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Abstrakt 
Ekman, Stefan: Musik som varande och uttryck – en narrativ studie om 

musikterapeutiska mål. C-uppsats, 15 hp vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2010. 

Denna uppsats är en kvalitativ studie om musikterapeutiska mål. Den bygger på 

intervjuer med två musikterapeuter med olika utbildningsbakgrund, psykodynamiskt 

respektive antroposofiskt orienterad, och handlar om terapeutiska målsättningar, hur 

arbetet mot målen bedrivs och vad som påverkar målsättningarna. En modell för 

kvalitativ forskningsintervju i form av s.k. halvstrukturerad livsvärldsintervju har 

använts som utgångspunkt. Tolkningen av intervjumaterialet har genomförts med 

inspiration av narrativ teoretisk förståelse av berättande samt av hermeneutisk tolkning 

av texter. Studiens tolkningsresultat består av åtta narrativ med tillhörande 

tolkningsanalyser. En poetisk strategi för språket har använts vid tolkningen och i 

presentationen av narrativen. I en sammanfattande tematisering av tolkningsresultatet 

utvecklas två huvudsakliga teman under benämningarna varande och uttryck. Genom 

dessa två teman framträder i tolkningen två strategier för musikterapin – en stödjande 

och en bearbetande. I en avslutande diskussionsdel görs med utgångspunkt från 

tolkningsresultatet och studiens narrativ en fördjupande reflektion över den analogi som 

uppfattas mellan musiken och livet, samt över begreppet katharsis – känslan av 

befrielse genom ett uttryck. Här diskuteras även de metaforer som får en framträdande 

betydelse i både beskrivningarna och förståelsen av ett befriande uttryck genom 

musiken. 

 

  



 

 

  



 

 

Förord 
 

Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till de två musikterapeuter som har medverkat i 

denna studie. Tack för att ni har delat med er av era erfarenheter och inspirerat till en 

mycket engagerande och lärorik arbetsprocess. 

Musik som varande och uttryck – en människas språk för det hon är och det hon bär 

inom sig själv. Det här är min tolkning av det som förmedlats i några samtal om 

musikterapeutiska mål. 

 

        Stefan Ekman, 2010 
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1. Inledning 
Den här kvalitativa studien handlar om musikterapeutiska mål och bygger på intervjuer 

med två musikterapeuter med olika utbildningsbakgrund, psykodynamiskt respektive 

antroposofiskt orienterad. Den inleds med en kort bakgrund till studien, följd av en 

beskrivning av ämnet och mitt intresse för det. Efter det följer först en kort redogörelse 

av vetenskapsteoretiska utgångspunkter som varit inspirationskällor för studiens 

genomförande och en beskrivning av hur tolkningsarbetet har gått till. Därefter följer 

tolkningsresultatet som utgörs av åtta narrativ med tolkningsanalyser. Sedan kommer en 

sammanfattande tematisering av tolkningsresultatet. I en avslutande diskussionsdel ser 

jag på tolkningsresultatets innehåll samt knyter det till valet av tillvägagångssätt. 

1.1 Bakgrund till studiens frågeställningar 
En önskan om att få fördjupad kunskap när det gäller musikterapeutiska mål har varit 

min utgångspunkt för den här studien.  Jag undrade hur musikterapeutiska målsättningar 

formuleras och framträder hos musikterapeuter, i olika sammanhang och med olika sätt 

att arbeta. Frågan var aktuell för mig genom mina erfarenheter i arbetslivet och i min 

utbildning till musikterapeut. För att kunna reflektera över musikterapeutiska mål ville 

jag göra en undersökning där musikterapeuters erfarenheter och tankar kunde uttryckas, 

liksom även teoretisk förståelse inom ämnesområdet. Jag valde att göra en kvalitativ 

studie och intervjua några musikterapeuter om deras tankar om terapeutiska mål och hur 

de har kommit fram till dem.  

1.2 Min egen kunskapsbakgrund 
Min egen kunskapsbakgrund består dels av mina studier på musikterapeututbildningen 

vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) och dels av erfarenheter i mitt arbete 

som musiklärare på en gymnasiesärskola med antroposofisk läkepedagogik som grund. 

1.2.1 Musikterapeututbildning på KMH 

Musikterapeututbildningen har gett mig en begynnande inblick i olika arbetsfält där 

musikterapeuter kan arbeta i Sverige, till exempel äldrevård, cancervård, psykiatri och 

omsorg. Musikterapi i olika former kan ses syfta till att väcka känslor, stimulera till 

rörelse eller uppnå kommunikation och reflektion, allt beroende på sammanhanget 

(Grönlund, Alm & Hammarlund, 2000). Musikterapeututbildningen vid KMH är 

allmänt orienterande men har en huvudsaklig utgångspunkt i psykodynamisk teori. Med 

en utgångspunkt i psykodynamisk teori anses varje människa vara i ständig förändring 

och utveckling genom det hon upplever i sig själv och i relationer med andra (Wrangsjö, 

2002).  
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Tre musikterapeutiska inriktningar har haft en framträdande plats i utbildningen vid 

KMH. En av dessa är Creative Music Therapy, som utarbetades i USA under 1960-talet 

av Paul Nordoff och Clive Robbins. Det är en inriktning där musikterapeuten och 

klienten improviserar tillsammans, och där samtal spelar en underordnad roll. En annan 

musikterapeutisk inriktning som har lyfts fram är Analytical Music Therapy.  Den 

utarbetades i England under 1970-talet av Mary Priestley, och här iscensätter klienten 

sina känslor och inre relationer genom improvisation och musikalisk dramatisering. 

Processen vägleds av en musikterapeut genom samtal. Den tredje inriktningen som har 

funnits i förgrunden under utbildningen är så kallad receptiv musikterapi. Den har sin 

utgångspunkt i Guided Imagery and Music (GIM) som utarbetades i USA under 1970-

talet av Helen Bonny. I receptiv musikterapi lyssnar klienten på inspelad musik och 

samtalar med terapeuten om sina musikupplevelser och om de inre bilder, känslor och 

tankar som uppstår genom dessa (Wigram, Pedersen & Bonde, 2004).   

1.2.2 Arbete som musiklärare på gymnasiesärskola 

Sedan tolv år arbetar jag på en gymnasiesärskola med antroposofisk läkepedagogik som 

grund. Det är ett pedagogiskt uppdrag men jag uppfattar att det ofta finns en terapeutisk 

dimension i de pedagogiska mål som sätts, till exempel i strävan efter ökat 

självförtroende för eleverna eller efter ökad möjlighet för dem att kunna kommunicera 

och agera i sociala sammanhang. I mitt arbete har jag kunnat ta del av den människosyn 

och de pedagogiska tankar som finns inom läkepedagogik och antroposofi.   

Antroposofi beskrivs kortfattat som en livs- och världsåskådning, den grundlades av 

Rudolf Steiner (1861-1925), skriftställare och filosof, och har fått en mångsidig 

tillämpning inom olika verksamhetsfält. Impulser från antroposofin har bland annat haft 

erkänd betydelse inom områden som arkitektur och alternativ odling (biodynamisk 

odling) och även inom pedagogik (Waldorfpedagogik och antroposofisk läkepedagogik) 

(Nationalencyklopedin: antroposofi). 

Den antroposofiska läkepedagogiken har sitt ursprung i tolv föredrag som Steiner höll 

1924, om arbete med barn med utvecklingsstörning (Steiner, 1995). Den beskriver 

människan bland annat genom bilden av en tredelning av sinnen och förmågor i tanke, 

känsla och vilja. Känslans område har enligt denna människobild en balanserande 

funktion mellan tankens och viljans område. Antroposofiska terapier kan handla om att 

balansera olika kvaliteter med varandra och genom det motverka en upplevd ensidighet 

i förmågorna hos en människa och här finns också en strävan efter att se på helheten hos 

en människa. (Löfström, 1992). 

