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Abstrakt  

Spegling, härbärgering och grundning - En studie av tre begrepp i det 

terapeutiska rummet, av Elin Nygren, är en uppsats inom ramen för 

Magisterprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikterapi vid Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm. 

Syftet med uppsatsen har varit att i litteraturstudier samt i intervjuer undersöka 

begreppen spegling, härbärgering och grundning. Intervjuerna har haft i fokus att 

utforska hur fyra terapeuter kliniskt använder begreppen och hur musik kan 

utveckla dessa. Uppsatsen grundar sig i de utvecklingspsykologiska teorierna och 

i Wigrams teorier om musikterapeutiska improvisationstekniker.  

Resultatdelen i uppsatsen är en sammanställning av intervjuerna efter att de 

bearbetats enligt modellen Tematisk analys. I denna del redovisas hur 

terapeuterna beskriver det metodiska användandet av begreppen anpassat efter de 

olika målgrupper som de arbetar med. Vid sammanställning av intervjuerna blev 

det tydligt att de fyra terapeuterna har en överensstämmande syn kring de tre 

begreppens funktion för terapeuten och en överensstämmelse i sina definitioner 

av dem. Det framkom också att musik i många delar är analogt med Sterns 

vitalitetsaffekter och kompatibelt med hur vi människor kommunicerar.  

Nyckelord: spegling, härbärgering, grundning, vitalitetsaffekter, musikterapi 

Abstract 

Reflecting, containing and grounding – A study of three concepts used in therapy, 

by Elin Nygren is a study carried out within the context of Master Program in 

Music Education, with orientation Music Therapy at The Royal College of Music 

in Stockholm. 

The purpose with this paper has been to look into the concepts reflecting, 

containing and grounding in literature and in interviews. The main focus of these 

interviews has been to explore how four therapists in therapy uses the concepts 

and how music can develop these. The paper is based on the developmental 

psychology theories and Wigram’s theories of improvisation techniques in music 

therapy. 

The result of this paper is a compilation of the interviews, after being processed 

according to the model of Thematic Analysis. In the result it is reported how the 

therapists describes the methodological use of the concepts adapted to the 

different audiences they work with. In the compilation it was clear that the four 

therapists have equivalent perspectives about the three concepts function for the 

therapist and an equivalent definition of them. It also appeared that music is 

analogue to Sterns dynamic forms of vitality and compatible with how humans 

communicate. 
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Inledning och bakgrund 

I min vardag som lärare på högstadiet har jag fått förmånen att arbeta 

tillsammans med en kurator i olika elevärenden. Av henne har jag fått både 

hjälp och handledning. Jag har också fått vara med i samtal med elever och 

föräldrar. Hon har flera gånger använt sig av begreppen spegling, 

härbärgering och grundning. Jag tycker att jag har kunnat se att det ofta har 

varit väldigt utvecklande i mötet och samspelet med ”den/de andra” att 

använda dessa tre begrepp. 

Läsåret 2011–2012 blev mycket smärtsamt och tragiskt på den 

högstadieskola som jag arbetade på då. Vi hade tre fall av självmord bland 

eleverna, inom loppet av sex månader. I arbetet kring detta, bland oss 

kollegor och med våra elever, blev de tre ovan nämnda begreppen än mer 

aktualiserade i min tankevärld. Jag tyckte att jag kunde se att en del av mina 

lärarkollegor använde sig av spegling, härbärgering och grundning, kanske 

ofta helt omedvetet, intuitivt, och för att hjälpa den som de samspelade med. 

Jag tyckte också att det hjälpte mig att ha teorierna kring dessa begrepp 

medvetandegjorda för att själv stå ut och orka med vardagen på skolan. En 

vardag som blev väldigt krisartad och anspänd. 

År 2007 hade jag påbörjat min musikterapiutbildning på KMH i Stockholm. 

När jag som lärare mötte de smärtsamma händelserna som jag beskrev ovan, 

hade jag redan kommit i kontakt med litteratur som beskrev spegling och 

härbärgering i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Under en av kurserna 

fick jag också göra en djupdykning i Tony Wigrams bok ”Improvisation” 

(2004) och kom då i kontakt med de två ovan nämnda och dessutom 

grundning i ett musikterapeutiskt perspektiv. De begrepp som jag har 

översatt och använder i denna studie från Wigrams bok är: Mirroring, 

imitating, copying, matching, empathic improvisation, reflecting – Spegling, 

Containing – Härbärgering och Grounding – Grundning.  

Jag gick senare i musikterapi själv och upplevde då att musikanvändandet 

verkligen gav en ytterligare dimension, en koppling till min inre värld som 

jag inte riktigt nådde med enbart samtalsterapi. Det och detta faktum att 

spegling, härbärgering och grundning är något som finns med oss i 

samspelet med varandra från allra första början och sedan i alla 

intersubjektiva sammanhang fick mig att fortsätta mina funderingar kring 

hur man i terapi med musik kan använda sig av dem på olika sätt. 

Detta är bakgrunden till och det som har gjort mig väldigt nyfiken på dessa 

tre begrepp. Som blivande musikterapeut vill jag lära mig mer om dem och 

få veta mer om hur musiken kan vidga användandet av dessa begrepp. Hur 

tänker verksamma samtalsterapeuter och musikterapeuter kring dem och 

användandet av spegling, härbärgering och grundning i terapisammanhang?  
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Konst och estetiska uttryck har i långa perioder fört en undanskymd tillvaro 

i vårt samhälle. Ofta har musik, dans och de andra estetiska formerna ansetts 

vara grädden på moset, något människor unnar sig när de tillgodosett de mer 

basala behoven. Detta kan man se exempel på på olika sätt i samhället, de 

praktiskt estetiska ämnenas mer och mer undanskymda tillvaro i 

undervisning i grundskola och gymnasium. Färre platser och indragna 

medel till landets konstnärliga högskolor. Visserligen har gemene man 

tillgång till att konsumera mer konst och musik via olika internetbaserade 

tjänster, men att själv få vara en del av och utöva t.ex. musik blir mer och 

mer marginaliserat och unnat några få.  

Detta går stick i stäv mot senare forskning som visar att det estetiska 

uttrycket och då musik som denna uppsats inriktar sig på, är ett basalt behov 

och en viktig komponent av det tidiga intersubjektiva samspelet som 

utvecklar förmågan till kommunikation och socialt samspel. Begreppen 

spegling, härbärgering och grundning är också de delar av vårt allra 

tidigaste möte med varandra. Stern och Trevarthen m.fl. har med sin 

banbrytande spädbarnsforskning visat på hur tidigt ett samspel mellan 

spädbarnet och dess vårdnadshavare finns i form av kommunikation 

(communicative musicality) som grund för intersubjektivitet och utveckling. 

Communicative musicality definieras som den inneboende, medfödda 

förmågan att musikaliskt kommunicera och samspela utan ord, med röst och 

gester (Mårtensson Blom & Wrangsjö, 2013 s. 56). Den kan sägas vara ett 

parallellt begrepp med Sterns dynamic forms of vitality, vitalitetsaffekter 

(puls, fraseringskvalitet och narrativ episod) (ibid s. 56). Daniel Stern 

skriver i sin bok Forms of Vitality, Exploring Dynamic Experience in 

Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development (2010) att:  

The role of vitality forms in intersubjectivity leads to 

renewed interest in some of the basic notions of non-

verbal therapies. ”Improvisation music therapy” provides 

an example (Stern, 2010, s. 139).  

Jag vill med denna uppsats undersöka hur de tre begreppen spegling, 

härbärgering och grundning, som också de är delar av den primära 

intersubjektiviteten, kan användas i det terapeutiska sammanhanget. En för 

uppsatsen viktig frågeställning är också hur användandet av musik kan 

vidga och utveckla dessa tre begrepp. 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att genom litteraturstudier och intervjuer undersöka 

begreppen spegling, härbärgering och grundning. 

Frågeställningar 

De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är: 
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1. Vad skrivs det i utvecklingspsykologisk och musikterapeutisk litteratur 

om dessa tre begrepp? 

2. Hur används dessa begrepp i det terapeutiska sammanhanget av 

verksamma samtals- och musikterapeuter? 

3. Hur kan musiken vidga och utveckla dessa begrepp? 

Vad är musikterapi? 

Musik i sin bredaste betydelse och användning för människan, kan vara så 

mycket och så många olika saker: Vi tar del av den på olika sätt i vår vardag 

i form av konserter, filmmusik, reklamjinglar, deltagande i kör, spel i 

kommunala musikskolan, på träningspasset, till dans m.m.  

Musikterapi är ett sätt att använda vår medfödda kommunikativa musikalitet 

för att erbjuda möjligheter till erfarenheter av att vara med sig själv och 

andra på ett sätt som kan främja utveckling där den av olika orsaker, t.ex. 

medfödd funktionsnedsättning eller insjuknandet i någon fysisk eller 

psykisk sjukdom, hindrats. 

För att läsaren ska veta vad denna uppsats menar med användande av 

musikterapi behövs en vedertagen och tydlig definition av begreppet. 

Följande definition av musikterapi är hämtad från Förbundet för musikterapi 

i Sverige, FMS:s hemsida http://www.musikterapi.se/empty_14.html: 

Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och 

social samverkan. Musik ger även intellektuell och 

emotionell påverkan, påverkan på minnesfunktioner, 

initiativförmåga och motivation. Forskning har visat att 

musik också kan påverka fysiologiska variabler som 

exempelvis blodtryck, puls, andningsfrekvens, 

kroppstemperatur och immunförsvar. 

Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk 

verksamhet. Musikterapi är en etablerad, professionell 

behandlingsform med ett brett internationellt nätverk 

beträffande utbildning, forskning och terapeutisk 

verksamhet. Musikterapeutens arbetsfält spänner över hela 

livscykeln. 

Världsorganisation för musikterapi (WFMT) har sedan 1996 fastslagit 

följande definition av musikterapi: 

Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut 

använder sig av musik och/eller musikaliska element 

(ljud, rytm, melodi, harmoni) i en process avsedd att 

möjliggöra och främja kommunikation, relaterande, 
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inlärning, mobilisering, uttryck och andra relevanta 

terapeutiska mål med syfte att tillgodose fysiska, 

emotionella, mentala, sociala och kognitiva behov. 

Musikterapi har som mål att ge individen möjlighet att 

utveckla resurser och/eller återerövra funktioner så att han 

eller hon kan uppnå bättre intra- och interpersonell 

integrering och förbättrad livskvalitet. 

Musikterapi kan ges som förebyggande insatser, 

rehabilitering eller behandling och bedrivs individuellt 

eller i grupp (Förbundet för Musikterapis hemsida: 

http://www.musikterapi.se/empty_14.html).  

Musikterapins användningsområden och metoder 

Musikterapi kan alltså användas på en mängd olika sätt och inom olika 

områden. I sin avhandling skriver Sandell (2013) om de områden som man 

brukar se som musikterapins stora huvudområden och där det behövs 

musikterapeutisk kompetens: 

- Medicinsk musikterapi 

- Psykoterapeutisk musikterapi 

- Pedagogisk musikterapi 

- Rekreativ musikterapi 

- Samhällsinriktad musikterapi  

Det finns en mängd olika musikterapeutiska riktningar och metoder. 

Internationellt finns det sex kända modeller av musikterapi: Kreativ 

Musikterapi (CMT), Analytiskt Orienterad Musikterapi (AOM), Guided 

Imagery and Music (GIM), Benenzon Music Therapy, Kognitiv 

Behavioristisk Musikterapi (CBTM) och Community Music Therapy. I 

Sverige är också Funktionsinriktad musikterapi (FMT) en känd 

musikterapeutisk inriktning (ibid). 

Nedan följer en kort beskrivning av vad de olika terapeutiska riktningarna 

innebär. 

Kreativ musikterapi (CMT) 

Paul Nordoff, amerikansk kompositör och pianist och Clive Robbins, en 

engelsk speciallärare, är grundare av Kreativ musikterapi som utvecklades 

från början av 1950-talet till mitten av 1970-talet. Den bygger på 

övertygelsen att alla, oavsett fysiska eller psykiska hinder, kan vara 

mottagliga för musik och kan utvecklas genom den. Den är en aktiv 

improvisatorisk musikterapimetod (Sandell, 2013). 
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Fri improvisationsterapi 

Grundaren till Fri improvisationsterapi är Juliette Alvin, engelsk cellist. I 

denna metod används fri improvisation, uttryck fria från musikaliska 

konventioner. Syftet är att improvisationen ska erbjuda en potentiell sfär för 

patientens egna fria uttryck. Dessa betraktas sedan som uttryck för dennes 

under- och omedvetna. Alvins teori byggde på antagandet att: musik är 

skapad av människan och därför kan människan se sig själv i den musik hon 

skapar (Sandell, 2013; Paulander, 2011). 

Analytisk orienterad musikterapi (AOM) 

Mary Priestly, grundare av Analytisk orienterad musikterapi, var elev till 

Juliette Alvin på den musikterapeututbildning Alvin startade på 

konservatoriet Guildhall School of Music and Drama i London. Priestly var 

violinist och utvecklade sin metod i början av 1970-talet. Den har en 

psykodynamisk inriktning och tar in medvetenhet kring 

överföringsförhållanden och effekterna av musikterapeutens närvaro i den 

kliniska situationen (Sandell, 2013). 

Guided Imagery and Music (GIM) 

Guided Imagery and Music eller The Bonny Method of Guided Imagery and 

Music, är en receptiv musikterapimetod utvecklad av Helen Bonny på 1970-

talet. Den definieras av Helen Bonny själv som en process där inre bilder 

framkallas under musiklyssning. Musikresan består av olika stycken, 

kompositioner, noga utvalda så att de kan stötta många olika psykologiska 

behov med olika aspekter på livshistorien (Sandell, 2013). 

Benenzon Music Therapy 

Benenzon Music Therapy har sina rötter i Sydamerika där grundaren, den 

argentinske psykiatern och musikern Benenzon startade det första 

utbildningsprogrammet för musikterapeuter 1966. I denna metod använder 

Benenzon teoretiska koncept från psykoanalys och psykodrama, 

förmedlande objekt och integrerande objekt. Benenzon trycker på 

musikterapins kommunikativa förmåga, fast med ljud istället för ord och att 

den finns och arbetar i en icke-verbal kontext (Sandell, 2013). 

