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Abstrakt 

Maria Munkesjö: Psykodynamiskt förhållningssätt i musikterapi – En 
intervjustudie med tre musikterapeuter utbildade på psykodynamisk grund. C-
uppsats, 15 hp vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2010.  
 
Denna C-uppsats är en kvalitativ studie där tre verksamma musikterapeuter, med 
olika utbildningsår, kön och klient/patientgrupper, intervjuats i form av 
semistrukturerad djupintervjuer. Syftet med uppsatsen är att studera hur tre 
verksamma musikterapeuter, utbildade på KMH:s musikterapiutbildning, 
beskriver psykodynamiskt förhållningssätt. Analyserna av intervjuerna 
presenteras som narrativ centrerade kring tre olika tyngdpunkter; öppet, flexibelt 
och personligt vilka går att härleda till det som benämns som intoningsprocesser 
inom den psykodynamiska teoribildningen. Utöver detta använder sig de tre 
musikterapeuterna även av andra teoribildningar för att beskriva sina 
förhållningssätt.   
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1. Inledning  

Som bakgrund till denna studie finns min önskan att som student på Kungl. 
Musikhögskolans (fortsättningsvis kallad KMH) musikterapiutbildning 
försöka reda ut vad det innebär att som musikterapeut ha en psykodynamisk 
teorigrund. Intresset uppstod redan vid mitt första möte med 
psykodynamiskt förhållningssätt när jag i slutet av 90-talet läste psykologen 
och psykoterapeuten Alice Millers bok ”Det självutplånande barnet” 
(Miller, 1999). Mötet med denna bok gav mig en rejäl emotionell 
omruskning och insikt om hur utelämnat ett barn är åt sina föräldrars väl och 
ve och hur detta kan påverka en persons psykiska hälsa under ett helt liv.  
Jag har utbildat mig och frilansat som musiker- och operautbildad sångerska 
sedan 1990 och även arbetat med stödverksamhet vad gäller psykisk ohälsa 
sedan 2002.  Då jag blev antagen till musikterapiutbildningen på KMH 
2006, upplevde jag att jag fick möjlighet att få ihop mina två 
yrkesinriktningar. Mitt mål med utbildningen var att lära mig och förstå hur 
jag skulle kunna arbeta psykoterapeutiskt med musik utifrån en 
psykodynamisk grund. Vid tidpunkten för denna uppsats färdigställande 
befinner jag mig i slutfasen av min musikterapiutbildning och har efter 
intensivt arbete och god handledning kommit fram till en gryende 
terapeutidentitet.  
När jag för första gången deltog i fortbildningsdagar anordnade av 
Förbundet för musikterapi i Sverige (FMS) april 2009, kände jag mig efteråt 
både förvånad och förvirrad över hur musikterapeuter synes arbeta utifrån 
olika teoretiska skepnader och förhållningssätt, beroende på utbildning och 
verksamhet. När det gällde definitioner av metoder och modeller förstod jag 
med lätthet de flesta deltagande musikterapeuternas beskrivningar och 
resonemang, men när det kom till musikterapeuterna utbildade på KMH 
upplevde jag att de definitioner och resonemang de gav var något mer 
svårfångade. Jag tänkte att de svårfångade eller undflyende teoretiska 
resonemangen kring metoder och modeller troligtvis uppkommer ur det 
faktum att det inom utbildningen på KMH lärs ut ett flertal metoder och 
modeller ugående från en bred psykodynamisk teorigrund. I denna uppsats 
har jag därför valt att fördjupa mig i detta men ugått från frågan om 
psykodynamiskt förhållningssätt. Genom att ta del av hur tre 
psykodynamiskt utbildade musikterapeuter beskriver sina förhållningssätt 
hoppas jag kunna bidra till definitioner av vilka förhållningssätt 
musikterapeuter utbildade på KMH har generellt och hur detta eventuellt 
kan återspegla sig inom olika musikterapeutiska verksamheter.   
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2. Bakgrund 

Efter den korta inledningen ges här i kapitel 2 en bakgrund till studien där 
relevanta teorier och begrepp tas upp följt av en beskrivning av studiens 
tillvägagångssätt i kapitel 3. I kapitel 4, Tre Musikterapeutiska 
Förhållningssätt, presenteras så intervjustudiens resultat i form av tre 
narrativ samt författarens tolkande reflektion. Uppsatsen avslutas med en 
diskussion i kapitel 5 där de tre beskrivna musikterapeutiska 
förhållningssätten diskuteras i ljuset av uppsatsens bakgrund och 
frågeställning.  

2.1. Musikterapi  
Troligtvis har musik använts i läkande syfte så länge människan existerat 
och musikterapi kan därför sägas ha en lång historia. Som begrepp och som 
tydliggjord verksamhet kan det dock sägas ha ett kort förflutet, om man ser 
till vad musikterapi är idag eftersom det sedan mitten av 1900-talet 
utvecklats till en väletablerad, professionell och självständig 
behandlingsform över i stort sett hela vår värld (www.wfmt.info). Det finns 
ett otal inriktningar och teorier och World federation of Music Therapy 
(WFMT) definierar musikterapi som:  

Music Therapy is the use of music and/or its musical elements (sound, 
rhythm, melody and harmony) by a qualified music therapist, with a client or 
group, in a process designed to facilitate and promote communication, 
relationships, learning, mobilization, expression, organization and other 
relevant therapeutic objectives in order to meet physical, emotional, mental, 
social and cognitive needs. 

Music Therapy aims to develop potentials and/or restore functions of the 
individual so that he or she can achieve better interpersonal and/or 
interpersonal integration and, consequently, a better quality of life, through 
prevention, rehabilitation or treatment.     
    (www.wfmt.info) 

 
Musikterapi återfinns således inom en mängd skilda verksamheter och 
målgrupper. De flesta europeiska musikterapeuter har sin utgångspunkt 
inom de psykodynamiska, humanistiska och musikpsykologiska teoretiska 
traditionerna och är verksamma inom ett brett fält så som skola, särskola, 
rehabilitering, äldrevård, psykiatri, vård, omsorg och friskvård (ibid). Det 
existerar även beteendeorienterad musikterapi framför allt i USA där musik 
används som stimuli och respons för att förändra ett specifikt beteende 
(Wigram et al 2002).   
Musikterapi är både en vetenskaplig disciplin och en yrkesprofession och 
sträcker sig tvärvetenskapligt över ämnen så som musikpsykologi - 
musikvetenskap - estetik och musikpedagogik. I professionen musikterapi 
används musik, expressivt, genom musicerande och samspel med terapeut 
och receptivt, med musiklyssnande i fokus, för att uppnå terapeutiska mål. 
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I Sverige är musikterapi en relativt oetablerad behandlingsform, om man 
jämför med övriga Europa och USA. År 1981 startade den första 
musikterapiutbildningen på KMH i Stockholm. Utbildningen utgörs idag av 
en treårig påbyggnadsutbildning som kräver tidigare högskoleutbildning 
inom musik eller vårdyrke och benämns som Advanced Level (musikterapi 
med psykoterapeutisk inriktning) enligt European music therapy 
confederations kriterier (www.emtc-eu.com). Den utgår från 
psykodynamisk teoribildning och är validerad med psykoterapeutisk 
grundutbildning (www.kmh.se). Utbildningen är processinriktad och utgår 
inte från en specifik metod. Förutom psykoterapeutisk grundutbildning ger 
utbildningen en orientering i aktuell forskning samt aktuella 
behandlingsmetoder och modeller inom det musikterapeutiska fältet. 
Tonvikten ligger på Kreativ musikterapi och Analytiskt orienterad 
musikterapi (se 2.3).  
Förutom musikterapiutbildningen på KMH finns utbildning för, så kallad, 
funktionsinriktad musikterapi på Musikterapiinstitutet i Uppsala och på 
Musikhögskolan Ingesund i Arvika. FMT-metoden (Funktionsinriktad 
musikterapi) är en svensk, ickeverbal, musikterapeutisk behandlingsmetod. 
Den bygger på musikpedagogen Lasse Hjelms metod och teori där 
specialskrivna musikaliska koder stimulerar en ”adept” neuromuskulärt. 
FMT-metodutbildningen har funnits sedan 1987 (www.fmt-metoden.se). 
Tidigare har det funnits en musikterapeutisk grundutbildning med 
specialpedagogisk inriktning på Sjöviks folkhögskola, vilken numera är 
nedlagd. Utifrån dessa utbildningar så sträcker sig således musikterapi i 
Sverige från FMT-metoden till specialpedagogiskt, friskvårdande och 
psykoterapeutiskt inriktad musikterapi. 

2.2. Litteratur och tidigare studier 
Det finns endast en mindre mängd utforskat och beskrivet gällande 
psykodynamiskt förhållningssätt i musikterapi. Nämnas bör en svensk C-
uppsats Spelrum för växande. Om musikterapi i gymnasieskolan, (Netin 
Olofson & Uggla, 2004) samt litteratur utgiven på engelska som kretsar 
kring förhållningssätt och psykodynamisk förståelse av musikterapi; 
Psychdynamic Music Therapy: Case Studies, (Hadley, 2003) och The 
Dynamics of Music Psychotherapy, (Bruscia, 1998).  

2.3. Psykodynamisk teori 
Den psykodynamiska teoribildningen utgörs av en samling teorier i ständig 
utveckling och förändring vilande på grunden av den psykoanalytiska 
teorins historia. Psykoanalysen har sitt ursprung i läkaren Sigmund Freuds 
(1856-1939) upptäckt av det omedvetnas betydelse för människans psykiska 
utveckling. Psykodynamiskt förhållningssätt i sin tur innebär ett sätt att 
tänka om klient och terapeut som innefattar grundantaganden om att 
människor påverkas av omedvetna psykiska processer och att tidigare 
erfarenheter i livet påverkar och formar den vuxna personligheten 
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(Havnesköld & Risholm Mothander, 2005). När det gäller psykodynamisk 
psykoterapi karaktäriseras den av en terapeuts förhållningssätt till en klient. 
Relationen mellan klient och terapeut betraktas som central där en terapeut 
använder sig av sig själv som instrument i sin strävan att tolka och förstå en 
klient känslomässigt. Detta är också orsaken till att terapeuter genomgår 
egenterapi och handledning för att i möjligaste mån kunna identifiera vilka 
och vems känslor den terapeutiska processen utgörs av.  

Enligt Havnesköld & Risholm Mothander (2005) kan den psykoanalytiska 
teorins historia delas in i olika traditioner eller teorier: 

Drifteori  
Driftteorin har sin utgångspunkt hos Freud och det borgerliga Wien i början 
av 1900-talet. Det manliga könet betraktades som synnerligen normativt och 
den biologiska vetenskapen stod högt i kurs. Drifterna, främst sexualdriften, 
beskrivs driva fram psykisk utveckling och personlighet samt formas under 
barndomen av omedvetna psykiska konflikter. Utvecklingen ses som 
intrapersonell och linjär och delas in i olika faser med bestämda 
utvecklingsuppgifter.  