Enligt antroposofin har musik, och även andra konstnärliga uttryck och upplevelser, en 

stark anknytning till känsloaspekten hos människan. Det melodiska i musiken kan 

därutöver enligt antroposofin ännu mer tilltala människans tankeområde medan 

musikens rytm ännu mer kan tilltala viljans område (Steiner, 1996). 
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De här två sammanhangen, kunskap och erfarenheter genom mina studier och mitt 

arbete, är alltså en bakgrund till mitt intresse för att göra denna studie.  

1.3 Problemställning 
Den fråga som utgör studiens problemställning är: 

Vilken kunskap om musikterapeutiska mål kan jag erhålla i en kvalitativ studie, 

genom intervjusamtal med musikterapeuter?  

De frågor som varit grund för samtalen med de två musikterapeuterna är: 

Hur har musikterapeuterna kommit fram till de musikterapeutiska målen? Hur beskrivs 

arbetet mot de mål som sätts? Vad har påverkat musikterapeuternas målsättningar? 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka formuleringar av musikterapeutiska mål och vad som 

påverkar dessa. 
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2. Ämnesområdet: 
musikterapeutiska mål  
Här följer en kortfattad redogörelse av den litteratur och forskning inom ämnet 

musikterapeutiska mål som jag har kunnat finna. 

2.1 Litteratur och forskning om musikterapi  
För att få ett inledande sakligt perspektiv på ämnet för mina frågeställningar sökte jag 

efter förklaringar i ordböcker på orden terapi och terapeutisk. Enligt FASS ordlista 

innebär ordet terapi behandling av sjukdomar eller skador (FASS.se, ordlista). I 

Nationalencyklopedin förklaras ordet terapi kortfattat som medicinsk eller psykologisk 

behandling (Nationalencyklopedin: terapi). Begreppet terapeutisk skulle med 

utgångspunkt från dessa förklaringar kunna innebära att något som är terapeutiskt har ett 

behandlande syfte, för att en människa ska kunna bli frisk eller förbättra sin hälsa. 

I kurslitteraturen har jag sökt vidare efter vad som sägs om musikterapeutiska mål. En 

musikterapeutisk målsättning utgår oftast ifrån någon slags bedömning, för att erhålla 

kunskap om vilka problem och behov som en patient/klient har. Sättet att göra en 

bedömning beror på den förmåga en klient/patient har att uttrycka sig om sig själv och 

om sina behov. Bedömningen kan vara beroende av den kompetens som finns hos 

terapeuten som ska göra bedömningen och även av det sammanhang där bedömningen 

görs. Ofta kan bedömningen vila på någon specifik teoretisk förståelse av 

patientens/klientens behov (Wigram, Pedersen & Bonde, 2004). 

Förutom formella mål eller uttalade mål talas det ibland även om informella eller 

outtalade mål. Det är mål som inte är uttryckligt formulerade men som ändå har 

betydelse för terapeutens arbete och kan till exempel ha sin grund i terapeutens egen 

livserfarenhet och historia (Wrangsjö, 1997). 

Under de senaste femtio åren har det kommit allt mer forskning på musikterapins 

område. I litteraturen delas forskningen in i två huvudsakliga inriktningar, dels 

forskning med kvantitativa metoder, med exempelvis mätningar och statistik, och dels 

forskning med kvalitativa metoder, med exempelvis djupintervjuer och 

fältobservationer. Forskningen kan vara fokuserad på vad som åstadkoms i en 

musikterapeutisk behandling, till exempel förbättringar i psykologiska, sociala eller 

fysiologiska avseenden eller den kan vara fokuserad på relationsprocesser eller 

musikalisk interaktion i musikterapi (Wigram, Pedersen & Bonde, 2004). 

De teorier som finns inom musikterapiområdet har till stor del växt fram utifrån praktisk 

klinisk erfarenhet. För att uppnå ökad tillförlitlighet inom musikterapeutiskt arbete har 
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det kommit allt mer forskning inom klinisk bedömning och inom diagnostik och 

utvärdering. I klinisk bedömning tittar behandlaren på en patients problematik både 

historiskt och i nutid för att kunna se vilka terapeutiska behov som finns. En klinisk 

bedömning kan ha som syfte att erhålla allmän kunskap om svårigheter, resurser och 

behov hos en patient/klient. Syftet kan ibland vara att uppnå evidens (belägg för en 

hypotes) i samband med diagnostik. Det kan även vara att ge stöd för en 

musikterapeutisk behandling eller utvärdering av en terapeutisk behandlingsperiod. I 

kartläggningar som gjorts inom musikterapiområdet har området spaltats upp i bland 

annat olika typer av målsättningar, alltifrån temporära till mer långsiktiga. Olika 

terapeutiska insatser kan ha strategier som är alltifrån stödjande till bearbetande. Man 

har även försökt bedöma sammanhangets betydelse för terapeutiska målsättningar, till 

exempel har man sett hur terapeutiska och pedagogiska mål möts i form av sociala mål i 

specialpedagogiska sammanhang (a.a.). 

Förutom de övergripande beskrivningar av forskning inom musikterapi som jag funnit i 

kurslitteraturen har jag även stött på en forskningsartikel om musikterapeutiska mål. 

Här beskrivs hur musikterapeutiska mål av olika slag samverkar under en terapiprocess 

och vidare hur en målsättning kan komma att omformuleras då en terapeutisk 

behandling utvärderas. Artikeln beskriver även hur det kan behövas delmål och 

strategier för att nå de långsiktiga målen. Här talas också om terapeutiska mål för 

enskilda interventioner under en session, och hur dessa kan utgöra verktyg för att 

kontinuerlig utvärdering (Berger, 2009).  Jag har inte lyckats finna några enskilda 

studier av terapeutiska målsättningar i specifika musikterapisammanhang, utan endast 

teoretiska sammanställningar av forskning kring målsättningar inom musikterapi.  
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3. Tillvägagångssätt 
Utifrån studiens problemställning har teoretiska perspektiv inom kvalitativ forskning 

blivit aktuella för studiens genomförande. I detta kapitel redovisas först dessa teoretiska 

perspektiv och sedan en beskrivning av urvalet av musikterapeuter samt av de 

tillvägagångssätt som använts i intervjuerna och i tolkningsarbetet. Efter det redovisas 

de etiska aspekter som har beaktats. 

3.1 Teoretiskt perspektiv  
De vetenskapsfilosofiska och metodiska inspirationskällorna för studien hör hemma i ett 

kvalitativt forskningsperspektiv. I tolkningsarbetet har dels hermeneutik och dels 

narrativ teori varit till stor hjälp: närmandet till intervjumaterialet har skett med 

inspiration från hermeneutik och tolkningsarbetet har varit inspirerat av tankar inom 

narrativ teori om språkets användning i olika sammanhang, såsom till exempel 

forskningssammanhang. 

3.1.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Studien bygger på kvalitativa forskningsintervjuer. Syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju är att få fram beskrivningar av en människas livsvärld och av en 

människas relation till denna livsvärld. Man söker då efter förståelse av den mening 

som framträder i en människas berättelse utifrån intervjumötet (Kvale, 2008). 

