not all music, however, that 
is created during GAMT sessions can be translated into latent 
associations or words. It is a different medium of art, communi-
cation and expression. Both the manifest and the latent lanes of 
the musical Royal Road are needed in the GAMT... The mani-
fest and latent lanes are side-by-side, parallell, and simoultane-
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ously, equal processes. Both are needed, as both are lanes along 
the same highway, connecting nonverbal and verbal channels of 
therapeutic experience.   
                    (Ahonen-Eerikäinen 2007, s. 84)  

Detta är förklaringen till att improvisationer i en musikterapi både kan börja 
i en manifest bana och flytta över i en latent, eller tvärtom, börja i en latent 
och flytta över i en manifest. En harmoni som upprepas blir emotionellt lad-
dat, vilket gör att känslor, bilder och kroppsliga manifestationer uppkom-
mer. Men det kan också exemplifieras genom att någon i gruppen uttrycker 
sin ilska för att allt eftersom bli mer fokuserad på de musikaliska element 
hon/han använder.   

2.5. Kollektiva musikaliska bilder  
Musikens, och ordens, innehåll kan alltså kommuniceras via både latenta 
och manifesta banor. Ahonen-Eerikäinen (2007) gör en viktig distinktion då 
hon skriver att en verbal diskussion i sig själv inte är essentiell, trots att en 
musikterapi kräver att gruppen kan skapa en ytligare social interaktiv platt-
form, något Ahonen-Eerikäinen benämner ”kategori 1” (Ahonen-Eerikäinen 
(2007).  
 
Denna ”kategori 1” kan ses som en ytlig kommunikativ kategori, från small-
talk till intellektuella diskussioner. ”Djupare” kategorier står för olika nivåer 
av transferens, projektion och omedvetna processer. Alla terapigrupper star-
tar i denna ”kategori 1”, på en helt medveten nivå, där innehållet kan variera 
från triviala samtalsämnen som vädret, till högst medvetna intellektuella 
diskussioner. Samtal som präglas av försvar, motstånd och skydd. Det är 
skrämmande att omedelbart delge sina skamfulla fantasier, smärtsamma 
minnen eller egna behov inför gruppen. Men i en musikterapigrupp är det av 
vikt att det verbala används enbart om det hjälper till att integrera omed-
vetna uttryck eller komma åt, möjliggöra, omedvetna uttryck i musiken. Det 
viktiga är att de musikaliska bilder som uppkommer i sig är grunden för 
kommunikation i gruppen (Ahonen-Eerikäinen, 2007).  
 
Enligt Jung (1964) är det kollektiva omedvetna den nivå där gemensamma 
bilder, drömmar, symboler skapas och delas. Han såg inte drömmarna som 
splittrade associativa element, som Freud, utan var intresserad av drömmens 
form och innehåll, drömmen har enligt Jung en tydlig meningsfull struktur. 
Han skriver att det är drömmens form som bestämmer vad som hör ihop 
med den (Jung, 1964).  
 
Jungs begrepp kollektiva arketypiska symboler kan jämföras med hur musik 
är symbolisk. Rytmen kan betraktas som arketypisk eftersom den ger upp-
hov till liknande emotionella reaktioner genom tid och oberoende av kultur. 
Ett accelererande tempo känns ofta som att man tappar kontrollen, kan ge 
ångest, emedan ett tempo som saktar av ofta upplevs som avslappnande 
(Jung, 1964). Jung menade att vi som människor är mera lika än olika. Vi 
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kan förstå varandra innan någon talar. Jung skriver om hur drömmar och 
symboler lyser upp en avgränsad del av vårt omedvetna som en ljuskägla, 
som en ficklampa i mörkret som gör att vi enbart ser vissa delar klart, trots 
att det omgivande materialet består. Musik kan fungera som denna ljuskägla 
(Jung, 1964). 
 
Rechardt (1991) talar om musik som denna kollektiva förståelse oberoende 
av kultur, och menar att det kollektiva är mer en perception och reaktioner 
på viss rytm. Han menar att det är på vilket sätt musik berör känslan, upple-
velsen av ett jag som gör musik gemensam. Att uppleva en känsla av ett jag 
är det som är gemensamt oberoende kultur och tid (Rechardt, 1991).  
 
I en gruppterapi är musik det som berör alla medlemmar. De delar i terapin 
samma kontext, samma utmaningar, kanske liknande traumatiska upplevel-
ser eller konflikter. Gemensamt musicerande, t ex via improvisation kring 
en viss symbol eller bild, kan rikta fokuset, i Jungs termer ljuskäglan, till att 
utforska vissa känslor och upplevelser. I grupp kan musik ofta vara karakte-
riserad av förändring, process och transformation (Ahonen-Eerikäinen, 
2007).  
 
Ahonen-Eerikäinen konstaterar att gemensam musikalisk gestaltning oftast 
skapar förändring så att säga ”av sig självt”. Gruppmedlemmarna upplever 
att musik drar, håller, tröstar, stimulerar eller tar dem, eller att de och musi-
ken ”är ett”. I grupper anses därför musik vara ett ypperligt sätt att nå för-
ändring då det gruppen arbetar med sker i andra modaliteter, såsom dans, 
målande eller en verbal diskussion (Ahonen-Eerikäinen, 2007).  
 