Jagpsykologi 
En vidareutveckling av driftteorin sker bl. a. genom psykoanalytikern och 
barnterapeutens Anna Freuds beskrivning av psykiska försvarsmekanismer. 
Hon beskriver även Jaget som centrum för psykisk utveckling, en 
vidareutveckling ur Freuds modell om detet, jaget och överjaget. Idag 
betraktas Jagpsykologin som en teori grundad på av olika, kompletterande 
teoretikers arbete, och inte som en enhetlig teori. Nämnas bör ändå Margaret 
Mahler (1901-1985) och hennes pionjärarbete med systematiska 
barnobservationer och begrepp som separations- och individuationsprocess 
vilken beskriver barnets känslomässiga separationsprocess från symbios 
med modern (förälder, föräldrasubstitut) till självständig individ. 
Objektrelationsteori 

Objektrelationsteorin kan betraktas som en reaktion mot driftteorin och tron 
på drifterna som människans främsta utvecklingskraft. I 
objektrelationsteorin står samspel och social miljö i fokus. Med ursprunglig 
objektrelation åsyftas den som återfinns mellan barn och mor (förälder, 
föräldrasubstitut) och som efterhand internaliseras samt verkar som modell i 
skapandet av nya relationer (Hadley, 2003). Pionjärer som psykoanalytikern 
Melanie Klein (1882-1960) utgick från barns psykiska utveckling, i motsats 
till driftteorin, som mestadels utgick från vuxnas upplevelse och minnen av 
att vara barn. Hon introducerade bland annat lekmaterial som en 
uttrycksform för barn i psykoanalys.   

En person som musikterapeuter ofta refererar till är barnläkaren och 
psykoanalytikern Donald Winnicott (1896-1971). Liksom Klein, betraktar 
han lek som livsnödvändig för mänsklig utveckling. Lek handlar enligt 
Winnicott om skapande upplevelser, är i sig själv terapi genom att den kan 
återge, eller spegla, fragment av en inre verklighet.  Winnicott ansåg att 
psykoterapi bestod av lek och kreativt skapande, sprunget ur det potentiella 



9 

rummet som funnits mellan moder och barn. Detta potentiella rum eller 
mellanområde har sitt ursprung i det Winnicott benämner som 
övergångsobjekt eller övergångsfenomen. Ett övergångsobjekt är en 
representation av ett modersbröst från en första mänsklig relation och kan 
bestå av en snuttefilt eller ett gosedjur (Winnicott, 2003). Det potentiella 
rummet eller mellanområdet uppstår bara då det finns en känsla av tillit i en 
objektrelation.  

John Bowlby (1907-1990) var en läkare, psykoanalytiker och 
familjeterapeut som utgick från ett psykobiologiskt perspektiv om inre 
arbetsmodeller och barns känslomässiga anknytning till modern. Denna 
anknytningsteori anes vara av vikt för den moderna utvecklingspsykologin.  

Självpsykologi 
Självpsykologin grundades av läkaren och psykoanalytikern Heinz Kohut 
(1913-1981) och växte fram under 1970-talet. Teorin utgår från tanken att 
människans grundläggande utvecklingspsykologiska motiv är att utveckla 
ett sammanhållet själv. Självet utvecklas i empatiskt samspel med andra 
människor genom spegling (positiv bekräftelse) och idealisering (idealiserad 
föreställning av annan person). 
Självpsykologin har inspirerats av den moderna spädbarnsteoretikern, 
läkaren, psykoanalytikern och professorn i psykologi Daniel Stern. Stern har 
med sin teori om självets utveckling kommit att bli central för många 
musikterapeuter. I teorin beskrivs bl a. hur ett spädbarns subjektiva 
upplevelsevärld utvecklas genom känslan av själv. Känslan av själv 
utvecklas genom ett antal domäner i samspel genom livet. En sådan domän 
är Känslan av ett subjektivt själv som utvecklas och formas mellan 7-9 
månaders ålder, då barnet upptäcker att det är möjligt att dela subjektiva 
erfarenheter med andra människor, s.k intersubjektivitet. Förmåga till 
psykisk närhet förutsätter intersubjektivitet där spädbarnet delar med sig av 
sina upplevelser på ett ickeverbalt sätt; med delad gemensam 
uppmärksamhet; delad avsikt och delat känslotillstånd. Delat känslotillstånd 
benämns som interaffektivitet och beskrivs vara det mest genomgripande i 
ett intersubjektivt relaterande. Det handlar om hur en människa kan träda in 
i en annan människas subjektiva upplevelse och på ett ickeverbalt sätt 
förmedla att hon varit där.  
Det intersubjektiva utbytet av affekter och känslor sker med affektintoning. 
Detta är en process, en s.k. intoningsprocess, som sker i form av matchning 
i samma, eller annan modalitet som en ursprungsaffekt. När ett spädbarn t 
ex sträcker sig efter en leksak som är utom räckhåll kan t ex modern matcha 
barnets utsträckning med ett crecendo i sin röst ända fram till dess barnet 
når sin leksak. Verktyg för denna intoningsprocess och överförande av 
affektiva tillstånd kan uppfattas och förstås som metaforer och analogier 
vilka kan beskrivas och förstås med musikaliska termer och kvaliteter. 
Tidiga representationer av intersubjektivitet bildar grund för medvetna och 
omedvetna objektrelationer vilka kan komma till uttryck i bl a 
psykoterapeutiskt arbete (Stern, 2003).  
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Affektteori 

Med självpsykologi och affektteori för sig de grundläggande 
psykodynamiska utgångspunkterna från det individuella, intrapersonella till 
det systemiska, interpersonella; det mänskliga psyket beskrivs nu uppstå 
och utvecklas i relationer. Psykologen Silvan S. Tomkins (1911-1991) har 
utvecklat en affektteori utifrån forskaren Charles Darwins evolutionslära 
och tankar om känslolivets biologiska natur. Affekter beskrivs i denna teori 
som ett primärt motivationssystem i samverkan med olika behovssystem 
som till exempel, kamp – flykt, anknytning och sexualitet. Affektteorin kan 
sägas utgå från en mer holistisk och psykobiologisk helhetssyn än tidigare 
teorier inom psykodynamisk utvecklingsteori. 

2.4. Psykodynamiskt orienterad musikterapi 
Musik och psykodynamisk terapi har sammanlänkats sedan början av 1900-
talet. Till en början användes musik i psykoterapeutiskt arbete av 
psykoanalytiker bland annat för att bättre kunna förstå och avtäcka 
omedvetet material hos klienter. På 1960 och -70-talet skrev 
musikterapeuten Juliette Alving om musikterapi utifrån en psykoanalytisk 
förståelse. Hon betraktade t ex den fria improvisationen som en form av fri 
association och musik som besläktad med drömmar och förändrad 
medvetandegrad. Hennes modell benämns som Free Improvisations 
Therapy (Wigram et al, 2002). Även musikterapeuten Helen Bonny 
utvecklade en psykodynamiskt orienterad metod under 1970-talet; The 
Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM). Det är en metod 
där man, i ett lätt förändrat medvetandetillstånd, lyssnar till klassisk musik 
och med hjälp av de inre bilder som skapas, guidas av en terapeut i syfte att 
utforska och lösa omedvetna konflikter. Metoden betraktas även som en 
modell för receptiv musikterapi i olika omfattning och på 
musikterapiutbildningen på KMH ges en introduktion av Guided Imagery 
and Music. Parallellt med Helen Bonny, utvecklade musikterapeuten och 
tillika eleven till Juliette Alving, Mary Priestley sin modell; Analytisk 
musikterapi. Denna innebär att en terapeut med hjälp av musikalisk 
improvisation tolkar och avtäcker omedvetna processer. På så sätt 
sammanlänkar Priestley musikterapi och psykoanalytisk teori (Hadley, 
2003). Analytisk musikterapi har därefter utvecklats till det som benämns 
Analytiskt orienterad musikterapi (AOM) som är en viktig del av 
musikterapiutbildningen på KMH. En ytterliggare modell som KMH: s 
utbildning grundas på är Kreativ musikterapi, eller Nordoff-Robbins 
modellen. Grunden till denna metod arbetades fram av tonsättaren och 
pianisten Paul Nordoff och specialpedagogen Clive Robbins (1960-70-tal) i 
deras arbete med funktionshindrade barn. Den utgår från att en terapeutisk 
relation och process i huvudsak är musikalisk. Nordoff och Robbins var 
influerad av antroposofi och humanistisk psykologi och de utgår från att hur 
skadat eller sjukt ett barn än är, så finns hos varje person ett ”musikbarn” 
som reagerar och svarar normalt på musik (Wigram et al, 2002).  
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Det som är specifikt, vad gäller relationen mellan musikterapeut och klient i 
psykodynamiskt orienterad musikterapi, är den tydligt interaktiva roll som 
en musikterapeut har med en klient i och genom musik. Med musik i terapi, 
eller som terapi, läggs så att säga ytterligare ett dynamiskt element till i det 
terapeutiska arbetet (Bruscia, 1998).  

Musikterapi och musikterapeutisk process kan således förstås och förklaras 
utifrån olika teoretiska förståelseramar men det är främst inom 
psykoterapeutiskt inriktad musikterapi som psykodynamisk teori och 
psykologi används som förståelsemodell. Nämnas bör att i engelsk litteratur 
benämns psykodynamisk musikterapi ofta som music psychotherapy. 

2.5. Förhållningssätt 
Med förhållningssätt menas vanligtvis uttryck för en viss inställning eller 
attityd till något eller någon. Viktiga delar av ett musikterapeutiskt 
förhållningssätt är, som jag ser det; ramar och regler, mål med musikterapin, 
människosyn, musiksyn, teoretisk grund, etiska riktlinjer och syn på sig 
själv som terapeut. Med förhållningssätt, i denna uppsats, menas hur en 
musikterapeut förhåller sig till klienter/patienter i musikterapi utifrån en 
psykodynamisk förståelse.  

2.6. Syfte och frågeställning 
I denna intervjustudie utforskas hur tre musikterapeuter, beskriver 
psykodynamiskt förhållningssätt. Syftet med studien är att bidra till ökad 
kunskap om musikterapeutiskt förhållningssätt utgående från 
psykodynamisk teorigrund.   
Hur beskriver tre musikterapeuter psykodynamiskt förhållningssätt i 
musikterapi?  
Mina funderingar kretsar kring frågor som: Finns det ett generellt 
förhållningssätt hos psykodynamiskt utbildade musikterapeuter? Vad består 
det i så fall av? Använder psykodynamiskt utbildade musikterapeuter sig av 
den psykodynamiska begreppsvärlden i sin förståelse av musikterapeutiskt 
förhållningssätt? 
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3. Tillvägagångsätt  

I syfte att studera hur tre musikterapeuter beskriver psykodynamiskt 
förhållningssätt i musikterapi och försöka förstå fenomenet ur deras 
perspektiv, har jag valt att göra studien i form av kvalitativa 
forskningsintervjuer. Med kvalitativ menas här ett sökande av kvalitativ 
kunskap genom tolkning och förståelse av innebörder av vad de intervjuade 
sagt (Kvale, 1997). Intervjuerna utgjordes av semistrukturerade 
djupintervjuer som pågick i ca 45 minuter. Ljudupptagning gjordes av varje 
intervju, som sedan transkriberades till en, så gott som, ordagrann text. 
Utskrifterna skickades därefter till respektive musikterapeut för att de skulle 
ges tillfälle att kontrollera och korrigera det som sagts. De huvudsakliga 
teman som intervjuerna kretsade kring var förhållningssätt till 
klienter/patienter, teoribildning, yrkesidentitet, musik och musikterapi.  

