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”TACK FÖR ALLA SÅNGER” 

om musikens upplevda inverkan på livskvaliteten 
 

Angelica Lindholm 
 
 
Empirisk forskning samt litteratur visar att musiken påverkar oss på 
många plan samt har en inverkan på livskvaliteten. Uppsatsen syftade 
till att presentera detta samt belysa genom en undersökning av hur 
personer med och utan diagnosen Asperger syndrom/autistisk 
personlighetsstörning upplevde musikens inverkan på deras liv och 
livskvalitet. Inledningen bygger på en grund av undersökningar och 
litteratur om musiken, livskvalitet samt en förklaring till diagnoserna. 
Fyra personer utan diagnos och fyra personer med diagnos 
djupintervjuades. Resultatet visar att samtliga tycker musiken har en 
stor inverkan på deras livskvalitet och välmående helt i linje med 
mycket av den tidigare forskningen. Några större skillnader mellan 
dem med diagnos och utan kunde inte påvisas. Slutsatsen var att 
musiken spelar en stor roll i människans liv och har så gjort genom 
historien. Mer forskning behövs för att kunna fastställa de empiriska 
forskningsresultaten kliniskt.  

 
 

”Tack för alla sånger, för ord och toner. Vem behöver religioner? 
Dem kan vi vara utan, men om musik inte fanns, inte någonstans, alla 
behöver en sång och en dans. Jag säger tack för alla sånger, ni ger 
var röst en chans..”(Andersson, B Ulvaeus, B) 
 

 
Ja, hur skulle världen egentligen se ut utan musik? Är musikens kraft kanske större än 
religionens? I alla fall om man får tro ”ABBA”- Björns och Bennys hit ”Thank you for the 
musik”. (Översättning: Strömstedt, N) I denna uppsats kommer olika delar vad gäller musik 
och olika aspekter av musik, musikterapi, musiken och människan, musiken och historia, 
musik och hälsa och livskvalitet att presenteras under respektive underrubrik. Detta för att få 
en gedigen grund och förförståelsen för vad musiken har haft för betydelse, både spekulativt 
och genom tidigare empirisk forskning, för människan nu och genom historien. 
 
Vad är Musik? 
 
Bastian (1988) menar att det är en tokigt formulerad fråga som inte går att besvara på annat 
sätt än att beskriva vad musik inte är. Vi kan endast beskriva icke-musik tills vi inte har några 
beskrivande ord kvar och blir förstummade. Bastian uttrycker ett till stor del filosofiskt 
synsätt på musiken. Han menar att ”Musiken innehåller tillräckligt många 
medvetandefenomen för att kunna fungera som en lika universell myt som den myt vi kallar 
verkligheten. Så om vi går på djupet i musiken, går vi djupt in i detta liv och djupt in i oss 
själva.” (Bastian, 1988, sid. 31). 

Nationalencyklopedin förklarar musik som en ”kulturyttring som kan definieras (dock inte 
heltäckande) som organiserat ljud, vare sig detta alstras av t.ex. en röst eller genom 
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elektroakustisk teknik. Ordet sammanhänger med den grekiska antikens mousikē´ 'musernas 
konst'..//..Givetvis skiftar musikens karaktär genom etniska, geografiska och kronologiska 
skillnader.  Man kan skilja på vokal och instrumental musik, men däremot kan man inte med 
fördel hävda att musik består av rytm, melodi och harmoni – en sådan indelning är inte 
tillräckligt detaljerad..//..” (Nationalencyklopedin 2008-12-09 ) 

”Musik är en form av konstnärligt, emotionellt och kulturellt uttryck, framför allt i följder av 
ljud och toner med hjälp av särskilda instrument eller den mänskliga rösten. Det är också en 
av de största konst- och underhållningsformerna, ett yrkes- utbildnings- och vetenskapsfält, 
fritidsintresse och verktyg för kommunikation, med mera.” (Wikipedia, 2008-10-20) 

Hur vi väljer att definiera musik beror på i vilket sammanhang vi tar oss an begreppet, enligt 
Bojner Horwitz och Bojner (2005). Psykologer definierar musik utifrån den musikaliska 
upplevelsen, medan fysiker definierar musik utifrån hur ljudimpulser är organiserade i 
förhållande till varandra. Antropologer har ytterligare ett sätt att definiera musik där kulturella 
skillnader i fråga om musikerfarenheter är det centrala. Synen på musik påverkas av 
sammanhanget vi ålägger den. Vi kan inte få en förståelse för vad musiken gör med oss förrän 
vi beskrivit dess roll och funktion i en viss situation. Dock finns det vissa generella regler. 
Musik i dur framkallar vanligtvis sett glädje, likaså musik med snabbare tempo, flödande rytm 
och högre tonart, medan musik i moll framkallar mer sorgsna, allvarsamma känslor. 
Detsamma gäller musik i låga tonlägen och med ett långsammare tempo. Musik kan ge olika 
fysiska reaktioner, så som förändringar i puls och blodtryck. Man kan alltså använda musiken 
för olika syften, eftersom den framkallar olika känslor och olika beteenden. Det finns belägg 
för att hävda att musiken har effekt vad gäller att initiera kontakt människor emellan, 
exempelvis mellan terapeut och patient, eller öka interaktionen vid en gruppaktivitet. Levande 
musik framkallar ofta större effekt och emotioner än förinspelad (Bojner Horwitz & Bojner, 
2005). Den västerländska musikaliska strukturen som vi har idag utvecklades till sin fulla 
kapacitet under sjuttonhundratalet (Dewhurst-Maddock, 1994).  

Bastian menar att musik är något som händer inom oss. Om musik spelas i ett tomt rum utan 
åhörare är det inte musik. Han menar att först när musiken träffar medvetandet kan någonting 
hända och musik uppstå. Musik får oss att känna. Det uppstår en energi som får oss att känna 
och må på olika sätt och ger oss impulser till handlingar vi inte skulle ha gjort utan musiken. 
Musik kan få oss att fyllas till brädden (Bastian, 1988).  

Lingerman menar att musik är så mycket mer än bara nöje. Musik är en är en livsviktig föda 
som ger daglig näring. Han uttrycker att musik är ett unikt medel för helande, harmoni, 
inspiration och utvidgat andligt medvetande (Lingerman, 1987).  

Musiken och människan  

Ljud och röster har stor inverkan på oss, redan ifrån fosterstadiet. Fostret börjar höra ljud från 
världen utanför runt fjärde månaden (Campbell, 2000; Dewhurst-Maddock, 1994). Grunderna 
för örat bildas bara några veckor efter befruktningen (Dewhurst-Maddock, 1994). Att ljud och 
röster har inverkan på fostret har bevisats genom att det finns barn som känt igen sånger, 
vaggvisor och klassisk musik som spelades för dem när de låg i livmodern (Campbell, 2000). 
Forskningsresultat har visat att hörseln är av mycket stor betydelse under livets första 
månader (Dewhurst-Maddock, 1994). Barnet känner igen ljudupplevelserna från fosterstadiet 
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och de finns lagrade i barnets hjärna när de föds (Kim & Klockljung, 1996). Ljud utgör en 
total kroppslig erfarenhet för ett foster enligt Bojner Horwitz, et al. Man vet idag att fostret 
reagerar med ökad hjärtfrekvens på ljud. Ljudet träffar inte bara fostrets öra, utan sprider sig 
även till barnet via vibrationer från moderns kropp- och bensubstans genom fostervattnet. 
Därigenom träffar ljudet hela fosterkroppen. Genom att ljud utgör en total kroppslig 
erfarenhet för ett foster ligger det kvar i minnet hos både barn och vuxna. Ljud fångas inte 
bara upp på en mental och emotionell nivå, utan även rent kroppsligt (Bojner Horwitz & 
Bojner, 2005; Kim & Klockljung, 1996). Musiken kan sägas vara det första språket i en 
människas liv eftersom man uppfattar ljud och rytm redan i fosterstadiet (Englund, 2004). 
Även döva barn påverkas av ljud i och med rytmer och gungningarna, samt ljudsvängningarna 
som via känsel och benstomme når hjärnan (Kim & Klockljung, 1996). 

Bojner Horwitz och Bojner menar att skriket vid födseln är det första akustiska uttrycket hos 
ett spädbarn. När spädbarn äter ger de ibland samtidigt ifrån sig ett mumlande ljud, ljudet 
förknippas med njutning och vällust. En moder som vaggar sitt barn och nynnar eller hummar 
ger också en känsla av trygghet. Det är svårt att skilja mellan ljudet och rörelsens betydelse 
för det lilla barnets utveckling. Hos ett barn som har en utvecklingsstörning kan effekten av 
stimuli utebli. De barnen kan bli hjälpta av terapi som återbygger kontakten mellan ljud och 
rörelse och öppnar kommunikationen och barnens mottaglighet för stimuli. Där är exempelvis 
musikterapi ett verktyg att använda (Bojner Horwitz & Bojner, 2005). Musik är något som 
alla förstår, ett språk som alla kan tala, därav ett av den moderna världens gemensamma 
språk. Därför är det kanske inte konstigt att de största kulturella idolerna i vår tid är just 
sångare och sångerskor (Campbell, 2000). 

Bastian menar att vi tillsammans med musikerna är ansvariga för att musik ska kunna uppstå 
inom oss. Ibland kan vi inte ”höra” ljud, men det uppfattas av vårt omedvetna och påverkar 
oss i alla fall. Bastian tar ett exempel med Johann Sebastian Bachs musik och menar att även 
om vi inte lyssnar vid en konsert där Bachs musik spelas, är vi ändå påverkade av den klarhet 
som är karakteristiskt för hur Bachs musik påverkar oss. Hade vi dock lyssnat aktivt under 
konserten hade vår upplevelse blivit helt annorlunda och än starkare (Bastian, 1988). 

Musik och historia 

Musiken har funnits och påverkat och fascinerat oss lika länge som vår historia har funnits. 
Därför anses det av vikt att ta upp en del av hur musiken har upplevts och hur den påverkat 
våra förfäder långt tillbaka i tiden. 

”Musikens rötter i människans äldsta historia framgår av arkeologiska fynd och genom 
tolkningen av sådana. Bilder av instrument och musiker hör till de äldsta lämningarna…//.. 
Utvecklingen har stegvis inneburit nya uttrycksformer, t.ex. flerstämmighet och 
kontrapunktik, vidare nya genrer och stilar: opera, symfonik, elektroakustisk musik, jazz, 
rock, techno osv.” (Nationalencyklopedin, 2008-12-09) 

Att musik är ett urgammalt fenomen man har funnit bevis på i form av avbildningar av 
musikinstrument från flera tusen år före kristen tideräkning. I tidigare primitiva kulturer 
användes musik dock inte för att lyssnas på eller för själva utförandets skull, utan istället 
sjöng man och spelade i samband ritualer för att bota sjukdomar, fördriva demoner eller för 
att försäkra sig om framgång i jakt och i krig (Bojner Horwitz & Bojner, 2005; Englund, 
2004; Grönlund, Alm & Hammarlund, 1999).  
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Musiken och dess förmåga att påverka människan har alltid fascinerat oss (Bojner Horwitz, et 
al.) Redan under antiken ansåg grekerna att musiken både kunde förändra och påverka 
människan. ”Etosläran” (läran om sedlighet) innebar att musiken speglade ett känslotillstånd 
som överfördes till den som lyssnade på musiken. Musikens innehåll smittade människor med 
givna karaktärsdrag, som mod och vekhet etcetera (Bojner Horwitz & Bojner, 2005; Englund, 
2004; Ruud, 2002). Platon ville förbjuda vissa musikinstrument samt införa regler som 
innebar att man bara skulle spela på sådana instrument som lockade fram nyttiga medborgare. 
(ca 427- 347 f.Kr.) Platons elev Aristoteles ville däremot tillåta alla tonarter och instrument. 
Aristoteles menade att de tonarter som var smittade med negativa egenskaper kunde främja en 
rening av själen (katharsis). I Katharsisteorin, som ingår i den antika etosläran, ingick också 
tanken att musik kunde användas psykoterapeutiskt (Bojner Horwitz & Bojner, 2005). 
Omkring 324 f.Kr. botades Alexander den store från sinnessjukdom med hjälp av musik 
spelad på lyra (Dewhurst-Maddock, 1994).  
 
I västerlandet föddes ”affektläran” under 1600- och 1700- talet. Musiken uppgift var att 
åskådliggöra olika sinnesstämningar, affekter. Varje komposition avsågs försätta lyssnaren i 
ett speciellt själstillstånd. När barocken övergick i klassicism, tolkade instrumenten mänskliga 
affekter. Under 1800-talet skulle musiken inte bara kunna försätta lyssnaren i ett specifikt 
själstillstånd utan även kunna berätta något (Bojner Horwitz & Bojner, 2005). Redan på den 
här tiden påbörjades vetenskaplig forskning gällandes hur musiken kunde påverka smärta. 
Man gjorde fysiologiska mätningar om musikens påverkan på andning, puls, blodcirkulation 
och blodtryck (Dewhurst-Maddock, 1994). I Kina hade man mycket tidigt insikt om musikens 
andliga, känslosamma och sociala värde. Man hävdade att musiken till de religiösa riterna 
inverkade positivt på människans själ (Bojner Horwitz & Bojner, 2005; Ruud, 2002). 
Människor har således använt musikaliska ljud i terapeutiska syften, konsten att hela med ljud 
och musik användes i forna tider, till myternas, religionens och de själsliga minnenas världar 
(Dewhurst-Maddock, 1994).  
 