Det kollektiva omedvetna kan röra sig via musik i och mellan gruppmed-
lemmar. En gruppmedlems musikaliska bilder kan skapa drömmar och fan-
tasier hos en annan medlem. Fantasierna kan förstås i gruppen utifrån vad 
gruppen tidigare skapat. Det är vanligt att en tidigare session skapar nya 
fantasier och tankar som i följande sessioner kommer till uttryck i de musi-
kaliska gestaltningarna. Därför kan gruppen som system vara så kraftfull 
(Ahonen-Eerikäinen, 2007). 

The dreams which clients report both as associations to contex-
tual ongoing events in the group and expressive utterances, can 
be understood as serving a container function, that is, express-
ing some deeper groupwide issue or concern in which, to a 
greater or lesser extent, all the members of the group partici-
pate.    
            (Schlachet, 2002, s. 87)
  

Viktigt är att poängtera att detta kollektiva medvetande alltid är association-
er, en gruppmedlem reagerar utifrån sin erfarenhetsvärld på ett visst sätt 
som alltid är en subjektiv tolkning.  
I GAMT är det verbala språket en mycket liten del av terapin. Därför blir 
det kollektiva omedvetna som gruppen kommunicerar ett resultat inte enbart 
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av musik som skapas, utan av komplicerade system av ansiktsuttryck, rytm, 
tempo, röstläge och karaktär, gester, attityder, kroppshållning, ögonkast osv. 
I en musikterapigrupp har en musikalisk bild oftast funktionen av både en 
privat bild och en gemensam. Grupper tenderar att skapa liknande tematiska 
bilder, detta säger något om utvecklingsfasen hos gruppen. Gruppen som 
helhet reagerar alltid på det som en medlem skapar. Musikens funktion på 
ett kollektivt omedvetet plan blir till en polyfoni av flera olika överlappande 
samtal (Ahonen-Eerikäinen, 2007).  

2.6.  Musikens roll och projektiva nivåer  
Ett av de viktigaste argumenten för deltagande i musikterapi kan vara musi-
kens trygga sfär. I en gruppterapi kan musik vara det objekt som gruppmed-
lemmarna tryggt kan projicera sina tankar, känslor, förnimmelser på. Musik 
är något som både reflekterar människans inre, men samtidigt kan ses på 
med distans. Känslorna kan granskas och bli mindre skrämmande (Ahonen-
Eerikäinen, 2007). 
 
Olika människor påverkas olika av grupper. Alla är en del av gruppers dy-
namik, men i vilken grad man får en viss roll, eller hur man reagerar i en 
viss grupp är beroende av personens jag-styrka. Individer är inte antingen 
jag-starka eller jag-svaga. De jag-svaga har en valens för att i högre grad bli 
indragna i olika slags roller. Den jag-starka däremot, som befinner sig i mit-
ten av ett kontinuum, kan både se till gruppen och sig själv, gränsen mellan 
jaget och gruppen är tydlig, men också flexibel. Den jag-starka vet vad hon 
kan och inte kan, hon kan acceptera andras tankar och känslor för vad de är 
utan att den egna jagbilden hotas. Den jag-starka personen kan säga nej, och 
mena det. Den jag-starka kan kallas en mogen person (Svedberg, 1997). Ett 
grundläggande begrepp för att förstå gruppers dynamik är projektiv identifi-
kation. En projektion innebär att en individ riktar oönskade aspekter av det 
egna jaget mot en annan person, istället för att erkänna de egna känslorna 
tillskriver man dem omgivningen. Detta sker omedvetet (Svedberg, 1997).  
 
Effekterna av en projektion beskrivs av begreppet projektiv identifikation, 
där en individ tillskriver den andra oönskade känslor, och den andra perso-
nen identifierar sig med materialet. Den andra styrs då av materialet och 
känner sig manipulerad eller indragen i ett skeende ”som är svårt att hitta 
ord för” (Svedberg, 1997, s. 119). Det som sker i en projektiv identifikation 
är att jag-gränsen för den andra personen överskrids, han eller hon blir ofri-
villigt del av någon annans drama. Svedberg tar upp ett exempel från Gamla 
testamentet, hur judarna bekände sina synder på försoningsdagen genom att 
placera sina händer på en levande bocks huvud. Bocken skickades ut i ök-
nen för att dö, och de egna synderna hade överförts på bocken i ritualen, och 
livet kunde fortsätta renat och utan synd (Svedberg, 1997).  
 
Colleen Purdon (2002) skriver om sina 25 år som musikterapeut och de rol-
ler musik haft som förblivit konstanta. Musik kan fungera som en bro på 
många sätt. Musik kan vara en bro mellan två människor och deras upple-
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velser och erfarenheter. Musik kan mellan dem vara som ett tredje objekt, 
och därför stärka och ge mening åt en terapeutisk relation och ge informat-
ion och insikter. Musik kan ge en trygg ram, och kan ge friheten att utforska 
känslor på det sätt att förändring sker. Musik kan bära och berätta klienters 
historier. Musik kan vara ett tryggt och kraftfullt sätt att bemöta människors 
grundläggande behov. Improviserad musik kan stöda utvecklandet av ens 
identitet, en människas känsla av ett själv, och stöda hennes gränsdragning 
mellan självet och andra människor (Purdon, 2002). 
 