Analyserna gjordes ad hoc utifrån hermeneutisk tolkning. Med 
hermeneutisk tolkning menas här tolkning och förståelse av texternas 
innehållsliga uttryck och betydelser i syfte att erhålla förståelse för deras 
innehållsliga mening (Kvale, 1997). Jag använde mig av en mind-map-
teknik där jag ritade en karta över varje transkriptions viktigaste teman och 
fick på så sätt en uppfattning av varje intervjus delar och helhet. För att 
bibehålla helhetens form och betydelse samt söka följa transkriptionerna i så 
hög grad som möjligt, har jag valt att presentera analysresultaten som 
narrativ. Med narrativ menas här att tolka i form av en berättelse för att 
förstå och skapa helhet (Skott, 2004). I narrativen har jag plockat citat 
okronologiskt från intervjuerna och redigerat dem till skriftspråk. Under 
arbetets gång har jag försökt hålla mig kritiskt reflekterande till min egen 
förförståelse och mina tolkningar i syfte att eftersträva ett så vetenskapligt 
förhållningssätt som möjligt.  

3.1. Urval och etiska ställningstaganden 
För att uppnå ett så representativt urval som möjligt valde jag att intervjua 
tre verksamma musikterapeuter (två kvinnor och en man) med olika 
yrkesinriktningar, som dessutom har gått i olika årskursen under sina 
utbildningar till musikterapeut på KMH. Tillsammans kom vi först överens 
muntligt om intervju och därefter undertecknades ett samtyckesformulär av 
respektive terapeut och mig. I överenskommelsen stod att kön, 
utbildningsår, inriktning och bakgrund skulle tas med i uppsatsen, men efter 
etiska överväganden har jag trots detta valt att avidentifiera deltagarna.  
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4. Tre musikterapeutiska förhållningssätt 

Tolkningsanalyserna av intervjuerna visar på tre musikterapeutiska 
förhållningssätt. Dessa tre förhållningssätt kan på generell nivå förstås 
utifrån modern psykodynamisk teoribildning, samtidigt som de på 
individuell nivå visar respektive musikterapeuts centrala tyngdpunkt. De tre 
förhållningssätten benämns Öppet, Flexibelt och Personligt. I Öppet 
förhållningssätt, beskrivs känslan av öppenhet inför en klient som central för 
att terapeuten med hjälp av musik ska kunna tona in, möta och följa sin 
klient; i Flexibelt förhållningssätt, beskrivs musikterapeuten anpassa sitt 
förhållningssätt till olika klinikers behov, i Personligt förhållningssätt, 
beskrivs det personliga mötet som en glädjefylld interaktion som centralt. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning där varje förhållningssätt härleds 
till psykodynamisk teoribildning. Musikterapeuterna har i den narrativa 
texten getts fingerade namn; Anna, Bosse och Solveig.   

4.1. Öppet förhållningssätt 
Anna och jag träffas i ett av Stockholms äldre, bevarade kvarter som då, när 
det föddes, var ett tillhåll för löskefolk och fattiga arbetar men nu, efter 100 
år på nacken, har transformerats till kulturkvarter och tillhåll för turister, 
kulturarbetare och musikterapeuten Anna. Anna delar rum med två 
samtalsterapeuter och från rummets enda fönster ser man vida ut över 
vattnet. Rummet är ganska litet och har ett fåtal möbler med en stor soffa 
som dominerar inredningen. Jag ser en musikanläggning och ett fåtal 
instrument i ett hörn. Anna berättar att det är främst vuxna klienter hon har i 
detta arbetsrum. Hon arbetar också på ett sjukhus, men där med barn i 
expressiv musikterapi och det är arbetet med dessa barn i individualterapi 
som intervjun kommer att utgå från.  

Samtalet är intensivt och kretsar kring det vi benämner förhållningssätt i 
musikterapi: 

 
Anna Förhållningssättet är det som är grejen. Det är väldigt, 

väldigt mycket det terapeutiska arbetet.  
 

Förhållningssättet är alltså mycket av det terapeutiska arbetet hos Anna. 
Hon har funderat och formulerat sig kring just detta och upplever 
förhållningssättet som centralt i det terapeutiska arbetet. Anna utgår från hur 
hon upplever sitt förhållningssätt vid mötet med en klient och hela vägen 
genom terapin till avslutet:  

 
Anna Från det att vi träffas till det att vi avslutar en terapi så är 

jag öppen i mitt förhållningssätt. Jag är öppen för att allt 
kan vara viktigt. 
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Anna upplever att hon är öppen i sitt förhållningssätt. Ordet ”öppen” är 
besläktat med upp, uppenbar, uppenbarelse (Wessén, 1998). Då tänker jag 
att Anna menar att hon försöker se och ta in så mycket som möjligt av det 
som kommer upp, allt som uppenbarar sig i mötet med klienten. Annas 
terapeutiska utgångspunkt blir, som hon benämner med ord som; ha känsla 
av öppenhet vid mötet med klienten, suga åt sig, se, observera, skanna av 
helheten, hitta varandra... Alltså att vara observant på allt som kommer upp 
för att kunna anpassa sig till klientens behov:  

 
Anna  Mitt förhållningssätt är också att gå med barnet, gå med 

klienten dit klienten behöver gå… barnet berättar 
någonting på det sätt som barn kan berätta någonting för 
mig. 

 
In i terapin har klienten med sig sin erfarenhet, sin historia och berättar 
någonting om sig själv och sin värld. Inte bara med ord, utan också med 
kropp, musik, röst och med sina reaktioner på terapeuten och vad terapeuten 
säger och gör. Terapeuten försöker i det öppna förhållningssättet se och 
möta, förstå och tolka klienten. Att gå med klienten dit klienten behöver gå i 
terapin, tolkar jag som att terapeuten försöker anpassa både sig och 
innehållet i terapin. Anna talar om att följa, att tona in: 

 
Anna  Mycket av mitt förhållningssätt är nog intoning på något 

vis. 
 

Jag förstår det som att Anna upplever att intoning är en del av det ”öppna” 
förhållningssättet. Tona in är ett musikaliskt uttryck för att svara musikaliskt 
och följa med i en musikalisk form. Kanske kan man uttrycka det som att 
tona in för att kunna spela samma låt; du kan spela basfiol och jag lägger på 
en flöjtstämma. Ibland är musicerandet unisont, ibland är det olika stämmor 
och instrument. Detta trots de utgår från samma stycke och blir till en 
gemensam, delad upplevelse. Tona in används också som en metafor för att 
beskriva hur terapeuten relaterar till klienten, alltså hur terapeuten på ett 
känslomässigt plan kan förstå klienten och dela det som klienten ger uttryck 
för. Uttrycket tona in, kan således förstås både som en metafor för att tona 
in ett delande av klientens känslomässiga uttryck och som att musikaliskt 
tona in i och dela klientens musik. I det “öppna” förhållningssättet, finns 
också uttryck som ”tolka” och ”vara” med: 

 
Anna Jag kan välja att tolka in väldigt mycket… eller jag kan 

också välja att bara vara i nuet och se, möta barnet. 
 

Här verkar Anna beskriva en slags polaritet mellan att tolka eller vara. 
Terapeuten kan tolka, tyda det klienten gör och säger. Ett slags 
översättningsarbete där terapeuten översätter något som kommer från 
klienten och får en förståelse för vad som händer och varför klienten gör 
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eller säger som hon gör. Alternativet är att möta, se och vara med klienten i 
nuet. Alltså inte tolka eller översätta det klienten gör eller säger, utan bara 
vara i relation. Relationen mellan klient och terapeut blir därmed central:  

 
Anna  Då tror jag att allt vi gör blir till i relation till varandra. 

Relationen med mig har varit en modell på hur det kan 
fungera när det fungerar. Det är det jag försöker. 

 
Relationen är alltså central för Anna i hennes arbete som terapeut. 
Relationen utgör både en modell och en slags informationsbank om och för 
klienten. Den erbjuder en plats för klienten att utforska sig själv och öva sig 
i att vara en relaterande människa. Det blir ett utforskande arbete där det är 
terapeutens uppgift att möta och följa klienten; ett slags växelspel mellan att 
tolka, förstå och finnas med klienten i relation. Terapeutens förståelse växlar 
mellan det generaliserbara och det unika i sin relation med klienten:   
 

Anna  Varenda process är så unik och ändå handlar det mycket 
om samma saker; ta plats, ge plats, hitta sin identitet, vem 
är jag? 

 
Anna talar om processer som på ett plan är unika och på ett annat plan liknar 
varandra, terapin beskrivs således röra sig i och mellan olika plan. Det som 
upplevs som klientens allra innersta är samtidigt något allmänmänskligt som 
att finna sin identitet, samt kunna ge och ta plats. Jag tolkar det som att 
terapeuten här beskriver det som en dynamisk rörelse i relationen mellan 
klient och terapeut:   

 
Anna Musik är alltid i rörelse; den rör upp, öppnar upp och 

ibland kan det faktiskt vara för starkt. Eller så kan 
musiken vara det som håller och bär tunga känslor, tung 
rörelse och som stillnar av, stillnar ner. 

 

Anna uttrycker att musiken alltid är i rörelse och att hon som musikterapeut 
använder sig av musik som ”öppnar upp”. Samtidigt som Anna beskriver 
hur hon strävar efter att tona in klienten känslomässigt, så strävar hon efter 
musikalisk intoning dvs. hon verkar arbeta på både ett musikaliskt och ett 
känslomässigt plan. Musiken blir analog med känslor; musik gestaltar och 
känns igen som känslor och förstärker, förtydligar, fördjupar och utvidgar 
något känslomässigt: 

 
Anna Utan musiken skulle jag inte vara mycket, tänker jag … 

musiken är verkligen en co-terapeut. 
 

Musik som co-terapeut, en assisterande terapeut som finns med och tar hand 
om det som musikterapeuten missar eller förstärker det som händer i 
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terapin. En co-terapeut som alltid är i rörelse. En rörelse som kan röra upp 
och ibland bli för stark, eller en rörelse som kan bära det känslomässigt 
smärtsamma och stillna av samt erbjuda vila. Tillsammans med sin co-
terapeut musiken, önskar Anna skapa och erbjuda en terapeutisk relation 
mellan sig och klienterna. Musiken som co-terapeut men också som en 
mötesplats, en plats för ett ickeverbalt samspel: 

 
Anna Jag tror att som musikterapeut så är jag så van att vara 

där i det ickeverbala. Det är så hemtamt, bekvämt, enkelt, 
ett hav att simma i. 