3.1.2 Hermeneutik i tolkning av texter 

Hermeneutik är en vetenskapsfilosofisk inriktning som betonar tolkningens betydelse 

för förståelsen av världen. Inriktningen har sitt ursprung i äldre tiders tolkning av 

bibeltexter men undan för undan har textbegreppet här vidgats till att även omfatta 

mänskliga handlingar och kulturella uttryck. Den hermeneutiska cirkeln eller spiralen är 

ett centralt begrepp och den beskrivs som en pågående rörelse mellan helhet och delar i 

en hermeneutisk tolkningsprocess. Kunskap om det enskilda bidrar då till ny förståelse 

av helheten som i sin tur kastar nytt ljus på det enskilda. Syftet med hermeneutisk 

tolkning är att visa på den mening som uttrycks och skapa förståelse omkring den 

(Kvale, 2008). 

3.1.3 Narrativ forskning om berättande 

Narrativ teori har utvecklats genom utforskande av berättandet, som här utgör en källa 

till kunskap om människan. Hermeneutik är ett av flera vetenskapsfilosofiska områden 

som har haft betydelse för narrativ teori. Den narrativa forskningen har fotfäste i bland 

annat språk- och litteraturvetenskap, antropologi och socialkonstruktionistisk teori. En 
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berättelse betraktas enligt narrativt synsätt som en meningsfull helhet där begrepp som 

tid, mening, etik och identitet är viktiga. Människors livsberättelser är i fokus vilket 

inbegriper det som människor berättar genom handlingar och andra uttryck, även genom 

motsägelser i uttrycket. Ord och meningar skapar ständigt nya relationer med varandra i 

människors berättelser och de kan därmed ge upplevelser av ny mening. En människas 

språk har enligt narrativt synsätt genom detta förmågan att härbärgera och förmedla 

spänningar och inre konflikter och kan därför också bära på och förmedla upplevelser 

av komplex mening (Skott, 2008). 

En poetisk strategi för språket 

Utifrån narrativt synsätt förstår människan aldrig sin verklighet i helt obearbetad form 

utan verkligheten framträder genom den berättelse om världen som varje människa 

skapar när hon upplever den och försöker begripa den. Människors språk är utifrån ett 

narrativt perspektiv viktigt för hennes förståelse av världen genom att språket är ett 

redskap för den tolkning som alltid sker. Mot den bakgrunden kan språket aldrig utgöra 

en fullständig eller sann representation av verkligheten den försöker beskriva. Laurel 

Richardson, Professor i sociologi vid Ohio State University i USA, har intresserat sig 

för narrativ teori i sin forskning. Hon har under åren utforskat möjligheten att använda 

en utvecklad strategi för hur hon använder språket i ett vetenskapligt sammanhang, mer 

skönlitterärt eller poetiskt utformad, och genom det även möjligheten att i vetenskaplig 

text synliggöra närvaron av den som skriver, alltså den människa som enligt detta 

synsätt också alltid gör sin tolkning av det studerade sammanhanget (Richardson, 1997). 

I narrativ teori används begreppet poetisk diskursstrategi, och detta syftar då på en 

strategi för tolkning av text där inneboende spänningar och motsägelser i texten kan 

uppfattas som en tillgång som skapar rikedom i tolkningen och förståelsen, och ger en 

upplevelse av djup eller mångfald åt en berättelse (Skott, 2008). 

Vid tolkningen av intervjutexterna har jag intresserat mig för vad som förmedlats 

genom betoningar och genom språkets rytm utifrån en poetiskt inspirerad språklig 

förståelse. Denna strategi för språket blev ett redskap för mig för att försöka fånga upp 

och förmedla det som jag uppfattade som implicit i tolkningsmaterialet, ett försök att 

förstå helheten i det som berättas. 

3.2 Genomförande  
De aspekter av studiens genomförande som redovisas här är dels bakgrunden till mitt 

urval av musikterapeuter, dels tillvägagångssätten för intervjuerna och för de 

arbetsmoment som kom att ingå i tolkningsprocessen, samt till slut etiska aspekter för 

studien. 
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3.2.1 Urval 

De två deltagarna i studien representerar olika bakgrund när det gäller utbildning och 

erfarenhet. En av musikterapeuterna har utbildning inom antroposofisk läkepedagogik 

och har erfarenhet av musikterapi för patienter inom sjukvård och för människor med 

funktionsnedsättning. Jag fick kännedom om denna musikterapeut genom mitt arbete i 

läkepedagogisk verksamhet. Den andra musikterapeuten i studien har en 

psykodynamiskt orienterad utbildning och erfarenhet av arbete med vuxna människor i 

behov av stöd, där musikterapi har funnits som en möjlig resurs, och denna 

musikterapeut blev föreslagen för mig av min uppsatshandledare. Den utbildning och 

erfarenhet som de båda terapeuterna representerar knyter an både till mitt arbete och till 

mina studier, det vill säga två områden där jag förmodligen har en likvärdig 

förförståelse. 

3.2.2 Intervjuförfarande 

Under våren 2010 träffade jag de två musikterapeuterna i deras respektive arbetsmiljö 

och genomförde då en djupintervju med dem vardera. Intervjuerna genomfördes utifrån 

en modell som kallas halvstrukturerad livsvärldsintervju, en form som ofta används 

inom kvalitativ forskning. Längden på varje intervju var cirka 45 minuter och de 

dokumenterades med digital ljudinspelning för att sedan kunna transkriberas. 

Intervjufrågorna formulerades för att uppmuntra till fritt associerande kring terapeutiska 

mål. Tre nyckelord var redskap för mig i samtalen, de var orden eftersträvan, 

tillvägagångssätt och kunskapssammanhang. Nyckelordet eftersträvan syftade på att jag 

sökte kunskap om hur musikterapeuten kommer fram till en målsättning och hur 

musikterapeuten formulerar vad som kanske kan uppnås. Beskrivningar av 

tillvägagångssätt innefattar vad som händer under en terapisession, hur målet för varje 

enskilt moment förklaras och hur det knyter an till ett övergripande mål. 

Kunskapssammanhang som nyckelord syftar på ett intresse för olika sammanhang som 

en musikterapeut påverkas och inspireras av i arbetet. När de två inledande intervjuerna 

var gjorda påbörjade jag arbetet med att tolka intervjutexterna. Det blev en läroprocess 

för mig och ett sökande efter arbetssätt för att försöka fånga och uttolka 

intervjutexterna. Jag hade fått ett omfattande och intressant material att arbeta med och 

valde att inte intervjua fler musikterapeuter utan i stället göra kompletterande intervjuer 

med de två musikterapeuter som jag redan hade träffat. 

3.2.3 Analys av intervjumaterialet 

Jag påbörjade tolkningsarbetet genom att läsa igenom intervjutexterna flera gånger och 

försöka vara öppen och låta en förståelse växa fram vartefter, med inspiration av en 

hermeneutisk cirkelrörelse mellan delar och helhet. Under läsningen av intervjutexterna 

upplevde jag vissa avsnitt som mer förtätade.  Jag uppfattade att de innehöll en 

koncentration av mening som krävde mer reflektion och inlevelse från mig. I vissa 

textavsnitt tycktes nästan varje ord bära på mening och implicit kunskap. Andra avsnitt 
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upplevdes som mindre förtätade. Som ett redskap i tolkningsarbetet började jag då att 

bearbeta det skriftliga utseendet av texterna genom att skapa styckeindelningar och välja 

ut avsnitt. Textavsnitten separerades från varandra utifrån min upplevelse av rytm och 

meningstäthet. Jag införde radbrytningar i texten och delade ibland på huvudsats och 

bisats och separerade delar av texten från varandra, ibland till och med ord för ord. På så 

sätt skapades, som ett redskap för min tolkning, olika rum i den grafiska gestaltningen 

av texten, där berättelsens innehåll och mening kunde ta plats. Texten fick en 

bearbetning och utformning som jag uppfattade som poetiskt inspirerad. Impulsen till 

att arbeta med en bearbetad skriftlig utformning av texten kom alltså genom ett behov 

av att ta hand om och förstå en upplevd intensitet vid läsningen av intervjutexten. Jag 

kunde uppfatta ett förstärkt meningsuttryck och en relevans för studien i ett antal av de 

narrativ som framträdde och dessa valdes ut som mitt tolkningsmaterial. Genom denna 

strategi arbetade jag för att närma mig och försöka förmedla både det explicita och det 

implicita innehållet i intervjutexterna, både det direkt uttalade och det som kunde anas 

mellan raderna.  