Denna uppsats ämnar belysa den subjektiva upplevelsen av musikens inverkan på upplevt 
välmående, liv och livskvalitet hos de intervjuade. En av intervjufrågorna berörde huruvida 
individerna ansåg att musiken skulle kunna hjälpa dem ur en kris eller depression, likväl som 
när de mår dåligt. De nästkommande avsnitten behandlar och presenterar musiken och hälsan, 
vad musikterapi är och vad den innebär, musiken som en återspegling av vår personlighet, 
samt musiken och livskvaliteten. 

Musik och hälsa 

Englund (2004) tar upp att hälsa är inte ett givet tillstånd utan en pågående process, ett 
dynamiskt samspel mellan fysiska, psykiska, emotionella och andliga aspekter i människan. 
Hälsa har att göra med en helhet och förmågan att uppleva sig själv hel och hållen (Englund, 
2004). Att anse sig vara vid god hälsa handlar mer om den subjektiva upplevelsen av god 
livskvalitet än om frånvaron av sjukdom, enligt Ruud (2002). Genom det holistiska synsättet 
är hälsa som en känsla av välbefinnande samt förmågan till handling. Handling är den 
kulturfaktor som förklarar hur aktivt deltagande inom kultursektorn, varför eller hur det att 
sysselsätta sig med till exempel musik, kan bidra till att upprätthålla känslan av att vara vid 
god hälsa (Ruud, 2002). Allt fler människor i västvärlden drabbas av depression, den största 
ökningen är bland barn och ungdomar. David H. Rosen, amerikansk professor i analytisk 
psykologi, föreslår en holistisk synvinkel för att försöka förstå och bota depression. 
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Människan är komplex och anledningen till att man hamnar i en depression kan vara många 
(Rosen, 1999). 

Ruud talar om musik och livskvalitet. Han menar att dagens kulturliv ger oss en rad aktiviteter 
som ger oss en chans till att uppfylla önskemålet om en förbättrad livskvalitet. 
Kulturaktiviteter bidrar till att förbättra hälsan och ge livskvalitet, genom att ge oss energi och 
mening. Ruud påpekar att det finns en skillnad mellan musikterapi och användandet av musik 
för att höja vår livskvalitet. Utövandet av musik kan ge oss ett socialt samspel med andra 
människor. En musikensemble kan förena personer med olika psykiska funktionshinder. 
Likaså kan körverksamheter ge en mängd människor en gemenskap och en meningsfull 
aktivitet, både genom själva sjungandet och genom den sociala interaktionen det medför 
(Ruud, 2002). Birgitta Andersson, som själv är musikterapeut, menar att det borde finnas ett 
högkostnadsskydd för konserter eller kurser i körsång så som det nu finns vad gäller 
värktabletter och medicin. Hon önskar att det fanns en ”Kultur-Fass” med förslag på olika 
kulturella aktiviteter som passar till livets olika faser (Andersson, 2000). 
 
Musiken har en enorm kraft vad gäller att förena och motivera grupper och hela samhällen. 
Hela nationer kan förenas vid statliga ceremonier. Musiken väcker och fokuserar personliga 
känslor till energi som är tillräckligt stark för att höja gruppens upplevelse till existensens 
höjder. Tänk bara på rockkonserter, eller marscherande orkestrar, eller maratonkonserter 
(Dewhurst-Maddock, 1994). Det händer något med människor när man musicerar 
tillsammans, musiken är läkande och skapar kontakt musiken bygger broar människor 
emellan (Grönlund, Alm & Hammarlund, 1999; Kim & Klockljung, 1996). 
 
Musikterapi 
 
Ruuds bok ”Vad är musikterapi” (1980) börjar med ett citat från Gamla testamentet som 
lyder: 
 

 ”När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och 
spelade; då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom, 
och den onde anden vek ifrån honom” (1 Sam 16:23)  

 
Detta citat har blivit smått klassiskt i musikterapisammanhang menar Ruud och citaten 
återfinns även i ett flertal böcker om musikterapi som skrivits senare. Redan på den tiden, från 
500-talet f. Kr användes musik för att hela och hjälpa människor ut ur depression och smärta 
(Ruud, 1980; Dewhurst-Maddock, 1994; Theorell & Engström, 1998). Töres Theorell 
uttrycker sig om musikterapi som att det är det en form av rehabilitering där människor tillåts 
använda musik i överensstämmelse med sin personliga utveckling, i fysisk, psykologisk och 
social mening. Musikterapi kan användas för exempelvis sensorisk, motorisk, social, kognitiv 
och emotionell utveckling (Theorell, 1998). Musikterapin som ämne har befäst sin plats inom 
medicin och hälsoarbete över hela världen under loppet av de senaste femtio åren, enligt Ruud 
(2002). Det ingår i musikterapins tankesätt att frambringa de starka sidorna i människor, att 
anknyta till de upplevelser av bemästrande och glädje som gör att personen försöker ta 
initiativ samt söker sig ut i kända och okända situationer och roller. Det finns resurser hos alla 
människor (Ruud, 2002). 
 
”Om vi kunde uttrycka allt med ord så behövde vi inte konsten i världen” (Thayer Gaston, 
skaparen av musikterapi i USA, refererat ur Andersson, 2000). 
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Människor över hela världen letar i allt större utsträckning efter alternativmedicin och Don 
Campbell menar att vi inte behöver leta långt bort. Campbell menar att det egna inre 
ljudsystemet - dina öron, din röst och ditt musikval eller de ljud du kan skapa själv – är det 
mest verkningsfulla helande medium som finns. Och dessutom är det gratis (Campbell, 2000). 
Vi kan åstadkomma en mängd olika ljud, och mäktigast av alla ljud är våra röster, enligt 
Dewhurst-Maddock (1994). Rösten återspeglar våra mentala, känslomässiga och fysiska 
tillstånd. Rösten är en återspegling av vår själ. Mycket av rösten börjar i andningen. Att bli 
medveten och lära känna sin röst och lära sig lyssna bidrar till att vi lär känna både oss själva 
och lättare kan förstå och ta till oss andra människors budskap. Rösten reagerar på såväl 
externa influenser som de egna känslorna (Dewhurst-Maddock, 1994). Rösten är ett viktigt 
uttrycksmedel för kommunikation och självreglering. Rösten står i nära förbindelse med 
känslor och muskler och stimulerar andningen som i sin tur stimulerar cirkulation och vitalitet 
(Englund, 2004).    
 
Vidare kan man även lyssna till naturens egen musik. Under många år har terapeuter och 
psykologer hjälpt sina patienter till att upptäcka vilken enorm kraft naturens musik har vad 
gäller påverkan på känslor och humör (Dewhurst-Maddock, 1994). Även Bojner Horwitz & 
Bojner påvisar att musiken har förmågan att påverka oss kroppsligt, mentalt, emotionellt, 
visuellt och socialt. Forskning kring detta bedrivs idag och det kan hjälpa oss att ge en 
förklaring till varför människor sedan urminnes tider har använt musik i ett helande syfte. 
Musik har en positiv inverkan på våra kroppar, detta kan vi uppleva både genom att lyssna till 
musik och genom att själva utöva den (Bojner Horwitz & Bojner, 2005). Konst, bilder, musik, 
poesi, skönlitteratur och självbiografier används numera ofta i olika vårdutbildningar för 
djupare insikt i de mänskliga villkoren och utveckling av empati (Wikström, 1997, 2001, 
refererat i Englund, 2004). Människor har uttryckt sig genom bild och dans och musik i alla 
tider och i alla kulturer. Fenomenet konst i terapeutisk behandling är egentligen inget nytt, 
eller konstigt, utan har används långt tillbaka i tiden och är således traditionellt välbeprövat 
och utarbetat. I vår västerländska kultur har konstnärliga uttrycksmedel ofta använts i helande 
processer. Som professionell behandlingsmetod är det dock en relativt ny företeelse och 
kanske är det därför konsten inte används i den utsträckning den skulle kunna (Grönlund, Alm 
& Hammarlund, 1999).  
 
Musikterapi bör, som all annan terapi, inte användas när patienter inte är intresserade av den, 
eller reagerar med olust och inte vill delta (Hanser, 1998, et al., refererat ur Englund, 2004). 
Musikterapi kan användas under vitt skilda omständigheter i vården, enligt Hanser et 
al.(refererat i Englund, 2004), alltifrån sjuktransporter och under akuta hektiska 
omständigheter, i hjärtsjukvården, i samband med operationer och intensivvård, samt under 
lugna, välplanerade behandlingar av kroniska sjukdomar. Musikterapi är dessutom bra att 
använda både för vuxna, barn och äldre som av olika andledningar är svåra att kommunicera 
med. Likaså är musik bra för inlärning, behandling av astmasjuka barn, samt för att förbättra 
tillstånd med mycket ångest, oro och stort stresspådrag. Inom psykiatrin vid exempelvis 
tillstånd av förvirring och aggressivitet har musik prövats med framgång (Hanser, 1998; 
Forsberg, 1992; Lingerman, 1987; Nilson, 2003, et al., refererat i Englund, 2004). 
Musikterapi används också ofta med syfte att förändra människors beteende (Englund, 2004). 
Vad gäller musikterapin är terapeutens kunnande inom konstformen av stor vikt. En del av 
terapeutens förhållningssätt ligger just i att terapeuten väl behärskar det konstnärliga 
uttrycket. Bearbetningen i musikterapin sker främst i skapandet och leken. Bearbetningen 
förstärks av verbala inslag som förklaringar och tolkningar (Grönlund, Alm & Hammarlund, 
1999). 
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Musik har visats sig ha effekt vad gäller smärtlindring. Enligt Cepeda, Lau, & Alvarez (2006) 
analys av 51 studier finns det signifikant resultat som tyder på att personer som fick lyssna på 
musik efter operation, upplevde mindre smärta än kontrollgruppen. Det var 1867 
undersökningsdeltagare i musikgruppen och 1796 kontrollgruppspersoner som ingick i 
studierna. Personerna som fick lyssna på musik skattade 0.5 enheter mindre smärta på en 
skattningsskala från 0 till 10. När försökspersonerna fritt fick välja musik, sjönk den 
subjektiva upplevelsen av smärtlindringen till 0.2 enheter. (Fyra studier studerade dem som 
hade minst 50 % upplevd smärtlindring. De som lyssnade på musik hade 70 % högre 
förmodad smärtlindring än dem som inte lyssnade på musik.) Tre studier undersökte behovet 
av morfin två timmar efter en operation. Signifikanta skillnader vad gäller behovet av morfin 
mellan de som lyssnat på musik och kontrollgruppen kunde konstateras. Resultatet gällde 
även 24 timmar efter operationen. Att lyssna på musik reducerar smärtintensiteten och 
minskar behovet av morfin hos de opererade undersökningsdeltagarna, dock var effekterna 
små och vidare forskning krävs för att kunna fastställa dess kliniska effekt. Musik kan ersatte 
eller användas i stället för annan smärtlindring så som morfin (Cepeda, Carr, Lau & Alvarez, 
2006).         
 
Att olika människor beroende av en mängd olika faktorer väljer att lyssna på olika sorters 
musik är ett faktum som inte ifrågasätts. Följande avsnitt behandlar huruvida vårt musikval 
har en större roll och att vad vi väljer att lyssna på är en återspegling både av vår 
sinnesstämning, men också hur vi mår fysiskt, samt något som påverkas av våra 
personligheter. 
 
Musiken som en spegling av våra personligheter  
 
Det har genom studier (Kemp, 1997, refererad i Bojner Horwitz & Bojner, 2005), konstaterats 
att den musik vi föredrar att lyssna på speglar djupare delar av vår personlighet. Stabila 
extroverta personer föredrog klassisk musik eller barockmusik som är stabilt förutsägbart 
(t.ex. Händel). Stabila introverta föredrar också klassisk musik men med mer fokus på 
intellektuell och kognitiv musik (t.ex. Bach). Instabila extroverta föredrog en mer romantisk 
stil med levande färger, starka kontraster med mer emotionellt och sensuellt musikaliskt 
innehåll (t.ex. Strauss). Instabila introverta personlighetstyper blev mera attraherade av 
impressionistiska och mystiska stycken som erbjuder en verklighetsflykt (t.ex. Delius). 
Neurotiska personer föredrog ofta romantisk musik. Slutsatser av denna forskning kan 
sammanfattas med att extroverta föredrar solid, levande, vigoriös, emotionell och sensationell 
musik. Introverta föredrar mer intellektuell, tillbakahållen, mystisk, djup och introspektiv 
musik (Kemp, 1997, refererat i Bojner Horwitz & Bojner 2005). Vad gäller könsaspekter och 
musik visar forskning (O’Neill, 1997, refererat i Bojner Horwitz & Bojner, 2005) att den 
positiva attityden till musik ökar med stigande ålder. Kvinnor har en ökad positiv attityd till 
musiklyssnande jämfört med män under samtliga åldrar.  
 