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) 

Funktionsinriktad musikterapi är en vanligt förekommande 

musikterapeutisk metod i Sverige. Den utvecklades på 1980-talet av Lasse 

Hjelm i Uppsala. FMT är en icke-verbal, individuell metod som baseras på 

en princip om kopplingar mellan neuromuskulära grundfunktioner, rörelse 

och musik (Johnels, 2012). En av de grundläggande idéerna är att musik kan 

stimulera kroppens, motorik, kognition och naturliga utveckling (Paulander, 

2011).  
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Kognitiv beteendeterapeutisk musikterapi (CBMT) 

Kognitiv beteendeterapeutisk musikterapi är en metod som har en renodlad 

naturvetenskaplig inriktning. Den utvecklades i USA efter andra 

världskriget. I denna metod använder man musik som positiv förstärkning 

(Sandell, 2013). Bunt och Stige skriver om denna form av terapi att musiken 

är en positiv förstärkning för många människor bl.a. för att man kan vara i 

ett musicerande under en längre tid utan att bli trött eller överstimulerad. 

Musiken erbjuder också människor att involvera sig i ett upptäckande av 

instrument och ljud i en oändlig kombination, vilket också det bidrar till 

musikens positiva förstärkning (Bunt & Stige, 1994)  

Community Music Therapy 

Community Music Therapy är ett begrepp mer än en metod. Den har ingen 

gemensam definition utan begreppet kan ses ha släktskap med olika teorier 

så som systemteori, antropologi, sociologi, samhällsinriktad psykologi och 

nyare inriktningar i musikvetenskap. 

Den är under utveckling och koppling till musik, samhälle och hälsa är i 

fokus (Sandell, 2013). 

I denna studie har i den teoretiska delen, där begreppen definierats utifrån 

litteratur, Tony Wigrams inriktning av improvisation i musikterapi legat till 

grund för definitionen av begreppen spegling, härbärgering och grundning i 

ett musikterapeutiskt perspektiv (Wigram, 2004). 

Musiksyn 

När man börjar prata om vad musik är, är det lätt hänt att utgå från att man 

tänker lika i denna fråga, och att det bara finns ett svar på frågan, men detta 

är inte fallet. Ofta finns det hos de som på olika sätt kommer i kontakt med 

musik, en underförstådd musiksyn som kan vara medveten eller omedveten, 

uttalad eller outtalad. Hos de som arbetar med musik präglar bl.a. den 

musiksyn man har hur man pratar om och använder sig av musik 

tillsammans med andra människor. Eftersom det är centralt att använda 

musik på olika sätt i musikterapi, så görs här en kort genomgång av de olika 

ingångar som finns kring hur man tänker kring vad musik är. 

Sandell skriver i sin avhandling om detta och ger en beskrivning av tre 

synvinklar kring detta.  

- Den absoluta musiksynen, där musiken inte har någon 

annan mening än sig själv. Dess väsen är specifikt estetiskt 

och följer sina egna unika lagar. Musiken refererar inte till 

något i den yttre världen som exempelvis objekt eller 

känslor. 
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- Den referentiella musiksynen hävdar i motsats till 

ovanstående synsätt, att musiken representerar och är bärare 

av fenomen utanför musiken som känslor, idéer, 

upplevelser m.m. Musiken är knuten till och bekräftar dessa 

livsfenomen. 

- Den konstruktivistiska musiksynen som hävdar att 

musikens mening inte är nedlagd i musiken själv, utan 

meningen uppstår i mötet mellan musiken och åhöraren. 

Musiken är ett estetiskt fenomen, men de estetiska 

komponenterna är besläktade med olika grundläggande 

mänskliga erfarenheter, vilka alltid är präglade av social 

och kulturell kontext. (Sandell, 2013, s. 27) 

Om man ska arbeta med musik i musikterapi, där man interagerar med en 

eller flera människor, behöver man fundera kring vad man tänker att 

musiken har för roll i vårt mellanmänskliga varande. Kring just detta skriver 

Mårtenson Blom och Wrangsjö (2013). De funderar kring detta med att 

musik egentligen rent fysikaliskt är vibrationer i luftrummet, som olika 

instrument och röst orsakar, och som sedan uppfattas av den mänskliga 

perceptionen och därefter tolkas de som musik. På ett sätt finns och upplevs 

musiken inne i oss människor, så hur kan den skapa möten mellan oss och 

hur kan den anses vara en gestalt och samspelspartner i det intersubjektiva 

fältet? Jo, fortsätter författarna, för musik produceras av människor i ett 

uttryckande, kommunicerande syfte med en intention. Intentionen är att 

förmedla, kommunicera och att vara tillsammans.  

Musik är en mänsklig konstruktion som blir till genom, mellan och inom oss 

(Mårtenson Blom & Wrangsjö 2013, s. 221). 

Paulander (2011), skriver i sin avhandling om hur en musikterapeuts 

musiksyn i förlängningen påverkar vårt utövande av musikterapi. Hon 

formulerar det som en fråga huruvida det är musik i terapi eller musik som 

terapi. Hon samlar terapiformer där själva musiken står i fokus, under 

rubriken musik som terapi. I terapiformer där musiken står i huvudfokus är 

den teoretiska grunden framförallt baserad på musikteorier. Det finns en syn 

på människan som att hon har en nedärvd inneboende förmåga att uppleva 

och uttrycka sig i musik. Musiken är alltså inget verktyg för att uppnå något 

annat, utan den är ändamålet i sig. 

Musik i terapi är istället terapiformer som baseras på främst 

utommusikaliska teorier som utvecklingspsykologi och psykobiologi. I 

dessa betraktas ofta psykologiska och musikaliska processer som analoga. 

Den musik som finns i terapin, t ex en improvisation, ses både som en 

produkt och en process. Produkten kan fortfarande ha estetiska värden, 

skapa associationer och ha symbolisk mening, men det är matchningen 
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mellan psykets intra – och interpersonella former och musikens perceptuella 

former som bör stå i centrum (ibid). 

Utifrån alla dessa teorier och perspektiv på musik och musicerande behöver 

den enskilda musikterapeuten sedan bilda sig en grundsyn för sitt utövande 

av terapi. Detta avsnitt avslutas med ett citat av Sandell (2013) som 

kortfattat beskriver musikbegreppet på fyra olika nivåer med utgångspunkt i 

musikterapi där interaktionen står i centrum. Dessa fyra nivåer är: 

1. Musik är ljud 

2. Musik är en form för språk, med specifik syntax 

3. Musik är ett språk, med olika betydelser för olika 

människor 

4. Musik är ett socialt kommunikations- och 

interaktionsmedel (Sandell, 2013, s. 27) 

Vad är psykoterapi? 

Om man går en grundläggande psykoterapiutbildning kan man utbilda sig 

med olika inriktningar, t.ex. psykoterapiutbildning på psykodynamisk 

grund, psykoterapiutbildning på kognitiv beteendeinriktad grund eller som 

ett ytterligare exempel psykoterapiutbildning i familjeterapi på 

systemteoretisk/interaktionistisk grund (soch.lu.se). Den samtalsterapeut jag 

intervjuat har en s.k. steg ett - utbildning, psykoterapiutbildning på 

psykodynamisk/psykoanalytisk grund. 

På Socialstyrelsens hemsida kan man läsa att psykodynamisk psykoterapi är 

ett samlingsnamn för terapiformer med grund i psykoanalytisk teori och ett 

humanistiskt synsätt. Psykodynamisk psykoterapi är ett paraplybegrepp för 

flera olika psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer till 

andra för att minska psykologiska problem. Vidare beskrivs att grundtanken 

i psykoterapi är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen 

formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att relationer 

och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet. Omedvetna 

försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska 

symtom och begränsningar. Ordet ”dynamisk” betonar att individers inre liv 

på så vis kan vara mer eller mindre i balans (socialstyrelsen.se). 

I boken Dynamisk psykoterapi – teori och praktik (Viberg & Viberg, 2013) 

inleder författarna kapitel ett med en punktlista där de radar upp vad de 

uppfattar är Psykoterapins målsättning som det ser ut idag. De skriver att 

målsättningen är: 

- Att lindra. 
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- Att hjälpa patienten att lämna fastlåsta och stereotypa 

föreställningar om sig själv och andra. 

- Att få tillgång till och tolerera kontakten med alla de olika 

känslor som patienten har. 

- Att möjliggöra utveckling av sig själv och sina relationer så 

att vänskap, kärlek och arbete är möjligt. Freud uttryckte att 

det inte finns någon klar gräns mellan hälsa och sjukdom 

men behandlingsmålet är ”patientens praktiska 

tillfrisknande, upprättandet av hans prestationsduglighet 

och förmåga att njuta” eller att ”återvinna en viss förmåga 

att arbeta och njuta”. (Freud, 2002, s. 14; s. 148) 

- Att kunna möta, ta emot och lära sig något av erfarenheter 

och mänskliga möten; således att inte vara helt dominerad 

av en inre värld som inte kan länkas till den yttre eller 

tvärtom. 

- Att balansera det faktum att både vara unik och en helt 

vanlig människa i gemenskap med andra också både unika 

och helt vanliga människor (Viberg & Viberg, 2013, s. 13). 

Det finns olika skolor kring hur man arbetar i en psykoterapi. På 

Socialstyrelsens hemsida kan man läsa hur en psykoterapeut förväntas 

bemöta en klient. De skriver att samarbete, kontakt och acceptans är 

grundförutsättningar i mötet mellan terapeut och klient. Acceptansen 

innebär att terapeuten inte värderar och bedömer det som berättas av 

klienten, utan terapeuten har som huvudsaklig målsättning att förstå mening 

och sammanhang i det som klienten förmedlar. Man kan vidare läsa att 

terapeuten inte ger råd eller direktiv för hur klienten bör tänka eller agera. 

Arbetet styrs mer av ett gemensamt undersökande av hur och varför klienten 

har hamnat ur kurs. Inom vissa skolor är terapeutens tolkning av klientens 

överföringar – känslor och förhållningssätt från tidigare relationer – en 

viktig komponent. Andra skolor lägger större vikt vid den stödjande och 

bekräftande terapeutiska relationen för att ge klienten en möjlighet till tillit, 

insikt om hur man själv fungerar vad gäller rädslor och försvar, och om 

möjliga lösningar (socialstyrelsen.se). 

För att få kalla sig psykoterapeut behöver man ha en viss sorts utbildning 

och även legitimation. Legitimationsgrundande utbildning ges vid 

universitet och av enskilda utbildare med rätt att utfärda högskoleexamen. 

Utbildningsgången innefattar ett människovårdande grundyrke, 

grundläggande psykoterapiutbildning, minst två års erfarenhet av 

psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning samt 

påbyggnadsutbildning som ger psykoterapeutexamen (socialstyrelsen.se). 
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Begreppen i utvecklingspsykologisk litteratur 

Spegling – intoning, matchning och mentalisering 

Spegling är ett så använt begrepp, både till vardags och i psykologiska 

sammanhang, att trots att det är det av de tre begreppen som det är lättast att 

hitta skrivet kring, också är det av de tre begreppen, som kräver en tydlig 

definition för att användandet av det i den här uppsatsen ska bli tydligt. För 

att förstå speglingens roll i intersubjektivitet och utveckling, behöver man 

förstå de delar som speglingen innehåller; intoning, matchning och 

mentalisering. 

Stern (2000) beskriver hur spegelneuronen hjälper oss att tolka och dela 

andras inre tillstånd. Det han också beskriver i boken är skillnaden på att 

spegla den yttre handlingen, d.v.s. imitera det någon gör, och att tona in den 

känslokvalitet som ligger bakom handlingen, d.v.s. affektintoning. 

Härmning och spegling såsom i imitation kan man iaktta väldigt tidigt, 

redan de två första månaderna hos spädbarnet. Från åtta månaders ålder har 

forskningen iakttagit det faktum att barnet kan dela inre tillstånd och barnet 

vet också att det delar en annans inre känsla och att det är två subjekt 

kopplade till den delade känslan (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013). 

Stern (2000) fortsätter med att konstatera att detta med att dela affektivt 

tillstånd, d.v.s. intoning, är det som många kliniker talar om som ”empatisk 

lyhördhet” även om empati förutom intoning, kräver en kognitiv process, 

egen anmärkning, och att tona in är det som menas med att föräldrarna 

”speglar” sitt barn. Frågan är, menar Stern, hur detta faktiskt går till? Hur 

kan vi komma in i andra människors subjektiva upplevelser och sedan utan 

ord låta dem veta att vi varit där? Imitation av ett ansiktsuttryck eller en 

handling, talar om att jag sett det du gjort, men hur kan du förstå att jag 

upplevt det du kände när du handlade. Det är här matchningen kommer in.  

Intoning och matchning är två begrepp som överlappar varandra 

definitionsmässigt, men matchning handlar mer om beteendet och 

handlandet som är svaret på att det ena subjektet delat och fångat det andra 

subjektets känslotillstånd, medan intoningen handlar mer om att ta del av 

den andres kännande och inre tillstånd (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013, 

s. 63). 

Ett citat av Stern belyser detta:  

Om det ska kunna finnas ett intersubjektivt utbyte av 

affekter eller känslor räcker det således inte med enbart 

imitation utan flera andra processer måste till. Först måste 

föräldern vara i stånd att utifrån barnets beteende tolka 

dess känslotillstånd. För det andra måste föräldern kunna 

visa upp ett beteende som inte enbart utgör en ren 

imitation utan som på något sätt svarar mot barnets 
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konkreta beteende. Barnet måste för det tredje kunna tolka 

eller ”läsa” de korresponderande föräldrareaktionerna som 

att de har något med barnets ursprungliga 

känsloupplevelse att göra och inte är en ren imitation. Det 

är bara då dessa tre betingelser är för handen som 

känslotillståndet hos en annan person kan förstås av en 

annan och att de båda (utan att de använder språket) kan 

uppleva att det skett ett utbyte eller transaktion (Stern, 

2000, s. 200). 

Jag ser det som att när föräldern tolkar barnets känslotillstånd utifrån dess 

beteende är det ett exempel på intoning. Då föräldern översätter barnets 

känslotillstånd till ett beteende som inte är en imitation, och svarar barnet 

med detta, då är det ett exempel på matchning. Havnesköld och Mothander 

(2006) skriver om hur den vuxne spontant svarar på spädbarnets beteende 

med affektiv intoning, detta för att bekräfta existens och relation. Intoning är 

alltså oftast en omedveten handling och något vi är förprogrammerade att 

göra i samspel. Tack vare den intermodala/korsmodala funktionen, d.v.s. att 

vi som människor har förmåga att översätta en upplevelse i en 

sinnesmodalitet till en annan sinnesmodalitet, kan vi svara den vi interagerar 

med, med matchning. En matchning är att känslokvaliteten (intensitet, tid, 

rytmisering och form på känslan) är densamma, men att uttrycket är ett 

annat. Ett bra exempel är barnet som hittar en skallra och entusiastiskt 

skakar den för att pröva hur den fungerar, gillar ljudet och skakar mera. Den 

vuxne svarar: ”Ja!!  tchii tchii” i samma intensitet och rytm, tid och form 

som barnet nyss agerade. Barnet blir speglat både i sin upplevelse av det nya 

och den känsla som det skapade. 