Frågor om musik och känslor har allt sedan antiken varit i fokus för filosofer 
och tänkare (Juslin & Sloboda, 2001). Enligt Ahonen- Eerikäinen (2007) var 
det Pratt som år 1942 myntade uttrycket att musik låter som känslor känns, 
”music sounds the way emotions feel”. Klienten kan kommentera musika-
liska improvisationer som att ”musiken var precis som jag”, ”musiken lät 
precis som mina känslor känns”. 
 
En terapeutisk grupprocess kan ge individen möjligheten att utforska de 
omedvetna element av självet som projiceras på och i musik. Gruppmed-
lemmarna projicerar, överför, sina egna primitiva fantasier och inre världar 
på drömmar, konstverk, på andra klienter, på gruppen (Ahonen-Eerikäinen, 
2007). Inom nyare litteratur är det området mellan yttre och inre världar, 
förutom fokus på förändring, som musik och känsla handlar om. ”Emotions 
have been conceptualized as the interface between the inner world of goals 
and plans, and the outer world of objects and events” (Juslin & Sloboda, 
2001, s. 1). 
 
Enligt Ahonen-Eerikäinen (2007) kan det som hon kallar den projektiva 
nivån vara allt från tankar och känslor till mer kroppsliga sensationer. Nivån 
av projektionen varierar också och diskuteras som mer eller mindre mogna 
försvarsmekanismer. Detta kan innebära allt från enkla projektioner till 
komplexa mönster av projektioner och överföringar (Foulkes, 1964). Men 
dessa nivåer kräver en bredare diskussion än vad syftet med denna uppsats 
är, därför fokuseras här på musik och projektiv nivå. 
 
Som tidigare nämnts kan projektionen karakteriseras av en inre blindhet för 
de aspekter vi inte medvetet vidkänns. Gruppmedlemmar kan börja se sina 
negativa egenskaper hos de andra gruppmedlemmarna och kan bli irriterade 
på den projicerade egenskap som de ser i den andra. Att hitta en syndabock 
är den typiska projektionen av aggressioner mot exempelvis en far eller te-
rapeut som gruppen inte vågar attackera, utan gruppen riktar aggressionerna 
mot en gruppmedlem (Colman, 1995). Colman diskuterar förändring som 
beroende av vad han kallar kollektivt reflektivt tänkande. Han menar att ett 
reflektivt tänkande är att bli medveten kollektivt om projektioner i gruppen. 
Ahonen-Eerikäinen använder sig av begreppet självinsikt. Hon skriver att 
terapeutens roll blir att trycka på pausknappen, inte acceptera syndabocks 
system, utan uppmana gruppmedlemmarna till självinsikt (Ahonen-
Eerikäinen, 2007). 
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Musik kan ge gruppen trygghet. Musik kan ge möjlighet till att nonverbalt 
utforska utan att direkt fokusera på en specifik tanke eller känsla. Musik i 
sig själv kan via musikaliska improvisationer skapa en struktur för det som 
gruppen kanske måste bearbeta, och hjälpa till att hitta orden för den känsla 
som kanske är odifferentierad. På samma sätt kan en verbal tanke eller 
känsla utforskas i gruppen genom musikaliska improvisationer (Ahonen-
Eerikäinen, 2007). Det tar en tid innan en grupp når en trygg sfär att arbeta 
i, en allians. Det typiska är att gruppmedlemmarna i början av en terapi gör 
musikaliska improvisationer där temat är rädslor, eller önskningar att hålla 
sig undan det som skrämmer. Rädslor att ta itu med de egna känslorna är 
typiska, men kan genom musikaliska improvisationer diskuteras igenom i 
gruppen och gruppen kan nå en insikt i det gemensamma i situationen. En 
gemenskap, en trygg sfär, är det första steget till förändring. De musikaliska 
bilder och det musikaliska språk som skapas är unika för just den gruppen. 
Det skapas bilder och språk som enbart den gruppen kan förstå (Ahonen-
Eerikäinen, 2007).  

In the act of creating music, the client and therapist have an op-
portunity to pour the transference into an object. The resulting 
improvisation or composition then serves as a concretization or 
container for the ingrained response pattern while also provid-
ing a point of comparison for the next musical creation, in 
which the client and the therapist can create a new way of re-
sponding to one another. In listening to music together, the cli-
ent and therapist can explore both old and new ways of re-
sponding to the same object.   
             (Bruscia, 1998b, s. 46) 

Bruscia beskriver alltså hur musik kan fungera som ett hållande objekt i 
musikterapi. Winnicott och Bion är de teoretiker som ingående beskriver 
terapeutens roll som hållande. Winnicott har också menat att en psykoanaly-
tisk metod i sig självt kan vara en hållande omgivning. Winnicott beskrev 
det lilla spädbarnets upplevelse av att vara buren i en tillräckligt god omgiv-
ning (Winnicott, 1971).  
 