Enligt Zillman och Gan (1997, refererad i Bojner Horwitz & Bojner, 2005), väljer vi att 
lyssna på olika musik beroende på vilket sinnestillstånd vi befinner oss i. Ilskna personer 
tenderar att välja att lyssna på okomplicerad musik framför komplicerad. Detta förklaras med 
att det motverkar tankar på hämndaktioner. När dessa personer sedan slappnar av föredrar de 
mer komplex musik. När personer vistas i ohälsosamma och stökiga miljöer föredrar de lugn 
musik som inte väcker upphetsning. Under helt andra emotionella förhållanden föredrar 
samma personer mer vild och okontrollerad musik, till och med hårdrock. (Zillman & Gan 
1997 refererat i Bojner Horwitz & Bojner 2005) Ruud undersökte musikupplevelsens 
betydelse för oss och kom fram till att musiken har en förmåga att mobilisera krafter i oss, att 



 8 

förändra ett sinnesstånd, samt att utlösa handling. Inte minst, hävdar han, finns det en 
omfattande erfarenhet på det musikterapeutiska fältet av hur musik verkar gynnande på 
människors utveckling och livskvalitet (Ruud 1997, referat i Ruud, 2002). 
 
På 1990-talet gjordes studier (Gabrielsson & Lindström, 2001, refererat i Bojner Horwitz & 
Bojner, 2005), om hur man upplevde musikens emotionella innehåll beroende på hur den var 
komponerad. Kompositörer fick i uppdrag att komponera melodier som uttryckte olika 
sinnesstämningar och dessa blev sedan omvandlade till pianostycken med hjälp av datorer. 
Kortfattat var den musik som uppfattades som glädjefylld starkt rytmiskt varierande. Sorgliga 
stycken gick i moll. Upphetsande stycken innehöll intervallhopp, höga tonhöjder som 
spelades i snabb takt. Musik som uppfattades som ilsken var rytmiskt komplex. Snabba 
rytmer bedömdes som gladare än långsammare diton. Långsamt tempo upplevdes även som 
mera klagande och seriös, enligt försökspersonerna. Enligt studien är det den musikaliska 
strukturen som avgör vår emotionella upplevelse av ett musikstycke, så som tempo, tonart, 
styrka, tonhöjd, harmoni, tonalitet och rytm. Av en studie som gjordes redan på 30-talet 
framgick att tempo och tonart var det i särklass viktigaste för hur musiken uppfattades. 
(Gabrielsson & Lindström 2001 refererat i Bojner Horwitz & Bojner 2005)  
 
Musik och musikterapi används för att förändra aggressiva personers beteenden och 
därigenom deras personligheter. Wigram (1998, refererad i Englund, 2004), har rapporterat ett 
exempel då musikterapi används för beteendeförändring. Störande ungdomar med aggressivt 
beteende fick under en period av två år veckovis behandling med musikterapi. Behandlingen 
hjälpte ungdomarna i gruppen till ökad tolerans för varandra samt till en djupare kontakt 
mellan alla medverkande i musikterapin (Wigram, 1988, refererat ur Englund, 2004). 
 
Musiken och livskvaliteten 

Musiken kan gå förbi sinnets logiska och analytiska filter och nå en direktkontakt med 
känslan och passionen. Musiken kan väcka våra minnen och vår fantasi, vilket i sin tur skapar 
fysiska reaktioner. Enligt musikforskare kan vi reagera på olika sätt när vi lyssnar på musik. 
Musiken kan framkalla vissa typer av känslor, samt utlösa uttrycksfulla beteenden, musik ger 
fysiologiska reaktioner (Bojner Horwitz & Bojner, 2005; Dewhurst-Maddock, 1994). Nils 
Wallin, fil dr och musikvetare, har beskrivit musikens effekt på människan. Mätningar har 
visat att olika system i vår kropp synkroniserar med musikens puls. Wallin använder sig av 
uttrycken plusmusik och minusmusik, där plusmusiken aktiverat kroppen och ökar 
hjärtaktiviteten och andning, samt höjer blodtrycket. Om känslolivet påverkas aktiveras 
svettkörtlarna. Dessutom aktiveras musklerna; elektromyogram har visat att muskelaktiviteten 
startar hos en person i vila i samma ögonblick som musiken spelas. Minusmusiken är å andra 
sidan lugnande och kan bidra till avslappning och insomning (Englund, 2004).    

Trots en ekonomisk tillväxt och en allt större materiell välfärd upplever folk inte att livet blir 
bättre att leva (Ruud, 2002). Det krävs andra sidor av livet för att vi ska kunna känna oss 
nöjda och tillfreds. Upplevelse av glädje, gemenskap, hopp och mening är viktiga för oss. 
Livskvalitet handlar om den enskilde människans upplevelse av vilket slags liv hon lever. 
Därav skiljer sig kriterierna vad gäller upplevd livskvalitet individer emellan. Ruud menar att 
våra musikupplevelser bidrar till att ge oss en kontinuitet och tillhörighet i livet. Musik är en 
källa till att stärka vitalitet, ge upplevelse av kompetens, en känsla av tillhörighet, samt inte 
minst en ge en stark känsla av mening och sammanhang i livet, vilket är viktigt för den 
subjektiva upplevelsen av livskvalitet. Deltagande i kulturlivet ger oss möjlighet att bruka 
våra resurser, utveckla starka intressen, skapa relationer och sociala närverk, känna 
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tillhörighet och inte minst finna mening och sammanhang i tillvaron (Ruud, 2002). Det finns 
numera vetenskapligt stöd för att konstnärliga terapier och kulturella aktiviteter kan utgöra ett 
viktigt komplement i vården, samt att det är hälsobefrämjande ur ett folkhälsoperspektiv 
(Theorell, 1998; Johansson, Konlaan & Bygren, 2001, refererat i Englund 2004). 
 
Enligt Danota Wasserman (2000) är depression en vanlig folksjukdom, som dessutom blir allt 
vanligare. Depression har en stor inverkan på människors liv, inte bara de drabbade, utan även 
alla i deras omgivning påverkas (Wasserman, 2000). Studier har gjorts som visar att 
musikterapi har effekt på personer som lider av olika former av depression. Exempelvis en 
amerikansk studie som gjordes 1994 gav resultat som visade på att äldre vuxna med 
depressiva symtom blev hjälpta av en timmes musikterapi i veckan och signifikanta skillnader 
kunde påvisas mellan kontroll- och referensgruppen. Deltagarnas välmående mättes under en 
åtta veckors lång period med hjälp av ett standardiserat test. En uppföljning nio månader efter 
studien visade på en statistiskt signifikant långvarig förbättring i sjukdomsbilden för 
musikgruppen i förhållande till kontrollgruppen (Hanser & Thompson, 1994). 
 
I en experimentell studie som genomfördes i Asien av Hsu & Lai (2004), undersöktes 
patienter som led av egentlig depression. De deprimerade undersökningsdeltagarna 
randomiserades in i olika grupper. Musikgruppen fick lyssna på musik de valt utifrån egna 
preferenser en halvtimme om dagen under en tvåveckorsperiod. Sedan fick de skatta hur de 
mådde på en depressionsskala. Studien visade att de skattade poängen minskade signifikant 
för musikgruppen i förhållande till kontrollgruppen. Det gjordes även mätningar som visade 
att kroppstemperaturen på de undersökningsdeltagare som lyssnat på musik ökade. Resultaten 
visade återigen på en långvarig förbättring i sjukdomsbilden, då skillnaden var statistiskt 
signifikant även nio månader efter undersökningens genomförande (Hsu & Lai, 2004). 
  
Bastian (1988) menar att hur vi mår är något både vi själva och personer runt omkring oss 
frågar från det vi föds tills vi dör. Vi väger in yttre påverkningar, så som vad personer sagt 
och gjort, hur vi tolkar händelser i vår barndom som återspeglar den vi är idag, att vi ätit för 
mycket, sovit för lite etcetera. Vi svarar på varför vi mår på ett visst sätt. Istället för att 
observera utifrån oss själva hur vi faktiskt mår. Vad som händer i oss just nu. Hur det känns. 
Vad och hur våra känslor och sinnesstämningar gör med våra muskler och uttryck. Vi kan lära 
oss att betrakta oss själva genom att inte fråga varför, men hur. Vi kan lära oss att acceptera. 
Vi lär oss att lägga band på oss och våra känslor för att vi är rädda för omgivningens reaktion. 
Vi lär oss lägga locket på. Dock är det en skillnad mellan att undertrycka oss själva och våra 
känslor samt att vara disciplinerad. Undertrycker gör vi omedvetet och disciplinerade är vi 
medvetet. Gränsen mellan är hårfin och går att kalla moral (Bastian, 1988). 
 
Musiken kan påverka vår livskvalitet, både genom att vi lyssnar på den, men också genom att 
själva uttrycka oss genom musiken. Diverse fältstudier (Thram, 2002), gällande en ”ngoma 
drum-dance group” kallad Mhembere Dandanda som bor i Mhembere Dandana, en kommun 
på landsbygden, en timma nordväst om Harare i Zimbawe har utförts. Dandana är en form av 
rituell dans med en egen tillhörande sångrepertoar. Den utförs av en Zezuru, den största sub- 
gruppen av Shona. Undersökningen har gjorts via intervjuer med medlemmarna i 
dansgruppen, dessa meddelar samtliga att de mår bättre efter att ha utfört dansen samt skapat 
den tillhörande musiken. De upplever att de kände sig livfulla, friska och starka. Författaren 
understryker dock att personerna inte blev fysiskt friska av att utföra dansen och 
musikskapandet, utan att det är deras subjektiva återspegling av känslan de upplever efteråt 
som presenteras. Ett antal referat som hänvisar till tidigare etnografiska studier visar att det är 
själva utövandet av musik, snarare än musiken i sig, som leder fram till känslan av att bli 
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”helad”. Detta i förhållande till musikterapi vill författare understryka. Thram tar upp den 
terapeutiska aspekten av gruppdeltagande i utövandet av musik. The Shona anser inte att 
musik är något objektivt, utan snarare en dynamisk process som förespråkar kommunikativ 
kraft. Thram understryker att det finns många sätt på vilka  musiken har en helande kraft, men 
framförallt genom att själv skapa, utföra och uttrycka sig genom den. Hon menar att det är en 
enorm kraft som ligger bakom skapandet, då alla sinnen samspelar och det blir en 
medvetenhet om ”här och nu”. Det finns en positiv psykologisk känsla när musiken fångar 
upp hela ens existens. Detta resulterar i positiva effekter på nervsystemet, likaså försvinner 
känslan av osäkerhet och blyghet. Thram menar att effekten som musiken har vad gäller 
Dandana inte är något specifikt just för dem som utövar Dandana, utan att känslan är något 
som alla musiker och personer som utövar musik kan uppleva. Detta tas för givet av 
musikutövarna, men borde även finnas till och få upplevas av fler. Den manliga 
huvuddansaren av Dandana, uttrycker att ”..sjunga och dansa Dandana är bättre än medicin.” 
(ur en intervju 20 juni, 1995, refererad ur Thram, 2002).  
 
Det har forskats en hel del kring musikens effekt och vad den kan göra för individer med olika 
psykiska samt fysiska problematiker och sjukdomar. En kvalitativ studie av Moe, Roesen & 
Raben, (2000), undersökte musikterapins effekt på personer med schizofreni Patienterna 
deltog i musikterapi under sex månader. Musikterapin skedde i grupp under avslappning och 
en terapeut medverkade. Efter musiklyssningen ägde samtal rum. De schizofrena patienterna 
upplevde att de uppskattade musikterapin, samt att de fick en bättre kontakt med terapeuten. 
Att de fick en positiv upplevelse och kände en ökad livskvalitet, i form av ökad glädje och 
tillfredsställelse framgick också av studien. Dessutom kände de sig mer välmående och 
stärkta. De upplevde sig hjälpta känslomässigt och ansåg att deras förmåga att strukturera sin 
inre värld av erfarenheter ökade.  Dock kvarstod inte de positiva symtomen när studien följdes 
upp en tid efter avslutad terapi. Således måste musikterapi utövas aktivt och frekvent (Moe, 
Roesen & Raben, 2000).        
 
Asperger syndrom och autistisk problematik 
 
Eftersom den här uppsatsen delvis behandlar den subjektiva upplevelsen av musik och 
musikens inverkan på livskvaliteten hos personer med Asperger syndrom eller autistisk 
personlighersstörning kommer här en beskrivning av innebörden av dessa symtom, för att få 
en förståelse för dessa individers symtom och problematik. 
 
Autism 
 
Autism går att förklara som en störning som påverkar individen, snarare än något som 
individen ”är”, enligt Gillberg och Peeters (2002) Autism är en genomgripande störning i 
utvecklingen. Det är således felaktigt att säga att någon ”är autist”, snarare är det så att 
personen har autistisk problematik. Ursprungligen betraktades autism som en form utav 
psykos, eller en form av psykisk sjukdom. Det flesta människor med autismdiagnos är lindrigt 
till svårt förståndshandikappade. Alla de individer som idag får diagnosen autism har 
allvarliga symtom inom alla områden av den så kallade triad som består av en kommunikativ, 
social och beteendemässig funktionsnedsättning. Personer med autistisk problematik lider av 
olika neurologiska störningar som exempelvis påverkar deras förståelse för och betydelsen av 
bilder och föremål (Gillberg & Peeters, 2002). Ett exempel ur Grillberg och Peeters (2002) 
bok är ”Sven” som blir bekymrad när han ser en djurtrofé i form av ett hjorthuvud som hänger 
på väggen.  Han går och tittar på andra sidan väggen i rummet bredvid för att se var resten 
utav kroppen tagit vägen. Svens uppfattning av en hjort passar inte med objektet han ser, det 
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vill säga endast djurets huvud. Att man har svårt att förstå föremåls symboliska betydelse 
behöver dock inte innebära att man är autistisk; den problematiken går att återfinna hos en 
mängd personer med olika former av annan utvecklingsstörning (Gillberg & Peeters, 2002). 
 