 
Musik som ett ickeverbalt hav att simma i. Ett hav utan ord men ett hav, ett 
rum, ett område fyllt med någon annan slags kommunikation än den 
verbala; ickeverbal kommunikation som kroppens rörelse och sinnen, 
känslor och musikaliskt samspel. Ett musikaliskt samspel, där 
kommunikation blir till en egen värld, eller ett eget område. Jag tolkar detta 
som musik använd som symboler för ickeverbal kommunikation. 
Terapeuten är van och har en uppövad musikalisk förståelse vilket medför 
att det känns enkelt för henne att vara i och relatera till klienten i och med 
musik. Anna uppger också att hon använder sig av musik, lek och övrigt 
skapande i sina terapier med barn: 

 
Anna Jag tycker det är musiken som jag och klienten söker oss 

fram med, eller leken. För ibland är musiken lite för stark 
och då kan det vara leken eller färg och form som kan 
vara en ingång. 

 
Anna talar om musik, lek och skapande som ”ingång”. En väg, ett sätt att ta 
sig in i och dela klientens känslomässiga, ordlösa värld. När Anna talar om 
musik som ”för stark” så uppfattar jag det som att hon inte syftar på antal 
decibel, utan som styrkan i vad musik kan väcka känslomässigt. När 
musiken är ”för stark” så väcker den upp känslor som klienten inte klarar av 
att härbärgera, bära. Klienten kan då gå in i försvar och samspelet kan för 
stunden brytas. Därför, tänker jag, använder sig Anna förutom av musik, 
även av lek och skapande, för att så mycket som möjligt kunna möta och 
dela klientens känslomässiga värld och upplevelse. Trots att musik som co-
terapeut beskrivs kunna ge starka känslomässiga upplevelser talar även 
Anna om verbal kommunikation som en utmaning: 

 
Anna Jag förhåller mig nog lika med vuxna som med barn… 

där att uttrycka sig verbalt, vara i samspel verbalt med en 
vuxen, det har utmanat mig… att säga lagom mycket, gå 
lagom nära, inte vara för på. Med barn känner jag mycket 
mer instinktivt.   

 
Förhållningssättet verkar hon tycka är detsamma, oavsett om det är vuxna 
eller barn hon möter. Däremot beskriver Anna det som en svårighet och 
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utmaning att arbeta med vuxna på grund av en ovana att arbeta terapeutiskt 
med verbal kommunikation. Att arbeta med musik är istället något mer 
självklart och hemvant för henne att använda för intoning och samspel då 
det kan användas som ett slags rum: 

 
Anna Mitt förhållningssätt måste vara att skapa rummet mellan 

barnet och mig och värna det som händer… och då är det 
jag, min person, som får visa på att här är det något 
viktigt som håller på att hända och då kan det vara med 
musiken som blir en del av rummet.  

 
Anna värnar alltså om det terapeutiska rummet med sig själv och rummets 
fysiska gräns. Hon värnar det som händer och visar med sin närvaro, sin 
person att det som sker är av vikt. Hon värnar om tid och samspel med en 
tydlig början och ett tydligt avslut. Rummet skapas mellan klient och 
terapeut. Det blir ett slags känslomässigt rum med musik som en del av det 
”skapade” rummet. Jag tolkar det som att den musik som används betraktas 
och upplevs som en del av ett känslomässigt, terapeutiskt rum. Anna bildar, 
med sitt förhållningssätt, en slags ram för terapin. Musiken är med och 
skapar det terapeutiska rummet med närvaro, fysisk hörbarhet, sin linjära, 
tidsmässiga aspekt med början och slut och med sin möjlighet till 
känslomässigt analog dynamik. 

Anna använder sig av flera teorier från psykodynamisk 
utvecklingspsykologi när hon talar om sitt musikterapeutiska 
förhållningssätt: 

 
Anna Det är väldigt mycket. Det är dels Stern… sen tänker jag 

ganska mycket Anknytningteori… sen har jag på senare 
tid anammat Affektteori… Och sen det här med 
Winnicott, leken, mellanutrymmet. 

 

Anna talar om Stern, om Anknytningsteori, Affektteori och 
Objektrelationsteori, med Winnicotts uttryck; mellanområde och lek i fokus 
(se 1.4). När jag frågar vad hon tänker är det psykodynamiska i 
förhållningssättet, funderar hon och säger: 

 
Anna Psykodynamiskt är väl att jag tänker att det här barnet har 

blivit, är som det är, eller har massa erfarenheter som det 
bär med sig till mig.  

 
Det psykodynamiska i Annas terapeutiska förhållningssätt benämner hon 
som de erfarenheter som formar klienten till den hon eller han är, vilka 
tillsammans skapar den historia som klienten bär med sig. Det handlar om 
en känslomässig erfarenhet som klienten har och haft i relation med andra 
som på olika sätt uppenbarar i relation till musikterapeuten:  



18 

 
Anna Det som kanske är en svaghet med det här öppna 

förhållningssättet, det är att avgränsa sig och se; okey, 
vad håller vi på med, för musikterapeutiskt kan man ju få 
så enormt mycket material. 

 
Anna upplever att det öppna förhållningssättet kombinerat med musik i 
terapi kan ge så pass mycket ”material” att det blir svårt att avgränsa och 
välja vad hon ska fokusera på.  ”Material” förstår jag här som de 
musikaliska, verbala, känslomässiga och kroppsliga reaktioner, från både 
klient och terapeut, som ger information om vad som händer i den 
terapeutiska processen. Att som musikterapeut kunna välja och tolka 
”materialet” kräver erfarenhet, intuition, kunskap och handledning: 

 
Anna Där är ju handledning helt underbart bra att ha och det är 

superviktigt och jag har både handledning ensam med 
legitimerad terapeut, sen har jag också grupphandledning, 
så kallad kamrathandledning i grupp med 
musikterapeuter.  

 
Med handledning får Anna möjlighet och hjälp att finna tolknings -och 
förståelseväg genom allt det material som uppkommer under sessionerna. 
Individuell, verbal handledning och även kamrathandledning med 
musikterapeutkollegor i grupp kan här visa på olika tolkningsaspekter. 
Förutom att kamrathandledningen är i grupp utgår den också från 
musikterapeutiskt förståelse och kollegial samhörighet som Anna uppger är 
berikande, då hon är ensam i sin profession på det sjukhus hon arbetar. Det 
finns flertalet verbala terapeuterna på arbetsplatsen. Med musikterapi 
upplever Anna att förståelsen för klienter breddas ytterligare: 

 
Anna Jag kanske kan bidra med en liten bredare förståelse… 

man öppnar en annan dörr också och tänker på det här 
utifrån ett annat sätt att se det. 

 
Anna upplever således att musikterapi kan ge ”bredare förståelse” av och för 
en klient och ”öppna en annan dörr också”. Det tolkar jag som att inget 
försvinner av det som redan finns i andra terapiformer men att det i 
musikterapi kan tillkomma än fler möjligheter till att förstå och uppleva 
innehållet i terapeutiska processer. Anna verkar uppleva att hon har mycket 
gemensamt med andra musikterapeuter och terapeuter: 

 
Anna Ja, jag tycker nog att det är mycket som stämmer överens 

och sen tror jag att du är dig själv ändå. Om man tänker 
sig terapeutiskt, psykodynamiskt förhållningssätt, men 
när man sen lägger musiken på det så blir det liksom 
ännu häftigare, faktiskt! 
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Jag förstår det som att Anna upplever att psykodynamiskt orienterade 
terapeuter har liknande terapeutiskt förhållningssätt, oavsett om det rör sig 
om samtalsterapi eller musikterapi. I musikterapi läggs ytterligare en 
komponent till; musik. Musik gör det ”häftigare”, det vill säga något som 
gör det terapeutiskt, psykodynamiska förhållningssättet ännu kraftfullare. 
Anna verkar uppleva att musik och musikterapi är något som kan verka 
kraftfullt hos de klienter hon arbetar och arbetat med. Detta ”häftiga” och att 
få se klienters tillväxt i den terapeutiska processen, verkar vara anledningen 
till Annas val att byta inriktning från musikpedagog till musikterapeut: 

 
Anna När man får vara musikterapeut och se tillväxten och 

processen, se vart det leder, är ju så mycket mer 
spännande än den pedagogiska processen. Målet är att 
klienten är beredd att gå vidare själv, med sig själv. Att 
det på något vis ska ha lärt känna sina egna resurser. När 
barnet själv säger: Nej men nu vill jag göra något annat. 
Då är det väldigt rikt och fantastiskt om det kan få vara 
så.  

 
Arbetet som musikterapeut upplever Anna som spännande. Genom att 
erbjuda klienter musikterapi ges de möjlighet att lära känna sina egna 
resurser. Målet ”beredd att gå vidare själv” tolkar jag som en känsla av att 
vara nöjd eller uppleva att musikterapi inte längre känns meningsfullt; det är 
dags att ”gå vidare” och göra något annat som känns mer meningsfullt. 
Detta mål verkar vara svårt att förutse och formulera och kanske blir det 
tydligt först efteråt. Det blir klienten som visar eller säger: ”Nej, men nu vill 
jag göra något annat.” Det verkar inte som om alla terapier når till målet att 
”gå vidare själv”, men när sådant mål uppnås så upplever Anna det som rikt. 
Det öppna förhållningssättet verkar genomsyra Anna som person med 
oupphörligt lärande och utforskande: 

 
Anna Jag känner att det finns så mycket i det här. Det är så 

intressant och är verkligen viktigt och spännande och 
roligt och… ja, jag tycker att det är liksom the thing 
faktiskt, på mycket av livet. Det är inte hur man har det 
utan hur man tar det!  

 
Detta var en januaridag 2009. Lite snö ute men det gick att cykla; ”Det är 
inte hur man har det utan hur man tar det!” Så jag tackade, sa hej då och 
hoppade på min cykel för att ta mig till arbetet, medan Händels 
”Drottningen av Sabas intåg” klingade i min MP3-spelaren.   
Uttrycket ”öppet” återkommer och verkar vara ett samlingsord för Annas 
förhållningssätt. Jag tolkar det som att Anna med ”öppet” syftar på känslor 
av att förhålla sig öppen och observant på allt det som sker i mötet med den 
andre, dvs. att ”allt kan vara viktigt”. Anna berättar att hon arbetar med 
ickeverbal kommunikation via lek och musik med de barn hon har i 
individualterapi. Kanske hon i detta sammanhang erbjuds större 
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kommunikativa möjligheter med ett öppet föhållningssätt eftersom 
klienternas förmåga till verbalt berättandet inte är så utvecklat. Anna 
beskriver även att hon betraktar relationen som central och att hon strävar 
efter att utveckla en modell i varje relation som ge en upplevelse av ”hur det 
kan fungera när det fungerar”. Musik beskrivs som ett huvudsakliga 
terapeutiska redskap för att tona in, möta och följa klienter, den upplevs som 
en co-terapeut som hjälper med reglering och/eller utmaning av både deras 
relation och det som klienterna förmedlar.  
Anna använder sig i sin beskrivning av teorier ur den psykodynamiska 
traditionen vilka syftar till de erfarenheter och de historier som klienterna 
bär med sig och formar dem till dem de är idag.  