Bion beskriver hur barnet projicerar sina första upplevelser på mamman. 
Mamman ser på barnet, försöker föreställa sig vad hon eller han känner och 
reflekterar tillbaka projektionen på ett sätt som barnet kan bära. Hållande 
handlar här om mammans förmåga att genom projektiv identifikation ta 
emot barnets primitiva upplevelser och känslor samt att spegla dem i en för 
barnet hanterbar form. Den terapeutiska relationen har drag av denna tidiga 
relation och den tidiga omgivningen (Bion, 1961).  
 
De musikaliska bilder som gruppen skapar bärs i gruppen, av musik. Tera-
peutens uppgift är att tona in, lyssna sensitivt, och säkerställa att gruppmed-
lemmarna inte upplever sig ensamma, utan kan arbeta med och tolka och 
omforma de musikaliska bilderna gemensamt till nya korrigerande musika-
liska upplevelser (Ahonen-Eerikäinen, 2007). 
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Projective identification is a defensive and coping process by 
which individuals deal with unwanted aspects of themselves, 
usually unwanted feelings and fantasies. People may also use it 
to protect aspects of themselves that they feel are under threat. 
Essentially, the individuals deny the undesirable in them but see 
them in others, even if it is not there. That is, they project that 
which is undesirable onto others. However, unlike simple pro-
jection, these individuals – through body languange and looks; 
through tones rhythms, and cadences of speech; through humor, 
feelings, mood, behavior – bring pressure to bear on others to 
play out their undesired parts.   
       
                               (Rutan & Rice, 2002, s. 41) 

Musik kan alltså ha en enorm kraft, gruppmedlemmar kan ta roller som 
egentligen inte är deras egna, utan som projiceras på dem. Här är det tera-
peutens roll att lära gruppen medvetandegöra och ta ansvar för de känslor 
som har sitt ursprung i de individuella personliga erfarenheterna (Ahonen-
Eerikäinen, 2007). 
 
I GAMT följer terapeuten med musik i dess manifesta form, och musikens 
struktur och bildspråk på en latent nivå. Gruppmedlemmarna uppmanas 
både med ord och med musik kommentera och dela sina personliga associat-
ioner som väcks då de själva eller andra improviserar. Istället för att stereo-
typt kommentera musik med ord, kan terapeuten uppmana alla att delge de 
associationer som liknar dem själva, som de kan känna igen sig i. Behovet 
av att förneka sina känslor, att projicera ut dem, blir mindre i och med att 
hela gruppen uppmanas dela också oönskade känslor (Ahonen-Eerikäinen, 
2007). 
 
Ofta uppkommer starkt projicerade känslor hos gruppmedlemmar i situat-
ioner där gruppen står inför en förändring, t ex då en gruppmedlem avslutar 
terapin, en ny medlem kommer in i gruppen eller terapeuten har semester. 
Där kan en medlem ge uttryck för det som hela gruppen känner (Ahonen-
Eerikäinen, 2007). 
 
I grupper som träffas korta tider, exempelvis 10 gånger, är det vanligt att en 
nödvändig trygghet inte hinner infinna sig, och medlemmarna i gruppen 
projicerar sina känslor på musiken direkt, som en ”inte jag” personifiering. 
”Ilskan har inget med mig att göra, det var musiken som attackerade mig” 
(Ahonen-Eerikäinen, 2007, s. 168). 
 
I musikterapi är enligt Ahonen-Eerikäinen (2007), två av Kohuts självpsy-
kologiska begrepp av speciellt värde – speglande självobjekt och ideali-
serade föräldrabilder. Detta kan exemplifieras i hur en musikterapeut arbetar 
med autistiska barn. Han eller hon försöker skapa kommunikation genom att 
spegla, matcha och reflektera det som barnet gör och på så sätt bekräfta bar-
nets medfödda känsla av vitalitet. På samma sätt som föräldrar bekräftar och 
ser sitt lilla barn (Ahonen-Eerikäinen, 2007). En idealiserad föräldrabild är 



28 

ett självobjekt som barnet kan se upp till och identifiera sig med, för att 
känna sig starkare. Ett exempel är tonåringen som använder sig av hårdrock 
som en del av sin identitet. I hårdrocken kan de känna sig starkare och en-
hetliga. Hårdrocken kan symbolisera styrka och ofelbarhet (Lehtonen, 
1986). När en klient i en grupp använder sig av musik som självobjekt gör 
hon eller han det för att kunna bemästra något svårt med en symbolisk di-
stans (Ahonen-Eerikäinen, 2007).  
 
Musik kan också fungera som ett expanderande av självet, och på så sätt kan 
klienterna via musiken få resurser som de i verkligheten inte har. Ahonen-
Eerikäinen (2007) citerar en historia om hur en klient med hallucinationer 
och våldsamma tankar behövde en elgitarr för att kunna känna sig tillräck-
ligt stark för att jaga bort de störande tankarna. Han behövde något, ett 
hjälpmedel, i detta fall musik, för att expandera självet, få de resurser han 
behövde för att kunna kontrollera sina tankar. En akustisk gitarr räckte inte 
(Ahonen-Eerikäinen, 2007).  
 
Musik ger den distans som behövs för att kunna arbeta med de känslor som 
är för svåra att enbart med ord diskuteras. Det är speciellt konfliktfyllda 
delar av självet, representationer av självet, som uttrycks i musikaliska im-
provisationer och bilder. Musik kan ge en ”annan mening till det sagda or-
det” (Perilli, 2002).  
 