I ett senare led genomfördes uppföljningsintervjuer med de båda musikterapeuterna, där 

jag fick möjlighet till fördjupning av teman som hade börjat framträda och där 

terapeuterna fick möjlighet till att ge synpunkter på de narrativ som valts ut. En av 

musikterapeuterna ansåg att den utformning av narrativen som gjorts förstärkte 

innebörden i det som berättades och den andra musikterapeuten tyckte att det som kom 

till uttryck på detta sätt exakt överensstämde med vad som menats i berättelsen.  Allt 

intervjumaterial som ingår i studien kommer från det första intervjutillfället med 

respektive musikterapeut. Efter detta trädde en ny fas in i tolkningsarbetet. Den bestod i 

att göra en analys av den implicita mening som uppfattades av mig i texterna vid sidan 

av det explicit förmedlade, och att därefter lyfta fram de musikterapeutiska mål som 

framträder. I resultatet presenteras den poetiskt inspirerade framställningen i narrativ 

form och min förståelse av dessa narrativ i form av tolkningsanalyser sida vid sida. 

3.2.4 Etiska aspekter 

Deltagarna i studien har gett ett s.k. informerat samtycke utifrån en förlaga som 

godkänts av Vetenskapsrådet. I samband med detta samtycke informerades om studiens 

bakgrund, syfte och plan för genomförande, om friheten att kunna avbryta sitt 

deltagande och om begränsningen av intervjumaterialets användning till vetenskapligt 

syfte. Informerat samtycke ingår i de etiska riktlinjer som gäller för bland annat 

forskningsintervjuer (Vetenskapsrådets internetsida, Informerat samtycke). Deltagarna 

har haft synpunkter och gett sitt godkännande till att använda den gestaltning som gjorts 

av tolkningsmaterialet från deras berättelser. För att gagna en likvärdig fokusering på 

det som framträder i de olika narrativen och för att skydda anonymiteten hos de klienter 

som förekommer i berättelserna framträder deltagarna i studien anonymt med 

bokstäverna E respektive K. 
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4. Tolkningsresultat 
Det här kapitlet innehåller uppsatsens resultat i form av ett antal narrativ samt 

tolkningsanalyser av vart och ett av dessa narrativ. Efter dessa narrativ med analyser 

följer en sammanfattande tematisering. 

4.1 Narrativ med tolkningsanalyser 
Här presenteras de narrativ som utgör tolkningsmaterial i studien tillsammans med 

tolkningsanalyser av vart och ett av de ingående narrativen. Varje narrativ med 

tillhörande analys har fått en titel och signaturerna A. och B. representerar de två 

intervjuade musikterapeuterna. 

 

 

 

1. En upplevelse av varande i musik och människa 

2. Musik som meningsfullt uttryck för en människa 

3. En betydelsefull närvaro av en lyssnande medmänniska 

4. Rösten som ursprungligt uttryck för en människa 

5. En upplevelse av att bli befriad genom sitt uttryck 

6. En upplevelse av tydliggörande genom musikaliskt uttryck 

7. En förståelse av musik som språk 

8. Att känna sitt eget värde 

 

 

 

 

4.1.1 En upplevelse av varande i musik och människa 

I det första narrativet framträder musikterapeutiska mål implicit i ett sammanhang där 

musik tycks ha ett eget liv med en inneboende vilja, en analogi framträder mellan livet i 

människan och ett varande i musiken. B. berättar här om sin relation till musik:  
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Jag kan ju känna en oerhörd kärlek till musiken 

till den där kvaliteten som inte går riktigt att beskriva med ord 

för det blir bara reducerande på något sätt 

men den där viljan att bli till som finns i musiken 

 

tar man en ton så vill den gärna följas av nästa 

och har man tagit nästa 

 

då har man helt plötsligt ett sammanhang 

mellan de där två tonerna 

och sen tar man ytterligare nästa ton 

då förändras faktiskt början lite grann 

 

Det vill någonting och jag tänker 

att vi som människor också vill någonting 

från det att vi blir till 

jag tänker att det är två celler som möts 

 

och så vill vi på något sätt växa 

det är det där som är livets kärna 

jag tänker att det finns i våra kroppar på cellnivå 

men det finns också i musiken på cellnivå på något sätt 

 

viljan att bli till 

att uttrycka 

att vara 
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Och jag tror att det i det här varandets process 

på något sätt finns en massa läkande potential 

det finns en massa kraft att hämta 

en massa lust till livet och 

en massa godhet finns i den viljan 

det är det livet handlar om tycker jag 

 

 

I narrativet uttrycks en förståelse av musikaliska kvaliteter så som större och mer 

betydelsefulla än vad ord kan beskriva. Ett sammanhang av tillblivelse i musiken lyfts 

fram och en rörelse kan anas mellan det som har uppstått och det som ska komma. Ur 

det som har blivit till tycks en vilja växa till att forma något nytt och ur det nya som 

skapas förändras upplevelsen av det som nyss har varit.  

Här framkommer också en tanke om läkande kraft i människans varande. En vilja att bli 

till, en vilja att växa, en vilja att vara och en vilja att uttrycka, varigenom människan kan 

hämta kraft, livslust och godhet.  

Det går utifrån detta att ana en förståelse av att musiken genom sina kvaliteter kan ge 

kraft och stöd åt människan i hennes utveckling och i hennes läkande processer, och att 

det råder en överensstämmelse, en analogi, mellan upplevda skeenden i musiken och i 

livet. 

Som musikterapeutiskt mål framträder implicit genom detta att uppnå utveckling och 

läkande genom musik, och specifikt genom upplevelsen och förståelsen av musik som 

analogi till livet. I detta går det också att ana som musikterapeutiskt mål att genom 

musiken kunna komma i kontakt med den man är och att få möjlighet att uttrycka sig 

själv. 

 

4.1.2 Musik som meningsfullt uttryck för en människa 

I det andra narrativet framträder musikterapeutiska mål genom berättelsen om musik 

som ett meningsfullt uttryck. A. berättar om en människa som ger uttryck för den han är 

genom att spela och sjunga tillsammans med musikterapeuten: 
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Jag har en som är så missgestaltad 

och han har så svårt att gå 

han talar men han talar ganska tyst 

man förstår inte alltid 

Han sjunger och han får välja sånger 

och då är det mest psalmer 

han går gärna i kyrkan 

och behöver ju då ledsagare 

och så lär jag mig en massa psalmer och kyrkomusik 

 

För han säger vad han vill ha 

han kan nästan själv kompa på cittra 

och så sjunger vi 

 

och då kompar jag och sjunger med 

och han spelar och han är så stolt 

 

Det är något själsligt andligt som han sysslar med 

som han kan uttrycka 

som han inte kan uttrycka kanske i sitt vanliga liv 

som är ganska besvärligt 

 

det är någon annan dimension 

och den har han glädje av 

och där är han duktig 
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En man beskrivs här som trots sina svårigheter får möjlighet att komma till uttryck i 

sång och spel tillsammans med musikterapeuten. Den musikaliska repertoaren i dessa 

möten utgår från de önskemål som mannen har och det går att ana hur repertoaren också 

blir betydelsefull som en stödjande bekräftelse av klientens känsla av att vara någon. 