För den vuxne och barnet som samspelar blir matchningen en del av den 

ordlösa kommunikationen som handlar om det vi delar av likt och olikt. Den 

bidrar till upplevelsen av att vi båda vet att vi är två subjekt som båda kan 

dela samma intention och känsloform. Matchningen kan också visa att vi 

inte delar samma intention och känslokvalitet, men vi är överens i det att vi 

drar åt olika håll. Är vi överens i detta kan det ändå skapa en känsla av 

gemenskap och bekräftelse (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013). 

Matchningen är av analogiskt, metaforiskt slag (matchningen är inte en 

imitation, uttrycket ingen kopia, men översatt och liksom) och en del av det 

presymboliska upplevandet. 

Denna översättning av en sinnesstämning skulle inte vara möjligt utan 

människans möjlighet för att översätta upplevelser korsmodalt, d.v.s. att vi 

kan uppleva, förnimma och förstå upplevelser med andra sinnen än de som 

primärt är involverade i själva upplevandet. Att förstå detta blir mycket 

enklare om man tänker att upplevelser inte skapar en separat isolerad känsla, 

affekt, utan att upplevandet är ”tonsatt” av en känslokvalitet, en gestalt som 

har en rörelse, intensitet, varaktighet och form, det som Stern gett namnet 
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vitalitetsaffekterna (Mårtenson Blom & Wrangsjö 2013). Detta har Stern 

utvecklat och studerat och han skriver och förklarar detta med dynamiken i 

upplevandet genom att lista beskrivande ord som t ex: exploderande, 

svällande, utdragna, kraftfull, accelererande, bleknande med många fler 

(Stern, 2010, s. 7, min översättning).  

Han skriver vidare: 

Now zoom in to describe the ”dynamics” of the very small 

events, lasting seconds, that make up the interpersonal, 

psychological moments of our lives: the force, speed, and 

flow of a gesture; the timing and stress of a spoken phrase 

or even a word; the way one breaks into a smile or the 

time course of decomposing the smile; the manner of 

shifting position in a chair; the time course of lifting 

eyebrows when interested and the duration of their lift; the 

shift and flight of a gaze; and the rush or tumble of 

thoughts. These are examples of the dynamic forms and 

the dynamic experiences of everyday life. The scale is 

small, but that is where we live, and it makes up the 

matrix of experiencing other people and feeling their 

vitality (Stern, 2010, s. 6). 

Alltså dynamiken i upplevelsen möjliggör det delande som intoning och 

matchning är i det intersubjektiva samspelet. 

Mentalisering är också den en del av begreppet spegling. Mårtenson Blom 

och Wrangsjö definierar begreppet (2013) som: ”Förmågan att identifiera, 

läsa av och förstå eget och/eller andras inre tillstånd med avseende på 

tankar, intentioner och känslor.” (2013 s. 16). De skriver vidare att 

mentaliseringen är att tänka och resonera kring det man uppfattat av andras 

eller egna intentioner, handlande och känslor. Ibland sker detta omedvetet, 

men kan medvetandegöras i efterhand i form av verbalisering. Med hjälp av 

mentalisering reglerar människan eget och andras affekttillstånd t.ex. genom 

att anpassa sina handlingar, reflektera och värdera kring känslor och hur 

adekvata de är i förhållande till det reella skeendet. 

För att kunna mentalisera måste man kunna röra sig obehindrat mellan den 

yttre och inre världen, förstå att de inte är desamma, men att de påverkar 

varandra (och det är väl därför som affektreglering fungerar). Detta sker 

omkring fyraårsåldern och är en absolut viktig komponent för den fortsatta 

utvecklingen och förmågan att bli speglad och spegla samt ta del av ett 

intersubjektivt sammanhang. Att förmågan att mentalisera först blir möjlig 

kring fyraårsåldern handlar om att den kräver en utveckling av prefrontala 

cortex som sker vid den åldern (Havnesköld & Mothander, 2006). 

Mentaliseringen kräver mer av ett symboltänkande, än intoning och 

matchning – en förmåga att tänka att något är ”såsom”. Den kräver också en 
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förmåga att överväga det troliga mellan olika tänkbara skeenden, även om 

detta sker implicit med hjälp av tidigare erfarenheter (Mårtenson Blom & 

Wrangsjö, 2013).  

Spegelneuronen – den neurobiologiska grunden för spegling 

Spegling är en viktig och mer komplex process än 

härmning. Den lägger till element som, när de via 

spegelneuronen införlivas i barnets potentiella repertoar, 

expanderar barnets upplevelse – och uttrycksmöjligheter. 

Speglingen kan sägas vara den visuella komponenten i 

intoningen (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013, s. 78). 

Det forskningen visar kring spegelneuronen är att det finns en 

neurobiologisk grund för att i den egna kroppen uppleva en liknande känsla 

som den biologiska varelse man iakttar och som utför någon slags handling, 

erfar. Spegelneuronerna är inte placerade i något eget centra i hjärnan, utan 

finns på flera ställen. Detta tyder på att det inte är ett särskilt system utan 

mer en generell mekanism som kopplar ihop områden i hjärnan som 

reagerar på observation med områden som organiserar rörelse (Mårtenson 

Blom & Wrangsjö, 2013).  

Susan Hart är en psykolog som ägnat en bok åt att koppla ihop den senaste 

hjärnforskningen med de senaste teorierna i utvecklingspsykologi. Hon 

skriver bl.a. om spegelneuronen. Hart (2008) skriver att spegelneuronen gör 

människan i stånd att förutse kommande handlingar hos människor i sin 

omgivning. Den är också den neurala förutsättningen för att förbinda 

iakttagelser, observationer och handlingar med varandra. Efter att ha 

iakttagit en annan människa utföra en handling, finns handlingen 

representerad i hjärnstrukturer hos den iakttagande. Det betyder att när man 

möter människor som man redan träffat, återskapar de neurala strukturerna, 

en bild av den personens handlingar och beteende och ett kännande 

(jämförbart med Sterns vitalitetsaffekter, min anm.) kopplat till dessa. 

Hart (2008) går också i sin beskrivning in på hur nervsystemet ser till att vi 

inte ständigt blir uppslukade av andras aktiviteter. Det finns nu belägg för 

att när de prefrontala områdena mognar, uppstår det hämningsmekanismer 

som i ökande grad kan kontrollera imitationstendensen hos oss. 

Spegelneuronsystemet är en förutsättning för att förnimma andras 

handlingar men inte nödvändigtvis göra detsamma som de gör.  

Om aktiveringen i spegelneuronen samtidigt aktiverar de motoriska 

nervcellerna, kommer handlingen bli utförd, vi imiterar den vi iakttar, med 

en likadan handling eller ett liknande beteende. T.ex. kan andras 

sinnesstämningar överföras till oss genom att vi gör en omedveten imitation 

av deras tonfall, ansiktsuttryck och andra ickeverbala markörer, d.v.s. 

motoriska nervceller aktiveras för en spegling, en handling så liten att den 

inte syns. Ibland aktiveras det premotoriska systemet i frontalloberna när vi 
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iakttar en annan människas beteende eller handling, vilket förbereder en 

handling eller ett beteende, men som inte behöver utlösas. Så kan också ett 

sinnestillstånd överföras, utan faktiskt utförande av en handling, mer än 

omedvetet i vår hjärna (ibid).  

Med hjälp av spegelneuronsystemet kan vi förstå andras sinnestillstånd, inte 

med hjälp av ett tänkande, utan med hjälp av en omedveten imitation som 

skapar en inre spegelbild av den personens kännande (Hart, 2008).  

Härbärgering ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 

Härbärgering, eller containing som det heter på engelska, är ett begrepp 

ursprungligen från den brittiska psykoanalytikern Wilfred Bion (Igra, 2003; 

Crafoord, 2001).  

Ursprunget för Bions begrepp härbärgering var Melanie Kleins begrepp 

projektiv identifikation i objektrelationsteori (Crafoord, 2001). Kort kan 

man säga om begreppet projektiv identifikation att det används med flera 

olika betydelser. Igra (2003) beskriver det som en omedveten fantasi där 

man projicerar delar av självet i ett yttre eller inre objekt för att attackera, 

behärska eller få kontakt med objektet. Syftet kan också vara att bli av med 

smärtsamma sinnestillstånd. 

För att få begreppet projektiv identifikation beskrivet med en mer vardaglig 

terminologi har jag använt mig av Psykologiguiden. Psykologiguiden är en 

webbplats om psykologi vars huvudsyfte är att sprida kunskap om psykologi 

till allmänheten. Psykologiguiden ägs och är kvalitetsgranskad av Sveriges 

Psykologförbund som är psykologernas fack- och yrkesförbund (hämtat från 

Psykologiguidens hemsida). Där beskrivs projektiv identifikation så här:  

I projektiv identifikation lägger man över egna sätt att 

vara och reagera på den andre genom att man ser dem hos 

andre och ofta samtidigt även hos sig själv 

(Psykologiguidens hemsida: 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=pro

jektiv%20identifikation). 

Ofta finns det en relationell asymmetri mellan den som projicerar och den 

som ”tar hand om” det projicerade materialet, som t.ex. i förhållandet 

mellan spädbarn och anknytningsperson (Cartwright, 2010). Bion använde 

detta och tänkte sig att det i projektionen, när det projicerade materialet 

också är förlagt hos en annan, innan det sker en introjektion, d.v.s. ett 

tillbakaförande av materialet, men i en sådan form att det kan integreras och 

bli en del av jaget, har skett en slags transformation av det material som 

projicerats. Denna transformation och hållandet av den andres material, 

kallade han för härbärgering. För att citera Bion själv: 
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The infant projects a part of its psyche, namely its bad 

feelings, into a good breast. Thence in due course they are 

removed and re – introjected. During their sojourn in the 

good breast they are felt to have been modified in such a 

way that the object that is re – introjected has become 

tolerable to the infant psyche (Cartwright, 2010, s. 6). 

Detta blev också en modell som används i terapeutiska sammanhang, där 

terapeuten agerar den ”hållande” anknytningspersonen som hjälper klienten 

att utstå känslor och minnen så länge att det går att arbeta med dem för att 

de ska bli en del av en integrerad helhet av jaget.  

Igra (2003) beskriver Bions begrepp det härbärgerande och det härbärgerade 

så som Bion beskrev det här ovan, med utgångspunkt i relationen barnets 

förhållande till bröstet. Bröstet är det härbärgerande och barnet det 

härbärgerade. Bröstet, som symboliserar modern, är inte bara det som ger 

barnet näring utan också det hos vilken barnet kan förlägga delar av sin 

personlighet för att få hjälp med att bearbeta de känslor och upplevelser som 

barnet med sin begränsade kognitiva och affektiva förmåga inte själv kan 

bearbeta. Modern ger tillbaka det hon härbärgerat efter att hon bearbetat det 

så att det får mening för barnet. Igra beskriver också hur detta samspel 

mellan barnet och dess anknytningspersoner, där de hjälper barnet att 

komma tillrätta med sina ångestsituationer och övermäktiga känslouttryck, 

också hjälper barnet att utveckla sin egen härbärgeringsförmåga. Förmågan 

att själv härbärgera sina känslor och sina upplevelser. 

Duncan Cartwright (2010) skriver att härbärgering är ett möte mellan 

”minds” som försöker göra minnen och känslor, fragmenterade och 

outvecklade, möjliga att utstå så länge att de går att arbeta med för att 

utveckla dem och förstå dem.   

Cartwright (2010) vänder och vrider på begreppet härbärgera och 

härbärgering och ser dem ur olika perspektiv. Eftersom de är teoretiska 

modeller för en mellanmänsklig transaktion, kan en modell lätt bli för enkel, 

menar han. Cartwright menar att härbärgera – och det härbärgerade, är en 

abstrakt tankemodell som kan användas om den inbördes relationen mellan 

alla objekt som har en asymmetrisk koppling där den ena är bärare, 

container av den av den andra, contained. Det kan t.ex. vara att en tanke kan 

härbärgera en känsla, en grupp kan härbärgera en individ och som individer 

härbärgerar vi upplevelser och känslor.  

Den andra varianten av begreppet som han beskriver, är när den används 

som teoretisk modell för att förstå det som händer mellan ett spädbarn och 

dess anknytningspersoner, eller mellan en terapeut och en klient. Enkelt 

beskrivet låter anknytningspersonerna barnet projicera ohanterliga och 

motstridiga känslor som inte går att utstå för barnet, och istället för att 

reagera med starka känslouttryck, ”hålls” känslorna av 
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anknytningspersonen, så som det rent faktiskt håller barnet, så att känslan 

tillslut kan bli uthärdlig och integrerad i en upplevelse av barnet som del av 

dess själv (ibid).  

Cartwright problematiserar härbärgeringsfunktionen, som något som blivit 

idealiserat och sett som nästan en magisk trollformel där en terapeut eller 

anknytningsperson i stort sett bara passivt behöver ställa sig själv till 

förfogande för en klient eller ett barn och låta sig användas i tysthet för att 

en transformation av det härbärgerade ska ske. Han lyfter att det inte riktigt 

är så enkelt och att Bion själv beskriver i några av sina texter att det är den 

härbärgerandes förmåga att behålla en egen inre balanserad, men hållande, 

mentalitet som gör transformationen av känslan möjlig (Cartwright, 2010). 

Jag tolkar det som Mårtensson Blom och Wrangsjö (2013) beskriver om 

transparens och det villkorslösa varandet som ett sätt att beskriva 

härbärgering på det sättet som nämnts ovan. De använder inte orden 

härbärgering utan beskriver det istället som terapeutens och klientens 

villkorslösa varande. De skriver om det som en transparens från terapeutens 

sida som tillåter denne att bli berörd av och med klienten och som då ger en 

resonansbotten för psykisk tillväxt och helande kraft för klienten. Så här 

skriver de på s. 47: 

 … framkom att fenomenet berördhet hos terapeuterna 

kunde vägleda dem i att finna det som varit avgörande i 

samarbetet med deras klienter. Det framkom vidare att 

berördheten, hos terapeuter såväl som klienter, var 

beroende av en hållande och beskyddande atmosfär i 

mötena (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013, s. 47). 