4.2. Flexibelt förhållningssätt 
Ett anrikt byggnadskomplex med långa korridorer. Korridorerna delas av 
och mjukas upp med några möbelgrupper. Det sitter ett par tonårsflickor i en 
djup fönsternisch och tittar ut genom fönstret. Jag hälsar på dem med en 
nickning när jag går förbi. Längst bort i korridoren finns musikterapeuten 
Bosses rum. Det är en musiksal med stor öppen yta i mitten av rummet. 
Längst kortsidorna finns hyllor med instrument, musikanläggning, en 
mängd trummor av djembe- och congas-typ (golvtrummor med 
västafrikanskt och cubanskt ursprung) och piano, gitarrer. Längst med ena 
långsidan står det travade stolar och längst den andra finns ett långt fönster 
med en fönsterbänk fylld av notkopior, pärmar och ytterligare några 
slagverksinstrument. Det är vid fönstret vi sätter oss för att tala kring 
förhållningssätt: 
 

Bosse Vad gäller musikterapi så har det ju att göra med 
värdegrund och dels i mitt fall, en terapeutisk hållning… 
det har väl vuxit fram ett förhållningssätt som jag skulle 
kunna likna vid salutogen hållning, alltså som är knutet 
kring hälsa och inte så mycket kring konfliktlösning. 

 
Utifrån Bosses värdegrund och terapeutiska hållning har det alltså vuxit 
fram ett förhållningssätt. När jag hör begreppet värdegrund tänker jag på 
någon eller några värden som tillsammans bildar grund för värdering. Det 
handlar om hur jag som människa vördar och värderar någon eller något och 
i detta fall hur jag som terapeut vördar och värderar, mig själv, de klienter 
jag möter samt det som händer i terapin och kanske även arbetsplats och 
kollegor.  Bosse talar om förhållningssätt knutet till hälsa och liknar det vid 
salutogen hållning. Med Salutogenes menas hälsans ursprung, i motsats till 
patogenes, sjukdomars ursprung. Professor Aaron Antonovsky var den som 
myntade begreppet salutogenes. Han betraktade hälsa som en rörelse mellan 
de två polerna ohälsa och hälsa och ju högre KASAM (känsla av 
sammanhang), desto högre hälsovärde (Antonovsky, 2005). Bosse uttrycker 
sin värdegrund, sitt musikterapeutiska förhållningssätt som knuten till hälsa, 
snarare än ”konfliktlösning”. Jag förstår det som ett förhållningssätt knutet 
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kring salutogenes, snarare än patogenes. Fokus ligger på resurser och det 
som patienten och terapeuten upplever som hälsa, snarare än på sjukdom 
och problem som ska lösas. Det verkar som Bosses upplevelse av musik i 
sitt liv har samma utgångspunkt som hans professionella förhållningssätt: 
 

Bosse Musiken i mitt liv har varit så oerhört central och har 
nästan alltid varit knutet till de här upplevelserna av 
sammanhang, meningsfullhet, kreativitet, samhörighet 
och kärlek… så det är det är ju självklart en drivkraft till 
det här. Det är en lyx att jobba med det här. Att arbeta 
med det som är livsbejakande och lustfyllt, för det är det 
inte här för övrigt. 

 
Musik som ger upplevelse av sammanhang och meningsfullhet verkar vara 
en viktig drivkraft för Bosse både som musikterapeut och privatperson. 
Musik kopplat till meningsfullhet verkar överlag genomsyra hans 
musikterapeutiska arbete. I och genom detta arbete önskar Bosse ge plats för 
det som bejakar livet och det som är fyllt av lust som motpol till hur det kan 
vara för övrigt på arbetsplatsen. Bosse arbetar mest med grupper och har sin 
gruppverksamhet spridd över en större enhet inrymmandes ett flertal 
kliniker utgående från olika teoretiska utgångspunkter. De konstnärliga 
terapierna; musik- och bildterapi, har ett uttalat solitärt uppdrag över hela 
denna enhet: 

 
Bosse Ingen annan arbetar över hela fältet. Det är bara jag och 

bildterapeuten som gör det. Vi har inget vardagsrum eller 
hemvist, utan vi liksom rör oss mellan olika. 
Beställningen här för mig, det jag ska utföra, det är ett 
musikterapeutiskt arbete som handlar om att få inspirera 
till lek, att inspirera till den ickeverbala 
kommunikationen mellan människor. 

 
Musikterapi, liksom ännu en konstnärlig terapiform; bildterapi, är alltså 
ambulerande verksamheter på enheten. Bosse talar om vad han förväntas 
utföra och som utgångspunkt har han ett salutogent förhållningssätt i syfte 
att arbeta med det som är livsbejakande och lustfyllt. Den musikterapeutiska 
verksamheten ska alltså inspirera till lek och ickeverbal kommunikation. 
Här förstår jag ”lek” i betydelsen av lek som kreativ skapande upplevelse 
som i sig själv kan verka terapeutiskt (Winnicott, 2003). Den ickeverbala 
kommunikationen, en kommunikation utan ord där musik kan vara ett sätt 
att symbolisera och kommunicera: 

 
Bosse De konstnärliga terapierna har ibland ganska stor 

betydelse för behandlingen… en grupp fick göra en 
musikalisk gestaltning, alltså använda musikinstrument 
och spela för att beskriva hur det känns att vara här och 
det var ju bara elände från början, men ingen hade 
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uttryckt det förut i ord… musikterapin ska inspirera till… 
locka symbolförmågan att utveckla sig. 

 
Symbolförmåga innebär att äga förmåga att föreställa sig något i en annan 
form eller skepnad än vad det ursprungligen är. I detta citat uppfattar jag det 
som att deltagande i musikterapi skapar möjlighet att låta något, en känsla 
eller en tanke, uttryckas i musikalisk, ickeverbal symbolisk form. En 
musikalisk gestaltning kan t ex symbolisera, föreställa känslan av hur det är 
att vara i behandling på enheten. Syftet är ge möjlighet till utveckling av 
symboliseringsförmåga för att kunna medvetandegöra känslor och tankar så 
att de kan verbaliseras. Enhetens musikterapeutiska verksamhet innehar 
därför rollen av kompletterande terapiform:  
 

Bosse De konstnärliga terapierna har i det här sammanhanget 
inte ett primärt behandlingsansvar. Indirekt är vi såklart 
ansvariga för vad vi gör och ibland har de konstnärliga 
terapiformerna ganska stor betydelse för behandlingen. 

 
Bosse har således inte ett primärt behandlingsansvar, hans uppgift är istället 
att tillföra ett hälsoperspektiv genom att i grupp öva upp patienternas lek- 
symboliserings- och samspelförmåga så de kan tillgodogöra sig de olika 
klinikernas behandlingar på ett effektivare sätt. Samtidigt som den 
musikterapeutiska verksamheten tillskrivs ett eget, solitärt uppdrag så 
beskrivs ett krav på anpassning till respektive kliniks ansats: 

 
Bosse Förhållningssättet, som musikterapeut, skiljer sig 

beroende på vilka grupper jag träffar… eftersom jag 
följer ansatserna som de olika klinikerna har här. 

 
Här talar Bosse om att förhållningssättet skiljer sig åt, beroende på vilken 
klinik, vilken grupp han arbetar med, han följer således respektive kliniks 
ansats. ”Ansats” tolkar jag här som en kliniks gemensamma förhållningssätt. 
Det musikterapeutiska arbetet formas och anpassas till gruppens och 
klinikens ansats och behov. En klinik arbetar t ex med familjeterapi och där 
finner Bosse en naturlig plats för sitt musikterapeutiska arbete: 

 
Bosse Det faller sig ganska naturligt eftersom familjerna är 

här… Då kan man till exempel bygga en familj av 
instrumenten och där finns så att säga ett systemteoretiskt 
tänk. Hur man förhåller sig till varandra i familjen och då 
kanske man kan locka fram det i samspel, så att säga 
synliggöra det och sen följs det av ett samtal ibland. Det 
är väl någonting som tydliggörs av ett salutogent tänk… 
att föräldrarna ska komma tillbaka till sin 
föräldraposition på ett schysst sätt. 
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Musik och musikinstrument beskrivs här ovan kunna tydliggöra och 
symbolisera en familjs samspel. Ansatsen på denna klinik är alltså 
systemteoretisk och därmed blir det också Bosses uppdrag att förhålla sig 
inom den systemteoretiska ramen. I ett systemteoretisk tankegods ingår en 
människa i olika system och i varje system finns det samspelsmönster och 
inneboende balans som strävar mot jämvikt i en icke linjär process 
(Havnesköld, m.fl., 2005). När en förälder har att komma tillbaka till en 
föräldraposition tänker jag att det handlar om att återfå, återvinna ett 
vuxenansvar för ett barn så att omsorg och gränssättning fungerar och 
hjälper barnet på ett adekvat sätt. Att med hjälp av musikterapi skapa 
möjlighet för familjer att uppnå bättre känsla av sammanhang; begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005).   
En klinik som Bosse är verksam på arbetar utifrån kognitiv ansats. 
Patientgrupperna följer här olika teman och går enligt schema och får 
hemuppgifter av olika slag: 

 
Bosse Det är vår uppgift att arbeta med det aktuella temat och 

då följer man affektteorin. Den här veckan är det 
välbehag, glädje… och då brukar jag arbeta med 
musikaliska gestaltningar. Det är inte utrymme för så 
mycket fria associationer… men samtidigt i rummet, när 
vi har gjort det här, så kan vi ha en sångimprovisation, 
röst eller sjunga något bara… om den är lekfull, om den 
är spännande, eller vad som nu händer, så är det i alla fall 
inget som blir neutralt för någon… det är liksom ett slags 
hälsoperspektiv skulle jag vilja säga. 

 
På denna klinik arbetar Bosse med utgångspunkt i musikalisk gestaltning 
och även om uppgiften har tydligt fokus i ett aktuellt veckotema, finns en 
salutogen förståelse med i bakgrunden. Jag tolkar det som att Bosse med sitt 
förhållningssätt försöker bereda plats för lek och spontanitet även inom 
denna kliniks ram. Hans musikterapeutiska uppgift är att erbjuda alternativa 
synsätt och vinklingar som ska ge möjlighet till icke-verbal symbolisering 
av erfarenheter och känsloupplevelser. Bosse beskriver musikterapi som en 
plats för lek och livslust, men också för härbärgering av ångest: 

 
Bosse En av metoderna i det här… apropå förhållningssätt, det 

är ju att hålla ångest. Så att säga härbärgera ångest, för 
det förekommer ju en del i sådana här grupper. Om inte 
jag kan härbärgera så kan inte musiken göra det heller i 
det hela. Men musiken, det vi spelar, kan härbärgera 
någonting. 

 
Bosse möter således en del ångest i sina patientgrupper. Musikterapi blir då 
en symbolisk plats för terapeut och musik att härbärgera ångest vilket kan 
erbjuda patienter en stunds lättnad. Jag tolkar det som att musik och terapeut 
både tillsammans och var för sig, hjälper patienterna att härbärgera ångest 
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vilket upplevs som en förstärkning av den totala härbärgeringsförmågan. 
Men att lyssna till musik och att musicera kräver koncentration: 

 
Bosse Det är många som säger, har jag märkt här: Oj! Jag 

glömde ju bort hur jag kände! Eller: Jag glömde ju bort, 
jag tappade, det var så mycket koncentration i det här!  