Här finns även en reflektion över något större än vardagliga uttryck, en upplevelse av 

något andligt och obegränsat. De enklaste sånger eller bara några toner på ett instrument 

framstår som fullt tillräckliga i detta uttryck. 

Som musikterapeutiskt mål framträder implicit i detta narrativ att klienten genom ett 

musicerande i möte med musikterapeuten kan närma sig en känsla av stolthet och ökad 

självkänsla. Här framträder också implicit som mål att klienten kan få ge uttryck för sig 

själv i musicerandet, även i en andlig dimension som uppfattas, och därigenom också få 

en ökad känsla av glädje och mening i livet. 

 

 

4.1.3 En betydelsefull närvaro av en lyssnande medmänniska 

Det tredje narrativet förmedlar en upplevelse av musik som ett meningsfullt uttryck för 

en människa, något som berör dennes stora lust att leva. Där framträder mötet mellan 

klienten och musikterapeuten också som betydelsefullt. A. berättar om hur hon mött en 

människa som på grund av sjukdom befann sig nära livets slut: 

 

Och det var en kvinna som hade hört någon annan kvinna spela saxofon 

så jag köpte saxofon och lärde henne det första 

 

och så försökte jag klura ut vad det var för låt hon hade hört 

så hon sjöng det lite för mig för det klarade hon då 

 

Hon fick blod och så kom hon emellanåt 

hon hade cancer i hela kroppen 

 

så när hon var riktigt dålig då fick hon saxofon som sängkamrat 

så hon låg i sängen och hade saxofonen på sidan och spelade lite 

men hon hade sådan livslust 
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hon hade lust att leva 

för hon berättade just det för mig 

hur hon egentligen aldrig varit riktigt nöjd med att behöva leva 

 

Och sedan fick hon sjukdom och diagnos 

så lever du inte länge till 

och det kan ju i och för sig redan räcka till att man får livslust 

att man vet att nu är det verkligen begränsat 

 

men just det här musicerandet 

att hon tog med instrumenten hem 

 

Hon kom så där någon vecka 

sedan var hon hemma 

så det var sådant här rytmiskt 

och så tog hon med instrumenten då och övade hemma 

 

och jag fick en bild av henne 

där hon halvlåg i sängen 

och spelade saxofon för sina anhöriga 

 

och så övade hon på kvällen 

och så nästa dag var hon död 

full med iver och glädje 

 

I narrativet framträder implicit hur musicerandet fick en särskild mening under denna 

sista tid i livet. Klienten musicerar och får möjlighet att uttrycka sig och bli lyssnad på i 

ett mellanmänskligt möte med musikterapeuten. Musikterapeutens närvaro som en 

lyssnande följeslagare under denna tid får en mening som kan anas i narrativet.  
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Musikterapeutiska mål som här går att ana är att klienten får uppleva glädje och 

meningsskapande i ett musicerande och genom ett mellanmänskligt möte med 

musikterapeuten, och att livslusten genom det kan stärkas. 

 

4.1.4 Rösten som ursprungligt uttryck för en människa 

Det fjärde narrativet lyfter fram en människas röst som ett uttryck för hennes 

individualitet. Rösten framträder som ett ursprungligt uttryck för människan och att 

sjunga uppfattas som förbundet med detta ursprungliga uttryck. A. förmedlar hur 

människor hon mött har tappat tilltron till sin egen förmåga att sjunga: 

 

 

Jag vet inte om du anar 

hur många kvinnor 

som inte sjunger 

också män 

men framför allt kvinnor 

de har hört redan i första klass 

att 

var tyst 

du stör 

du brummar  

fick inte sjunga med 

 

Det är det första vi gör när vi föds 

vi låter 

och så låter vi 

det måste ju kunna få duga 

när det är något så intimt hur man låter 

att man låter 
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A. reflekterar sedan vidare över sina erfarenheter av hur omvälvande det kan vara för en 

klient att få tillbaka en tilltro till sin röst och till möjligheten att sjunga: 

 

Det är en otrolig upptäckt att man själv kan sjunga 

när man i flera årtionden trodde 

att man var helt omöjlig 

att det var något som man inte kan 

och något som är så intimt 

 

 

Här framträder människors och särskilt många kvinnors erfarenheter av att i en 

hämmande omgivning ha förlorat tron på sig själva och på den egna sångrösten som 

förmåga och som mänskligt uttryck. Men här finns också en erfarenhet av att människor 

kan återfå tron på att de kan sjunga och på sin röst. Relationen till sångrösten framträder 

som intimt förbunden med klientens självkänsla i denna förståelse av rösten som 

ursprungligt mänskligt uttryck. 

Musikterapeutiska mål som här framträder implicit är att klienten ska kunna återfå 

tilltron till den egna rösten, som ett uttryck för den hon är, och därmed kunna uppnå 

ökad självkänsla. 

 

4.1.5 En upplevelse av att bli befriad genom sitt uttryck 

I det femte narrativet framträder en möjlighet att kunna ge uttryck för känslor som 

tidigare har varit undanträngda och att genom detta uttryck uppnå en känsla av befrielse. 

A. berättar om sina erfarenheter av detta: 

 

Och det är ofta så att kvinnor 

inte tillåter sig att bli ursinniga 

de har en aggressivitet och de kanske tror att de är deprimerade 

de kanske gråter men de märker inte själva 

att de i själva verket är ursinniga på någon situation 
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Och då har jag haft en amadinda där man slår hårt på så här långa träbitar 

och jag har uppmuntrat att slå ordentligt och ändå är det lite musik 

och det har en del tyckt varit väldigt befriande 

 

att bli av med sin aggression någon gång 

slå av sig sin aggression 

att den får uttryck 

man blir fri från den 

jag har ställt den utanför 

 

den har fått en realitet någon annanstans 

och så har man konfronterats med den 

så här 

ja så här känner jag 

så här låter det 

 

befrielse 

kunna tänka om 

 

kunna ta nya tag 

kanske se situationen som den verkligen är 

som man inte har velat se 

 

Och sedan tänka ut andra sätt att reagera på 

inte bara krypa undan och gråta utan 

vad kan man göra istället 
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Bli lite mer rörlig i sina planer 

sina föreställningar 

 

få idéer om hur man kan handskas lite mer kreativt med situationer 

och en del berättar ju då       

 

 

I narrativet förmedlar A. sin erfarenhet av att kvinnor hon mött har trängt undan sina 

aggressioner och inte velat se dem hos sig själva. Ett sammanhang framträder i 

narrativet där känslor som tidigare har varit undanträngda får ett uttryck genom 

musiken, med en känsla av befrielse som följd. En metafor för upplevelsen av ett 

musikaliskt uttryck framträder också i narrativet, här finns bilden av ett inuti och ett 

utanför. Metaforen tycks utgå ifrån en kroppslig och rumslig upplevelse av befrielse 

genom uttrycket i musiken. Vidare framträder utifrån denna metafor en ökad möjlighet 

till reflektion och självinsikt efter det att känslor har uttryckts och blivit ställda utanför 

en själv, blivit påtagliga och placerade på ett större avstånd i denna upplevelse. 

Det musikterapeutiska mål som framträder implicit i detta narrativ är att kunna ge 

uttryck för känslor som tidigare har varit undanträngda och att genom det kunna känna 

befrielse. Ytterligare mål som går att se är att genom detta uttryck kunna komma till 

reflektion över sammanhangen och till självinsikt, samt att få kreativ förmåga och 

handlingskraft att lösa sina problem. 