De skriver också på samma sida om att låta sig beröras utan att 

överväldigas, och för att göra det krävs det att man kan behålla sin 

professionalitet, att bli personlig och transparent utan att bli privat. En annan 

viktig komponent för att kunna vara den hållande och inte låta sig 

överväldigas menar de, är att vara medveten om sitt eget inre omedvetna 

flöde. 

Grundning ett begrepp i ickeverbal terapi 

Grundning, eller grounding, finns inte alls beskrivet som utvecklings-

psykologiskt begrepp. Det är ett begrepp som kanske framför allt definieras 

metodmässigt i ickeverbal terapi, så som t.ex. musikterapi, kropps- och 

olika former av rörelseterapi och dansterapi. Två av de tidiga frontfigurerna 

för kroppsterapi som också varit med och myntat begreppet grounding är 

Wilhelm Reich och Alexander Lowen. På Lowen foundations hemsida kan 

man bl.a. läsa deras definition av att vara grundad: 

To be grounded is another way of saying that a person has 

his feet on the ground. It can also be extended to mean 
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that a person knows where he stands and therefore that he 

knows who he is. Being grounded, a person has 

“standing,” that is, he is “somebody.” In a broader sense 

grounding represents an individual’s contact with the 

basic realities of his existence 

(http://alexanderlowenfoundation.com/grounding.html). 

I boken Konstnärliga terapier (Alm, Hammarlund & Grönlund, 1999) 

beskrivs begreppet kort i avsnittet som behandlar tekniker i dansterapi med 

orden kroppslig förankring (grounding). Där konstateras det att många 

patienter med en tidig störning har dålig eller ingen kroppslig förankring. 

De har t.ex. svårt att stå stadigt och att ha ett lugn i kroppen. Detta arbetar 

man aktivt med i dansterapi, att våga överlämna sin kropp till underlaget, 

hitta balans och lugn i kroppen. 

För att hitta andra terapiformer där grundning används har jag bl.a. använt 

mig av Psykologiguiden. På deras hemsida kan man läsa kort om grundning 

i verbala terapiformer som t ex EFT, emotionsfokuserad terapi och 

traumafokuserad KBT. 

I EFT är grundning något som av en terapeut används som ”teknik” och 

definieras så här:  

Grundning (eng: stabilization, stabilisation). Terapeuten 

söker skapa en lugn och trygg samtalsmiljö och 

samtalssituation 

(http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=gr

undning). 

I definitionen av begreppet grundning kan man hitta på Psykologiguiden 

också denna betydelse:  

Betydelse vanlig på engelska, sällsynt på svenska: att 

skapa en gemensam grund inför en diskussion: 

åstadkomma en gemensam förförståelse (eng: shared 

background understanding) som grund för diskussion om 

något 

(http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=gr

undning).  

På olika sätt arbetar nog alla terapeuter mer eller mindre med grundning när 

det behövs i en terapi. I en stressad situation eller med olika dysfunktioner 

kan det ibland vara svårt att hitta förankringen i det reella och hitta lugnet i 

sin egen kropp. Det vittnar alla metaforer vi har i vårt vardagliga tal för 

grundning som t.ex. behöva landa i sig själv och stå med båda fötterna på 

jorden. Ibland beskrivs också motsatsen med metaforer som sväva en 

halvmeter ovanför marken och ha huvudet i det blå. En terapi bygger på ett 
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möte, och mötas kan människor först göra när de är närvarande i sin kropp 

som vårt psyke är en del av. 

Begreppen i musikterapeutisk litteratur 

Spegling i Wigrams musikterapeutiska improvisation  

Wigram har i sin bok Improvisation, Methods and Techniques for Music 

Therapy Clinicians, Educators and Students (2004) brutit ned olika tekniker 

att använda i musikterapi där man spelar tillsammans med en klient eller 

med en grupp klienter. Här nedan presenteras hur han beskriver det som 

motsvarar begreppet Spegling i utvecklingspsykologin. 

I begreppet spegling, som Wigram beskriver som en väldigt empatisk 

teknik, ryms flera underbegrepp, med lite olika tillvägagångssätt. De 

tekniker som beskrivs nedan är: mirroring, imitating, copying, matching, 

empathic improvisation och reflecting. 

Mirroring 

I mirroring som teknik har terapeuten som mål att ge klienten budskapet och 

känslan att terapeuten möter klienten på exakt den nivå som klienten är och 

att de är helt i överensstämmelse med varandra. Detta betyder att det inte 

bara finns en imitation i efterhand som ett svar på det klienten gör utan 

terapeuten gör det klienten gör helt synkroniserat. Wigram menar att det gör 

man inte bara i sitt spel utan även med sitt kroppsspråk. Klienten ser och hör 

sitt eget görande fast hos terapeuten. Eftersom synkroniciteten är en del av 

tekniken kan den bara användas då det klienten spelar både är lätt nog och 

förutsägbart nog för terapeuten att spela samtidigt med klienten. Klient och 

terapeut behöver dock inte spela samma instrument, d.v.s. klienten kan spela 

trumma och terapeuten piano. De kvaliteter som då går att fånga gemensamt 

är t.ex. rytm, dynamik och form. Wigram nämner också att det finns close 

enough mirroring, att nästan spela samma; att försöka hålla sig så nära 

melodikontur och rytm som möjligt i en samtidighet med klienten.  

Imitating och copying 

Imitating och copying är en form av spelat eko, eller svar på det klienten 

spelar. Detta förutsätter att klienten lämnar utrymme i sitt spel för 

terapeuten att kunna svara med sitt eko. Denna teknik liksom mirroring bör 

användas med mycket empati och känsla för situationen. Att få det man 

spelar tillbaka i samma form kan upplevas som att terapeuten retar eller är 

nedlåtande mot klienten. Wigram tar också upp att det, även om det upplevs 

som enkla tekniker som är lätta att ta till, ska göras med stor försiktighet då 

det kan vara väldigt konfronterande att få sig exakt speglad. 
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Matchning 

Matchning är enligt Wigram en av de mest värdefulla terapeutiska 

improvisationsteknikerna. Den är en bra utgångspunkt för att börja arbeta 

musikaliskt med en klient. I matchning konfirmerar och validerar terapeuten 

klientens spel och emotionella uttryck genom att spela kompletterande eller 

det som passar in med klientens uttryck, genom att bibehålla dynamik, 

struktur och den kvalitet och komplexitet som klientens musikaliska uttryck 

har. Detta betyder att terapeutens spel inte är identiskt med klientens, men i 

samma stil och med samma kvalitet som klientens. Klienten upplever därför 

förhoppningsvis att terapeutens spel passar in i och matchar det som den 

spelar. Här blir det mer av två objekt, två individer som möts och delar det 

som är lika, men som också skapar medvetenhet kring att det finns saker 

som också skiljer dem åt.  

Empathic improvisation 

Om mirroring, copying och matching är tekniker där terapeuten strävar efter 

att musikaliskt fånga det klienten spelar, så handlar det i empathic 

improvisation om att fånga klientens emotionella status. Denna teknik 

användes först av Juliette Alvin. I praktiken handlar det om att i musik ge 

uttryck för klientens emotionella status så som den ges uttryck för i 

kroppshållning, ansiktsuttryck, attityd och all kunskap som terapeuten har 

om klientens personlighet och egenskaper, just detta speciella tillfälle. Den 

ska användas väldigt empatiskt och stödjande och inte för att försöka 

påverka till att förändra klientens känslor. I denna improvisation behöver 

inte klienten delta i spelet utan improvisationen kan vara en inledning till 

sessionen, där terapeuten spelar till klienten. 

Reflecting 

I reflecting spelar både klient och terapeut, men terapeuten försöker inte 

fånga klientens musikaliska stil och inte heller härma de olika musikaliska 

komponenterna. Istället är meningen med tekniken att terapeuten spelar och 

försöker förstå och återge klientens sinnesstämning just då. Alltså finns inte 

den musikaliska överensstämmelsen, utan det är två olika identiteter i spelet, 

men den känslomässiga överensstämmelsen finns där. Wigram påpekar att 

det är viktigt att terapeuten väntar och lyssnar in sin klient innan terapeuten 

börjar med sin respons. 

Härbärgering i Wigrams musikterapeutiska improvisation 

Containing och holding i musikimprovisation kan enligt Wigram användas 

som teknik om klientens spel är väldigt kaotiskt och i vissa fall också 

väldigt högljudd. Terapeuten låter klienten få vara kaotisk och högljudd och 

skapar en hållande, strukturerad, tydlig och trygg ram. Detta kan göras rent 

tekniskt genom att spela övertygande och tryggt nog för att klienten ska 

höras, utan att förstås göra några som helst försök att tävla om vem som 
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överröstar den andre. Tydlighet vad det gäller form och rytm, stabila och 

strukturerade spelfigurer är bra. 

Grundning i Wigrams musikterapeutiska improvisation  

Grounding används i improvisation av terapeuten om klienten är väldigt 

godtycklig i sitt spel, eller flytande både i spel och sätt att vara, eller saknar 

stabilitet, intention och riktning i sitt spel. 

Wigram definierar det spel som terapeuten kan använda då som något som 

bör vara stabilt, härbärgerande och som ett ankare för klientens musik. 

Exempel på sådant spel och tekniker är t.ex. att använda sig av stadig puls, 

tydliga förutsägbara ackordvändor, enkla ostinaton och oktaver, eller kvinter 

i basen på pianot. 

Wigram ger sedan exempel på rytmisk, tonal och harmonisk grundning. De 

har alla gemensamt att agera ankare och förutsägbarhet, när klientens musik 

blir för slumpmässig och kaotisk. Hela tiden handlar det om att inte lägga 

till alltför komplext eget spel, utan stå för struktur och en tydlig grund för 

klienten att förhålla sig till. När Wigram beskriver det rytmiska grundandet 

varnar han för faran att försöka ”tvinga in” klientens spel i en metrisk mall 

av t.ex. en 4/4-dels takt. Spelet kan vara stabilt utan att för den skull bli 

statiskt.  

Hermeneutik 

Hermeneutiken är den forskningsinriktning som är mest använd inom de 

humanistiska vetenskaperna. Om den logiska empirismen står för förklaring, 

objektivitet och mätbarhet så står hermeneutiken för subjektivitet, tolkning 

och förståelse. Gustavsson (2004) skriver att den hermeneutiska processen 

har fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. 

Med tolkning menar Gustavsson här översättning, ge något en mening. 

Förståelse förklarar han med synonymen insikt. Förförståelse är det som 

hjälper oss förstå. Förförståelsen är tidigare lärdomar, erfarenheter, 

upplevelser och känslor. Det är också den historiska och kulturella kontext 

vi och det vi tolkar finns i. Förklaringen i den hermeneutiska processen står 

i nära relation till förståelsen. Gustavsson skriver, och citerar då Ricoeur, att 

vi måste förklara för att förstå och för att kunna förklara måste vi ha förstått. 

En kvalitativ tolkning är inte fritt tyckande eller snabbt dragna slutsatser 

utifrån t ex en intervju eller en text. Det finns kontrollkriterier som ska 

användas vid tolkning och som ger tolkningen giltighet.  

Ett exempel på ett sådant kontrollkriterium är förhållandet mellan del och 

helhet. När vi studerar en del, t.ex. något som någon sagt, har orden i sig en 

mening. Men den fullkomliga innebörden får vi först om vi ser det sagda i 

dess hela kontext (historiskt, vilka sa det, deras relation m.m.). Vår tolkning 
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av vad det exakt sagda, delen, har för innebörd blir mer substantiell om vi 

redogör för den kontext, den helhet, som det yttrades i (Gustavsson, 2004). 

Ett annat som är ett av hermeneutikens signum är pendlingen mellan del och 

helhet. Något som ofta brukar synliggöras med hjälp av den hermeneutiska 

cirkeln eller en uppåtgående spiral, den hermeneutiska spiralen. Hela tiden 

går vi, som gör tolkningsarbetet, mellan del och helhet och dessa två ska 

hela tiden stödja varandra i tolkningsarbetet (ibid). 

Anci Sandell beskriver detta enkelt och tydligt i sin avhandling: 

… där meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med 

helheten. Omvänt består helheten av delar och kan endast förstås ur dessa 

(Sandell, 2013, s. 53). 

Det som gör hermeneutiken till en vetenskap och inte ett tyckande i den 

egna kammaren, är huruvida tolkningsarbetet har gjorts på ett så 

överskådligt sätt att den kan granskas av en läsare och på så sätt ges ökad 

giltighet (och då kanske det går att föreslå att den är giltig i andra liknande 

sammanhang än bara just det studerade, egen anmärkning). Gustavsson 

(2004) redogör för hur man kan skapa möjlighet för en läsare att granska en 

tolkning för att den på detta sätt ska ges ökad giltighet. De sex punkterna 

han tar upp är:  

- Genom att kunna hantera texter 

- Argumentation 

- Källkritik 

- Dataredovisning 

- Akribi (noggrannhet) 

- Tillämpning av tolkningskriterier  

Om det objektiva är ett centralt begrepp inom den logiska empirismen så är 

det subjektiva centralt inom hermeneutiken. All tolkning är subjektiv och 

subjektet som gör tolkningen måste vara medveten om vad han/hon har med 

sig och som format honom/henne och (historiskt kulturellt och vilka 

erfarenheter som han/hon har med sig) som gör honom/henne till den 

han/hon är. Allt detta bildar vår förförståelse (att jämföra med den logiska 

empirins strävan efter neutralitet, egen anmärkning), utifrån vilken vi 

betraktar och tolkar vår omgivning (Gustavsson, 2004). 

Metodval/Tillvägagångssätt 

Den kvalitativa intervjun 

I studien ingår data i form av fyra gjorda intervjuer och analys av dem. 

Intervjuerna är gjorda utifrån ett kvalitativt förhållningssätt. I Langemars 

(2008) bok kan man läsa om den kvalitativa intervjun. Hon ger exempel på 
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olika tillvägagångssätt att göra en kvalitativ intervju. Det finns t.ex. 

djupintervju, fokuserad intervju och halvstrukturerad intervju. Det 

signifikanta för en kvalitativ intervju är att den alltid har öppna frågor, men 

struktureringsgraden på frågorna kan variera. 

I en semistrukturerad intervju är det vanligt att man har en struktur av 

färdigformulerade frågor. Under intervjuns gång formulerar man nya frågor 

och följdfrågor som är anpassade efter just den intervjun som för tillfället 

hålls. Frågorna behöver inte heller ställas i samma ordning eller formuleras 

exakt lika i de olika intervjuerna, utan kan anpassas efter hur de olika 

intervjuerna utvecklas. 