 
Bosse berättar ovan att många patienter under koncentrerat musicerande för 
en stund blir helt närvarande i musiken och glömmer bort sin ångest. Jag 
förstår det som att musiken då inte bara fungerar som härbärge för ångest 
utan att även platsen och sysselsättningen genom sitt erbjudande av nya 
upplevelser av en själv och andra, det uppstår överraskningar. Det verkar 
vara musikens förmåga att aktivera som blir avgörande för att det ska hända: 

 
Bosse Man liksom tappar fotfästet en liten stund, eller i bästa 

fall överraskar sig själv och visar sig själv att jag kan ju 
faktiskt göra det här… att försöka låta det hända och 
hoppas att patienten kan ta till sig det här som någon 
skön och njutbar erfarenhet och upplevelse. 

 
Bosse benämner det ovan som att patienter kan tappa fotfästet en liten stund 
och att han försöker ”låta det hända” och hoppas att det ger nya 
erfarenheter. Musikterapeutens uppgift blir här således att erbjuda en så 
trygg plats som möjligt i gruppen så att detta sker. Jag föreställer mig en 
patogen hållning som en plats för utforskande av patienters ångest och dess 
ursprung, medan en salutogen hållning ger plats för utforskande av egen 
kreativitet och kompetens. Bosses uppger att han noga har arbetat fram ett 
förhållningssätt i sin strävan att få en naturlig plats för musikterapi på 
arbetsplatsen:  

 
Bosse Ja, jag är ju en väldigt udda figur. Mycket udda, men 

respekterad och omtyckt. Det tog ett tag, när vi kom in i 
det här huset innan de förstod. Och jag har varit oerhört 
noga med att arbetat fram ett förhållningssätt där 
musikterapin får en naturlig plats.  

 
Det låter som Bosse upplever sig, med övriga konstnärliga terapiformer, 
som ganska så ensam i sitt slag, men ändå behövd i verksamheten. 
Musikterapi som anpassar sig efter respektive avdelnings förhållningssätt, 
men har en unik uppgift att härbärgera ångest och locka till lek och livslust. 
Det verkar ha tagit ett tag för Bosse att få förståelse för det 
musikterapeutiska arbetet bland arbetskamrater på enheten, kanske för att 
det upplevs som just udda. I samverkan med medarbetare, handledare och 
patientgruppernas behov så upplever han nu att musikterapin har fått en 
solitär, men naturlig plats på enheten. Musikterapeutkollegor har Bosse 
uppenbarligen inte på arbetsplatsen, men han verkar hålla god kontakt med 
andra musikterapeutkollegor i regelbunden kamrathandledningsgrupp: 
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Bosse Vi talar samma språk och det har ju också vuxit fram i 

handledningsgruppen… den har blivit väldigt viktig för 
oss alla. 

 
Sättet musikterapeuterna talar om musikterapi på har således vuxit fram till 
ett gemensamt ”språk”. Betonas gör tillhörighet och sammanhang hos 
musikterapeutkollegor, detta kanske för att skapa balans mot en musikterapi 
som inte uppfattas som solitär och udda, som på arbetsplatsen. På ett annat 
sätt verkar förhållningssätten, musikterapeuter emellan, skilja sig åt:  

 
Bosse Det finns ju en sak som skiljer och det är att jag jobbar 

med grupp och många arbetar individuellt… mitt 
engagemang, mitt djup för enskilda patienter blir inte så 
djupt utan jag intresserar mig mer för det 
gruppsykologiska förhållningssättet. 

 
Bosses uppfattar det som att de musikterapeutkollegor han mötet talar 
samma musikterapeutiska språk men med skillnader i förhållningssätt, 
beroende på patientgrupp och arbetsuppgift. Bosse, som nästan bara arbetar 
i grupp, upplever att hans engagemang för individen är grundare, än de 
musikterapeuter som arbetar med individualterapi. Vad gäller de olika 
förhållningssätten i individual- kontra gruppterapi, tänker jag att dessa 
förhållningssätt förmodligen är likartade, oberoende av terapeutiskt 
inriktning.  

Trots att Bosse talar om både salutogenes och gruppsykologi uppger han att 
psykodynamisk förståelse är själva grunden:  

  
Bosse Jag hade redan en psykodynamisk utgångspunkt när jag 

gick utbildningen… men nu på senare år har det blivit 
svårt att renodla. Jag undrar om jag någonsin har gjort 
det. Det psykodynamiska skulle man nog definitivt kunna 
härleda till leken… att hitta det lekfulla, det spontana 
uttrycket som känns äkta och ärligt. 

 
Ett flexibelt förhållningssätt, det vill säga anpassat efter respektive kliniks 
förhållningssätt, verkar berika Bosses sessioner. Tack vare detta hittar han 
vägar att använda sig av musikterapi utifrån systemteoretiskt, kognitivt och 
salutogent förhållningssätt. Det Bosse härleder från den psykodynamiska 
traditionen är lek och spontant uttryck. Spontan, betyder frivillig, plötslig 
och oöverlagd, (Wessén, 1998). Ett frivilligt och oöverlagt uttryck torde 
vara äkta och ärligt, ge en upplevelse av att vara sann, om det är just 
spontant uttryckt. Jag tolkar det som musik här kan erbjuda plats för lek och 
i sin tur ge utrymme för spontanitet och överraskande erfarenheter av äkta 
och ärligt slag:  
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Bosse Det är en utmaning att utmana det lekfulla, att utmana 
livslusten i spontana gester eller spontana musikaliska 
uttryck. 

  
Det verkar vara utmanande med lek och spontanitet för de patienter Bosse 
arbetar med och det är det som är musikterapins centrala roll på 
arbetsplatsen; att utifrån respektive kliniks förhållningssätt, utmana med 
livslust och lek. Jag tolkar detta som att denne musikterapeut arbetar med att 
försöka få patienterna uppnå tillstånd där de kan leka och samspela med 
andra i grupp och där musik kan fungera som en stark och viktig faktor för 
att kunna hitta till och öppna upp för lek.  
Vi avslutar samtalet och jag tackar och packar ihop min inspelningsapparat. 
Tonårstjejerna är borta när jag kommer ut ur musiksalen och korridoren är 
öde. Hade jag haft klackskor så hade det klapprat om mina raska steg, men 
mina vinterkängor är mer lågmälda. Jag letar mig ut ur byggnaden och 
nickar i förbifarten till receptionisten som sitter vakt i entrén.  

Bosse talar om förhållningssätt som värdegrund och terapeutisk hållning 
med fokus på två områden; dels lek och livslust och dels känsla av 
sammanhang.  Han upplever att det psykodynamiska fanns med honom 
redan innan utbildningen på KMH, men att det är svårt att renodla vad som 
är psykodynamiskt i hans förhållningssätt. Det han beskriver som 
psykodynamiskt är lek och jag tänker då på ett citat av psykoanalytikern 
D.W. Winnicott: 

 
Psykoterapi handlar om två människor som leker tillsammans. 
Följden av detta är att när det inte går att leka måste terapeutens 
arbete inrikta sig på att föra patienten från ett tillstånd där han 
inte kan leka till ett tillstånd där han kan leka.  

(Winnicott s.70, 2003). 

Utifrån detta tolkar jag det som att Bosse arbetar med att få patienter till ett 
tillstånd där de kan leka. Dock härleder inte Bosse direkt till lek, i förståelse 
av Winnicotts ”lek”, utan han talar om livslust och salutogen förståelse. 
Salutogenes och gruppsykologi verkar vara teorier som känns användbara 
och applicerbara på musikterapi vad gäller Bosses patientgrupper. Jag 
förstår det som att musik blir ett område för härbärgering och en möjlighet 
till upptäckt av lek, livslust och upptäckt av egen kompetens. Bosse talar om 
att musikterapi också blir aktivitet och terapeutiskt i sig, där gruppen blir 
central, både för patient och för terapeut. Bosses förhållningssätt verkar 
påverkas och förändras beroende på vilken kliniks förhållningssätt han utgår 
ifrån, men grunden uttrycker han varandes det salutogena förhållningssättet. 
Det salutogena verkar i sin tur ha avstamp i Bosses personliga 
förhållningssätt till musik och den roll musik har spelat och spelar i hans liv.  
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4.3. Personligt förhållningssätt 
Genom sjukhuskorridorernas labyrinter lyckas jag, med hjälp av noggrann 
vägbeskrivning och en vänlig receptionist, leta mig fram till Solveigs 
arbetsplats. Solveig har sagt att jag ska knacka med ett mynt på den låsta 
glasdörren till avdelningen så det hörs. Och det hörs för hon kommer raskt 
och välkomnar mig in i hennes arbetsrum. Arbetsrummet är ganska litet och 
består bland annat av ett skrivbord, ett par fåtöljer, piano och bland några 
andra instrument; en trasig luta som Solveig funderar på att få renoverad. På 
pianot står det ett papper med nyskriven musik: 

 
Solveig Om jag inte får hålla på med musik… fast det handlar 

nog mer om att få skriva egna små visor och sånger och 
låtar, skapa… då blir jag deprimerad. 

 
Det är Solveig som ”håller på med musik” vid pianot och skapar en låt. Att 
skapa, forma, inrätta, ordna något utgår ifrån att det finns något där som 
redan går att forma och ordna. Skapandet uppstår alltså inte ur tomma intet. 
Det krävs ett material och det krävs en aktivitet, någon slags rörelse. Skapa 
kanske kan förstås som att ge ny form åt något; omforma, eller avtäcka en 
form som redan finns men som från början är dold. Jag tänker att materialet 
har en förutsättning, en kvalitet och det är utifrån det som skapandet kan 
göras. Med sitt musikaliska kunnande och sin erfarenhet skapar Solveig nya 
former av musik, i till exempel en ny låt. För Solveig verkar skapandet i 
musik vara viktigt för hur hon mår psykiskt. Det verkar inte vara det egna 
musicerandet som är primärt: 

 
Solveig Jag har ju spelat mycket ihop med andra människor… 

gjort små vårprogram… det är jättekul alltså! Men då är 
det inte själva mitt spel som gör att jag blir glad, utan det 
är ju interaktionen mellan mina medarbetare. 

 
Solveig musicerar, interagerar musikaliskt med sina kollegor. Min förståelse 
av ordet interaktion är att sätta i rörelse, föra emellan. I samspel med sina 
kollegor, i interaktion uppstår ett skapande av musik. Med andra ord blir 
Solveig glad när hon och hennes kollegor sätter musik i rörelse emellan sig 
och ger form åt, skapar musik tillsammans. Något som också verkar göra 
henne glad är hennes arbete som musikterapeut: 

 
Solveig Musiken blir ju … mitt förhållningssätt till 

musikterapiyrket är också, på nåt sätt, förälskat… jag är 
väldigt tacksam för det och det känns ju också bra att få 
hjälpa folk som blir glada.  

 
Att arbeta som musikterapeut med musik och människor verkar vara 
tillfredsställande för Solveig och en viktig del av hennes förhållningssätt. 
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Innan Solveig utbildade sig till musikterapeut på KMH arbetade hon som 
instrumentalpedagog i många år och mycket av de förhållningssätt hon hade 
till eleverna verkar hon ha tagit med sig till de patienter hon möter: 

 
Solveig Förhållningssätt, då tänker jag på hur jag bemöter mina 

patienter… jag går in för att vara personlig. Det är väldigt 
viktig del i det här jobbet med dessa patienter… Det går 
av sig själv på något vis, känner jag… det har jag nog 
med ända sen jag jobbade i musikskolan. 