Musikaliska improvisationer är mångdimensionella och har många nivåer. 
Det är detta som ger möjligheter att integrera olika delar av självrepresentat-
ioner. En känsla av isolering och ensamhet kan uttryckas hand i hand med 
en representation av stark kapacitet och resurser. I en terapi är det viktigt att 
klienterna hittar sätt att uttrycka sig genom självrepresentativa metaforer. 
Metaforer i musik ger alltid innovativa perspektiv som ger material för att 
kliniskt undersöka vad som sker i en klients inre. Det är terapeutens roll att 
avgöra om musik i sig räcker för att nya perspektiv ska integreras eller om 
det behövs verbala associationer för att kunna integrera tankarna och käns-
lorna i en musikalisk bild i självrepresentationen (Ahonen-Eerikäinen, 
2007).  
 
Rädslor från en traumatiserad barndom kan aktiveras i gruppterapi och ut-
tryckas i musik. Samtidigt som känslor uttrycks i musik kan individens egen 
perception av problemen och situationen i gruppen bakas in i musikaliska 
komplexa former. Ahonen-Eerikäinen tar upp hur Kohut (1977) diskuterar 
vissa drömmar som ”self-state dreams”, där drömmen karakteristiskt beskri-
ver drömmarens inre perception av sin akuta eller kroniska störning i själ-
vet. En dröm och en musikalisk bild kan alltså samtidigt vara full av symbo-
liska arketypiska bilder, men också manifesta nivåer av klara strukturer, 
klara perceptioner av drömmarens inre värld och känslor inför sig själv men 
också känslor för gruppen hon befinner sig i (Ahonen-Eerikäinen, 2007).  
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3. Diskussion 

Det mer eller mindre förväntas att man som praktiserande musikterapistu-
derande eller färdigbliven musikterapeut ganska direkt ska kunna ta sig an 
grupper.  Som psykologistuderande upplevde jag en inställning till att stu-
derande tilldelas grupper ganska lättvindigt. Som om grupper vore något 
enkelt. Davies & Richards konstaterar samma sak i sin inledning,  och frå-
gar ”how have we responded?” (2002, s. 15) på den förväntan om att leda 
grupper vi tilldelas. Ovan nämnda författare skriver i sin inledning att de vill 
granska ”well-established theories about group therapy” och granska hur 
dessa teorier kan relateras till att arbeta med musik.  
 
Min egen reaktion härstammar inte enbart, som i förordet nämnts, från ett 
intresse för grupper, utan också ur frågan som ännu förblivit oklar – hur kan 
vi använda oss av psykologiska teorier och analytiska teorier om grupper 
som i sitt ursprung handlar om att arbeta med det verbala språket, inte mu-
sik. Svaret blir kanske att det inte går – musiken är ett annat språk och kan 
enbart beskrivas med musik. Om vi tar in det verbala så är vi genast inne i 
en beskrivning som kräver ett annat symbolspråk än musik. Svaret kan bli 
att det enda vi egentligen kan göra är att inom psykologin söka teorier som 
liknar, söka metaforer för, hur musik kan fungera i musikterapigrupper.  
 
Först och främst försökte jag i denna uppsats ge en inledning till ett gruppa-
nalytiskt perspektiv. Även om olika typer av överföring, och olika sätt att 
tolka och analysera grupper på är intressant och viktigt, skulle en sådan ge-
nomgång ha inneburit mer än enbart en inledning till ämnet, och dessutom 
ha krävt det dubbla sidantalet.  
 
Lehtonen (2007) diskuterar hur dagens musikterapi kunde ha sett ut om 
Freud inbegripit musik i sina teorier om psykets struktur och dynamiska 
processer. Paradoxen i Freuds arbete kontra hans privata liv ligger i hans 
rationella strävanden efter att förstå, och då han inte förstår kan han heller 
inte njuta fullt ut, som han själv skrev om musiken. Dock är hans teorier 
långt koncentrerade kring att beskriva just detta irrationella, svårfångande, 
omedvetna, kraftfulla material – det intuitiva område där musik är rådande. 
Lehtonen diskuterar hur psykoanalysen hade sett annorlunda ut om Freud 
tagit med hypnos och musikens terapeutiska funktion i sina teorier. Dock 
var Freud rädd för att detta kunde klassificeras som humbug och kvacksal-
veri. Lehtonen hittar orsakerna i dåtida historia – nazismens nära relation till 
musik. Freud motsatte sig ockultismen, som då var relaterad till politiken 
och kopplad till nazismen. Lehtonen diskuterar huruvida Freud jämförde 
musik med ockultismen, och skarpt höll sig till realitetsprinciperna, emedan 
Jung intresserade sig för mystiken. Freud nämnde inte nazismen i sina skrif-
ter, och förhöll sig naivt till nazismens framfart – han lämnade Wien i sista 
minuten, och tre av hans systrar dog i koncentrationsläger. Lehtonen disku-
terar hur dessa blinda fläckar i Freuds sinne egentligen låg nära psykoana-
lysen – hans egna teorier kunde ha förklarat mycket av massgalenskapen 
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under Hitlers välde. Hans teorier låg också nära Wagners arbeten, exempel-
vis Tristan och Isolde där döden idealiseras och understryker hur sexuella 
begär kontrollerar livet och raderar förnuft och moral. Ju starkare de äls-
kande försöker förneka sina begär, desto starkare växer de. Freud behand-
lade samma tema i skriften Beyond the Pleasure år 1920.  
 