De intervjufrågor som formuleras bör vara anpassade efter studiens 

frågeställningar och syfte, så att man kan ge svar på dessa med hjälp av 

intervjuerna. 

Tematisk analys  

I sin bok skriver Langemar (2008) om den Tematiska analysen och att den 

innebär att man strukturerar data utifrån teman. De teman man använder vid 

struktureringen kan vara förhandsbestämda och då gör man en s.k. deduktiv 

eller teoristyrd TA, eller så är det teman som utarbetas utifrån det insamlade 

materialet, datat. Då använder man sig av en induktiv eller empiristyrd TA. 

Langemar skriver att man oftast i praktiken kombinerar dessa två, d.v.s. 

använder sig i samma undersökning av både förhandsbestämda och 

empiristyrda teman. Beroende på hur strukturerad den intervju som gjorts 

varit, med förbestämda frågor och en specifik frågeställning, eller helt 

ostrukturerad med bara ett ämne, kommer att påverka hur mycket deduktiv 

eller empiristyrd studien och analysen av data blir.  

Langemar fortsätter beskriva metoden med att den inte egentligen har någon 

uttalad vetenskapsteoretisk hemvist, men att det är en kvalitativ metod som 

är en praktisk basmetod. Att den beskrivs som en basmetod handlar om, 

menar Langemar, att den är att rekommendera för den som ska lära sig 

kvalitativ metod eftersom den är lätt att tillämpa.  

Sedan beskriver hon hur man rent praktiskt går tillväga, med öppningen att 

denna beskrivning går att modifiera något. I första steget utgår man från en 

färdig frågeställning som kan vara mer eller mindre avgränsad och specifik. 

Efter att man har bestämt hur datainsamlandet ska göras så transkriberar 

man materialet till text och läser det tills man har en god överblick av 

helheten. 

Därefter går man igenom text och markerar text, alternativt skriver 

nyckelord i marginalen, som är relevanta för frågeställningen. När man gjort 

det är det dags att sortera citaten utifrån preliminära teman, alltså gruppera 

dem under olika övergripande begrepp. Sedan går man igenom texten igen 

lika många gånger som de teman man har, vilka kan komma att förändras 
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eller modifieras under arbetets gång. Man plockar ut allt som hör till det 

temat som man arbetar med. 

Efter detta är det dags att slutgiltigt benämna och definiera varje tema. Man 

sammanfattar sedan de temana med egna ord, och använder en del av citaten 

eller konkreta exempel som man plockat ut, för att belysa och än mer 

klargöra temats definition. Detta är det som utgör resultatet i rapporten. 

Möjligtvis kan man också relatera sina teman med varandra så att det blir en 

sammanhängande helhet som sista steg 

Langemar tydliggör att det är viktigt att det är materialet som får bestämma 

de teman som används och inte de intervjufrågor man använt, även om det i 

efterhand kan visa sig att de blev ungefär desamma. De olika temana kan ha 

olika karaktär, alltifrån väldigt konkreta och deskriptiva, till abstrakta och 

tolkande. Det är viktigt att temana hör ihop, även om de är olika till sin 

karaktär, utan att de för den skull överlappar varandra. Resultatet får gärna 

vara analytiskt, men ska vara grundat i data på ett sätt som läsaren tydligt 

kan följa och förstå. 

Även om TA beskrivs som ett strukturerande verktyg, att man inte gör en 

tolkning direkt av data som i en del andra metoder är det viktigt att vara 

medveten om att i själva sorteringen av citat under ett tema ligger en 

tolkning, eftersom man gör ett val av var citatet hör hemma. 

I teoristyrd TA blir frågeställningen mer specifik och teman finns redan då 

datan läses. Langemar skriver dock att:  

Det är lätt att bli för styrd av sina teman, så att tolkningen 

blir alltför långsökt. Man kan i tveksamma fall tänka efter 

om det finns något annat tema som skulle passa bättre som 

rubrik. Det är nu som det ibland är bra att införa vissa 

induktiva teman istället för att försöka ”pressa in 

fyrkantiga bitar i rundahål” (2008, s. 130-131). 

Etik 

Enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning har uppsatsens 

insamling av data gjorts med hänsyn till de fyra huvudkraven: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (vr.se). 

Inför intervjuerna har det varit viktigt att få samtycke av de intervjuade och 

att tydliggöra att intervjuerna kommer att användas i min uppsats. Därför 

har alla de fyra respondenterna som intervjuats blivit informerade om detta 

muntligt och skriftligt, samt skrivit på samtyckesformulär där det står att 

intervjun kommer att användas anonymiserad i denna uppsats (se bilaga 2). 
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Respondenternas anonymitet och integritet är viktig att säkerställa. Därför 

kommer inte transkriberingarna av intervjuerna och inte heller 

inspelningarna av dessa bifogas detta material. Om de av någon anledning 

skulle behöva granskas, för att säkerställa uppsatsens validitet, så kommer 

först transkriberingarna helt avidentifieras och respondenterna informeras.  

Då jag i uppsatsen hänvisar eller citerar någon av respondenterna kommer 

de att kallas för informant A, informant B, informant C och informant D.  

Innan transkriberingarna använts för analys har respondenterna fått läsa och 

ha synpunkter på det skrivna. I några fall togs text bort som inte var relevant 

för studien och alla respondenter lade till förtydligande text till respektive 

transkribering. 

Av de två som först tillfrågades för intervju, tackade en respondent nej, med 

anledning av att den terapeuten tyckte att den i sin kliniska verksamhet inte 

längre utövade terapi på det sättet som efterfrågades för studien. Detta 

respekterades till fullo. Ytterligare en respondent tillfrågades för intervju, 

denne var dansterapeut. Denna respondent var inne i ett mycket intensivt 

skede av sitt arbete och tackade därför också nej till att bli intervjuad. 

Tre andra respondenter tillfrågades och dessa tre tackade ja till att bli 

intervjuade. Sammantaget blev det tillslut fyra respondenter, där en är 

samtalsterapeut och tre är musikterapeuter. Samtalsterapeuten har jag 

arbetat med och känner därför denne i sin profession. Kanske det varit mer 

etiskt riktigt och skulle gett uppsatsen mer trovärdighet om jag bara hade 

valt personer att intervjua som jag inte känner till mer än till titeln. Visst kan 

det ha påverkat den intervjuades svar att vi har gjort gemensamma 

upplevelser som vi också diskuterat utifrån just terapeutiska tankegångar. 

Jag har ändå gjort valet att intervjua samtalsterapeuten eftersom det är 

mycket runt respondentens professionella resonemang och användande av 

begreppen som från början fått mig nyfiken och jag ville veta mer om 

tankarna bakom detta. Med vetskap om att samtalet på ett vis redan är igång, 

har det varit än mer viktigt att handledaren för uppsatsen varit med och 

granskat frågorna som använts. Ett kritiskt förhållningssätt till de 

intervjuades svar och en transparens kring huruvida svaren har bekräftat 

eller diskvalificerat det jag tror, min förförståelse, har därför varit extra 

viktig. 

Huruvida denna studie leder till mer nytta än skada applicerat i ett 

terapeutiskt sammanhang så tänker jag att det alltid finns en risk att forcera 

ett skeende med interventioner, för att man som terapeut tycker sig ha patent 

på en lösning. När jag läser och lär mig mer om olika begrepp och teorierna 

bakom dem, hoppas jag att jag som terapeut först och främst ska komma att 

använda dem så att de leder till förståelse och positiv utveckling för klienter. 

Detta blir dock inte fallet om interventionen används i fel skede eller för att 

jag, terapeuten, skyndar på och missar klientens behov och status. Att 
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ständigt påminna sig om vems process det är som styr terapin och vems 

behov det är som står i fokus är viktigt som terapeut, så att man använder 

det man lär sig på rätt sätt. Att också vara medveten om egna behov och var 

jag som terapeut är i min process och hålla isär det från klientens behov och 

process är viktigt för att inte göra skada.  

Jag behöver vara på det klara med att jag fördjupar mig i begreppen för att 

jag är nyfiken och har ett behov av att lära mig mer om spegling, 

härbärgering och grundning. Hur jag sedan använder mig av denna min nya 

kunskap avgör nog om studien är till nytta eller skada. 

Genomförande 

Forskningsmetoden är kvalitativ och inspirerad av en hermeneutisk 

grundsyn. För att få en utgångspunkt för hur begreppen i denna studie 

definieras och också för att besvara den del av mitt syfte som handlar om 

vad som skrivits om begreppen i relevant utvecklingspsykologisk och 

musikterapeutisk litteratur, har relevant litteratur lästs. En sammanfattning 

av det som finns skrivet kring begreppen presenteras i en första teoridel i 

uppsatsen. Litteraturen som jag använt mig av är framförallt ett urval av de 

böcker som använts som kurslitteratur på Musikterapiutbildningen på 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, men också till viss del annan litteratur 

som berör ämnet, för att kartlägga den senaste forskningen och nya teorier 

kring begreppen. 

Den frågeställning som funnits som raster vid läsningen är: Hur beskrivs de 

tre begreppen ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv? På vilket sätt 

beskrivs de tre begreppen av Wigram i boken Improvisation, Methods and 

Techniques for music Therapy Clinicians, Educators and Students (2004). 

I uppsatsen används också intervjuer och analyser av dessa som 

komplement till litteraturen. Detta för att få en fördjupad förståelse för hur 

man kan använda och tänka kring begreppen i det terapeutiska mötet. Det 

var därför viktigt att de som intervjuades hade terapeutisk klinisk erfarenhet.  

Av de fyra som intervjuats är en samtalsterapeut, med en utbildning 

motsvarande steg 1 med psykoanalytisk och psykodynamisk inriktning. De 

tre andra har alla gått magisterprogrammet i musikterapi med 

psykodynamisk inriktning. En av musikterapeuterna har också en 

handledarutbildning. Alla de fyra intervjuade har varit verksamma som 

terapeuter i flera år. De har alla erfarenheter av att arbeta med olika 

målgrupper och problematik, både på individ- och gruppnivå. De 

målgrupper som finns representerade av terapeuternas gemensamma 

yrkeslivserfarenhet är: 

- Klienter inom psykiatrin såsom t.ex. psykoser och schizofreni. 
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- Barn och ungdomar, både inom skolverksamhet och inneliggande på 

avdelning med t.ex. cancerdiagnos och genomgångna 

transplantationer. 

- Inom BUP – verksamhet på en slutenvårdsavdelning med ungdomar 

med ätstörningar. 

- Med klienter som varit utsatta för våld i nära relationer. 

- Med handledning av personal inom skola och i statlig verksamhet. 

- Mer insiktsinriktad terapi med vuxna. 

De fyra respondenterna har intervjuats och intervjuerna har spelats in och 

transkriberats ord för ord. Respondenterna har sedan fått läsa 

transkriberingarna och lägga till, ta bort och förtydliga, innan de godkänt 

materialet. Intervjuerna har varit s.k. semistrukturerade intervjuer, där några 

frågor förformulerats. Varje intervju har sedan fått formas på plats med 

olika följdfrågor och nya frågor utifrån hur de olika intervjuerna utvecklats. 

För att se de förformulerade intervjufrågorna se bilaga 1. 

Transkriberingarna analyserades enligt metoden TA, tematisk analys, med 

de två sistnämnda forskningsfrågorna som övergripande frågeställningar vid 

första genomläsningen: 

- Hur används dessa begrepp i det terapeutiska sammanhanget av 

verksamma samtals- och musikterapeuter? 

- Hur kan musiken vidga och utveckla dessa begrepp? 

Första genomläsningen gav ytterligare teman. Totalt antal teman 

utkristalliserades tillslut till sex stycken: 

- De tre begreppens funktion för terapeuterna. 

- Terapeuternas definitioner av spegling och hur de använder spegling 

i terapi. 

- Terapeuternas definitioner av begreppet härbärgering och hur de 

använder härbärgering i terapi. 

- Terapeuternas definitioner av begreppet grundning och hur de 

använder grundning i terapi. 

- Terapeuternas syn på vad terapi erbjuder för möjligheter till 

klient/klienter. 

- Terapeuternas upplevelse av hur musik vidgar och utvecklar 

begreppen. 

Sedan togs ett tema i taget och alla intervjuer lästes igenom med fokus på 

det temat. Allt i transkriberingarna som associerades med temat markerades. 

Efter att alla transkriberingar gåtts igenom linjärt med fokus på ett tema i 

taget där allt relevant för temat markerats, numrerades alla citat. Informant 
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A:s alla citat fick numret 1, informant B:s citat fick alla numret 2, informant 

C:s citat fick alla numret 3 och slutligen informant D:s citat fick alla numret 

4.  

En ny sortering gjordes, men nu med alla citat från de fyra 

transkriberingarna hemmahörande under ett tema, tillsammans. På detta sätt 

fick alla teman en ny överskådlighet och en ny genomgång av varje citat 

gjordes för att se att de inte var ryckta ur sitt sammanhang, utan verkligen 

hörde hemma där de blivit placerade. Några citat var svårbedömda och 

skulle kunnat sorteras in under fler teman. Här gjordes ett val av mig att så 

långt det var möjligt inte ha ett och samma citat under fler temarubriker. En 

tolkning av citatets huvudinnebörd gjordes och det blev placerat under en 

rubrik. 

En ny genomgång av alla citat gjordes för att sammanfatta varje tema med 

egna ord, med några belysande citat för varje tema. Detta blev så 

småningom studiens resultatdel. 

Resultat 

De tre begreppens funktion för terapeuterna 

Terapeuterna beskriver enhetligt att begreppen utgör verktyg för hur man 

resonerar och tänker kring det som händer under en terapisession. För att 

beskriva begreppens funktion använder de ord som ryggrad, stomme, att de 

(begreppen, mitt förtydligande) sitter i ryggmärgen, när de pratar om dem.  

Informant B beskriver det som att under terapisessionen resonerar hon med 

sig själv med hjälp av begreppen kring vad hon vill göra. Informant A, C 

och D beskriver alla att de använder begreppen vid t.ex. analys, i samtal 

med kollegor kring ett fall, vid journalskrivning, vid egenreflektion och i 

planering. De beskriver att begreppen skapar en förståelse för, ett öga för att 

se det som sker under en terapisession. 

… de begreppen är helt avgörande för hur, hur du på nått 

vis både kan hålla dig vaken och uppmärksam i mötet med 

klienter, men också hur du kan reflektera, utvärdera, 

planera, skriva journal, de bildar på nått vis en stomme 

hur du kan se det som sker (Informant C). 