Gillberg och Peeters (2002) tar vidare upp att precis som alla människor är personer med 
autism olika individer med olika personligheter och tilläggsproblem; man kan till och med 
säga att skillnaderna snarare än likheterna dominerar. Detta medför att alla med autism inte 
kan dra nytta av exakt samma typer av behandling eller träning, utan scheman måste 
individanpassas efter behov. Rutiner är av stor vikt hos personer med autism. Bryts några 
mönster kan det skapa stora problem för vissa individer. Olika former av ritualer förekommer 
ofta hos personer med autismdiagnos. Det kan handla om allt ifrån att röra sig på ett visst sätt, 
sitta på samma plats på bussen, dricka kaffe på samma tid, göra något enligt exakt samma 
upplägg varje gång etcetera. Tvångsmässiga rörelser och ticks är inte heller ovanligt. Ofta 
förstärks dessa omedvetet under stressade situationer (Gillberg & Peeters, 2002). 
 
Övergripande kan man säga att personer med autism har en nedsatt förmåga till att uttrycka 
sig, likväl som en begränsad förmåga till att förstå kommunikation och socialt beteende. De 
har själva svårt att utveckla sin fantasi och de kan ge föga mening och innehåll åt sina 
observationer. En stor del av dem med diagnosen har svårt att visa och känna empati. 
Livskvaliteten för merparten av personer med autism är i stor utsträckning beroende av hur 
lärare, vårdare och andra förstår deras handikapp och kan anpassa miljön och sin 
kommunikation till dem (Gillberg & Peeters, 2002).  
 
Asperger syndrom och autism (den högfungerande varianten) överlappar varandra. Det har 
antytts att empati kan vara en funktionell, medfödd förmåga. Det råder stor variation i 
empatisk förmåga hos den allmänna befolkningen; de personer som ligger på en extremt låg 
empatinivå kan få diagnosen autism, medan de som ligger på en något högre nivå istället kan 
få diagnosen Asperger syndrom. Vad gäller ljudperceptionen hos personer med autism kan 
den vara störd eller förvrängd. Som exempel kan svaga ljud kan uppfattas som starka och 
extremt obehagliga (Gillberg & Peeters, 2002).      
 
Asperger syndrom 
 
Gillberg (1997) tar upp att Asperger syndrom har fått sitt namn efter Hans Asperger, en 
barnläkare i Wien, som gjorde sin första publicering om den autistiska 
personlighetsstörningen 1944. Den ryska neurologen Eva Ssucharewa hade nästan 20 år 
tidigare utgivit ett arbete om schizoida personlighetsstörningar. Det är idag är uppenbart att 
Asperger och Ssucharewa beskrev samma typ av svårigheter, fast med något olika 
beteckningar. Vidare anser Gillberga att kognitiv neuropsykologi har gett betydande bidrag 
till förståelsen av vad Asperger syndrom i grund och botten är. Åtminstone fyra kognitiva 
funktioner tycks vara drabbade, vilka är: ”mentalisering” (empathy/theory of mind) vilket 
innebär att förmågan att föreställa sig andra människors tankar och känslor snabbt, intuitivt, 
och på ett i sociala sammanhang lämpligt sätt är kraftigt nedsatt. Bristande mentalisering sägs 
vara synonymt med empatistörning. ”Exekutiva funktioner” (frontallobsförmågor) vilket 
innebär förmågan att planera för ett mål, upprätta en strategi för att nå detta mål och därmed 
uppskjuta behovet av omedelbar behovstillfredsställelse. ”Central koherens” går att förklara 
som förmågan att se förbi detaljer och kunna föreställa sig en helhet i vilken detaljerna ingår. 
Slutligen ”automatisering”, vilket även den är starkt nedsatt hos personer med Asperger 
syndrom. Automatisering innebär att det inlärda kunskapsmaterialet eller den inlärda 
förmågan till någonting i mer eller mindre uttalad grad automatiseras (Gillberg, 1997). 



 12 

 
De sociala avvikelserna inom Asperger syndrom är ofta inte lika slående som dem man ser i 
lågfungerande autism. Egocentricitet är störningens kännemärke med liten, eller ingen önskan 
eller förmåga att integrera med jämnåriga (Gillberg & Peeters, 2002). Många med Asperger 
syndrom har hög eller mycket hög allmän begåvning, även om det också i dessa fall kan 
finnas vissa specifika svårigheter som ligger utanför det beteendemässiga och sociala 
området. Specialkunskaper är mycket vanliga. Uppemot en tredjedel av alla med Asperger 
syndrom har ett exceptionellt gott utantillminne, inte minst vad gäller synintryck. Man talar 
om fotografiskt eller eidetiskt minne. Avvikande varseblivning ifråga om sensoriska stimuli är 
regel vid Asperger syndrom. Likaså är annorlunda ljudperception nästan regel. Vissa 
vardagliga ljud så som visslingar, ljudet av gymnastikskor mot att golv eller ljudet från en 
dammsugare kan av vissa uppfattas skärande och fruktansvärda och framkalla obehagliga 
rysningar. Andra kan bli positivt upphetsade av olika ljud och stereotypt spänna hela kroppen 
i en rysning (Gillberg, 1997).   
 
Intressemönster med intensiva studier av eller försjunkenhet som verkar udda för individens 
ålder eller kulturella miljö är också typiska, enligt Gillberg och Peeters, (2002). Ett exempel 
är en pojke som i sin tidiga skolålder hade döda kompositörer som specialintresse. Detta fick 
några psykoterapeuter att analysera intressets innehåll i över två år, utan att komma fram till 
någon rimlig slutsats. Pojkens egentliga intresse låg i hans fascination för CD-skivor. Han 
tyckte om att se hur de snurrade i hans cd-spelare. Det är typiskt för personer med Asperger 
syndrom att vilja ha allting komplett, därav intresset för döda tonsättare, på det viset slapp han 
bekymra sig över att de skulle producera något nytt (Gillberg & Peeters, 2002). Flickor har 
ibland inte de typiska specialintressena. Vissa flickor är så fixerade vid sociala ritualer och vid 
andra människor att man inte inser att det rör sig om tvångsmässigt fixerade specialintressen. 
Andra flickor är notoriska nej- sägare. De vägrar ställa upp på krav. Medan pojkarna med 
Asperger syndrom i en sådan situation ofta blir irriterade, sura, arga eller beter sig kaotiskt, 
går flickor helt enkelt undan (Gillberg, 1997).     
 
Hos personer med Asperger syndrom är rutiner och ritualer ett utmärkande drag, enligt 
Gillberg (1997). Dessa kan dock ligga på en ”högre nivå” och vara ännu mera omständliga än 
vid autism. Hos personer med Asperger syndrom är språk- och talproblem ett känt symtom 
(Gillberg, 1997). De kan vara experter på ytliga diskussioner, men språket har oftast lärts in 
utantill, och det brukar finnas en oförmåga att använda språket kommunikativt i vardagliga 
sammanhang. Personerna kan konversera men har svårt att ta till sig vad motparten i samtalet 
menar och att ha förståelse för dennes perspektiv (Gillberg & Peeters, 2002). Personer med 
Asperger syndrom tolkar inte, de säger det de menar och menar det de säger. De har svårt att 
förstå ironi samt missförstår lätt metaforiskt språk eller uttryck de inte fått ingående 
förklarade för sig.  De tolkar allt man säger bokstavligt, till exempel ”Vi hoppar över kaffet” 
kan en person med Asperger tolka som att man faktiskt ska ta ett hopp över kaffekoppen. De 
kan även ha svårt att förstå vem som står på tur att tala i en konversation som innehåller fler 
än två personer (Gillberg, 1997). Röstnivån kan vara avvikande, hastigheten på talet ökad 
eller minskad och talet låter ofta entonigt. Syndromet Asperger innebär likaså andra 
kommunikativa problem. Blicken är i allmänhet avvikande eller stirrande. Mimiken, gestiken 
och kroppsspråket har dålig spännvidd. Det är relativt vanligt att personer med Asperger 
syndrom först har diagnostiserats med depression på grund av den torftiga mimiken och 
begränsningen av den faciala uttrycksförmågan och den långsamma klumpiga 
psykomotoriken (Gillberg & Peeters, 2002). Detta är dock en felaktig diagnos, då många med 
Asperger syndrom mår bra och är helt nöjda med sin tillvaro som den är och förstår sig inte 
alls på andras människors krav på social interaktion etcetera (Gillberg, 1997).  
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Tilläggsproblem vid Asperger syndrom: 
 
Gillberg (1997) tar upp att ätstörningar är nästan regel vid Asperger syndrom, då oftast 
anorexia nervosa; bulimia är inte lika vanligt. Vid stark psykisk belastning, så som 
stressfyllda situationer som personer utan Asperger syndrom skulle uppfatta som lindrig, kan 
en person med diagnosen bryta ihop. Detta uttrycks ofta genom akut förvirring, och i vissa fall 
förföljelseidéer, hos personen. Oturligt nog kan detta i vissa fall leda till att personer med 
Asperger får diagnosen akut psykos eller schizofreni i stället, men symtomen förbättras inte 
med hjälp av neuroleptika. Personer med Asperger syndrom är på det hela taget mycket 
fridsamma personer. Nästan alla kan dock provoceras till extrema – ibland mycket 
skrämmande – vredesutbrott. En mycket stor andel av alla med Asperger syndrom är 
negativister i den mån att de är felfinnare, upptäcker allt som inte är perfekt och alltid klagar, 
på andra, på sin egen hälsa, på livet i största allmänhet, och på sådant ingen annan kan förstå. 
Det är lätt att på ytan förväxla Asperger syndrom med det man kallar psykopati, känslokyla 
eller oförmågan att känna ånger. Till skillnad från när det gäller psykopati kan dock personer 
med Asperger känna ånger, även om det kan sitt långt inne. Många med diagnosen är 
dessutom rättshaverister, vilket inte heller överrensstämmer med personer med psykopatiska 
inslag då dessa snarare manipulerar sin omgivning. Det finns sannolikt en överrepresentation 
av narkotikamissbruk, alkoholism, depression, tvångssymtom och fixering vid död och 
självmord, troligen även fullbordade självmord vid Asperger syndrom (Gillberg, 1997). 
  
Musikterapi och ljudterapi med personer med autistisk problematik  
 
Gold, Wigram, och Elefant är alla kliniska musikterapeuter. De har gjort en form av 
metaanalys innehållande tidigare forskningsresultat vad gäller musikterapins effekt på 
personer med autistisk problematik, däribland personer med Asperger syndrom. 
Undersökningarna visade på den kortsiktiga effekten av musikterapi under dagliga övningar i 
en vecka. Studiers resultat går inte att generalisera vad gäller långsiktliga förbättringar 
eftersom det ligger utanför studiernas gränser. Personer i alla åldrar medverkade. De använde 
en kontrollgrupp med placeboterapi. Resultaten visade att musikterapi var överlägset 
placeboterapin vad gäller verbal, kroppsspråkliga och kommunikativa uttryck. Däremot hade 
terapin ingen effekt på försökspersonernas problematik vad gäller uppförande. Studierna hade 
en begränsad applicerbarhet vad gäller klinisk generaliserbarhet. Dock hävdar författarna att 
musikterapi kan hjälpa barn med problematiken att förbättra sin kommunikativa förmåga. 
Författarna menar att det bör forskas vidare inom detta område för att kliniskt kunna fastställa 
musikterapins effekter (Gold, Wigram & Elefant, 2006). 
 
Moon-Hye Kim, musikterapeut, skriver i sin bok ”En klingande bro” (1996) om en pojke med 
autistisk problematik. När pojken först började med terapin hos henne var han stel som en 
pinne och knappt kontaktbar. Kim beskrev honom som en knuta som man behövde bända upp 
både bildligt och bokstavligt för att nå. Två år senare har musikterapin fått pojken att nästan 
gå igenom en personlighetsförändring och han har blivit positiv och mer engagerad vad gäller 
det mesta i livet. Dessutom har musiken hjälpt honom att förbättra både motorik, koordination 
och koncentration (Kim & Klockljung, 1996). 
 
I boken ”Konstnärliga terapier” (Theorell et al., 1998) beskriver Anci Sandell, musikterapeut, 
om musikterapi för barn och ungdomar med autism. Hon menar att musikterapi är en enormt 
positiv terapiform för dessa människor. Barn och ungdomar med tidiga störningar och 
handikapp kan ha svårt att uttrycka känslor och kan därför förlora sin levande kärna. Barn 
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behöver uppmuntran och positiva upplevelser i livet. Vidare tar hon upp att personer med 
autistisk problematik kan ha problem med närhet och social interaktion, de är ofta avskärmade 
och kan vara självdestruktiva. Inte sällan saknar det ett verbalt språk. Musikterapin kan hjälpa 
dem med den problematiken. Sandell vill belysa det som sker i musikterapin utifrån en 
teoretisk referensram vilken innefattar kunskaper om autism, musikaliska processer och 
psykologiska teorier. Hon tar upp Daniel N Sterns spädbarnsforskning som på senare tid har 
påverkat de musikterapeutiska metoderna. Sandell beskriver några sessioner med barn och 
ungdomar med diagnosen autism, och hur musikterapin har hjälpt dem. Med musik kan man 
utan att förklara med ord beskriva och bekräfta en känsla eller en sinnesstämning hos en 
annan människa. Sandell använder sig mycket av improvisationer. Med hjälp av dessa får 
barn och ungdomar uttrycka sig fritt på olika instrument. Detta hjälper terapeuten att möta 
personen samt läsa av dennes känsloläge (Theorell et al., 1998).  
 