Lehtonen frågar sig om musiken låg för nära psykoanalysen. Freud höll fast 
vid det verbala medvetandegörandet, även om han var medveten om att mu-
sik, liksom drömmar, förenar det verbala med det nonverbala. Hursomhelst 
lämnade han detta område till eftervärlden att utforska. Hans begrepp an-
vänds dock som vi sett flitigt inom musikterapi. Exempelvis är Ammon in-
fluerad av Freud, och hans princip om tertiärprocesstänkande kan vara an-
vändbart för ett musikterapeutiskt perspektiv. Eschen (2002) beskriver ter-
tiärprocesstänkande som de kreativa processernas tänkande. Frågan är om 
denna process, att oscillera mellan primär och sekundärprocesstänkande, 
liknar det som Ahonen-Eerikäinen benämner som ett mer kausalt samband 
omedvetet-medvetet. I min förståelse har hon två parallella linjer, en mani-
fest och latent, emedan Ammons oscillationer verkar ske som en på sätt och 
vis snabbare förflyttning mellan en primär nivå och en sekundär eller latent 
och manifest nivå. Svårigheten här ligger i hur olika teoretiker egentligen 
tolkat tidigare analytiker. Jag tolkar Ahonen-Eerikäinen som väldigt klassisk 
psykoanalytisk, emedan Davies & Richards tar ett mer allmänt hållet psyko-
analytiskt perspektiv. Ännu svårare blir det att tolka begreppen som används 
om man beaktar Priestley som hade en helt egen syn på olika begrepp. Hen-
nes syn på t ex överföring tas dock ej upp här pga att det hade stökat till än 
mer, och gått ut över gränserna för vad detta borde handla om, dvs grupper. 
Priestley skrev om individuella analytiska musikterapier. 
 
Trots att det är komplicerat att diskutera mamma-barn relationen som kon-
gruent med vad som sker i en grupp, så är det nödvändigt. Pavlicevic (1997) 
konstaterar att en mor, med hög verbal förmåga och ett spädbarn som säker-
ligen inte har ett språk kontra en musikterapeut med hög musikalisk för-
måga och en klient som antingen har musikalisk utbildning eller inte – detta 
är en jämförelse som inte går att applicera direkt på en musikterapeutisk 
situation. I en musikterapi kan terapeut och klient hoppa ut ur musiken och 
använda sig av språket, det lilla barnet kan inte välja det utan lever enbart i 
ljudens värld (”there is no choice about being non-verbal” Pavlicevic, 1997 
s. 119).  
 
Varför det är viktigt att diskutera den återkommande mamma-barn temati-
ken inom musikterapi är dock den intersubjektiva utvecklingens vikt för hur 
vår personlighet gestaltar sig, hur vår förmåga till empati utvecklas.  

The acute isolation manifested by many people who come into 
therapy may be often the result of a failure, at that early stage, 
of attunement. Therapy may be the first place in which the pa-
tient can feel that someone else is actively seeking to enter into 
his experience. The music of the therapist or of the group may 
like the well-attuned mother offer a means through a medium 
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other than words by which the patient can feel recognized. That 
recognition also allows things to move forward: Attunement is a 
distinct form of affective transaction in its own right
    
                 (Stern, 1985, s. 145) 

Davies och Richards (2002) poängterar att förutom de viktiga teoretikerna 
som Winnicott och Bion, är Sterns begrepp attunement, intoning avgörande. 
”Imitation renders form: attunement renders feeling. It is this that gives the 
infant a sense of possibility of an encounter on an intersubjective level” 
(Davies & Richards, 2002, s. 18). 
 
Lehtonens engagerande och poetiska sätt att skriva är svårt att förmedla med 
enkla citat, speciellt eftersom jag läst honom på finska. Han beskriver en 
frihet i hur musik ger oss enorma möjligheter att uttrycka oss, våra omed-
vetna tankar och känslor och hur all musik en klient skapar är värdefull – 
allt psykiskt material som vi använder är viktig just då, och förmedlar en 
mening som just i den situationen berättar något om oss som mänskor och 
om våra behov. I kombination med Bruscias betoning på vikten av relation-
er i en terapi och respekten för den subjektiva upplevelsen har vi grundläg-
gande terapeutiska premisser som tål att upprepas många gånger. 
 