… genom begreppen kan man bli bättre på att kunna 

orientera sig i allt detta känslostyrda (Informant A). 

… att jag resonerar med mig själv samtidigt som jag 

spelar det är inte alls bara intuitivt (Informant B). 

… att man nånstans har kommit till det planet att det 

faktiskt sitter i ryggmärgen och att när jag sen reflekterar 
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att jag tänker att aha, det var det som hände (Informant 

D). 

Terapeuternas definitioner av spegling och 

hur de använder spegling i terapi 

När det gäller spegling beskriver terapeuterna begreppet med ord som ”jag 

är med dig” och ”jag ser och hör dig”. De beskriver också begreppet med att 

det ibland kan vara att ickeverbalt förmedla ”jag ser dig och hör dig och 

tillåter dig att känna och uttrycka dig så här”. En av terapeuterna beskriver 

det genom att säga: ”Om man är förälder och har ett argt barn så säger man 

ju inte bara, du ska inte vara arg, utan man säger jag hör vad du säger och 

jag förstår dig”. Hon säger också att hon tycker att anknytning är ett bättre 

ord för det man gör än spegling.  

Informant B förtydligar begreppets användande i terapi genom att berätta 

om ett starkt möte hon nyss haft med en klient som mådde jättedåligt. 

Terapeuten bestämde sig för att göra allt för att matcha den känslan, ge 

tillåtelse för den och vara med i den. Klienten gav efteråt uttryck för att det 

var skönt att få bekräftelse i det, att den känslan också var hon, att få dela 

den med en annan och att det var okej. Genom att bekräfta att man 

uppmärksammat en signal, ett uttryck från klienten och gett tillbaka den 

med en förståelse och en tillåtelse för uttrycket, så säger man också indirekt 

att klienten klarar detta. 

Detta med att föra in speglingen i ett perspektiv kring den tidiga 

anknytningen är det flera av terapeuterna som gör. Informant A beskriver 

speglingen utifrån ett anknytningsperspektiv, där bebisen sänder ut en signal 

till vårdnadshavaren som sänder en signal tillbaka kring det bebisen 

upplever, men i något transformerad och mindre laddad form för bebisen 

och hon jämför det med situationen i en terapi. Klienten sänder ut signaler 

oftast av omedvetet slag, som terapeuten bekräftar, tolkar och skickar 

tillbaka i en form som är hanterbar för klienten. Hon säger att hon lär sig 

hela tiden av klienterna vad de behöver, och det är speglingen i praktiken. 

I alla intervjuer kommer vi in på detta med att tolka uttryck och signaler 

från klient/klienter rätt och att som terapeut veta om man är på rätt spår i 

terapin. Terapeuterna poängterar att det är viktigt att man då och då frågar 

klienten eller ställer sig som terapeut frågan om man uppfattat och tolkat 

signalerna från klienten rätt. Terapeuterna redogör för att de på olika sätt 

märker om de uppfattat klientens signaler på rätt sätt eller inte. Det kan vara 

att man försöker spegla, men inte får något gensvar av den andra. Det blir 

ingen dialog. Det är ofta ett tecken på att man tolkat fel. Eller om man 

märker att man rör sig bort från ett ämne, eller börjar om och närmar sig 

något annat, så är det ofta tecken på att man hamnat fel, eller tolkat signalen 

fel. Barn är ofta mer direkta och kan säga till om det inte tycker något är bra 
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och ge omedelbar feedback, t.ex. säga åt terapeuten att vara tyst, eller ta bort 

terapeutens händer från ett instrument som terapeuten spelat på. 

Informant B och informant D skiljer under hela intervjun på spegling och 

matchning, som de beskriver mer som att de följer med på resan, och att de 

matchar klientens energi och intention. Speglingen beskriver de mer som 

intoning av känsla och en imitation av uttrycket.  

Terapeuterna beskriver spegling som något som är mer relevant i en terapi i 

dess inledningsskede, innan man riktigt känner varandra och som en del i att 

skapa en terapeutisk allians. Speglingen är också viktig i ett längre 

perspektiv när man t.ex. arbetar med klienter som inte riktigt har tillgång till 

sina känslor eller när man vill skapa en dialog och då i speglingen ger 

erfarenhet av att det du gör påverkar mig, de signaler du sänder ut uppfattas 

av mig. Att bli speglad låter snällt, men två av terapeuterna reflekterar kring 

hur tufft det kan vara att bli speglad och det kan svårt att stå ut med att bli 

speglad. Därför måste terapeuten vara uppmärksam på hur klienten klarar att 

bli speglad. 

En av terapeuterna som arbetar med klienter med grav intellektuell 

funktionsnedsättning beskriver speglingen som ett metodiskt, pedagogiskt 

och terapeutiskt verktyg att visa och ge klienten en kognitiv erfarenhet av att 

det den gör påverkar en annan och att ett delande och utbyte av intention, 

känsla och energi är möjligt.  

Terapeuterna beskriver också att spegling kan vara så många olika saker, att 

spegling är som ett paraplybegrepp för en mängd olika tillvägagångssätt och 

att man som terapeut använder hela sitt redskap i speglandet av en klient; 

kropp, energi, ansiktsuttryck och riktning.  

Spegling kan gå till på många olika sätt och terapeuterna beskriver hur de 

konkret går tillväga genom att ge exempel från klinisk praktik. Några 

exempel på hur man kan spegla är: 

- Att sätta ord på vad den andre väcker hos mig som terapeut.  

- Matcha energi, rytmik, känslostämning och dynamik som klienten 

spelar med i eget spel, ibland sittandes nära för att speglingen också 

ska blir visuell, och ibland på olika instrument. 

- Att spegla det någon säger verbalt med ett ickeverbalt uttryck, t.ex. 

med musik eller en rörelse. 

- Att benämna det man upplevt tillsammans i t.ex. spel, med ord. 

- Att när man arbetar med grupp i musikterapi, ta hjälp av de andra i 

gruppen att spegla varandra, genom att de får beskriva vad de hör. 

 

Citat: 
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Men att spegla är viktigt, för jag tror att vi underskattar 

hela tiden hur viktigt det är att säga saker som vi ser och 

uppfattar och det ska inte överdrivas (…) det skadar inte 

att berätta hur man uppfattar en situation och det blir ju 

mindre och mindre viktigt ju mer man lär känna en 

person, men i början tycker jag att man kan säga att jag 

uppfattar dig som att du är väldigt ledsen när vi pratar om 

de här sakerna, bekräftar och speglar och visar och är det 

så också, att man kollar av, är det så eller är det bara jag 

som inbillar mig, och det tycker jag är att spegla, under 

det här samtalet sänder du ut och vad är det du vill både 

berätta med dina ögon och visa, och försöka sätta ord på 

vad den här personen väcker hos mig… (Informant A). 

… då kanske man snarare skulle säga intoning eller så 

istället för att matcha och att speglingen blir också 

viktigare för en person som inte riktigt har, säg att man 

kanske inte har tillgång till sina känslor eller, eller det är 

mera som en bekräftelse att säga jag hör den här känslan 

eller jag hör att du spelar så här, försäkring visst, jag finns 

här och hör (Informant B). 

… våga bli speglad, så att de också kan våga möta andra, 

det är ofta det som är problemet, de är så skadade, särskilt 

psykoser som jag har jobbat med, de vill inte bli sedda, de 

gömmer sig, men att bli sedd är så kraftfullt… (Informant 

C). 

Jag tror att det är lite kanske, att det handlar om en 

initialfas att det är så här, ja men hitta varandra, och 

spegla besökare och det som han eller hon gör och att sen 

kan det nog bli mer det här med matchning och att man 

mer utforskar vidare (…) nån slags allians där och så finns 

det också, också musikaliskt att det finns en trygghet i det 

att vi kan utforska mer, vi kan tillåta oss att bli mer, free 

falling än, än i början när det behöver skapas en trygghet 

och någon slags musikalisk repertoar vad vi kan röra oss 

inom som känns bekvämt på nått sätt ja. Men så vad 

utvecklas det till, kanske mer, ja, men att man vågar 

kanske, kanske från att i spegling gå ihop mer till en enhet 

att vi spelar väldigt nära tillsammans att våga, att 

uttrycken kan få gå mer isär och att man kan tillåta sig att 

vara mer separata på nått sätt i det (Informant D). 
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Terapeuternas definitioner av härbärgering och 

hur de använder härbärgering i terapi 

När terapeuterna beskriver härbärgering så kommer de in på detta att det i 

en terapi både handlar om att härbärgera klientens material som terapeut och 

att hjälpa klienten/klienter att utveckla sin härbärgeringsförmåga. Till viss 

del handlar det ibland även om att som terapeut härbärgera det som väcks 

hos terapeuten själv under en session. 

De terapeuter som använder musik i sina terapier beskriver musikens 

härbärgerande förmåga, d.v.s. de härbärgerar klientens uttryck med hjälp av 

musiken. Annars återkommer det i alla intervjuer att när man härbärgerar är 

det ett helhetsgrepp, d.v.s. något man gör med hela sitt redskap, och då är 

det kanske att man rent faktiskt som terapeut står ut med t.ex. den ångest, 

det kaos eller andra starka känslouttryck som klienten kommer med och i 

det kan förhålla sig lugn och bemöta klienten i den känslan.   

Men härbärgering blir ibland också konsekvensen av att man som terapeut 

grundar, matchar och skapar trygghet genom att strukturera mötet med en 

form eller ger det kaotiska en struktur. Detta beskriver terapeuterna på olika 

sätt. Det kan vara att t.ex. i samtal sortera känslointryck, att resonera och 

nyansera det klienten känner till något mer hanterbart. Att gå från det som är 

väldigt grundläggande som att förklara vad som triggar igång en känsla, vad 

känslan kan vara bra för, till att faktiskt försöka bena i i vilka sammanhang 

den upplevs av klienten och när det blir jobbigt och inte. Det kan också vara 

att ge en struktur, en form åt ett kaotiskt spel, att vara den som gör en form 

av det spelade, en början och ett slut. Det kan också vara att stå ut med 

väldigt energiskt spel och ta emot det uttrycket och tillåta det. 

En av terapeuterna tar upp att detta med att härbärgera också handlar om att 

lita till klientens inneboende resurser. Att förutsätta att den har resurser och 

att härbärgerandet blir att inte överdriva storheten i de nya erfarenheter av 

sig själv som klienten gör. Hon beskriver hur en grupp med 

långtidssjukskrivna kvinnor under en session blev överväldigade av sina 

bortglömda förmågor att röra sig, av att känna vitalitet och kraft. Då gäller 

det att som terapeut ha grundinställningen att man välkomnar uttrycket och 

hjälper dem att härbärgera det genom att själv inte exotisera det, att 

normalisera deras nya erfarenheter av sig själva. Hon resonerar också kring 

detta att det i terapi, där det t.ex. ingår att använda kroppen i rörelse, kan 

vara terapeutens uppgift att se till att avbryta en övning, medan den 

fortfarande är möjlig för klienterna att härbärgera. Att som terapeut vara 

vaksam på när det behövs vila och kanske en möjlighet för klienterna att 

prata om den nyss gjorda övningen och vad de upplevde. 

Informant A tar upp detta med att vara på en arbetsplats där man kanske är 

ensam i sin profession och hur man då kan behöva medvetandegöra för sig 

själv att man hamnar i en funktion av att härbärgera i massa olika 
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sammanhang som inte är en terapisession, t.ex. på ett möte med kollegor. 

När härbärgerandet hamnar utanför den terapeutiska ramen, blir det ännu 

viktigare med medvetenhet hos terapeuten kring de ickeverbala 

transaktionerna, annars kan det kännas som att man arbetar hela tiden och 

att man ”blir” sin profession i alla relationer man har på arbetstid. 

Informant D tar upp att detta med att härbärgering inte är något man 

”planerar” eller gör lika metodiskt som t.ex. grundning. Hon beskriver detta 

genom att berätta om en flicka som hon hade som klient, i barnsjukvården. 

Under en session blir flickan i sitt musicerande, jätteberörd. Terapeuten 

resonerar vidare kring händelsen under vår intervju att ett sätt att agera 

kunde ha varit att sluta spela och fråga: ”Hur är det?” eller ”Vad hände?”. 

Hon valde att istället fortsätta musicerandet, på det sättet att hon spelade och 

nynnade den melodi som flickan själv valt. Det upplevde terapeuten som att 

det blev härbärgerande, och att det av alla närvarande i sessionen upplevdes 

positivt. 

Citat: 

Jag tycker att det är det jag hjälper barn med när jag 

hjälper dem att kunna härbärgera sina känslor. Det är ju 

att sortera. Sortera känslointrycken. (…) liksom ge lite 

perspektiv på den där känslan av att man själv är fast i 

nånting som man inte kommer ur, det handlar mycket, 

sortera handlar mycket om att ge exempel och nyansera 

(Informant A). 

Ja, just det, för att härbärgering upplever jag är, det är att 

ta emot och det behöver ju inte nödvändigtvis vara att man 

matchar, det kan ju också vara så att jag klarar av ditt 

uttryck, det här att om nån spelar väldigt ostrukturerat att 

jag sätter en ram och en struktur kring det. Det är för mig 

att härbärgera musikaliskt (Informant B). 

… förutom att jag själv härbärgerar så måste jag hjälpa 

min klient att stå ut, att härbärgera sitt eget… (Informant 

C). 

Ja, det går in i varandra, jag tänker, jag tänker att 

metodiskt så kanske det handlar om att matcha och att 

grunda, men konsekvensen blir att jag härbärgerar det, det 

som han gör, eller det han känner och det han upplever 

och det han ger uttryck för… (Informant D). 
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Terapeuternas definitioner av grundning och  

hur de använder grundning i terapi 

Alla terapeuterna ger uttryck för att man som terapeut behöver arbeta med 

grundning, eftersom detta att vara grundad är en förutsättning för att vara en 

del av ett möte, t.ex. i en terapi. En del människor är grundade, men kan bli 

stressade av den nya och kanske ovana situation som det är att vara i terapi 

och då tappa sin förankring. Då kanske grundningen handlar om att beskriva 

terapin, vad man som terapeut kan erbjuda, ta bakgrundsuppgifter, prata om 

vad klienten förväntar sig och vara hjälpsam kring vilket sammanhang 

personen hamnat i. I intervjuerna framkommer det att en del klienter 

behöver mer hjälp av ett grundande förhållningssätt från terapeuten för att 

hitta sin form för att uttrycka sig kring det som är tungt och svårt. 