4.1.6 En upplevelse av förtydligande genom musikaliskt uttryck 

I det sjätte narrativet framträder musikaliska kvaliteter som tydliggörande och 

betydelsefulla i ett uttryck. Här följer B.’s reflektion över detta: 

 

Bara det att musiken i sig är en form 

gör att det blir lättare 

att närma mig det här som jag bär på 

och sen att ge det ett uttryck 

och att lämna det uttrycket 

att jag lägger det utanför min kropp 

och sen så går jag därifrån 
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Då har jag i viss mån 

plockat ut en liten del av det där jobbiga 

och lagt det utanför 

och bara det kan i sig vara en lättnad 

tänker jag 

och det kan också vara ett sätt naturligtvis 

att tydliggöra hur det verkligen är 

 

 

Tankar om form i musiken framkommer i narrativet. En upplevelse av form i ett 

musikaliskt uttryck framträder och beskrivs genom en rumslig metafor med kvaliteter 

som tydlighet, avgränsning och tydbarhet. En känsla tycks kunna ta form i världen, 

utanför kroppen, och därmed bli tydligare och mer möjlig att närma sig, men också mer 

möjlig att lämna bakom sig. Här går att ana ett inuti och ett utanför, där en känsla rent 

fysiskt tycks kunna plockas ut och ställas utanför en själv. Här framträder en metafor 

med rumslig och kroppslig referens. Genom dessa metaforiska beskrivningar går det att 

ana hur musikens upplevda form kan skapa ett tydliggörande av känslor, och vidare hur 

ett uttryck genom musiken kan skapa en känsla av befrielse.  

De musikterapeutiska mål som här framträder implicit är att klienten ska få möjlighet att 

ge uttryck för känslor i musiken och genom det kunna känna befrielse, och att kunna se 

tydligare på sina känslor för att sedan utvecklas vidare. 

 

 

 

 

4.1.7 En förståelse av musik som språk 

I det sjunde narrativet framträder en förståelse av musiken som språk, vid sidan av 

bildspråk och det talade språket. Här förmedlas en tanke om språk som förverkligande 

och som tillblivelse. B. reflekterar över ett mångfacetterat språk och betydelsen av detta 

för en människa: 
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Att lära känna sig själv 

och 

att hitta ett språk 

för den man är 

är ju också att bli till 

 

musiken är ett språk 

bilden är ett annat språk 

orden är ett tredje 

 

Att hitta ett mångfacetterat språk för sig själv 

gör ju att man får mer fatt i sin identitet 

mer fatt i sitt jag 

och därmed kan växa som människa 

inför sig själv 

för jag tänker att 

det är det vi behöver göra 

 

 

I narrativet går det att ana en förståelse av språk som förverkligande. Här framträder hur 

en människa kan bli verklig och tydlig inför sig själv genom att hitta ett språk för den 

hon är. Musik, bild och ord är några av de möjliga språken i denna förståelse. I 

narrativet uttrycks hur ett mångfacetterat språk för en människa kan ge henne en 

upplevelse av att bli till och att växa inför sig själv. Språk kan då anas ha innebörden av 

ett uttryck för klienten men det kan även tolkas som ett förtydligande, klienten kan lära 

känna sig själv genom till exempel ord, bild eller musik. 

Musikterapeutiska mål som framträder implicit är att klienten kan känna sig mer verklig 

och tydlig, genom musik som ett språk för den hon är, och på så sätt kan öka sin känsla 

av identitet och självkänsla. 
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4.1.8 Att känna sitt eget värde 

I det åttonde narrativet uttrycks en upplevelse av att människor behöver hitta sig själva 

och sin känsla av eget värde. B. reflekterar över sin erfarenhet av detta: 

 

 

Vi behöver få fatt i vilka vi är 

och vårt berättigande att gå omkring här på jorden 

för många tvivlar på det till och från 

har jag något värde 

är jag värd att bli älskad 

och att så småningom hitta sidor hos sig själv 

och att kunna lära sig 

att faktiskt älska dem 

och göra dem tydliga inför sig själv 

också de svåra sidorna 

de plågade sidorna 

eller de smärtande sidorna 

 

Att se dem 

och kunna ta dem för vad de är 

och att på något sätt lägga ansvaret för dem där det hör hemma 

kanske hos sig själv 

men kanske också hos andra 

 

att göra det helt 

och att kunna lägga det lite grann bakom sig 

så att jag förstår att 

jag är en värdefull person 
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och gå vidare i ett nu 

det vill säga se på mig själv med nya ögon 

skaffa den här nya livsstrategin på något sätt 

 

För att det handlar ju om 

att faktiskt förmå att uppskatta sitt eget värde inför sig själv 

att tycka att jag är värd respekt 

jag är värd att ta plats 

 

 

Här framträder en tanke om att människor behöver lära känna sig själva och lära sig 

älska även de sidor som känns smärtande. En strävan som uttrycks är att kunna 

tydliggöra de smärtande sidorna, placera dem i ett sammanhang och sedan lämna något 

av det bakom sig och hitta till nya strategier i livet.  

Att lära känna sig själv, komma till tydliggörande och sammanhang, och sedan kunna 

gå vidare i livet framträder som musikterapeutiska mål. Ett övergripande mål som också 

framkommer är att kunna uppskatta och känna ett värde i den man är. 
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4.2 Sammanfattande tematisering 
Utifrån de musikterapeutiska målsättningar som framträder implicit och explicit i 

tolkningen av studiens narrativ har jag gjort en sammanfattande tematisering där två 

huvudsakliga teman framträder. Det första temat handlar om att kunna vara sig själv och 

här finns målsättningar som självkänsla, glädje, mening och känsla av identitet. En 

stödjande strategi för musikterapin kan anas här. Det andra huvudtemat beskrivs som ett 

sammanhang med tre underliggande teman och här finns målsättningar som 

känslomässig befrielse, reflektion, självinsikt och förändring. En bearbetande strategi 

för musikterapin kan anas i detta huvudtema. 

4.2.1 Ett första huvudtema – varande 

I det första narrativet uttrycks hur musiken kan ge rum för en känsla av varande och 

tillblivelse, musik framträder som en analogi till det vi upplever i oss själva. Här går det 

också att ana en strävan efter att komma i kontakt med och ge uttryck för sig själv 

genom musiken. En läkande potential ses i musik som analogi till livet.  

I det andra narrativet framträder en strävan efter ökad självkänsla, stolthet, glädje och 

mening. Här anas en stödjande strategi genom ett musikaliskt möte i samspelet med 

terapeuten, där möjligheten för klienten att bara få vara sig själv är framträdande.  

Också i det tredje narrativet anas målsättningar knutna till klientens självkänsla, genom 

att en livslust kan komma till uttryck i musicerandet. Livslust, glädje och mening 

framträder som mål.  

I det fjärde narrativet anas som en målsättning för klienten att kunna få vara sig själv, 

och den egna rösten framträder här som uttryck för identiteten.  

Att känna sig verklig och tydlig, och att växa inför sig själv, är målsättningar som 

kommer till uttryck i det sjunde och det åttonde narrativet. Det handlar om att lära känna 

sig själv som den man är, att hitta ett mångfacetterat språk för sig själv, sitt eget 

varande, och därmed kunna få ökad självkänsla och känsla av värde som människa.  

Detta första huvudtema antyder genom sina musikterapeutiska målsättningar förståelsen 

av en stödjande strategi för musikterapi.  

4.2.2 Ett andra huvudtema – uttryck 

Här framträder tre underliggande teman i ett sammanhang. Befriande känslouttryck, 

åtföljt av reflektion och självinsikt, och sedan förändring, framträder som delar i en 

kedja av målsättningar, och det går här att ana en bearbetande strategi för musikterapin. 