Ahonen-Eerikäinen skriver att hon inte enbart ser gruppen som en helhet 
utan också som subgrupper och individuella medlemmar. Hennes, och Da-
vies & Richards tolkning av Foulkes teori om gruppmatrisen (”...the mea-
ning of what is going on in the group, both for individuals and for the group 
as a whole, resides in the essential interrelatedness of all the various ele-
ments...”, Ahonen-Eerikäinen, 2007, s. 20), skapar en bas för terapeutens 
arbete. Poängen är att de individuella relationerna kan existera i relativ dif-
ferens, relativ särskildhet, medan gruppens helhet ändå hålls intakt. Ahonen-
Eerikäinen skriver om att upprätthålla gränser, maintain boundaries (ibid, s. 
57). Komplicerat blir det dock att använda denna teoretiska ram i praktiken 
kombinerat med den metod GAMT använder sig av – att terapeuten inte ska 
styra det som sker i gruppen, utan gruppmedlemmarna ska, liksom i en klas-
sisk gruppanalys, lära sig att själva höras, själva ta ansvar. Om jag läst Pav-
licevic rätt skulle hon antagligen ha konstaterat att inte alla klienter är de 
med utomordentlig intellektuell förmåga och klara jag-gränser. Här måste 
det igen konstateras att en teoretisk referensram är något annat än en klas-
sisk psykoanalys. Som jag ser det plockar terapeuter de relevanta teorierna 
beroende på gruppmedlemmarnas problematik. I min praktik med männi-
skor som hade psykoser av olika slag var en mycket klar och tydlig av-
gränsning och strukturering nödvändig. Det kändes lite som att dra en för-
skoleklass, men det fungerade.   
 
Den eviga diskussionen mellan kropp och själ, kognitiva processer och 
emotionella, exemplifieras ypperligt i de både banorna som Ahonen-
Eerikäinen diskuterar - de latenta och de manifesta, och hur innehållet dem 
emellan skiftar, men är beroende av varandra och är parallella, även om den 
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ena banan kan dominera tidvis eller ibland helt och hållet. Som musikterapi-
studerande är detta grundantagande av speciell vikt då vi ofta konfronteras 
med uttryck som “hitta till sina känslor, få kontakt med sina känslor” - i 
GAMT är både känslan och det kognitiva innehållet i musiken av lika värde, 
och finns där parallellt. Att idealisera den ena banan eller inta en position, t 
ex den klassiska psykoanalysens där det är av vikt att “hitta orden”, blir där-
för irrelevant. Musik är den helhet som är bryggan mellan det omedvetna 
och det medvetna, i en mycket holistisk förståelse (Ahonen Eerikäinen, 
2007).   
 
Klientens historia påverkar i en psykodynamisk musikterapi hennes nuva-
rande liv och den musik som skapas i terapin (Pavlicevic, 2002). Att 
gruppmedlemmar omedvetet tar vissa roller, och sugs in i vissa roller bero-
ende på deras bakgrund och identitet kan vara en otroligt stark kraft. Pav-
licevic pekar på hur svårt det kan vara att lösgöra sig från en viss roll. Aho-
nen-Eerikäinen (2007) poängterar behovet av att tillhöra en grupp, hur det 
kan styra vårt beteende, gruppmedlemmar vågar kanske inte uttrycka det de 
egentligen vill. Hon skriver att detta är något som är vanligt i början av en 
terapigrupp, och något man bör ta upp till diskussion. Att peka på hur olika 
behov accepteras är viktigt, och speciellt behovet av gemenskap. Hon skri-
ver: ”In a way, healing is a process where self-objects are replaced by em-
pathic resonance with the therapist” (Ahonen-Eerikäinen, 2007, s. 129). Här 
kunde man kanske tillägga att det är den empatiska resonansen från de andra 
gruppmedlemmarna som också kan fungera helande.  
 
Ahonen-Eerikäinen tar också upp att det är viktigt att arbeta med motståndet 
som kan finnas i grupper i början. Att ta upp rädslor för och fantasier om att 
inte accepteras är viktigt, skriver hon, och att här prata om den musik man 
skapar istället för känslorna musiken väckte ger en distans som öppnar dör-
rar mot djupare processer. Kan man kanske se arbetet med fantasier i början 
av en terapi som tonsättande för resten av terapin? Nicholls (2002) tar upp 
hur både det kognitiva och emotionella arbetet senare i terapin stöds om 
klienterna i en grupp i början kan få en känsla av kontroll, men också ges 
tillfälle att lyssna på varandra. Det kan göras t ex genom att varje medlem 
får bestämma hur länge han/hon improviserar. 
 
En klar struktur i början av en terapi är ett återkommande tema i litteraturen. 
Ett undantag är Priestley som direkt tonar in och fritt kommenterar sin klient 
genom empatisk improvisation. Hon skriver: ”In the first meeting I open 
myself in a particular intuitive way to patients...” (1994, s. 19). Priestley 
kommenterar dock motståndet i början av en terapi som den vinst som 
många klienter har genom sin sjukdom. Detta är något som Ahonen-
Eerikäinen inte tar upp i sin genomgång av gruppens utveckling. Priestley 
(1994), kommenterar hur en sjukdom kan ge en sekundärvinst, i form av 
exempelvis uppmärksamhet av nära anhöriga. Ett normalt hälsosamt liv 
kompenserar inte för den här positionen.  
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Men tillbaka till teoretiskt resonemang och musik. Hur kan man jämföra 
musik med drömprocesser? Lehtonen skriver att omedvetna impulser når det 
medvetna i symbolisk gestaltning. Därför är det psykiska arbetet som musik 
kan ge upphov till jämförbart med drömarbete. Ahonen-Eerikäinen kompli-
cerar det hela genom att skriva att musikaliska bilder är ett slags dagdröm-
meri, att det är något annat än ett  nattdrömmande. Men att det följer natt-
drömmandets logik, att innehållet i drömmen eller den musikaliska bilden 
kan vara förskjuten till en annan bild, att symboler är en följd av flera för-
skjutningar, där symbolen i sista hand kan representera något helt annat än 
den första bilden. Samtidigt är det inte symboler vi i terapin arbetar med, 
eftersom de ligger utanför språket. Därför behövs en berättelse. På samma 
sätt som sånger binder ihop metaforiska musikaliska (och verbala) bilder. 
Sammanfattningsvis blir min personliga tolkning den att oberoende om vi 
använder oss av musik eller något annat symbolspråk är det egentligen våra 
klienters berättelser vi vill följa.  
 