Campbell (2008) tar upp att ljud kan, beroende på vilken vågform och andra egenskaper den 
har, ha både en laddande och avslappnande effekt. Vibrerande ljud bildar mönster och skapar 
energifält av resonans och rörelse. Vi absorberar dessa energier och de förändrar på ett subtilt 
sätt andning, puls, blodtryck och muskelspänning, hudtemperatur och andra inre rytmer. I 
vissa fall kan ljud ladda kroppen och hjärnan positivt. Stark pulserande musik kan ge oss 
energi och dölja eller lindra smärta och spänningar. Några av de mest positivt laddade ljuden 
är de som frambringas av den egna rösten. Dessa ljud kan få käkparti, nacke och axlar att 
slappna av, göra kroppen, mjukare och hjälpa oss att nå nya prestationsnivåer (Campbell, 
2008).   
 
Personer med Asperger och autism i olika åldrar, testades med ljudterapi (Sinha, 
Silove,Wheeler & Williams, 2004). Kontrollgrupperna fick antingen ingen behandling, stå på 
väntelistan, ”vanlig” terapi, eller placebomotsvarighet. Det man sökte var förändringar i 
kärnan och angränsade delar av symtomen hos personer med Asperger och autistiska syndrom 
samt förändringar i livskvaliteten. Alla data i denna rapport var från studier som fortfarande 
pågick eftersom det handlar om långtidsundersökningar. Det gick inte att göra en ordentlig 
metaanalys på dessa studier på grund av att resultaten var blandade och att vissa 
undersökningar inte uppfyllde vetenskaplig nivå. De flesta studierna visade resultat, men 
dessa resultat ansågs inte tillräckligt valida. Vidare forskning krävs även inom detta område 
(Sinha, Silove,Wheeler & Williams, 2004). 
 
Den nu presenterade bakgrunden påvisar att musiken har en inverkan på människan. Musiken 
påverkar oss mentalt, emotionellt och fysiskt. Musiken har på många sätt helande krafter som 
kan hjälpa människor ur depression, minska smärta, ge lugnande effekter vid aggressivt 
beteende, samt hjälpa till vad gäller infinnandet av lycka och självförtroende. Likaså kan 
musiken öppna slutna människor och ge personer med olika funktionshinder och 
utvecklingsstörningar hjälp till ett alternativt uttryckssätt. Musiken har även visat ha effekt 
vad gäller personer med olika psykiska störningars problematik. Musiken är också ett 
alternativ till att uttrycka sådant som är för stort för att kunna sätta ord på för vissa människor, 
som exempelvis genomlidit olika former av trauman, och musiken kan därigenom användas i 
terapeutiska sammanhang.    
 
Syfte: 
 
Studien syftade till att med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöka hur personer utan 
diagnos samt personer med diagnosen Asperger syndrom/autistisk personlighetsstörning 
upplever musikens påverkan på deras liv, välmående och livskvalitet. Det som var intressant 
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för studien var att se om den subjektiva upplevelsen hos dessa individer stämmer in på de 
tidigare forskningsresultaten inom ämnet, vad gäller musikens påverkan och inverkan på 
individer. Tidigare kvalitativ forskning vad gäller musikens upplevda inverkan på liv, 
välmående och livskvalitet, gick inte att återfinna i någon av de sökmotorer som använts för 
att få fram tidigare forskning samt forskningsresultat. I studien undersöktes om det eventuellt 
kunde finnas några skillnader eller likheter i upplevelsen hos dem med Asperger 
syndrom/autism och intervjudeltagarna utan diagnos. Utifrån tidigare empiri och litteratur 
formades följande hypotes:  
 
Musiken har en stor inverkan på människors liv, välmående och livskvalitet oavsett 
livssituation och eventuella handikapp. 

 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Till studien intervjuades åtta personer. Fyra av dem med diagnosen Asperger 
syndrom/autistisk personlighetsstörning, och fyra odiagnostiserade, det vill säga personer utan 
någon form av fysiska eller psykiska handikapp. Urvalet gjordes genom en blandning av 
bekvämlighets-, lämplighets- samt handplockat- urval. 
 
Fyra personer utan diagnos som behövdes till undersökningen kontaktades. Dessa fyra är alla 
bekanta till mig på ett eller annat sätt. Alla fyra gav sitt medgivande till medverkan direkt. 
Två av dem var män och två kvinnor. En av kvinnorna intervjuades redan till min 
övningsuppsats, som även den behandlade den subjektiva upplevelsen musikens inverkan på 
livskvaliteten, så således intervjuades hon inte igen. Kvinnorna utan diagnos var 551, och 292 
år gamla, männen var båda 273. Kvinnan som var 55 år var musiklärare/körledare till yrket, 
29- åringen har efter att ha studerat musik på gymnasiet valt en annan yrkeskarriär och jobbar 
som rekryteringskonsult, men har musiken som ett stort fritidsintresse. De 27-årige männen 
jobbar som biträdande borgarråd respektive konsult och har således ingen direkt koppling till 
musik, vare sig vad gäller jobb eller fritid. 
 
Vad gäller de fyra med diagnosen Asperger syndrom/autism var det en kvinna och tre män 
som intervjuades. Männen var 234, 255 och 396 år gamla, och kvinnan 447 De jobbar alla inom 
Ö- gruppen i Lidingö stad, vilket är en daglig verksamhet för personer med behov av särskilt 
stöd (OSS). Ett krav på personerna för att de skulle vara lämpliga för studien var att de inte 
skulle ha problem med att uttrycka sig verbalt, samt att de skulle tycka det var roligt att 
medverka. En kvinna som först var tänkt till en av intervjuerna drog sig ur i sista stund på 
grund av personliga angelägenheter. Två av personerna, 23- åringen samt 39- åringen, 
jobbade på gruppen ”Stockby” där de främst arbetar med olika former av uppgifter med 
datorer, så som att mata in enkätsvar från olika företagsundersökningar. De andra två arbetade 

                                                
1 I resultatdelen kallad ”UD 1” dvs. intervjuperson utan diagnos, intervju 1 
2 UD 2 i resultatdelen 
3  UD 3 & 4 
4 Benämns AD 1 i resultatdelen, dvs. Asperger/autismdiagnos, intervju 1 
5 AD 4 
6 AD 2 
7 AD 3 
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på ”Arbetsteamet” där de främst sysslar med olika former av förpackning. Anledningen till att 
respondenterna med diagnos valdes ur Ö- gruppens verksamhet är att jag själv arbetade extra 
där och på så vis hade haft tidigare kontakt med arbetstagarna. Chefen för verksamheten 
kontaktades och gav sitt medgivande, samt arbetstagarnas grupphandledare på respektive 
grupp.  
 
Det är endast de intervjuade personernas tankar, känslor och uppfattningar som presenteras i 
resultatdelen.  
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. (se bilaga 1) Då en av 
intervjupersonerna utan diagnos, 55-åringen, går samma dramakurs som jag var det lämpligt 
att genomföra intervjun med denne efter en dramaklass. 29-åringen intervjuades i sitt hem, 
likaså de båda 27-åriga männen. Vad gäller personerna med diagnos Asperger 
syndrom/autistisk personlighetsstörning intervjuades de alla under arbetstid på deras 
respektive arbetsplats. Intervjuerna spelades in med hjälp av en Minidisc. Längden på 
intervjuerna varierade och pågick i 20 - 40 minuter. Generellt sett varade de intervjuer som 
genomförts med personer utan diagnos längre. Intervjuerna med de diagnostiserade 
respondenterna höll sig runt 20 minuter. Steinar Kvale tar upp vikten av att vara medveten om 
forskningens nytta i relation till skadan den kan åsamka intervjupersonerna (Kvale, 1996). 
Intervjupersonerna blev informerade om syftet med intervjun och om de etiska aspekter som 
bör tillgodoses.  
 
Analys 
En tematisk analys genomfördes av det insamlade materialet. Efter att ha genomfört 
intervjuerna och lyssnat igenom inspelningarna ett par gånger vardera transkriberades de. De 
transkriberade intervjuerna lästes sedan igenom ett flertal gånger för att få en ytterligare 
överblick över vad som framgått av intervjuerna. Därefter gicks materialet igenom igen och 
övergripande teman togs ut och sammanfattades utifrån de utvalda huvudrubrikerna: 
förhållandet till musik, musikens betydelse och musikens inverkan på minnen och känslor 
samt musiken för välmående och livskvalitet. Slutligen sammanfattades materialet under 
respektive tema.  
 

Resultat 
 
 

Musiken upplevs påverka alla respondenterna i denna intervjuundersökning, oavsett diagnos. 
De intervjuade ansåg att musik berörde dem på flera plan och fick dem att känna med alla 
sinnen. Dessutom hade de en mer eller mindre stark tro på att musik hade effekt vad gäller 
både välmående och inverkan på livskvaliteten. Det gick inte att urskilja några direkta 
skillnader hos dem med respektive utan diagnos vad gäller intervjusvaren, snarare var det 
individuella skillnader som gick att påvisa.    
 
Förhållandet till musik  
 
Förhållandet till musiken varierade bland intervjurespondenterna. Alla upplevde sig ha någon 
form av förhållande till musik och lyssnade på musik åtminstone någon gång per dag. UD 1 
jobbar som musiklärare och således spelar musik en extra stor roll för henne, då det även har 
en funktion som levebröd. Hon berättar att hennes förhållande till musik går långt tillbaka i 
tiden. I hennes nuvarande yrkesroll och även under hennes tidigare studier har musiken varit 
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en viktig del. UD 1 menar att hon aktivt valt att göra musiken till ett av de större elementen i 
hennes tillvaro. Skulle hon inte känna att musiken var så viktig för henne skulle hon heller 
inte valt att ha det som yrke. Hon berättar att musiken alltid genomsyrat allt hon gör och att 
den egentligen alltid har gjort det. Hon anser att det är en gåva att hela dagarna få syssla med 
det hon verkligen älskar. Dessutom anser hon sig ha ett uppdrag att genom sin yrkesroll som 
musiklärare i högstadiet föra musiken vidare och presentera ny musik för sina elever, sådan 
musik som de kanske annars aldrig skulle komma i kontakt med och därför gå miste om. Hon 
anser att hon i och med detta berikar även elevernas liv med vår enorma musikskatt och att 
även om eleverna inte förstår sig på musik nu, så kan hon kanske hjälpa till och så ett litet frö 
i dem som får gro under tiden de växer upp.  När de blivit äldre kan de ta tillvara det hon en 
gång lärt dem och den musik hon presenterat för dem. Alla respondenter uttrycker att de har 
tidiga minnen av musik och musikupplevelser, således har musiken alltid haft en roll och en 
funktion i deras liv. Alla de intervjuade har vissa sorters musik de prefererar av olika 
anledningar, musik de använder sig av för att känna olika saker, hamna i olika 
sinnesstämningar eller må på olika sätt. Likaså upplever de att det finns musik de ogillade och 
som inte tilltalade dem alls av olika anledningar, musik de således helst slipper lyssna på.  AD 
4 utryckte att han till och med upplever att han mår dåligt och får huvudvärk av viss sorts 
musik eller av vissa artister. 
 
Musikens betydelse och musikens inverkan på minnen och känslor 
 
Att musiken hade betydelse för, samt att musiken påverkade, känslor och minnen var alla 
intervjuade eniga om. Musik kunde förstärka känslor och känslor kunde påverka musiken på 
så sätt att man lyssnade på viss sorts musik vid vissa sinnesstämningar. Det fanns musik för 
alla sinnesstämningar och måenden, enligt intervjudeltagarna. Musiken kan frambringa både 
positiva och negativa känslostämningar, och det upplevdes positivt oavsett. Mår man bra finns 
det musik som kan göra en ännu gladare, eller hjälpa till att bevara känslan. Mår man dåligt 
och lyssnar på musik som gör en mer deppig kan det också ha någon form av psykologisk 
effekt och man kan få bearbeta känslan genom att vara i den ett tag, upplevde respondenterna. 
Dessutom kunde musik pigga upp och få de intervjuade att känna sig glada eller lugna. Likaså 
kunde musiken påverka på det sätt att de intervjuade upplevde känslan av att få mera ork; 
detta exemplifierades med ork till att städa eller till att ta i mer under träningen eller 
joggingrundan. Vad gäller minnen upplevde intervjudeltagarna att vissa minnen endast gick 
att minnas med hjälp av musiken. Andra minnen förstärktes av viss musik, och upplevelsen av 
minnena likaså. Musiken gav vissa av intervjupersonerna upplevelsen av att färdas tillbaka i 
tiden och minnas tillbaka och uppleva känslor de haft under tidigare skeenden i livet.  
 