Terapeuterna ger alla olika exempel på situationer och klienter som kan 

behöva grundning som en del av en terapisession. De ger exempel på att 

man kan möta någon som är väldigt forcerad, eller inte psykiskt närvarande, 

eller innesluten i sin egen värld och inte tillgänglig för interaktion, och då 

måste man alltid börja med att grunda för att ett möte ska bli möjligt. 

När terapeuterna beskriver grundning använder de ord som: att fånga in, 

bromsa, lugna, neutralisera, stabil, förutsägbar, botten, bas, den säkra 

platsen att börja i och att återvända till, ramen, ankare, närvarande, samla 

ihop, hitta balans, vara i sin kropp, landa, tryggt, oladdat.  

När man har en session och klienten får en upplevelse av något eller får en 

erfarenhet av något väcker det känslor hos denne som kan vara omtumlande. 

Därför är det lika viktigt att grunda i slutet av en session som i början av 

den.  

Några av terapeuterna arbetar med klienter utan tal och med olika kognitiva 

funktionsnedsättningar. Där kan grundandet vara att sessionen alltid börjar 

och slutar med samma sång och att sessionen har en tydlig och 

återkommande form. Att arbeta fysiskt och med tydlighet, lugn och stabilitet 

i de musikaliska beståndsdelarna som t.ex. puls och ackord är andra sätt som 

de använder för grundning. Informant D beskriver grundandet bl.a. som att 

det på slutet av sessionen sker ett ihopsamlande och att man landar 

tillsammans, klient och terapeut.  

En av terapeuterna, som arbetat med dementa och klienter med psykos två 

målgrupper som per definition behöver mycket grundning, poängterar att 

det med dessa klienter är extra viktigt att se till att man alltid avslutar med 

att grunda. Klienter med dessa diagnoser kan annars hamna i ångesttillstånd, 

p.g.a. det som väckts under terapisessionen, som de inte själva kan hantera. 

Ett sätt att förvissa sig om att klienterna är grundade innan de lämnar terapin 

kan vara att se till att de kan stå upp och hitta balansen, att man får 

ögonkontakt och att de är närvarande och medvetna om sin kropp. Hon 

beskriver också hur man kan se på en grupp eller en individ att man under 



34 

 

sessionen arbetar med för utmanande material, eller för utmanande 

övningar. Det kan man se på att klienten/klienterna blir okoncentrerade och 

tappar uppmärksamheten. Hon berättar att då måste man gå tillbaka till att 

grunda och att jobba med kroppen eller andra grundande övningar som t.ex. 

puls. Då väljer man som terapeut bort att arbeta med symbolisering och 

ingen verbalisering, det är för jobbigt om man som klient mår så dåligt som 

t.ex. många med psykos gör. 

Informant A reflekterar kring det relationella mellan terapeut och klient, och 

detta att låta det finnas en asymmetri i ansvarsfördelningen i mötet. Lite som 

i relationen mellan förälder och barn: båda parter har ansvar för situationen, 

men den vuxne står för kontrollen och erfarenheten och garanterar en säker 

plats för barnets utforskande. Konsekvensen av detta förhållningssätt blir 

grundande. 

Terapeuterna beskriver olika sätt som de grundar på. De grundar med hjälp 

av: 

- Humor, att avväpna situationen och allvaret. 

- Lägga en musikalisk stabil grund i form av t.ex. ett ostinato, en 

ackordvända, ge personen ett tonmaterial att använda, spela tydliga 

oktaver i basregister. 

- Arbeta med puls och enkla motrytmer. 

- Ta på kroppen, slå puls på knäna och benämna kroppsdelar. 

- Välja ut instrument som passar ihop för spel. 

- Arbeta med tydlig och lugn puls och tydliga, förutsägbara och 

neutrala harmonier.  

- Beskriva ramarna för terapin, eller övningen, och på det sättet leda 

och ge förutsättningar för klienten att våga pröva hitta sitt sätt. 

- Inte bara uppehålla sig kring det som är det laddade området utan 

även vara i det oladdade. 

- Att benämna upplevelsen man haft under sessionen med egna ord 

eller med hjälp av en bild som man väljer. 

- Att ge klienten möjlighet att vara den som har kontrollen t.ex. 

bestämma hur högt ljudet ska vara på den musik som spelas. 

- Avspänning i form av att gunga till musik, dansa med sjalar eller att 

i en kort musikresa konkret landa i kroppen. 

Terapeuternas syn på vad terapi erbjuder  

för möjligheter för klient/klienter 

När terapeuterna i intervjuerna kommer in på sin syn på vad terapi erbjuder 

för möjligheter för klienten/klienterna handlar det om att de vill erbjuda 
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erfarenheter av den trygga anknytningen och ge utrymme för att i en trygg 

miljö våga utforska och bearbeta det som kanske känns tungt, svårt 

skrämmande och skört. De vill också erbjuda möjligheten för klient/klienter 

att få nya erfarenheter av att de själva har resurser och att de har kapacitet 

att hantera sina liv.  

Citat: 

Terapi erbjuder oss möjligheten att lära känna oss själva 

på ett djupare plan. Att genom hjälpen av en annan 

medmänniska våga titta lite mer på oss själva och vår egen 

roll, i livets alla sammanhang (Informant A). 

… stärka sina egna resurser alltså... (Informant B). 

Är man medveten om att dessa processer pågår då är man 

terapeut. Sen kan man inte alltid tro att att man kan göra 

rätt, men man är ändå medveten om att en sådan 

erfarenhet är avgörande för att läka en överhuvudtaget, att 

man måste få nya erfarenheter för att läka ut eller 

transformera så att, och det är det vi ska skapa, d.v.s. jag 

ska inte lära dig hur du ska vara, det är inte det det handlar 

om, näe, så att det…(tankepaus). Och då måste man också 

tro att vi är plastiska, d.v.s. att det finns en 

transformationsmöjlighet, resten av livet (Informant C). 

… och så som jag brukar jobba så har det liksom ofta en 

jag-stärkande botten (Informant D). 

Terapeuternas upplevelse av hur musik vidgar begreppen 

Musikterapeuterna var alla överens om att musiken erbjuder möjligheter att 

förstärka terapin och begreppen på många plan. Den är dels kompatibel med 

hur vi människor uttrycker oss och dels med hur vi upplever i form av att 

både vårt uttryck och vårt upplevande präglas av de musikaliska 

beståndsdelarna puls, riktning, tempo, rytm, form, melodi och klang. Den är 

också ett medium som om vi kliver in i det, erbjuder en mötesplats och en 

möjlighet för interaktion, ett utforskande tillsammans med andra.  

För de klienter som inte har det talade språket är den ett medium som ger en 

möjlighet för interaktion och uttryck av både känslomässig kvalitet, men 

också i form av en intention, en riktning och en mening. 

Musiken har också fördelen av att den är ett medium som tar många av våra 

sinnen i anspråk, på ett sätt som kanske inget annat konstnärligt uttryck, den 

är exempelvis visuell, kinestetisk och auditiv. Informant B kommer in på 

detta att med musiken som medium blir det i terapin en bearbetning av en 

upplevelse, där bearbetningen i sig blir ett nytt upplevande kring det tema 



36 

 

man arbetar med. I upplevandet då vi bearbetar händelser och teman med 

musik så fastnar inte bara bearbetandet i vårt medvetna, som insikt i vår 

förståelse, utan den kan också beröra det djupast omedvetna. Hon tänker sig 

musiken som en möjlig omkopplingsstation, som har möjlighet att ge 

upplevelser som hjälper till att ändra på nervbanor och kopplingar i hjärnan, 

sen kopplar det kanske tillbaka till de gamla mönstren, men i spelet blev det 

en upplevelse som ändå skapade en möjlighet för en förändring av 

nervbanor. 

De tre terapeuterna tar också upp detta med att musik också ger en estetisk 

upplevelse för klienten. En av terapeuterna beskriver det som att även om 

uttrycket i det spelade kan vara ångestfullt och tvekande, så kan det ändå bli 

en estetiskt behaglig upplevelse för deltagarna i sessionen. Om terapeuten 

tillsammans med deltagarna ser till att det man spelade fick en form och en 

struktur och blev något vackert. Informant D beskriver att detta med att 

tonsätta känslor är den känslomässigt kvalitativa aspekten som ibland nästan 

upplevs som magisk, även om musik i sig inte har några magiska 

komponenter. 

De tre musikterapeuterna poängterar alla att det lätt kan låta flummigt med 

musik i terapi, men att det är det inte. Informant C uttrycker det genom att 

beskriva att musik är ett medium som musikterapeuter använder, men det är 

inte i sig ett magiskt trollspö som gör sjuka friska. Musiken har kvaliteter 

och beståndsdelar som är väldigt väl lämpade att använda sig av, just för att 

den är kompatibel med det mänskliga varat, på så många plan: 

kommunikativt, intersubjektivt och affektivt och att vi kan uppleva den med 

hela vårt jag. Hela vårt jag förstår jag som: hela vårt fysiska jag, med vårt 

kognitiva jag, med vårt preverbala jag, med vårt verbala jag, med vårt 

medvetna jag och med vårt omedvetna jag. 

Kanske kan jag tillägga att jag tycker att just musikterapi 

har en extra fördel genom att man inte bara pratar OM 

känslor utan att man genom musiken också GÖR dem, 

hanterar dem och upplever sin kapacitet i nuet. Musik ger 

på så sätt stora möjligheter att utöva självreglering, känna 

agens och bemästrande, vare sig ord är ett alternativ eller 

ej (Informant B).  

Ja, men det är ju den kommunikativa delen av musik, så 

det är ju, musik kommer ju av människor, ja, och musik är 

kompatibelt med hur vi känner och hur vi uttrycker oss, 

vilken kommunikativ förmåga vi har d.v.s. med kraft och 

dynamik, tempo och puls och ehh, allt det där ligger ju i 

det mänskliga varat, därför är musiken ett fantastiskt 

medel att vara människa med och att vi också första, det 

preverbala är ju också musikaliskt det vet vi ju nu, vilket 
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tempo du blir hållen vilken dynamik du blir hållen vilken, 

ehh, vilken, det är också dynamik och kraft som du blir 

tilltalad eller bemött av en annan människa. Det är ju den 

erfarenheten du har av att vara till så den är ju i grunden 

musikalisk (Informant C). 

… jag tänker att det är där musikterapin har sin stora 

fördel och det är där som musikterapin gör skillnad, när 

inte orden räcker till (…) det ger helt andra kvaliteter än 

bara orden gör (Informant D). 

Sammanfattning av resultat 

Något som inte togs upp i resultatdelen, men som var genomgående hos de 

fyra terapeuterna, var hur de alla med olika uttalanden, förmedlade 

ödmjukhet och medkänsla för klientens situation som utgångspunkt för det 

terapeutiska mötet. Detta förhållningssätt har tagits upp tidigare i denna 

uppsats då detta behandlas av Mårtenson Blom och Wrangsjö (2013) som en 

av de komponenter som verkar vara viktig för att en terapi ska upplevas av 

klienten som att den ger en resonansbotten för psykisk tillväxt och med en 

helande kraft. 

Om man vidare granskar resultatdelen i form av olikheter och likheter kan 

man konstatera att terapeuterna har en överensstämmande syn på vad 

begreppens funktion är för terapeuten och hur de definieras. De är också 

överens om vad terapi erbjuder för möjligheter för klienter. Detta kan man 

förstå mot bakgrunden av att de alla fyra har utbildningar som har en 

psykodynamisk inriktning och därför har en likartad plattform och ingång i 

ämnet.  

I de fall då man ser olikheter, vilket handlar om hur de metodiskt går 

tillväga och hur de till viss del beskriver terapins möjligheter i form av olika 

erfarenhetsnivåer, d.v.s. huruvida det är insiktsterapi, eller mer fokus på det 

jag-stärkande, handlar det till största delen om de olika målgrupper som de 

fyra terapeuterna faktiskt arbetar med och hur det till viss del ger 

förutsättningar för utformningen av terapin. 

Diskussion 

I en granskning kring resultaten kopplat till de teorier som presenterats i 

studiens tidigare del kan man konstatera att anknytningsteorier och den 

senare tidens upptäckter i forskning av bl.a. Stern och Trevarthen bekräftar 

det som terapeuter och föräldrar vetat länge: det intersubjektiva samspelet 

börjar tidigt och är mycket avgörande för hur våra psykiska strukturer 

ordnas. Hart (2008) t.ex. skriver att vi människor när vi föds har fler 

nervceller än vi använder. Under barndomsåren dör eller beskärs ca hälften 

av de nervceller som inte används. De nervceller som används och tränas 
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ofta ingår i specialiserade nervkretsar och stärks. Celldöden verkar ha en 

finjusterande funktion och är förbunden med en stigande specialisering som 

olika delar av hjärnan tar hand om. Det sista stadiet av mognad, växt och 

differentiering är beroende av stimulering. Detta är den påverkan som hela 

vårt samspel, som de tre begreppen är en del av, med andra människor 

lägger grunden till. Förståelsen för hur människan utvecklas och hur de 

mellanmänskliga transaktionerna ser ut är alltså väldigt viktig då vi arbetar 

med människor som av en eller annan anledning är i en situation som de 

behöver hjälp att hantera, eller där den naturliga utvecklingen hejdats.  

Om man tänker på hur musiken kan vidga terapeutens möjligheter i detta 

avseende, så är det beskrivet av en av respondenterna på ett sätt som gör det 

tydligt. Hon konstaterar att anknytningen är musikalisk, d.v.s. vi upplever 

den första samvaron med de viktiga anknytningspersonerna med hjälp av 

vitalitetsaffekterna. Dessa har en musikalisk struktur och de beskrivs av 

Stern (2010) som att de har ett tempo/rytm, en form, en intensitet och en 

riktning. Därför blir användandet av musik i terapi ett väldigt bra raster att 

”titta” genom när man ska tänka kring det som händer i en process eller ett 

skeende.  

Terapeuterna i denna studie sätter också fingret på en annan viktig 

komponent i detta med begreppens relevans och hur de används. Att dessa 

begrepp finns i en massa olika sammanhang är ett faktum: att vi blir 

speglade och speglar, att vi härbärgerar och blir härbärgerade att vi grundar 

och av andra blir grundade i massa olika sammanhang där vi faktiskt ingår i 

samspel med andra. Detta tar terapeuterna också upp i sina intervjuer och 

jag reflekterar över detta dagligen då jag rör mig på mina olika arenor; på 

jobbet, med min familj, med vänner, eller i samtalet med grannen. Men vad 

är det i användandet av begreppen som blir terapeutiskt? I en artikel som jag 

läste nyligt skriven av MacDonald och Wilson (2014) tar de upp att de 

skulle vilja göra en studie kring huruvida Wigrams improvisationstekniker 

varav tre redovisats i denna studie spegling, grundning och härbärgering, 

skulle kunna användas i en icke terapeutisk kontext och ändå ha en positiv 

påverkan på deltagares psykiska välmående.  