Vi lär oss i Ahonen-Eerikäinen (2007) att musik fungerar som den hållande 
struktur som det verbala språket har i en klassisk gruppanalys. Andra förfat-
tare, som Purdon (2002), säger klart och koncist ut varför musik är det som 
fungerar – musik kan ge oss ett sätt att tryggt och kraftfullt bemöta männi-
skors mest grundläggande behov, ger trygghet, men samtidigt frihet att ut-
forska. Bruscia (1998) ger välgenomtänkta definitioner som i sin komplexi-
tet trots allt blir mycket klara och tydliga. Han skriver hur vi kan hälla över-
föringen mellan klient och terapeut, pour the transference, i musikskapande. 
Improvisationen ger både en hållande funktion och konkretiserar samtidigt 
som det som skapas aldrig är en isolerad akt. Att skapa musik ger en platt-
form för ytterligare improvisationer genom vilka man kan reagera an-
norlunda på det objekt som man i första hand ”hällde” i musiken. I min 
tolkning är detta musikens kraft till förändring. Ahonen -Eerikäinen (2007) 
är här igen klassiskt psykoanalytisk och skriver att ”the music imager's re-
quest for containment reflects the lack of an early basic and latent relations-
hip, which may be reestablished in therapy through initial external contain-
ment and resulting reinternalization” (ibid. s. 167). 
 
Projektiv identifikation har tagits upp på flera ställen. Detta begrepp har 
poängterats  pga att jag tolkar projektionernas kraft som ännu starkare då vi 
beskriver dynamiken i en musikterapigrupp än i en gruppterapi utan musik. 
Samtidigt blir terapeutens ansvar att lyfta projicerat material till medveten 
nivå ännu viktigare. Vi projicerar inte enbart en oönskad del av vår person-
lighet, utan i och via musik projicerar vi ”hela paketet”, känslor baserade på 
tidiga nonverbala upplevelser inbakade i gester, mimik, kroppsspråk, och 
musik.  
 
Om jag följer min upplevelse av att se Ahonen-Eerikäinen som ”väldigt 
verbal”, dvs jag känner igen hennes språk från psykologutbildningen och 
min egen psykoanalys - är det som kvarstår ett konstaterande att musik är 
det symboliska språk som används och att denna uppsats egentligen beskri-
ver musikens symboliska dimensioner och det skulle ha lönat sig att lämna 
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bort hela grupptanken? Och ifall jag hade gått in på grupper borde jag ha 
tagit ett metodologiskt perspektiv istället för ett allmänpsykodynamiskt? 
Tanken bakom ett allmänt grepp var att kunna erbjuda klargörande begrepp 
och ge en bred beskrivning av vad musikterapi i grupp egentligen är. I retro-
spekt inser jag att jag försökt skriva enkelt samtidigt som jag i tanken hela 
tiden velat söka fördjupad kunskap. Denna konflikt har lett till att diskuss-
ionen är en förlängning på resultaten, eftersom jag inte klarat av att skala 
bort den fördjupade kunskap som en kortare uppsats skulle ha krävt.  
 
Ett mer hållbart perspektiv kunde ha varit att enbart fokusera på Ahonen-
Eerikäinen, kanske borde jag ha gjort en personintervju, och helt och hållet 
accepterat att det är fördjupad kunskap jag vill åt. Att syftet är högst person-
ligt, att jag egentligen inte vill vara förklarande och basal. Jag vill ha in-
formation som jag har nytta av i mitt kommande arbete. Och psykoanalytisk 
teori är sannerligen inte enkel, men definitivt intressant. Men enbart ett fo-
kus på metod, i detta fall GAMT, skulle inte ha varit fruktbart eftersom detta 
är en C-uppsats, och de musikterapeuter som erbjuder GAMT är långt spe-
cialiserade inom den metoden. Som nybliven musikterapistuderande kan jag 
ta influenser från metoder, men inte utöva en terapi enligt en viss metod.  
 
Dessutom blir den pragmatiska tanken i uppsatsen obesvarad. Jag trodde 
mig ha hittat något nytt (Ahonen-Eerikäinen är publicerad så sent som 
2007), men hittar mig i förlängningen i startrutan. Detta återspeglar sig i en 
viss desperation i att hitta ytterligare nyare kommenterad musikterapeutisk 
litteratur som tar sig an grupper, vilket dock inte har lyckats. Eftersom Da-
vies & Richards i sitt förord skriver att ”det händer mycket” på den gruppa-
nalytiska musikterapiarenan tänker jag mig att man kunde ha förväntat sig 
att hitta ännu nyare litteratur. Med starkt gruppterapeutiskt och musiktera-
peutiskt perspektiv.  
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