Intervjurespondenterna ansåg i mer eller mindre stor utsträckning att musiken betyder väldigt 
mycket för dem. Flera av respondenterna talar om hur musiken har påverkat dem genom hela 
livet. Något som återigen överensstämmer vad gäller alla respondenter är att musiken kan 
locka fram samt förstärka minnen. UD 1 berättar att musiken kan få henne att färdas dit hon 
vill. Hon belyser hur fantastiskt hon tycker att det är att musiken, och då speciellt Beatles som 
hon lyssnade mycket på som ung, kan få henne att återuppleva de känslor och 
sinnesstämningar hon känt för länge sedan. AD 1 uttrycker att han upplever att musiken inte 
betyder så mycket i det vardagliga livet, men att den är viktig de stunder när han känner sig 
ledsen eller glad. Under dessa stunder lyssnar han mycket på musik. AD 2 upplever att 
sorgsna låtar med sorgsna texter kan påverka på så sätt att han känner sig ledsen när han hör 
dem, likaså kan glad musik göra honom på bra humör, samt vissa låtar ge tröst och få honom 
att finna styrka. Det är en positiv upplevelse oavsett. Dessa åsikter återspeglar sig även i flera 
av respondenternas intervjusvar.  
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AD 3 upplever att olika musik passar olika bra till olika tillfällen, exempelvis kan hårdrock 
göra en ännu argare, om man är på det humöret, likaså kan klassisk musik få en att må bättre 
om man är ledsen eller trött. AD 4 Anser att ” Musiken förstärker känslor, genom att 
känslorna läser av musiken på sitt eget sätt”. Intervjupersonerna uttrycker alla en känsla av 
att musiken skulle kunna påverka och hjälpa dem om de mår dåligt. Man kan göra aktiva 
medvetna val vad man vill lyssna på, och på så vis lyssna på musik som stärker en, eller får en 
att utagera sitt dåliga mående, eller musik som får en på bättre humör och förstärker och 
framkallar glada och lyckliga känslor. AD 2 utrycker: 
 

 ”..inte sällan har jag blivit tröstad av att lyssna på musik. Genom att 
lyssna på melodierna och sångtexterna...//…. Om jag varit med om 
vissa situationer som varit jobbiga för mig, då har exempelvis vissa av 
Bob Marleys låtar, alltså texterna och det han sjunger givit mig styrka. 
Då har det känts som han är min vän och vill prata med mig genom 
musiken. Och som att han har varit med om någonting liknande och så 
sjunger han om det och, ja, då har det känts bättre för mig.”   

 
Alla respondenterna uttrycker att musik är en sådan självklar del i livet att det i stort sett inte 
går att föreställa sig hur det skulle bli om musiken av någon anledning skulle försvinna eller 
förbjudas. Människor behöver musik och musik påverkar alla människor, oavsett religion, 
etnicitet menar intervjurespondenterna. Ingen av dem tycks kunna föreställa sig en värld utan 
musik, eller vilken stor påverkan det egentligen skulle ha på människan. De är alla helt eniga 
vad gäller att livskvaliteten skulle försämras enormt om musiken tystnade för gott, både för 
dem själva och för världen i stort. Vissa utryckte att det skulle ha förödande effekter för 
människan och mänskligheten. UD 1 anser att musiken ju alltid har funnits och berört 
människan i alla tider. Det skulle ju vara en katastrof om den inte skulle finnas. AD 4 
beskriver tankarna kring om musik inte fanns med att referera till världen utanför fönstret den 
dagen, vilket var en trist mörk regnig novembereftermiddag. Det skulle vara en sorglig värld 
utan musik menar han. AD 1 upplever att det skulle bli tomt utan musik. Han anser att det 
finns någon form av musik som passar alla. UD 4 uttrycker att musiken är viktig i många 
avseenden. Detta på grund av att musiken påverkar och förstärker känslor, upplevelser och 
minnen, enligt honom. Han påpekar att utan musiken så skulle vi människor bli ännu mer 
introverta och grå, och han menar på att musiken påverkar människan mer än alkohol och gör 
oss mer öppna och lössläppta. Detta i positiv bemärkelse bör kanske tilläggas. UD 3 tar upp 
att musiken påverkar alla våra sinnen och att den både kan förstärka våra positiva men även 
negativa känslor och att det är bra det med. Han uttrycker att det är viktigt med musiken även 
för sinnets stimulans.  
      
Musiken för välmående och livskvalitet 
 
De intervjuade personerna i den här studien menar att musiken har en positiv påverkan på 
deras självupplevda livskvalitet och att den är en viktig till väldigt viktig del av deras 
välmående. AD 4 uttrycker att musik är livskvalitet för honom, men inte bara för honom utan 
han anser att det nog är lika för alla vad gäller den frågan. Han tror absolut att musik skulle 
kunna hjälpa honom när han mår dåligt, och även vad gäller det tror han att det går att 
generalisera till alla människor. Musiken var en så stor och viktig del i hans liv, och i allas liv 
enligt honom, att det skulle vara svårt att förstå hur det skulle vara utan den. Musiken är så 
självklar, uttryckte han. AD 3 tycker att musiken påverkar hela livsstilen, eftersom hon 
dessutom gärna eftersträvar att vara som dem i den genren hon gillar. Hon säger att hon tror 
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att musiken skulle kunna hjälpa henne om hon mådde dåligt ”Genom att lyssna och sådär så 
mår jag bättre och så.” Likaså ger det henne hjälp att i vissa stunder kunna identifiera sig 
med andra, eller drömma sig bort med hjälp av fantasier om hur det skulle vara att vara som 
dem i genren hon uppskattar mest för tillfället. AD 2 menar att han av egna erfarenheter 
kunde säga att musiken kan hjälpa en att må bättre när man mår dåligt. Han inte bara ansåg 
det, som intervjufrågan antyder, utan han vet eftersom det enligt honom är självupplevt. Han 
ansåg att musiken ibland har förbättrat hans upplevda livskvalitet. Likaså uttrycker han att det 
är svårt att svara på frågan vad gäller hur det skulle upplevas om musiken försvann. Han 
menar att det skulle innebära en försämring av livskvaliteten, men han upplevde även att han 
nog skulle vänja sig till slut, även om det inte var önskvärt.  
 
UD 1 uttrycker att hon upplever att musiken påverkar henne positivt, annars skulle hon aldrig 
valt att ha det som yrke. Hon menar att hon tycker musik är så viktig att hon ser det som ett 
kall att sprida det vidare till andra människor och dela med sig åt så många som möjligt. UD 2 
funderar över att det utan musik skulle vara mycket svårare att komma i kontakt med sina 
känslor. Hon anser att musiken öppnar dörrar till känslorna på något magiskt sätt, känslor som 
hon utan musiken inte skulle kunna komma i kontakt med. Vad gäller musik och 
livskvaliteten refererar hon till folket i Afrika. Hon anser att de söker tröst och hopp i musiken 
och att musiken skänker dem så mycket glädje. Hon ifrågasätter varför det inte är så i högre 
utsträckning hos människorna här i västvärlden också, eftersom hon anser att musiken är så 
viktig. Hon tycker att musik är en del av livskvaliteten, men inte allt. Det räcker inte med 
musik för att man ska vara lycklig- även om musiken kan påverka en positivt. Hon berättar 
om bussfärderna i Afrika där det pumpas ut reggaemusik ur högtalarna och menar att det är 
omöjligt att inte påverkas positivt av det, trots att man fått vänta på bussen i timmar. UD 4 
menar att det är få gånger man är så upplivad och lycklig som när man står i klacken på en 
fotbollsmatch och sjunger och känner gemenskap med alla runtomkring. Sången öppnar upp 
och förstärker känslan av välmående, samhörighet och eufori enligt honom.  
 
AD 1 tror att musiken skulle kunna hjälpa honom att komma ur en svårare depressionssvacka. 
Han menar att det skulle kunna hjälpa, men inte lösa hela problemet. Han uttrycker att det 
mest är positivt på alla sätt med musik. Att musiken påverkar livskvaliteten tror han också och 
menar att om musiken skulle försvinna helt så vore det inte så kul. UD 3 menar att musik är 
otroligt viktigt och att vi i många fall tar den för given. Musiken påverkar livskvaliteten, och 
är en mycket viktig faktor, även om han uttrycker att den inte utgör hela livskvalitetsaspekten. 
Det krävs mera för att vara lycklig än musik, även om musik skänker mycket glädje och 
lycka. Dock menar han att det är svårt att sätta sig in i ett liv utan musik eftersom vi tar den så 
mycket för given, men det gör vi med mycket anser han. Att musiken skulle ha inverkan på 
livskvaliteten tvivlar han dock inte på, även om den ensam inte utgör allt. UD 4 berättar att 
han ibland kan se sitt liv som i en film med filmmusik när han är ute och går med musik i 
ipoden; är han nere och deppig över något kan det hjälpa honom att se sitt liv och sin situation 
objektivt och på så sätt hjälpa honom att få perspektiv på situationen eller problemet och det 
får honom att må bättre.  
 

 
Diskussion 

 
 
 
Studien syftade till att med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöka hur personer utan 
diagnos samt personer med diagnosen Asperger syndrom/autistisk personlighetsstörning 
upplever musikens inverkan på deras liv, välmående och livskvalitet. Utifrån tidigare empiri 
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formades en hypotes att musiken har en stor inverkan på människors liv, välmående och 
livskvalitet oavsett livssituation och eventuella handikapp.  
 
Studien genomfördes med hjälp av åtta semistrukturerade intervjuer. Fyra personer med 
diagnos samt fyra utan diagnos intervjuades. Ingen tidigare av likvärdig kvalitativ forskning 
hittades. Det var intressant för studien att se om den subjektiva upplevelsen hos dessa 
individer stämmer in på tidigare forskningsresultat vad gäller musikens påverkan och 
inverkan på individer. Det undersöktes dessutom om det i studien eventuellt fanns några 
skillnader eller likheter i upplevelsen hos dem med Asperger syndrom/autism och 
intervjudeltagarna utan diagnos. Resultatet av intervjuerna presenterades efter en inledande 
omfattande bakgrund vars syfte var att ge läsaren en gedigen förförståelse för musikens 
påverkan på individen ur olika perspektiv samt olika historiska aspekter. Den tidigare 
presenterade hypotesen konfirmerades.    
 
Upplevelsen hos intervjudeltagarna var att musik var viktigt i större eller mindre utsträckning. 
Mycket av det som framkommit under intervjuerna stämde in på tidigare forskningsresultat, 
exempelvis vad gäller musikens påverkan på minnen och känslor. De intervjuade upplevde att 
musiken hade en påverkan på både minnen och känslor. Vad gäller musiken och livskvaliteten 
var intervjupersonerna även där positivt inställda till musikens inverkan. De ansåg och hade 
en tro på att musik skulle kunna hjälpa dem om de mådde dåligt eller var deprimerade. Vissa 
av dem hävdade att de till och med upplevt att musiken hjälpt dem vid svåra stunder i livet. 
Att musiken påverkade livskvaliteten och välmåendet var de intervjuade i studien eniga om. 
Musiken togs för given i deras liv och om den skulle försvinna tror merparten av de 
intervjuade att de skulle påverkas negativt.  
 
Vad gäller likheter och skillnader mellan dem med diagnos och dem utan var det inte mycket 
som gick att påvisa. Musiken var viktig bland dem med Asperger syndrom och autism, likaväl 
som hos dem utan diagnos. Hos dem med diagnos var det inte lika stora känslor som 
uttrycktes vad gäller hur stor vikt de satte på musiken vad gäller livskvalitet och välmående, 
även om de tyckte att det var viktigt med musik och att musiken påverkade. Dock var det 
inget övergripande resultat, utan individuella svar skilde sig mellan dem med diagnos. De 
intervjuade utan diagnos upplevde i större utsträckning att de skulle kunna anpassa sig till ett 
liv utan musik, dock påvisade de att det var svårt att sätta sig in i och det är väl förståeligt, 
med tanke på att det är en så hypotetisk fråga.  
 
Intervjupersonerna i den här studien uttryckte att musiken gjorde det lättare att komma i 
kontakt med sitt inre känsloliv, likaså påpekades att musiken får dem att öppna upp mer och 
känna gemenskap.  Enligt Dewhurst-Maddock (1994) har musiken har en enorm kraft vad 
gäller att förena och motivera grupper och hela samhällen. Musiken väcker och fokuserar 
personliga känslor till energi som är tillräckligt stark för att höja gruppens upplevelse till 
existensens höjder (Dewhurst-Maddock, 1994). Grönlind et al. (1999) menar att det händer 
något med människor när man musicerar tillsammans, musiken är läkande och skapar kontakt 
musiken bygger broar människor emellan (Grönlund, Alm & Hammarlund 1999; Kim & 
Klockljung, 1996). Detta går i linje med en av intervjudeltagarnas tankar om upplevelsen av 
när han står i hejarklacken och sjunger.  
 
Ruud (2002) menar att dagens kulturliv ger oss en rad aktiviteter som ger oss en chans till en 
förbättrad livskvalitet. Kulturaktiviteter bidrar genom att ge oss energi och mening. Han 
påpekar att det finns en skillnad mellan musikterapi och användandet av musik för att höja vår 
livskvalitet. Utövandet av musik kan ge oss ett socialt samspel med andra människor. En 
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musikensemble kan förena personer med olika psykiska funktionshinder. Likaså kan 
körverksamheter ge en mängd människor en gemenskap och en meningsfull aktivitet, både 
genom själva sjungandet och genom den sociala interaktionen det medför (Ruud, 2002). Egna 
erfarenheter av detta är att på alla grupper jag arbetat på inom Ö-gruppens verksamhet har 
musik spelat en stor roll för alla arbetstagarna. Sång och musik är en viktig del och en 
musikgrupp kommer till de olika grupperna och sjunger och spelar med dem någon gång i 
veckan. Detta är ett mycket uppskattat inslag. Wigram (1988) rapporterade ett exempel då 
musikterapi används för beteendeförändring. Störande ungdomar med aggressivt beteende 
fick under en period av två år veckovis behandling med musikterapi. Behandlingen hjälpte 
ungdomarna i gruppen till ökad tolerans för varandra, samt till en djupare kontakt mellan alla 
medverkande i musikterapin (Wigram, 1988, refererat ur Englund, 2004). Deltagarna i 
intervjuerna uttryckte att musiken hjälper dem att komma i kontakt med sina innersta känslor 
samt att den påverkar olika sinnesstämningar. Man kan enligt respondenterna själv påverka 
till viss del hur man vill må med hjälp av den musiken man väljer att lyssna på.  
 