För min del tror jag att begreppen kräver en djupare förståelse, både i form 

av teori och praktik. Det krävs, precis som en av de intervjuade beskriver; 

en kunskap om att sådana processer pågår och en medvetenhet om hur de 

mellanmänskliga transaktionerna kan se ut som är viktig för att begreppen 

ska kunna användas terapeutiskt och få en inverkan på det psykiska 

välmåendet. Det är bl.a. i detta som professionaliteten i terapeuters yrkesroll 

finns. 

I resultaten redovisas terapeuternas syn på vad terapi kan erbjuda för 

möjligheter, och där kommer de in på människans plasticitet och 

möjligheten för förändring och transformation i bearbetandet av upplevelser. 

Detta finns också debatterat i litteraturen. Hart (2008) återigen tar upp detta 
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med hjärnans och psykiska strukturers plasticitet. Den senaste forskningen 

verkar vara överens om att vi är plastiska. Men olika strukturer har olika 

plasticitet. När olika förmågor och strukturer från början får sitt ”utseende” 

verkar tajming spela stor roll. Människan är mer mottaglig under vissa 

perioder av sin utveckling för stimuli som utvecklar och specialiserar olika 

nervkretsar. Generellt kan man se att ökningen av nervkretsars antal i ett 

område och dess komplexitet åstadkoms genom kontinuerlig stimulering i 

varierande miljö, vilket antagligen är den biologiska bas som all senare 

beteendemässig, emotionell, motorisk och kognitiv utveckling är beroende 

av. Hon skriver vidare att omgivningens betydelse för stimulering av 

hjärnans växt och mognad är avgörande. Vi är födda till att kommunicera 

och utbyta åsikter och är beroende av social stimulans. Försök har gjorts 

med råttor där man har låtit några råttor växa upp i en rikt stimulerande 

miljö och dessa utvecklar större hjärnmassa än de råttor som lämnas i en 

tom bur utan lekkamrater och leksaker. När man sedan flyttade över de 

depraverade råttorna till en stimulerande miljö utvecklas deras hjärna, men 

uppnår inte samma nivå som de råttors hjärna som haft en stimulerande 

miljö från början. Denna understimuli verkar även i nästa generation där 

cortex är tunnare hos barnen till de råttor som levt i en understimulerad 

miljö.  

Människans hjärna är dock otroligt mer komplex än en råttas. Men man kan 

utifrån forskning dra slutsatsen att den är plastisk och att en möjlighet till 

förändring finns, de senare utvecklade områdena i hjärnan har en större 

plasticitet än de tidigt utvecklade, konstaterar Hart. De tidigt utvecklade 

strukturerna har ofta grundläggande livsuppehållande funktioner, vilket 

skulle göra oss extremt sårbara om de var för plastiska. Det är också så att 

det tidigt utvecklade områdena i hjärnan formas i högre grad av ickeverbala 

erfarenheter. Det upplevandet och de erfarenheterna ackompanjeras av det 

som av Stern beskrivs som vitalitetsaffekter. Stern (2010) skriver om hur 

vitalitetsaffekterna formar de tidiga strukturerna och sedan fortsätter forma 

vårt upplevande och motiverar på detta sätt vikten av att arbeta med hjälp av 

vitalitetsaffekterna i terapeutiska sammanhang. Han skriver att: 

Vitalitetsaffekterna är en del av de episodiska minnena 

och ger liv till de berättelser vi skapar om våra liv. 

Följaktligen erbjuder vitalitetsaffekterna en annan väg för 

psykoterapi att tillgå omedvetna tidigare upplevelser, 

såsom minnen, dissocierade upplevelser, fenomenologiska 

upplevelser, implicita tidigare upplevelser aldrig 

verbaliserade, och framförallt implicit relationskunskap 

(hur vi implicit vet hur ”det är att vara” med specifika 

andra) (Stern, 2010 s. 11, min översättning).  

Om man betänker musikterapins styrkor och hur den kan vidga begreppen 

som denna studie handlar om är detta verkligen intressant. 
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Musikterapeuterna i denna studie uttrycker sig ödmjukt kring vad terapi kan 

innebära i form av transformerande, läkande upplevelser. De är ändå inne på 

att det är här som musikterapin kanske har de förutsättningar som många 

andra terapiformer saknar. Detta konstaterar även Stern (2010) då han 

beskriver vitalitetsaffekterna som det som ”tonsätter” vårt tidigaste 

upplevande. Han skriver:  

The role of vitality forms in intersubjectivty leads to 

renewed interest in some of the basic notions of non-

verbal therapies. ”Improvisation music therapy” provides 

an example (Stern, 2010, s. 139). 

In short, the basic methods in improvisation music therapy 

all require the use of vitality forms to share or interchange 

experience (ibid s. 140).  

Forskningen kring människans utveckling och hjärnan är på intet sätt färdig, 

utan nya upptäckter görs ständigt och infogas i den enorma och komplexa 

beskrivning av människan som den är en del av. 

Uppsatsens trovärdighet 

Om man kritiskt ska granska denna studies trovärdighet kan man, som jag 

tagit upp bl.a. i sammanfattningen av resultatdelen ifrågasätta valet av 

respondenter alla med en utbildning med psykodynamisk inriktning. Det 

hade varit intressant att se om det förekommit fler olikheter i synen på både 

begreppens funktion för terapeuterna och hur de definieras om några av 

respondenterna hade haft en mer kognitiv beteendeinriktad grund för sin 

utbildning och verksamhet, eller om några av de intervjuade hade varit 

exempelvis musikterapeuter med en utbildning inom FMT.  

För att kunna dra några mer långtgående slutsatser hade ett större antal 

intervjuer behövt göras. Med detta sagt vill jag på intet sätt förringa det som 

denna studie faktiskt för i dagen, nämligen att fyra terapeuter som arbetar 

med olika målgrupper, är verksamma på olika orter, gått utbildning med 

psykodynamisk inriktning men med en spridning genom åren för när 

utbildningen genomfördes, faktiskt har en överensstämmande syn på vad 

begreppen innebär och dess vikt i det terapeutiska sammanhanget. 

Att intervjuerna är semistrukturerade kan också det ses som något som 

skulle kunna påverka resultatet i studien. En semistrukturerad intervju blir 

mer ett samtal än att en respondent svarar på förformulerade frågor i en 

enkät. I ett samtal är det ett givande och ett tagande mellan åtminstone två 

personer. Följaktligen kan det diskuteras hur mycket jag som ställt frågor 

och formulerat de följdfrågor som jag ansett varit intressanta och relevanta 

för stunden, påverkat de svar som respondenterna gett. Utan att fördjupa 

mig för mycket i ämnet kan man konstatera att även om jag förhållit mig 
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mest lyssnande under samtalen är det nog viktigt för en läsare att beakta att 

jag har varit en påverkande faktor i hur intervjuerna formades.  

Något som är utom allt tvivel är att jag lärt mig oändligt mycket på att göra 

denna studie. Den förförståelse jag hade kring dessa begrepp och 

användandet av dem i terapeutiska sammanhang har verkligen förändrats 

och min förståelse har fördjupats. Att studien har både en teoridel och en del 

där jag fått möta terapeuter som beskrivit begreppen med exempel från sin 

kliniska verksamhet ger mig verkligen en mångdimensionerad förståelse av 

begreppen som jag absolut inte hade innan. Studien har också medfört att 

det terapeutiska användandet av begreppen blivit mer nedbrutet i ett 

hantverk där det metodiska användandet av begreppen kopplat till teorierna 

ger mig en fördjupad förståelse av det verksamma i och de möjligheter som 

terapi erbjuder. 

Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att i litteraturstudier och i intervjuer undersöka 

begreppen spegling, härbärgering och grundning. Detta gjordes med hjälp 

av de frågeställningar som formulerades utifrån min förförståelse i ämnet. 

De frågeställningar som jag i uppsatsen försökt besvara är: 

1. Vad skrivs det i utvecklingspsykologisk och musikterapeutisk 

litteratur om dessa tre begrepp? 

Här har ett urval gjorts av litteratur trots att det hela tiden har dykt upp nya 

intressanta texter och litteratur. Det som kan sägas är att det framförallt vad 

det gäller begreppen i musikterapeutisk litteratur är en ytterst begränsad 

studie som gjorts och att mycket mer finns att läsa och sammanställa. 

Begränsningen på detta område gjordes tidigt och medvetet för att uppsatsen 

och studien skulle få ett rimligt omfång för en uppsats på denna nivå. 

Studiens omfattning i detta hänseende redovisas tidigt i uppsatsen för att 

läsaren ska ha en tydlig bild av ambition i det avseendet. Här skulle man 

kunna föreslå ytterligare forskningsmöjligheter där man studerar dessa 

begrepp med en bredare ingång i den musikterapeutiska litteraturen. 

2. Hur används dessa begrepp i det terapeutiska sammanhanget av 

verksamma samtals- och musikterapeuter? 

I resultatdelen av denna uppsats redovisas det hur terapeuterna metodiskt 

använder sig av de begrepp som uppsatsen handlar om. Där redovisas hur 

terapeuterna beskriver det metodiska användandet av begreppen som visade 

sig vara en mängd olika tekniker beroende på situation, men framförallt 

anpassat efter de olika målgrupper som de fyra terapeuterna arbetar och har 

arbetat med. Det som också blev tydligt vid en sammanställning av 

intervjuerna var att de fyra terapeuterna hade en överensstämmande syn 
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kring de tre begreppens funktion för terapeuten och en överensstämmelse i 

sina definitioner av begreppen spegling, härbärgering och grundning. 

3. Hur kan musiken vidga och utveckla dessa begrepp? 

Den sista forskningsfrågan har besvarats både med hjälp av litteratur och då 

framförallt i uppsatsens diskussionsdel, där det konstateras att musikterapin 

blir en form av terapi som möjliggör ett terapeutiskt arbete med tidiga 

omedvetna och eller implicita minnen och erfarenheter eftersom de 

musikaliska beståndsdelarna i mycket är analoga med de vitalitetsaffekter 

som ”tonsätter” våra minnen och erfarenheter (Stern, 2010). 

Också de intervjuade musikterapeuterna har gett sina beskrivningar och 

reflektioner kring hur de upplever att musik faktiskt kan vidga och utveckla 

begreppen. De ger alla exempel från sin kliniska verksamhet där de använt 

musik och där den på ett positivt sätt förstärkt de möjligheter som terapin 

och användandet av begreppen erbjuder. De beskriver att musiken inte bara 

är kompatibel med vitalitetsaffekterna utan även med vårt sätt att 

kommunicera och därför ger möjligheter att arbeta i terapi när orden inte 

finns eller inte räcker till. 

Några avslutande ord 

Under studiens gång har jag fått en fördjupad insikt i de tre begreppens 

betydelse och jag kan instämma i en av de intervjuades ord om att de, 

begreppen, är så mycket större än själva orden. De beskriver primära och 

grundläggande mellanmänskliga transaktioner som i tidigt samspel mycket 

formar de psykiska strukturerna som blir vårt själv. Därför blir dessa 

begrepp väldigt viktiga att som terapeut ha med sig i terapi. I samtal med 

terapeuterna om begreppen tycker jag att jag också lärt mig att terapi är ett 

hantverk där begreppen är några av de verktyg som terapeuten har att tillgå. 

Något som också blivit än mer tydligt för mig i och med denna studie är att 

musiken är ett mycket värdefullt och kraftfullt verktyg i terapi. Det har 

också blivit mer explicit för mig varför musik är verksamt. Musik är inte ett 

magiskt trollspö, det verksamma i användandet av musik finns i musikens 

beståndsdelar och att dessa är analoga med vitalitetsaffekterna och 

människors sätt att uppleva och kommunicera. Musiken erbjuder också en 

möjlighet till interaktion och intersubjektivitet på flera olika nivåer, fysiskt, 

psykiskt och känslomässigt. 

Om jag skulle få vara fortsatt nyfiken och utforska vidare frågor som väckts 

under denna studie, så skulle jag vilja undersöka begreppet mentalisering än 

mer. Begreppet presenterades kortfattat i studiens teoridel som en av 

komponenterna i begreppet spegling. I många av de texter jag läst i samband 

med studien beskrivs vikten av förmågan till mentalisering, och hur 

mentalisering är något som utvecklas hos självet under hela vår levnad 

(Wennström, 2007). Hart (2008) tar upp synkroniciteten mellan de två 

hemisfärerna som en förutsättning för mentalisering. Vid olika former av 
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svårigheter med mentalisering finns alltså utvecklingsmöjligheter av olika 

grad beroende på varför mentaliseringen inte helt fungerar. Här vore det 

spännande att utforska musik i terapi och begreppet mentalisering. Min 

förförståelse säger mig att musik erbjuder möjligheter att arbeta med 

synkronicitet mellan de två hemisfärerna. Jag har också en förförståelse som 

säger mig att musik är ett medium som är väl anpassat för att arbeta med 

affekter, affektreglering, självreglering, agens och inre och yttre verklighet, 

förmågor som hör ihop med en utveckling av mentaliseringsförmågan. Med 

detta sagt så skulle det vara väldigt intressant att få undersöka begreppet 

mentalisering i en kontext med musik i terapi. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Inledningsfrågor: 

Kan du berätta lite om dig själv, vilken utbildning du har och vad du arbetar med? 

Vad tänkte du när du först hörde ämnet för intervjun? 

 

Begreppsfrågor: 

Hur kan en konkret situation se ut då du använder ngt/ ngr av begreppen spegling, 

härbärgering och grundning? 

Kan du berätta lite om vad du upplever att det får för effekter när du använder...? 

Kan du berätta lite hur du tänker kring begreppen? 

Finns det någon/några teorier som du tycker är användbara i användandet av begreppen? 

 

Till musikterapeut: 

Kan du berätta om en konkret situation då du väljer att använda musik eller annat estetiskt 

uttryck tillsammans med begreppen? 

Vad upplever du att det får för effekter? 
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Bilaga 2 

 

Informerat samtycke 

 

 

Jag samtycker härmed att intervjuas av Elin Nygren. 

 

Jag är medveten om att materialet kommer att användas anonymt i hennes magisteruppsats 

vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 
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