Känslouttryck som befrielse 

Det första av de tre delarna i detta uttryckssammanhang är ett befriande känslouttryck. I 

det femte och sjätte narrativet framträder som mål att kunna ge musikaliskt uttryck för 
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smärtsamma känslor och därmed uppnå en känsla av befrielse. Denna befrielseakt 

beskrivs i narrativen metaforiskt med kroppsliga och rumsliga associationer, det finns 

ett inuti och ett utanför sig själv. Det svåra som kommer till uttryck genom musiken 

tycks kunna lämnas där ute i rummet, utanför kroppen. En känsla av befrielse 

framträder som mål.  

Reflektion 

I det femte och sjätte narrativet framträder sedan som målsättning möjligheten till 

reflektion och självinsikt efter ett känslouttryck. Där anas en tydlighet kunna komma till 

klienten, och viktiga känslomässiga sammanhang kan framträda.   

I det sjunde narrativet framträder musik som ett språk. Genom ett mångfacetterat språk 

för människan anas hon kunna hitta sin identitet och växa inför sig själv. Stärkt 

självkänsla framträder som målsättning, och detta ses som möjligt genom att musiken är 

ett språk. Ett språk går här att tolka både som uttryck och som möjlighet till förståelse 

genom tydliggörande. 

Även i det åttonde narrativet framträder en möjlig reflektion som mål, att kunna se 

tydligare på sig själv, även på de svåra sidorna och att kunna placera det svåra i ett 

sammanhang. Att kunna förstå och älska sig själv och att kunna uppnå en känsla av 

helhet framträder vidare som mål. 

Förändring 

Som en tredje del i denna upplevda process, efter ett befriande uttryck, och efter 

reflektion och självinsikt, framträder i det femte och sjätte narrativet möjligheten till 

ökad kreativ förmåga och handlingskraft, till nya strategier i livet.  

I det åttonde narrativet uttrycks som möjlighet och målsättning att kunna möta det svåra 

i livet, att kunna se tydligare på sig själv och kunna komma till nya livsstrategier. 
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5. Diskussion 
Studiens syfte är att undersöka formuleringar av musikterapeutiska mål och vad som 

påverkar dessa, för att erhålla kunskap om målsättningar i musikterapi. I detta kapitel 

diskuterar jag studiens tolkningsresultat och tillvägagångssätt. 

5.1 Diskussion av studiens tolkningsresultat  
Genom en tematisering av de musikterapeutiska målen framträder i tolkningsresultatet 

två huvudsakliga teman, vilka jag har benämnt som varande och uttryck för att visa på 

de kvaliteter som jag uppfattar som sammanfattande för respektive tema. Här associerar 

jag också till dels en stödjande och dels en bearbetande strategi för musikterapin, utifrån 

det som går att ana i de olika narrativen. 

5.1.1 Det första huvudtemat – varande 

I det första huvudtemat i tolkningsanalyserna märks mål som ökad självkänsla, stolthet, 

glädje och mening. De målsättningar som framträder inom detta tema har i min 

upplevelse grundläggande kvaliteter när det gäller att stärka och stödja klienten i 

tillvaron så som den är. Målsättningarna här går att förknippa med en stödjande strategi 

för musikterapin. En överensstämmelse kan uppfattas mellan de målsättningar som 

framträder hos de båda musikterapeuterna inom detta tema, vilket kan vara förståeligt 

med tanke på målsättningarnas grundläggande kvaliteter. Det som slog mig som 

intressant var att dessa grundläggande mål kom att framträda så mycket som de gjorde i 

tolkningsmaterialet.    

Analogi mellan musiken och livet 

I studien anas en analogi i förhållandet mellan livet och musiken. Detta förhållande 

uppfattas som en process av varande, där kraft och läkande finns att hämta. Det 

framträder som något oreducerbart, som är svårt att sätta ord på, och som tycks finnas i 

både livets och musikens rörelser och utvecklingsförlopp, alltså i dess varande. Henk 

Smeijsters har i sin bok Sounding the self (Smeijsters, 2005) utrett vad en analogi 

mellan musiken och livet kan innebära i ett musikterapeutiskt sammanhang. Jag hittade 

i hans bok en användbar referens för att bättre kunna tolka och förstå detta framträdande 

sammanhang. Han menar att det i denna analogi finns en samstämmighet mellan 

musikaliska och psykologiska fenomen. På grund av en samstämmighet påverkas vi 

genom musiken utan behov av mellanliggande tankar och föreställningar. Detta utgör 

enligt Smeijsters en kunskap som är både direkt och outbytbar. Jag uppfattar att den 

kunskap han beskriver stämmer väl överens med de anade målsättningar som 

framkommer i studien. En analogi mellan det som upplevs i musikens och i livets 

varande, en direkt och outbytbar kunskap, blir för mig en nyckel för att förstå hur 
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klientens självkänsla kan stärkas genom musicerandet i musikterapin och musikens 

läkande potential. 

5.1.2 Det andra huvudtemat: Uttryck – tre teman som utgör ett sammanhang 

Som ett andra huvudtema i studien framträder ett sammanhang med tre delar: befriande 

känslouttryck i musicerandet, följt av reflektion och möjligheter till förändringar i livet.  

Katharsis 

Genom metaforer med referenser till kroppsliga och rumsliga erfarenheter beskrivs i 

studien hur klienter kan uppnå en känsla av befrielse med hjälp av ett musikaliskt 

uttryck för känslor i musikterapin. Denna upplevelse av befrielse genom uttryck ger 

associationer till det som ibland benämns som katharsis. Jag har sökt referenser till 

begreppet för att se dessa tankar i ett historiskt perspektiv. 

 Katharsis har som begrepp rötter i Antikens Grekland. En tanke om själens rening 

genom uttryck för smärtfyllda känslor formuleras i Aristoteles poetik. Genom inlevelse 

i antikens dramatiska tragedier beskrivs känslor kunna väckas hos åskådaren och 

upplevas med stark intensitet, följt av en känsla av befrielse och lättnad. Under den tid 

som har gått sedan dess har sedan många olika medicinska och religiösa tolkningar 

förekommit av begreppet katharsis. Joseph Breuer och Sigmund Freud introducerade i 

slutet av 1800-talet en tolkning och användning av katharsis i psykoterapeutiska 

sammanhang. Kärnan i Freuds metod består av att bygga upp affektiv laddning och 

sedan kunna återuppleva det som har orsakat blockeringen av en känsla. I ett uttryck för 

känslan sker en affektiv urladdning hos patienten med en lättnad som följd. Under 

1900-talet utvecklades användningen av katharsis inom psykoterapi ytterligare. 

Reichiansk terapi, bio-energetics, gestaltterapi och primalterapi är kända inriktningar 

där katharsis är ett betydelsefullt inslag (Romm & Friedman, 1994). 

Reflektion och förändring 

I studien framkommer tankar om möjlig reflektion och förändring efter att känslor fått 

ett uttryck i musikterapin. Inom den psykoterapeutiska metod som kallas psykodrama 

finns referenser till denna förståelse och där har katharsis en framträdande betydelse. 

Genom att delta i rollspel ska klienten lättare kunna återuppleva gamla konflikter och 

kunna komma i en affektiv laddning som befrias i ett känslouttryck. En stor vikt fästs 

sedan vid en integrationsfas efter den affektiva befrielsefasen. För att inte förlora de 

insikter som kan komma ur känslourladdningen behöver klienten komma till en kognitiv 

bearbetning och där bygga upp strategier för sina relationer med andra och med sig själv 

(Kellermann, 1992). 