Bojner Horwitz & och Bojner (2005) påvisar att musiken har förmågan att påverka oss 
kroppsligt, mentalt, emotionellt, visuellt och socialt. Forskning kring detta bedrivs idag och 
det kan hjälpa oss att ge en förklaring till varför människor sedan urminnes tider har använt 
musik i ett helande syfte. Musik har en positiv inverkan på våra kroppar, detta kan vi uppleva 
både genom att lyssna till musik och genom att själv utöva den (Bojner Horwitz & Bojner, 
2005). Även detta går att återfinna känslor av hos de intervjuade. De uttryckte att musiken kan 
påverka dem på alla möjliga plan samt att den har en upplevd helande kraft vid exempelvis 
olika former av nedstämdhet. Att musiken hjälper till vad gäller interaktion var även flertalet 
av de intervjuade överens om. Moon-Hye Kim, musikterapeut, tar upp musikterapins effekter 
på en pojke med autism. Han gick från att vara en ”knuta” både fysiskt och verbalt till att 
nästan gå igenom en personlighetsförändring. Han blev positivt och mer engagerad vad gällde 
det mesta i livet (Kim & Klockljung, 1996). Enligt de intervjuade med diagnos upplever alla 
att musiken har en inverkan på känslolivet och att den kan påverka både negativa och positiva 
känslor. Det upplevdes som att musiken i sig kunde utgöra någon form av terapi då man 
kände sig nedstämd över något som hänt och man kunde finna stöd och tröst i musiken. 
Musiken gav en känsla av att man inte var ensam om det som inträffat, utan att det fanns flera 
i samma situation. Detta är mycket viktigt för vårt välmående. Theorell uttrycker att man med 
musik kan förklara, beskriva och bekräfta en känsla eller en sinnesstämning hos en annan 
människa utan att använda ord (Theorell et al., 1998).   
 
Enligt Cepeda, Lau, och Alvarez (2006) analys av 51 studier finns det signifikant resultat som 
tyder på att personer som fick lyssna på musik efter operation, upplevde mindre smärta än 
kontrollgruppen. I föreliggande studie undersöktes inte intervjudeltagarnas upplevelse av 
fysisk smärtlindring, utan psykiska och mentala processer. Intervjurespondenterna upplevde 
alla att musiken hade någon form av reducerande eller förmildrande effekt vad gäller sådan 
form av smärta. Det kändes likväl viktigt att ta upp denna aspekt av musikens påverkan. 
Enligt Cepeda, Lau, och Alvarez undersökning reducerar musiklyssning smärtintensiteten och 
minskar behovet av morfin hos de opererade undersökningsdeltagarna, dock var effekterna 
små och vidare forskning krävs för att kunna fastställa dess kliniska effekt (Cepeda, Carr, Lau 
& Alvarez, 2006). Om detta forskars vidare på och ger signifikanta resultat kan det få enorm 
genomslagskraft. Enligt Theorell et al. söker människor i allt högre utsträckning en alternativ 
form till medicinering och behandling och musiken är både lättillgänglig och billig (Theorell, 
1998).        
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Vad gäller de personer som ingick i fältstudien ”Ngoma drum-dance group” (Thram, 2002), 
upplevde de att utöva ”Dandana” gav större positiv effekt än att äta medicin. Det är en kraft 
som ligger bakom skapandet av musik, genom att alla sinnen samspelar och det blir en 
medvetenhet om ”här och nu”. Det finns en positiv psykologisk känsla när musiken fångar 
upp hela ens existens. Detta resulterar i positiva effekter på nervsystemet, likaså försvinner 
känslan av osäkerhet och blyghet (Thram, 2002). Intervjudeltagarna uppger även de att musik 
påverkar på flera nivåer, att känslorna påverkar musiken och att musiken påverkar känslorna. 
Musiken upplevdes viktig för de intervjuade och de upplevde att musiken gav dem styrka på 
olika sätt. De intervjuade som själva utövar musik eller har utövat musik på olika sätt 
uttrycker att det är enormt viktigt för dem och en stor del av deras liv. En av de intervjuade 
uttrycker sorg över att hon inte längre utövar musik lika aktivt som förr och menar att det 
påverkar henne negativt. 
 
Intervjudeltagarna i den här studien upplevde samtliga att musik skulle kunna hjälpa dem om 
de mådde psykiskt dåligt, både kortsiktligt och under en längre tid. Musiken kan användas 
som balsam för själen och ge uttryck för olika känslor som ligger undantryckta hos oss. Detta 
är helt i linje med den amerikanska studie som gjordes 1994 av Hanser och Thompson som 
gav resultat som visade på att äldre vuxna med depressiva symtom blev hjälpta av en timmes 
musikterapi i veckan och signifikanta skillnader kunde påvisas mellan kontroll- och 
referensgruppen (Hanser & Thompson, 1994).  
 
Likaså Hsu och Lais studie (2004), gällande patienter med egentlig depression, visar på att 
musikterapi hjälpte dessa individer. Resultaten visade på en långvarig förbättring i 
sjukdomsbilden då de som medverkat i musikterapin mådde statistiskt signifikant bättre även 
nio månader efter undersökningens genomförande (Hsu & Lai 2004). Musikterapi har 
därigenom visat långvariga resultat vad gäller personer med egentlig depression. Musik har 
även lugnande och rogivande effekt. Danota Wasserman nämner i sin bok ”Depression en 
vanlig sjukdom” (2000), hur viktigt det är med sömn när man är deprimerad. Ofta har man 
problem med sömnen, och då framförallt att somna. Ett tips som ges är att lyssna på musik för 
att lättare kunna komma till ro och somna. Vid för hög stress rekommenderar Wasserman 
meditation med lugnande musik, eller den sortens musik som tilltalar en (Wasserman, 2000). 
Detta både konfirmerar och dementerar intervjurespondenternas upplevelse. Några av dem 
upplevde att det enda tillfälle de inte önskade höra musik var när de skulle sova. Detta 
berodde på att de ansåg sig lyssna alltför aktivt på musiken. 
 
Intervjupersonerna menade alla att de har någon form av relation till musik. En av 
intervjupersonerna uttryckte att han inte är vidare musikalisk. Han syftade då till sitt 
misslyckade försök att spela fiol i sina yngre levnadsår. Bastian (1988), menar att musikalitet 
är förmågan att uppfatta mångfalden som en helhet. De bästa musikerna är de som kan 
uppfatta allt i omgivningen som en enhet. Ytterst är musik en direkt upplevelse av en enhet, 
enligt Bastian. Detta står i motsats till den enskilde individens krav på att musikalitet sitter i 
känsla, swing och kropp (Bastian, 1988). Det går att förstå Bastians resonemang, men i 
västvärlden är vi relativt bundna av mönster och förförståelse för hur saker och ting bör vara 
och tycker därför att musikaliteten främst ligger i att skickligt kunna manövrera ett 
instrument, eller genom att sjunga rent och ta svåra toner. Därav är det många som försvarar 
sig med att ”de inte kan sjunga” och står och mumlar med i sällskapssånger som ”Ja må hon 
leva” eller nubbvisorna vid midsommar, istället för att ge sig hän och låta musiken och sången 
tala. Ta del av den sångskatt vi har och låt endorfinerna i oss frigöras över lyckan över att 
våga ta ton och plats och känna att man är unik. Musiken finns och är till för alla, alla som är 
villiga att ta del av den. 
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En av intervjupersonerna uttryckte att om musiken inte fanns skulle vi bara ha rösten att 
kommunicera med. Hon får stöd i sin tanke av Grönlund, Alm och Hammarlund (1999). I 
deras bok går att läsa om att musiken brukar sägas kunna artikulera former som språket inte 
kan uttrycka. De menar även att de musikaliska strukturerna påminner om de dynamiska 
mönstren i vårt känsloliv (Grönlund, Alm & Hammarlund, 1999). Synen på musik påverkas 
av sammanhanget vi ålägger den. Vi kan inte få en förståelse för vad musiken gör med oss 
förrän vi beskrivit des roll och funktion i en viss situation. Vilket Bojner Horwitz och Bojner 
tar upp i sin bok (2005). Detta uttrycks också tydligt av de intervjuade i uppsatsens studie. Att 
det finns vissa generella regler så som att musik i dur framkallar glädje, musik med snabbare 
tempo, flödande rytm och högre tonart likaså, medan musik i moll framkallar mer sorgsna, 
allvarsamma känslor, tycks stämma in bra vad gäller de intervjuades uppfattning. Flertalet av 
dem upplevde att musik kan ge olika fysiska reaktioner, speciellt vad gäller orken. Enligt 
Bojner Horwitz och Bojner (2005) finns det belägg för att hävda att musiken har effekt vad 
gäller att initiera kontakt människor emellan, exempelvis mellan terapeut och patient, eller 
öka interaktionen vid en gruppaktivitet (Bojner Horwitz & Bojner, 2005). Att tolka av 
intervjusvaren upplevs att musiken är viktig för interaktion människor emellan samt att den 
kan stärka känslan av samhörighet och gemenskap. Bojner Horwitz och Bojner (2005) menar 
att levande musik framkallar ofta större effekt och emotioner än förinspelad (Bojner Horwitz 
& Bojner 2005). Intervjupersonerna upplevde, i samstämmighet med detta, att levande musik 
gav en djupare upplevelse än förinspelad och att den påverkade på flera nivåer. Dock bör 
nämnas att det endast gäller deras subjektiva upplevelse av konserter och dylikt och därför 
kan det vara andra faktorer som spelar in än själva musikens effekt vad gäller styrkan av 
emotionerna av den ihågkomna upplevelsen. 
  
 
Reliabilitet och validitet 
 
För att få en förståelse för den subjektiva upplevelsen av musikens inverkan hos deltagarna i 
studien användes ett kvalitativt angreppssätt med semistrukturerade intervjuer, en lämplig 
metod i och med att man genom intervjuerna får en djupare förståelse för dessa individers 
subjektiva upplevelse. Intervjurespondenterna ges genom de semistrukturerade intervjuerna 
möjlighet att uttrycka sig fritt utifrån de frågor som ställts. Likaså finns möjlighet för 
intervjuaren att djupare förklara för respondenterna vad för slags svar som väntas, vid 
eventuellt svårtolkade intervjufrågor. Diagnoserna Asperger syndrom och autism är inte 
särskiljda vad gäller intervjudeltagarnas presentation, detta beroende på att Asperger syndrom 
är en form av autistisk personlighetsstörning och att de flesta intervjuade hade någon form av 
dubbeldiagnos. Det påverkar inte det presenterade resultatet. Det är flera män än kvinnor som 
får diagnosen Asperger syndrom och/eller autism, (Gillberg, 1997). Det var heller inte av 
betydelse gällande validiteten för den här studien. Att personerna med diagnos alla arbetade 
inom samma koncern på Lidingö påverkar inte undersökningens validitet i och med att de alla 
har olika arbetsuppgifter, samt vitt skilda bakgrunder, likaså olika åldrar. Att de intervjuade 
utan diagnos återfanns i bekantskapskretsen har heller ingen inverkan på studiens validitet, då 
dessa personer inte har några fler gemensamma nämnare än att de har en gemensam bekant. 
  
Att inte mer forskning med negativa resultat presenterats kan påverka validiteten av denna 
uppsats. Samtidigt är det ett känt problem inom all forskning, enligt den så kallade 
”byrålådsprincipen”. Det har endast använts svensk litteratur, eller översättningar till svenska 
vad gäller den tryckta litteraturen. Dock är de presenterade forskningsresultaten från studier 
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världen över. Detta för att öka spännvidden, samt det faktum att det inte utförts mycket svensk 
forskning inom ämnet. Det ovan nämnda kan påverka undersökningens validitet. 
 