 
Solveig talar om förhållningssätt som något som handlar om hur hon 
bemöter både patienter eller elever. Det beskrivna förhållningssättet synes 
handla om en strävan efter att vara personlig i mötet: 

 
Solveig Jag är inte privat, berättar inte om mitt eget liv… men jag 

är personlig.  
 

När Solveig är privat så berättar hon om sitt eget liv men när hon är 
personlig så berättar hon inte om sitt eget liv. Ändå verkar hon vilja 
framträda som en person för patienten. Jag förstår ”personlig” som att 
framträda för patienten som person men inte med de delar som upplevs 
tillhöra det privata, enskilda. Utan bara framträda med det som terapeuten 
upplever kan vara viktigt och gagna den terapeutiska processen. ”Personlig” 
i detta sammanhang, betyder att bli, vara tydlig och synlig som subjekt; en 
levande person och medmänniska att relatera till för patienter. Det blir en 
avvägning som Solveig gör inför varje möte med en patient: 

 
Solveig Jag läser in väldigt snabbt vad folk är för sorter och om 

man törs skoja eller; här var deppigt… sen har jag en 
egenskap som passar väldigt bra i jobbet, att jag kan ta in 
folks känslor… känsloöverföring. 

 
Solveig beskriver ovan att hon upplever sig ha självkännedom att snabbt 
bedöma om det går att skoja, använda humor eller om det behövs ett annat 
bemötande. Hon upplever också att hon kan använda sig av sin förmåga att 
känna in känslor och därefter reglera sitt bemötande. Hennes engagemang 
och intresse för varje patient verkar också vara en viktig del av bemötandet: 

 
Solveig Med varje patient så är ju varje ny individ så otroligt 

intressant… har inte haft en patient på 12 år som är lik 
den andra. 

 
Solveigs bemötande synes grunda sig på nyfikenhet på varje patient och på 
professionellt avvägt personligt bemötande. Ett förhållningssätt som har 
funnits med henne ända sedan hennes tid som pedagog, samtidigt som hon 
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menar att utbildningen till musikterapeut på KMH medvetandegjort frågor 
kring förhållningssätt: 

 
Solveig Jag blev mycket mera medveten om det här med 

förhållningssätt. Förut gick jag på instinkt mer kanske. 
Det gör jag fortfarande, att jag läser in folk väldigt 
snabbt… så att utbildningen var ju väldigt lärorikt. 

 
Något som Solveig förut gjorde med ”instinkt” gör hon fortfarande med 
instinkt, men nu på ett mer medvetet sätt. Förut visste hon inte, nu har hon 
vetandet med sig, men hon använder sig fortfarande av sin ”instinkt” och 
spontanitet. Jag förstår det som att Solveigs förhållningssätt egentligen är 
detsamma, allt sedan hon var pedagog, men skillnaden är medvetandegrad 
och förståelse kring hur hon förhåller sig till patienter: 

 
Solveig Tänker inte på teorier när jag jobbar här, däremot har jag 

ju pluggat in dem på musikhögskolan och när jag började 
praktisera… så tog jag de här teorierna, sen mojsade jag 
om dem i huvudet … och det ligger väl någonting här, ja 
någon struktur, men jag slår inte i böcker eller nåt sådant. 

 
Teori är alltså något som finns med Solveig i bakhuvudet men inget hon 
tänker på i sitt arbete. Jag tänker att ”mojsa om dem i huvudet” kan förstås 
som införlivande av teoretisk förståelse i kliniskt arbete. Kunskap som går 
från inläst kunskap till förståelse av vad den kan betyda och innebära 
personligen. Ny kunskap läggs till och blandas med befintlig kunskap och 
transformeras, ”mojsas om” till egen förståelse. Förståelse blir till ”någon 
struktur” som finns med i ”bakhuvudet” men som Solveig inte tänker på 
som teori: 

 
Solveig Winnicott tycker jag är intressant när han pratar om det 

här mellanområdet. Det är en grej som jag inte använder 
mig av men jag har det väldigt mycket i bakhuvudet. 

 
Solveig har Winnicotts benämning ”mellanområde” i bakhuvudet i sitt 
arbete och jag förstår det som en integrerad del av hennes förhållningssätt: 

 
Solveig Vad är det som händer mellan mig och Kalle? Det är hela 

tiden ett flöde som går mellan oss… som jag idag 
förstörde på slutet med en patient, för jag fick en 
hostattack… men det är inget att göra åt. 

 
Solveig beskriver ovan att det förekommer ett flöde i hennes möte med 
patienter som kan förstöras. Jag förstår det som en beskrivning av 
Winnicotts mellanområde där interaktion mellan patient och terapeut flödar. 
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Får någon en hostattack eller någons telefon ringer just då så bryts 
interaktionen, flödet.  
Solveig har valt att arbeta individuellt med patienterna på sin arbetsplats, 
mycket på grund av patientgruppens behov: 
 

Solveig Det går inte ihop, det blir för stressigt. Det är bättre att ha 
en patient som jag fokuserar på… Ta tillvara på vad 
patienten har tyckt om för musik och kontrollera om den 
fortfarande fungerar… kartlägga; leta upp och dra i trådar 
och hur kan han känna här? 

 
Solveig fokuserar på en patient i taget och erbjuder musikterapi individuellt 
för att få lugn i arbetet. Hon vill erbjuda patienterna hela sin uppmärksamhet 
och fokus. Jag tänker att detta även underlättar möjligheten att vara 
personlig och skapa ett mellanområde. Med hjälp av patienternas reaktioner 
läggs en slags karta över hur och med vilken musik Solveig kan bemöta 
patienter för att bland annat få ökad interaktion, ett av de huvudmål som 
musikterapi verkar ha, i det team som Solveig arbetar: 

 
Solveig Målen är olika. Mycket något som heter ökad interaktion 

med omvärlden… De ska ha det väldigt trevligt här inne; 
Sancta Claus! Det är jätteviktigt. Det får absolut inte vara 
kravfyllt från början. Sedan kanske det är någon som vill 
lära sig spela piano eller gitarr… då måste jag ju lägga in 
någon sorts krav. Det måste vara väldigt snälla krav… 
pusha på med att hålla patienten om livet ändå liksom. 

 
Solveig önskar att hennes musikterapeutiska arbete ska vara något som ger 
glädje. För att skapa förutsättningar för ökad interaktion och glädje kan 
arbetet innehålla pedagogiska inslag, anpassat till patienters vilja och behov. 
Inledningsvis nämnde Solveig att det ger henne glädje att interagera med 
kollegor när hon musicerar i ensemble. Jag förstår det som något som 
genomsyrar hela hennes arbete, oavsett om hon verkar som musiker, 
pedagog eller musikterapeut. Hon blir glad av musikalisk interaktion med 
medmusikanter. Patienter erbjuds ökad interaktion med omvärlden genom 
glädjefylld interaktion med Solveig. Musik verkar ha en alldeles egen plats 
och betydelse i detta: 

 
Solveig Musiken blir ju som en co-terapeut, så det är ju tre här, 

bara jag sjunger en ton eller vräker på med Berlioz 
symfoni eller spelar Fjäril vingad eller det räcker med att 
jag sjunger: ”Hej på dig idag!”  Eller: ”Det här är din 
egen låt, som jag har gjort till dig Lena.” Så är vi ju tre 
direkt. Det är häftigt, jätteintressant! 
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Solveig berättar att musik som co-terapeut, har en alldeles egen plats i 
hennes musikterapeutiska arbete. Denna co-terapeut verkar vara viktig och 
något som underlättar interaktion och i vissa stunder även avlastar när det 
uppkommer situationer och känslor som kan vara svåra att härbärgera: 

 
Solveig Det är häftigt, jätteintressant! Det var en psykolog som 

sa, i vårt team för många år sen: Jag blir så avundsjuk på 
dig. När det blir pinsamt kan du ju bara slänga på nå´n 
flashig skiva eller sjunga nå´n stump och jag måste bara 
sitta tyst och vänta på att klienten ska prata! Ja, så är det!  

 
Solveig talar om musik som terapiform; hon sjunger en stump till patienten: 
”Hej på dig idag!” så är det plötsligt en triad; patient-musikterapeut-musik, 
istället för den traditionella dyaden; patient-terapeut. Jag förstår det som att 
den citerade psykologen menade just det. Det verkar vara just triaden, som 
väcker avund vilket också Solveig håller med om. Samtidigt blir 
musikterapeuten något helt annat mot övriga behandlare i teamet: 

 
Solveig Jag blir väl ofta en främmande fågel med mitt. Det är så 

känslosamt… jag övar ju inte direkt. Jag gör det bara 
indirekt på något sätt. Det går inte lova resultat, däremot 
händer det något inuti patienterna, de som är motiverade 
alltså. 

 
Solveig berättar om musikterapi som något indirekt och något som förändrar 
inuti, något som inte så lätt går att mäta. Hon upplever att något händer inuti 
patienterna när hon bemöter dem personligt och bereder plats i det 
terapeutiska rummet med glädje, musik och interaktion. Det blir en tydlig 
plats; musikterapirummet, med en tydlig person; musikterapeuten, och ett 
tydligt verktyg; musik. Ändå upplever Solveig det som händer som indirekt. 
Jag tolkar det som att det indirekta är det känslomässiga, vilket även kan 
innebära svårigheter: 

 
Solveig Finns folk som har värjt sig för musik. Det blir ju väldigt 

känslomässigt starkt och de är ju i underläge, mina 
patienter och det ger extra ansvar för mig. Jag måste tassa 
väldigt försiktigt, men inte för försiktigt så det blir 
tråkigt.  

 
Musikterapeuten kan alltså inte ”bara slänga på nå´n flashig skiva” för att 
slippa stunder ”när det blir pinsamt”. Valet av skiva och när, hur och om 
den ska ”slängas på”, måste vara en väl avvägd handling. Återigen handlar 
det om terapeutens fingertoppskänsla och erfarenhet av hur hon bör möta 
patienter för att det ska bli en fruktbar process.  
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Jag frågar Solveig vad hon tänker är psykodynamiskt förhållningssätt i 
hennes musikterapeutiska utövande: 

 
Solveig Att ta tillvara människans inre resurser, det som finns 

kvar… att ta till vara på vad patienten har tyckt om för 
musik. 