Jag uppfattar att de båda musikterapeuterna med de målsättningar som anas – att 

möjliggöra befriande uttryck, reflektion och förändring – knyter an till de historiska 

perspektiv jag funnit.  
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Metaforer i beskrivningarna 

I studien framträder ett antal metaforer i narrativens beskrivningar av uttryck för känslor 

i musicerandet. Beskrivningen av befriande uttryck i musiken i det femte narrativet sker 

med hjälp av referenser till kroppen och rummet, där det finns ett inuti och ett utanför, 

ett inre rum och ett yttre rum. Något tycks kunna tryckas ut ifrån det inre till det yttre 

rummet och lämnas där. Dessa referenser skapar på ett metaforiskt sätt, med element 

från kroppsliga och rumsliga erfarenheter, en möjlighet att beskriva ett upplevt förlopp. 

Henk Smeijsters beskriver metaforer som en väg att beskriva en sak med hjälp av en 

referens till något annat än saken själv. Genom att hämta mening från något i 

erfarenhetsvärlden och kombinera den meningen med något som ska beskrivas erhålls 

kunskap om det nya som beskrivs. Genom en tolkning kan det då konstateras att det nya 

är ”som” det första. En metafor är på samma sätt som en symbol en form av indirekt 

kunskap om något genom att den alltid kräver någon form av tolkning (Smeijsters, 

2005).   

Metaforer är vanligt i språket, till exempel i metaforen ”högtflygande planer”: planerna 

får egenskaper som liknar att flyga högt, du når långt, du tar en risk och kan störta. I 

studien används metaforen ”befriande uttryck i musiken”: en musikalisk erfarenhet får 

egenskaper från kroppsliga och sinnliga erfarenheter – sitta fast och komma loss, och en 

fylld behållare där innehållet kan tömmas eller tryckas ut. En sådan metafor får så som 

jag tänker mig en större mening än olika vardagliga metaforer, denna metafor berättar 

om något starkt och betydelsefullt och metaforen får större plats så som en levande del 

av den uttrycksmässiga erfarenheten. Uttrycksmetaforen får ytterligare mening då båda 

musikterapeuterna ser en betydelsefull möjlighet i att kunna reflektera över känslor efter 

ett uttryck. Känslor i det inre har genom ett uttryck tagit plats i det yttre rummet och 

blivit lättare att uppfatta på ett tydligt sätt, det har blivit avgränsat och hamnat på en 

större distans till en själv. Det leder också tanken vidare till musik som språk, så som 

det framkommer i det sjunde narrativet: ett eget språk kan ge möjligheter att uttrycka sig 

själv och även att lära känna sig själv. 

Jag förstår detta på så sätt att människans naturliga förmåga att uppfatta en analogi 

mellan musikaliska och känslomässiga erfarenheter skulle kunna ligga till grund för 

kommunikation och samspel i musikterapin, och vara en nyckel för att förstå ett 

stärkande av identiteten och självkänslan genom musikterapi. Musiken som analogi till 

livet verkar vidare kunna bilda en grund för reflektion och verbal kommunikation om 

upplevda sammanhang. Metaforer som framkommer i studien får en betydelsefull 

mening i upplevelsen av befrielse genom musikaliskt uttryck och detta verkar 

möjliggöras av förmågan att uppleva en analogi mellan musikaliska och känslomässiga 

upplevelser. 

De målsättningar som framkommer i studiens andra huvudtema kan associeras till en 

bearbetande strategi för musikterapin och även här kan jag uppfatta en 



 

36 

överensstämmelse mellan de målsättningar som framträder hos de båda 

musikterapeuterna. 

5.2 Diskussion av studiens tillvägagångssätt 
Här vill jag diskutera några aspekter av studiens tillvägagångssätt. Den här studien har 

varit en läroprocess för mig, dels i fråga om ämnet för studien, men också när det gäller 

tillvägagångssättet, jag har fått en egen erfarenhet av tankar som ryms inom 

hermeneutik och narrativ teori. Det fanns en viss medvetenhet om kvalitativ 

forskningsintervju och hermeneutisk tolkning hos mig redan vid intervjutillfällena, 

genom den litteratur jag hade läst. Ändå kom det fram överraskande inslag i den 

praktiska erfarenheten av att tolka intervjumaterialet. I inspelningarna från 

intervjutillfällena kunde jag uppleva att en stor del av den mening som kom till uttryck 

fanns implicit uttryckt i musikterapeuternas berättelser, inbäddad i berättelsernas hela 

sammanhang och i betoningar och valörer i språket. Det var en stark känsla hos mig av 

att vilja fånga upp denna implicita mening som gjorde att jag sökte en slags omväg i 

tolkningen, genom intuitiv men varsam bearbetning i de narrativ som tog form. Denna 

process gjorde det lättare för mig att gå vidare i min tolkning och kunna uppfatta 

helhetsdragen i det som berättats. I grunden fanns min egen helhetsupplevelse av de 

intervjuades livsvärld, uppfattad i mötena med dem. Det var bekräftande att båda 

musikterapeuterna tycktes se den grafiska gestaltningen i narrativen som något som 

förstärkte det innehåll som de tyckte var betydelsefullt. 

Nästa steg i min läroprocess blev att jag fick en erfarenhet av hur den betydelsefulla 

implicita kunskap som jag kunde ana i narrativen också kunde lyftas fram i en explicit 

tolkning, utan att viktig kunskap gick förlorad. Detta skedde genom en tematisering och 

blev ett arbete där materialet finkammades om och om igen, och där min tolkning 

finslipades mer och mer. På så sätt närmade sig den explicita tolkningen mer och mer 

min förståelse av det implicita. Jag kunde mer och mer känna att tolkningen blev rättvis 

i förhållande till det som uttrycktes i narrativen.  

 

Hur har min arbetsprocess inverkat på tolkningsresultatet? 

Min upplevelse är att de val som redogjorts för här var en väg för just mig att erhålla 

mening i intervjumaterialet. Presentationen av narrativ och tolkningsanalyser sida vid 

sida i tolkningsresultatet har som syfte att berika läsningen av tolkningsanalyserna med 

en direkt tillgång till mening som kan finnas implicit i musikterapeuternas berättelser. 

På så sätt avspeglas arbetsprocessen i gestaltningen av tolkningsresultatet. Resultatet 

skulle utifrån andra tillvägagångssätt och en annan tolkningsprocess också kunna ha 

andra framtoningar, men jag upplever att studien i sin nuvarande form har fått en stark 

och meningsfull koppling mellan frågeställningar och tolkningsresultat.  
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5.3  Avslutande frågor 
Syftet med denna studie var att undersöka formuleringar av musikterapeutiska mål och 

vad som påverkar dessa. På vilka sätt har frågeställningarna inför samtalen besvarats?  

Jag uppfattar att formuleringar om musikterapeutiska mål har framträtt och kunnat 

diskuteras i denna studie. Genom tolkningar av musikterapeuternas berättelser i studiens 

narrativ har några kvalitativa aspekter av musikterapeutiska målsättningar kunnat lyftas 

fram till analys och förståelse, för att sedan diskuteras med referenser till litteratur som 

jag funnit. För mig har den kunskap om enskilda sammanhang som jag fått genom en 

narrativ utgångspunkt varit betydelsefull. Jag har fått ta del av specifika erfarenheter 

vilka har gett mig en tydligare förståelse och berikat tidigare mer generella kunskaper 

om musikterapeutiska mål. 

Vilket kunskapsbidrag innebär denna studie?  

Som jag ser det utifrån mina erfarenheter finns ett behov av kvalitativa studier där 

musikterapeuters individuella arbetssätt och sammanhang kommer till uttryck. Denna 

studie kan ses som ett bidrag till det. 
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