Det är svårt att genomföra helt subjektiva intervjuer. Speciellt svårt är det att intervjua personer 
med olika former av problematik och utvecklingsstörningar. Social önskvärdhet är ett fenomen 
som lätt uppstår och detta bör tas i ytterligare i beaktande när personer med Asperger syndrom 
intervjuas, då mycket av deras sociala samspel är inlärt. Likaså bör det tas i beaktande då 
studien delvis genomfördes genom att det var bekanta som intervjuades. Dock bör nämnas att 
intervjuarens subjektiva upplevelse utifrån intervjusituationerna var att detta inte påverkade 
intervjusvaren. Något som däremot upplevdes som en svårighet var att inte formulera frågorna 
ledande när dessa behöver förklaras lite extra. Vissa av frågorna kan uppfattas som ledande till 
sin karaktär, exempelvis om musiken upplevs påverka minnen och känslor. Hade intervjuaren 
inte trott att det hade någon som helst påverkan, eller varit av någon relevans för 
undersökningen, skulle frågan antagligen inte ha ställts. Därav kan intervjuarens bias påverka 
de intervjuade, men det är inget specifikt problem för just denna studie. Efter att ha lyssnat 
igenom intervjuerna och transkriberat dessa upptäcks att det ställts en del dubbla frågor, det vill 
säga två frågor i en. Ofta är det ”antingen-eller frågor”, eller till och med förslag på svar. Det är 
förstås inte bra, speciellt inte då personerna med Asperger syndrom eller autism intervjuats. 
Ledande frågor eller dubbla frågor kan påverka respondenternas svar och på så vis påverkat 
reliabiliteten i dessa intervjuer. Det föreföll i vissa fall svårt att ställa följdfrågor till individerna 
med diagnos. Under vissa av intervjuerna upplevdes att intervjupersonen blev lite trött och 
ofokuserad. Även i dessa stunder var det svårt att ställa frågorna och få meningsfulla svar, då 
intentionen dessutom var att undvika att pressa intervjudeltagarna i största möjliga mån. De 
intervjuade med diagnos hade i många fall svårare att förklara sig och därför uteblev 
följdfrågor som i annat fall upplevts som självklara. Detta eftersom det i situationen inte ansågs 
möjligt att få mer uttömmande svar samt för att undvika att orsaka intervjupersonerna känslor 
av olust eller få dem att känna obehag eller känna sig missförstådda.  Dock kan tilläggas att de 
personer med diagnos som valdes ut till intervjuerna var verbala, i det avseendet att de inte har 
några svårigheter med talet, språket, eller att uttrycka sig verbalt. 
 
Ovanstående nämnda aspekter påverkar i mer eller mindre utsträckning undersökningens 
reliabilitet, i Brymans (2006) bemärkelse, samt dess validitet. Det går att diskutera huruvida 
intervjudeltagarna delade med sig av sina innersta tankar om sin subjektiva upplevelse av 
musik, samt om dessa fick en representativ presentation. Likaväl kan man ifrågasätta i hur 
stor utsträckning intervjudeltagarna var medvetna om musikens faktiska påverkan på deras 
liv, välmående och livskvalitet. Möjligt är att intervjuerna i sig väckte tankar hos någon eller 
några av de intervjuade som inte tidigare reflekterat över musikens inverkan på dennes liv och 
livskvalitet. Denna reflektion uppkom eftersom alla de intervjuade såg musiken som 
någonting självklart. Intervjuerna blev inte så djupgående som kvalitativa undersökningar 
kräver och som även var önskvärt för denna studie. Detta berodde på ovanstående 
problematik, samt brister i intervjuarens intervjuteknik för att komma in på djupet i de 
intervjuades själar och ta del av deras innersta upplevelser. Kvale (2006) anser att det är 
kvalitet och inte kvantitet som spelar in vad gäller kvalitativa intervjuer, och bättre kvalitet på 
de genomförda intervjuerna hade ökat undersökningens reliabilitet och validitet (Kvale, 
2006). Att undersökaren inte har någon form av förförståelse för ämnet gör det enligt Bryman 
omöjligt att undersöka det som man ämnar få en djupare förståelse för. Detta faktum utgör då 
en risk vad gäller undersökningens validitet (Bryman, 2006).  
 
Den empiriska undersökningen som presenterats i denna uppsats är liten och är till för att 
belysa den subjektiva upplevelsen av musiken hos de intervjuade. För att kunna generalisera 
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och fastställa några resultat bör man gå in på djupet och, som presenteras senare, använda sig 
av kombinerad kvalitativ/kvantitativ metod med kontrollgrupper etcetera. Denna studie har 
gett relativt generella resultat, men den återspeglar likväl de intervjuades subjektiva 
upplevelse av musikens inverkan på deras liv och livskvalitet. Vad gäller Brymans kriterier på 
validitet och reliabilitet hos kvalitativa undersökningar och termen ”trovärdighet” med de fyra 
underkategorierna ”tillförlitlighet”, ”överförbarhet” ”pålitlighet” och ”konfirmering” 
(Bryman, 2006), kan sägas att studien lever upp till kraven i avseende att hänsyn tas till 
studiens omfattning. Resultatet ses sannolikt och trovärdigt, eftersom det är de intervjuades 
åsikter som framförts och dessa bedömdes av intervjuaren vara ärliga och sanningsenliga. 
Likaså gavs de intervjuade möjlighet att ifrågasätta eller protestera om det var något som 
upplevdes oklart eller felaktigt både vad gällde intervjusituationen eller intervjufrågorna.   Det 
presenterade resultatet kan appliceras och användas i andra kontexter såvida det handlar om 
likvärdiga studier, vad gäller omfattning och hypotes. Studien bör visa samma övergripande 
resultat vid eventuell replikering, med olika individuella skillnader, precis som i den utförda 
studien. Vad gäller konfirmeringen av denna studie kan sägas att ”forskarens” egna 
värderingar inte påverkat resultatet i större utsträckning än vad som alltid finns en risk för vid 
personliga intervjuer. 
 
Avslutande diskussion 
 
Något som framkommit väl under skrivandet av denna uppsats är att musiken har en enorm 
kraft och enorma möjligheter. Dock framgår det tydligt, både vad gäller tidigare forskning 
samt litteratur, att det krävs mera och fördjupad forskning inom de konstnärliga terapierna för 
att de ska vinna status och anses likvärdiga andra terapier. Musikterapi är inget nytt fenomen, 
utan har funnits i århundraden. Musiken är något av det mest naturliga i alla människors liv. 
Även de som är döva kan ta del av ljud och musik i och med resonansen och svängningarna. 
Redan som foster påverkas vi av musikens kraft. Alla människor tar musik mer eller mindre 
för givet. Frågan är varför det inte bedrivs mer forskning inom detta område. Musik är enkelt 
och lättillgängligt för alla. Musik påverkar personer med autistisk problematik positivt, 
personer med schizofreni blir hjälpta med minskat symtom, musik kan hjälpa personer att 
komma ur depressioner, och den får människor att bli lyckligare på ålderdomens höst. Studier 
har visat att stökiga ungdomar blir lugnare och får lättare att visa empati. Musik har även visat 
sig ha effekt, om än liten, som smärtlindring. Musik är ett uttrycksmedel där personer med 
olika former utvecklingsstörning får en chans till ordlöst uttryck. Musik kan hjälpa vid olika 
former av trauman där det är för svårt för personerna att tala om det som hänt. Musik hjälper 
inte bara genom att man lyssnar på den utan har även en psykologisk och en helande effekt 
när man själv får uttrycka sig genom den. 

Bastian (1988) menar att musik är något som händer inom oss. Om musik spelas i ett tomt 
rum utan åhörare är det inte musik. Han menar att först när musiken träffar medvetandet kan 
någonting hända och musik uppstå. Musik får oss att känna. Det uppstår en energi som får oss 
att känna och må på olika sätt och ger oss impulser till handlingar vi inte skulle ha gjort utan 
musiken. Musik kan få oss att fyllas till brädden (Bastian, 1988). Lingerman (1987) menar att 
musik är så mycket mer än bara nöje. Musik är en livsviktig föda som ger daglig näring. Han 
menar att musik är ett unikt medel för helande, harmoni, inspiration och utvidgat andligt 
medvetande (Lingerman, 1987). Åsikterna hos intervjudeltagarna i denna studie står helt i 
enighet med ovanstående stycke. En av dem uttrycker att vi utan musik skulle bli ännu mera 
inskränkta och isolerade i oss själva. Vi skulle få mycket svårare till social interaktion utan 
musik. Likaså hjälper musiken oss till inspiration och uttryck, och får oss att våga saker, 
enligt intervjudeltagarna.  
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Intervjudeltagarna i denna studie upplever alla att musik är viktig för deras livskvalitet och 
välmående, de har dessutom en tro att musiken skulle kunna hjälpa dem om de själva mådde 
dåligt. Musiken sammanför människor och ger livet en mening. Det går att läsa i ”Må bättre 
med musik” (2005) att forskning i allt högre grad visar att regelbunden kontakt med kultur 
kan påverka kroppens biologi, och kanske till och med har betydelse för hur länge vi lever. 
Resultat har tagits fram av ett svenskt forskarteam. Kulturaktiviteter, däribland musik, har stor 
betydelse för vår folkhälsa. Att konsumera kultur kan till och med öka livslängden. Musik har 
en större helande kraft och inverkan på vår livshälsa än vad vi tidigare trott (Bojner Horwitz 
& Bojner, 2005). Konsten har sitt eget sätt att uttrycka sig, enligt Andersson (2000), de olika 
konstformerna kompletterar varandra och erbjuder sitt speciella språk som hjälper oss att 
förstå och bearbeta den inre världen. Musiken och konsten finns till för alla, frisk som sjuk. 
Musik och konst hjälper människor i alla skeden i livet, gammal som ung. Äldre blir hjälpta 
av konsten genom att den förbättrar deras livskvalitet i deras sista skede i livet. De hjälper 
dem att se livets skönhet och det tar bort rädslan för att dö. Musiken och konsten får 
människor att komma i kontakt med sitt inre (Andersson, 2000).  

Att utöva musik personligen genom att vara med i körer, spela i band, humma eller sjunga för 
sig själv ger oss ett både fysisk och psykiskt välmående. Mer forskning behövs onekligen för 
att kunna förankra musikterapin och musikens helande kraft kliniskt. Det som framförallt 
behövs är fler omfattande kvantitativa studier som jobbar med kontrollgrupper. Dock ligger 
en problematik i att känslor och kreativitet är svårt att mäta med en naturvetenskaplig ansats, 
de måste istället beskrivas. För att nå detta behövs forskning med kvalitativ ansats med 
hermeneutisk tolkning. Att sammanföra kvantitativ forskning som visar resultaten före och 
efter musikterapi, samt kvalitativ forskning som visar på själva processen vore det optimala 
(Theorell et al., 1998). Det är önskvärt att sådana omfattande studier snart kommer att 
genomföras. För människans skull.  

”Musik är tystnad och ljud, som dansar tillsammans i rymden. Himlen 
är musik, jorden är musik. Kallade till denna existens, lyssnar vi. Som 
levande resonanser av orden, sjunger vi. Att omfamna varandra i 
tystnad och ljud, tillsammans i ständig sång, är harmoni. Lyssna med 
kärlek. Hör musiken. Att ljuda sanningen tillsammans är att helas.” 

(Refererat ur Dewhurst-Maddock, 1994, Sid. 13) 
 
 
Musik är viktigt för oss och en källa till mycket mer än bara njutning för nöjes skull. Denna 
uppsats har påvisat att musik har mycket mer att ge till människan än så. Musik har använts i 
ett helande syfte flera århundraden bakåt i tiden. Musik påverkar oss fysiskt, psykiskt och 
mentalt. Musik påverkar oss redan från fosterstadiets fjärde månad. Musik främjar 
gemenskap, det förenar nationer och grupper. Musik ger livet kvalitet och mening, oavsett om 
vi är friska eller sjuka, gamla eller unga. Musik är något som alla förstår, ett språk som alla 
talar. Musiken är en återspegling av vårt inre och ett uttryck som förmedlar utan ord.  

 
 
 

”Jag säger tack för alla sånger, ni ger var röst en chans..” 
(Andersson & Ulvaeus) 
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INTERVJUGUIDE 
(bilaga 1) 

 
 
Inledande frågor:     
 

- Ålder 
- Sysselsättning 
- Vad har du för förhållande till musik (praktiskt och i vardagen) 
- Vilken typ av musik gillar du 
- Hur ofta lyssnar du på musik  

 
 
Musikens betydelse och inverkan: 

 
- Betyder musik något för dig 
- (Utveckla: Vad/hur betyder musik/hur kommer det sig att musiken inte betyder 

något)  
- Känslor (hur upplevs musikens påverkan på känslor) 
- Minnen (framkallar/förstärker musiken minnen) 
- Hur tror du att det skulle påverka dig om musiken försvann, upphörde, helt 
- Hur mår du av musik (utveckla) 
- Hur mår du utan musik (utveckla) 
- När lyssnar du på musik (speciella tillfällen, vid olika humör, vid olika 

känslostämningar – glad, ledsen, arg) 
- Upplever du att musik påverkar dig (om den gör det, på vilket sätt, 

psykiskt/fysiskt/humör/ork etc.) 
- Tror du att olika former musik påverkar dig på olika sätt (levande musik påverkar 

mer/mindre än inspelad etc.)  
- Upplever du att musiken kan påverka dig negativt? 

(psykiskt/fysiskt/humör/spänningar) 
- Upplever du att det är någon skillnad av musikens påverkan beroende på vad det är 

för musik (musik du gillar/inte gillar, känner igen/inte känner igen)                                                                                                                                    
- Finns det gånger då du inte vill höra/lyssna på musik  
- (Hur kommer det sig att du inte vill höra musik då) 
- Vad tror du det beror på 
- Hur mår du dessa stunder 

 
Avslutande frågor: 
 
- Tror du att musiken spelar för roll för människan (om - på vilket sätt/ i hur stor 

utsträckning) 
- Upplever du att musiken är viktig för ditt välmående (hur kommer det sig, på vilket 

sätt) 
- Anser du att musik skulle kunna hjälpa dig om du mår dåligt (hur, på vilket sätt) 
- Är musik livskvalitet för dig (på vilket sätt upplever du att den är det, inte är det) 
- Fri tolkning av den subjektiva upplevelsen av musik, berätta 
 
 
- Har du något du vill tillägga/ ta upp 