 
Solveig kartlägger och känner in om och vilken musik som kan vara en 
resurs. Då målsättningen med musikterapi i teamet i huvudsak är ökad 
interaktion med omvärlden, så förstår jag ”inre resurser” som förmåga till 
återhämtning från sjukdom och/eller skada, vad gäller social och 
känslomässigt interaktion i och med omvärlden. Psykodynamiskt 
förhållningssätt innebär då att söka ta till vara och utgå ifrån patienters 
historia och deras tidigare upplevelse av musik. Solveig gör en intervention; 
musikaliskt eller på annat sätt och ser vad som händer, ser vilken reaktion 
hon får från patienten. Känner in var hon kan hitta en början, en ingång till 
interaktion med musik som nyckel: 

 
Solveig Det är det där att tonen, en vacker ton är en nyckel till 

människans själ. Musiken är nyckeln till våra själar, 
många gånger… 

 
Med en symbolisk beskrivning; ”Musik som nyckel” berättar Solveig hur 
hon upplever att musik kan fungera i hennes musikterapeutiska arbete. Jag 
tolkar det symboliskt; om det finns en nyckel så kan man tänka sig en dörr 
hos patienter, som är låst, eller i alla fall stängd, och den dörren kan 
musikens nyckel öppna. Solveig blir då den som med hjälp av ”musikens 
nyckel” lockar patienter till ökad interaktion med omvärlden. Det personliga 
förhållningssätt hon beskriver upplever hon som just eget:  

 
Solveig Jag upptäckte, när jag var hos en kollega en gång, att hon 

och jag jobbar precis motsatt. Hon presenterar väldigt 
mycket och driver på för att få med sig patienterna, vilket 
fungerar jättebra. Jag vill aktivera mer inne i huvudet… 
flasha på en skiva och se vad som händer. 

 
Solveig har ett nätverk av musikterapeutkollegor via en maillista, där de hör 
av sig till varandra. Hon upplever att förhållningssätten hos 
musikterapeutkollegorna kan vara olika, eller till och med motsatta. En 
kollega kan till exempel vara drivande, aktiverande och följa en tydlig, 
strukturerad metod. Solveig beskriver istället hur hon utformar en personligt 
anpassad och avvägd metod för varje individ. Här möts två, till synes, 
motsatta förhållningssätt med två helt olika patientgrupper.   
Efter intervjun måste Solveig hasta iväg till en tandläkare. Jag tackar och 
snirklar mig ut genom korridorerna. Nu hittar jag själv och sjukhuset känns 
inte riktigt så stort och oändligt som förut. 
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Solveig talar om förhållningssätt ur flera aspekter. Främst talar hon om det i 
betydelsen av hur hon bemöter patienter; personligt. Hon talar också om hur 
hon känslomässigt förhåller sig till yrket, musik, skapande och interaktion. I 
detta förhållningssätt tolkar jag in betydelsen av interaffektivitet (se 2.3), 
delat känsloslotillstånd med patienter som en förutsättning för en personlig 
och intonande hållning. Musik, glädje och humor verkar vara av vikt med 
musik som co-terapeut, en tredje part i terapirummet. Musikterapeutiskt 
arbete ger genom det beskrivna personliga förhållningssättet en plats där 
interaktion med patienter sker, för det verkar vara just interaktionen, det 
personliga mötet med patienterna som är målsättningen med musikterapin; 
ökad interaktion med omvärlden. Det övergripande terapeutiska 
förhållningssätt som hon använder sig av, verkar vara uppbyggt till stor del 
av lång erfarenhet, både som pedagog och musikterapeut och med tydlig 
intuitiv kärna. Förhållningssättet verkar vara genomgående, både vad gäller 
det egna förhållandet till musik, skapande och interaktion och förhållandet 
till patienter i musikterapi. Användandet av musik erbjuder mötesplats för 
interaktion och skapande, både för Solveig själv och för hennes arbete med 
patienter.  

4.4. Sammanfattning 
I denna uppsats studeras hur tre verksamma musikterapeuter beskriver sina 
tankar om psykodynamiskt förhållningssätt i musikterapeutiskt arbete. Det 
visar sig att de tre har varierande förhållningssätt på individuellt plan, dock 
står det oklart för mig vad det är som formar dessa individuella 
förhållningssätt, troligtvis påverkas musikterapeuterna av sina respektive 
klient-patientgrupper samt de villkor och det uppdrag som respektive 
arbetsplats ger. Anna arbetar med expressiv musikterapi med barn i 
individualterapier och hennes förhållningsätt benämns som ”öppet” till 
skillnad från Bosses förhållningssätt benämns som ”flexibelt”. Bosse arbetar 
med musikterapi i grupp och anpassar sitt förhållningsätt efter var hans 
musikterapisessioner äger rum på en arbetsplats utgörandes av olika kliniker 
med olika förhållningssätt. Solveig slutligen, arbetar med både receptiv och 
expressiv musikterapi med vuxna patienter i individualterapi där ökad 
interaktivitet står i fokus, varför hennes förhållningssätt benämns som 
”personligt”. 
Det jag betraktar som generellt hos de tre intervjuade musikterapeuterna är 
att de uppvisar tydliga utgångspunkter, i det som benämns intersubjektivitet, 
dvs. delandet av subjektiva erfarenheter med klient/patient, patienter, med 
tonvikt på interaffektivitet, delat känslotillstånd. Musik beskrivs som en 
slags modalitet som musikterapeuterna svarar med och/eller använder för 
affektintoning. Jag förstår det utifrån Juslin & Slobodas (2001) beskrivning 
av känslomässiga ”koder”; de koder som finns i ickeverbal kommunikation 
och i tal när det gäller känslor, finns också i musik.  Utifrån 
musikterapeuternas beskrivningar tolkar jag det som att intoningsprocessens 
verktyg kan förstås som metaforer och analogier (Stern, 2003) och i 
musikterapi är musik det verktyg som huvudsakligen används för intoning 
och intersubjektivitet. Anna berättar t ex hur hon försöker tona in för att 
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kunna möta och följa klienter och deras behov. Hon talar också om att förstå 
det klienter berättar på det sätt klienter kan berätta. Jag tänker att det kan 
beskrivas som att träda in i klienters subjektiva upplevelse och med musik 
förmedla att hon varit där. Bosse berättar om hur det musikterapeutiska 
arbetet handlar om att, i grupp, inspirera till samspel, lek och ickeverbal 
kommunikation med musik som huvudaktivitet. Jag tolkar det som att 
patienterna med musikens hjälp, kan tränas och inspireras till 
intersubjektivitet och kommunikation med andra människor. Solveig 
berättar att hon läser in patienters känslor, ”kartlägger” dem och anpassar 
det musikterapeutiska arbetet i syfte att stimulera till glädjefylld interaktion. 
Intersubjektivitet beskrivs därmed som en förutsättning för stimulans till 
interaktion.  
Alla tre talar om musik som något som breddar och kompletterar det 
terapeutiska arbetet; en plats eller aktivitet som kan härbärgera eller utmana. 
När musikterapeuterna försöker beskriva sina musikterapeutiska 
förhållningssätt blir det ofta med ett språk, rikt på symboler och liknelser; 
musik som co-terapeut, musik som härbärge, musik som nyckel. Musik 
beskrivs som något universellt och viktigt för dem alla tre, rent personligt. 
Jag uppfattar att det som musik är för terapeuterna, så som glädje, lek, 
känsla av sammanhang, speglas i deras musikterapeutiska arbete. Musik 
som medel och mål, både för patient och terapeut.  
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5. Diskussion 

Uppsatsens frågeställning var till en början bred men har under processens 
gång alltmer kommit att avgränsas. Fördel med att djupintervjua endast tre 
musikterapeuter är att det funnits möjlighet till begränsning av materialet, 
samtidigt som endast tre ger mindre representativt innehåll. Något jag kom 
underfund med under intervjuerna var att alla de tre intervjuade 
musikterapeuterna var anställda inom offentlig vård, om än i olika 
anställningsformer och patientgrupper. De bar även på likartad bakgrund då 
de före sin utbildning till musikterapeut arbetat som musikpedagoger. Även 
detta kan ha gett en viss likformighet, vad gäller innehållet i resultatet.  
Resultaten av analyserna har jag valt att presentera i narrativ form, då jag 
upplevde att intervjuerna blev väldigt olika och det var svårt att få en samlad 
form på annat sätt som inte hade varit begränsande för analysen. Teman och 
formuleringar har därför valts i syfte att erhålla en likartad form för var och 
en av deltagarna. Analysarbetet har dock varit lärorikt; att försöka se och 
tolka det som sägs och inte det jag önskat höra. 
Att verbalisera musikterapeutiska förhållningssätt och musikterapeutiska 
processer verkar vara en komplex process som i hög grad formas utifrån en 
blandning av olika teoretiska fält som psykodynamisk teori, pedagogik, 
musikpsykologi, sociologi, systemteori och den enskilde musikterapeutens 
upplevelse och användande av musik som terapeutiskt medel och/eller mål. 
Det verkar dock som den praktiska sidan av musikterapeuternas arbete 
upplevs både tydligt och konkret.  

Som jag ser det, har de intervjuade musikterapeuterna lyckats tydliggöra sin 
förankring i modern psykodynamisk teoribildning, och då främst utifrån 
självpsykologi (se 1.4).  Det som dock överraskat mig är mina egna 
föreställningar om psykodynamiskt förhållningssätt. Inledningsvis lade jag 
märke till att jag förhöll mig på ett oreflekterat sätt angående traditionell 
psykodynamisk teoribildning. Med det syftar jag på den teoribildning som 
löper från psykoanalysens början fram till och med objektrelationsteori. Jag 
blev överraskad av att jag själv, trots att jag studerat modern psykodynamisk 
utvecklingsteori under de senaste tre åren, till en början inte spontant kunde 
tolka in teorins senare upptäckter i intervjumaterialet. Till en början 
upplevde jag förhållningssätt till musikterapi, som psykodynamisk 
terapiform, otydligt och svårt, och i det närmaste ogörligt att ”pressa ner” 
musikterapeutiskt förhållningssätt i den traditionella psykodynamiska 
teoribildningen. Detta, förutom vad gäller lek, såsom Winnicott beskriver i 
Lek och verklighet, 2003. Lek verkar vara något som de tre 
musikterapeuterna upplever som centralt i sina musikterapeutiska arbeten. 

Mina tankar kring detta är att det kanske är så att den traditionella bild av 
”psykodynamiskt” jag har lagrat någonstans som lekman inom området 
under senaste decenniet är den neutrala, fåordiga analytikern som arbetar 
utifrån en förståelse som grundas i driftteori och intrapersonell, linjär 
utvecklingspsykologi. Det går helt enkelt inte ihop med musikterapeutiskt 



36 

förhållningssätt där musikterapeuten har en tydligt interaktiv roll med 
klienten i och genom musik (Bruscia, 1998) och där klient- och 
patientgrupperna har en stor spännvidd. Just på grund av att musikterapi 
utgår till stor del från interaktivitet, så upplever jag att den moderna 
psykodynamiska utvecklingsteorin är en viktig och berikande grund för 
förståelse och teoretiserande kring musikterapeutiskt förhållningssätt.  
Frågor som väckts utifrån arbetet med denna uppsats och som hänförs till 
vidare forskning är bland annat: 
Vad är det som är mest avgörande för formandet av förhållningssätt för 
musikterapeuter?  
Hur upplever musikterapeuter sin yrkesidentitet och yrkesroll?  

Jag ser fram emot en expansiv forskning i ämnet så förståelsen för 
professionen musikterapeut och musikterapeutiskt förhållningssätt kan 
inspireras och utvecklas till en väl använd terapiform i en mångfald av 
terapiformer.  
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