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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om musikterapi som behandling i psykosocial 
rehabilitering av vuxna cancerpatienter. Syftet var att undersöka 
föreställningar och upplevelser som kommuniceras från patienter genom 
musikaliska gestaltningar eller andra uttryck med anknytning till 
musikterapin.  
Uppsatsen beskriver cancersjukdom och rehabilitering ur ett psykosocialt 
perspektiv. Den beskriver musikterapi, med särskild fördjupning mot 
musikterapi i cancervård, samt illustrerar arbetet genom kliniska exempel. 
Undersökningen är kvalitativ, med influenser från fenomenologi och 
hermeneutik. Underlaget utgörs av empiriska data: arbetsanteckningar 
från 8 musikterapier. Forskaren deltog själv i den beskrivna verksamheten 
och materialet präglas av subjektivitet. Bearbetningen har skett med 
kvalitativ innehållsanalys.  
I resultatet framträder fem kategorier, nämligen relation, innehåll, 
intention, tillägnan och musik. Kategorierna beskrivs och förklaras genom 
exempel ur data.  
Vetenskapligt perspektiv och metodval diskuteras med avseende på 
lämplighet och svårigheter. Resultatet diskuteras utifrån ett salutogent 
perspektiv.  
 
Sökord: musikterapi, psykosocial cancervård och rehabilitering, kvalitativ 
innehållsanalys 
 

INLEDNING 
 
En del upplevelser i samband med sjukdom och behandling låter sig inte kläs i ord. 
Upplevelse av ett existentiellt hot är för de flesta svårt att föreställa sig och kan åtminstone 
initialt vara något outsägbart, istället manifesterat genom sensationer och känslor, fysiska 
eller mentala föreställningar och symboliska representationer. Denna uppsats handlar om 
musikterapi som behandlingsalternativ inom ramen för psykosocial onkologi och 
rehabilitering för vuxna, med särskilt avseende på förståelse och meningsskapande. 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka föreställningar och upplevelser som 
kommuniceras från patienter genom musikaliska gestaltningar eller andra uttryck med 
anknytning till musikterapin.  
Ett annat syfte var att undersöka hur innehållet i musikterapin kan bidra till förståelse och 
meningsskapande i en utsatt livssituation  
 
Bakom syftet ligger ett intresse och fördjupad klinisk kunskap om musikterapi i psykosocial 
cancervård. Utgångspunkten är rehabiliteringsprocessen, utifrån ett holistiskt och 
psykodynamiskt perspektiv.  
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Onkologi, läran om tumörsjukdomar, är ett medicinskt område i snabb och dynamisk 
utveckling, vilket genererar nya behandlingsmöjligheter. Utvecklingen ger större möjligheter 
att leva med sin sjukdom och gruppen kroniskt sjuka cancerpatienter växer (Engholm et al, 
2010). Begreppet rehabilitering har fått en vidare innebörd. Socioekonomiska 
samhällsförhållanden påverkar förutsättningarna för såväl vårdgivare som vårdtagare att 
genomföra behandling och rehabilitering. Utveckling och förändringar avspeglas i den 
kliniska vardagen inom alla delar av onkologin. Denna uppsats refererar till psykosocial 
onkologi. Detta kunskapsområde rör dels psykologiska reaktioner i samband med 
cancersjukdom, dels faktorer som kan ha betydelse för cancerrisk och överlevnad.  Det finns 
psykosociala enheter vid några av landets onkologiska kliniker. 
Jag har haft förmånen att tillhöra en sådan enhet, Enheten för Psykosocial Onkologi och 
Rehabilitering, vid onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.  Där 
har jag, som musikterapeut och samtalsterapeut, ingått i ett multiprofessionellt psykosocialt 
behandlingsteam.  
Det är denna erfarenhet, som musikterapeut i psykosocialt behandlingsarbete med 
cancerpatienter, som är bakgrund till detta uppsatsarbete. 
 
I texten används fortsättningsvis termen ”forskaren” om författaren, tillika musikterapeut i 
de refererade terapierna. Patienten omnämns som ”hon”, även om musikterapi givetvis 
erbjuds båda könen. Personuppgifter i det beskrivna patientfallet är helt uppdiktade. 

TEORETISK BAKGRUND 

Cancer – det blir aldrig som förr 

Att drabbas av cancersjukdom är en genomgripande upplevelse, som påverkar i stort sett 
alla aspekter av livet och utgör ett existentiellt hot (Weisman, Worden, 1976-77; Westman, 
Bergenmar, Andersson, 2006). Cancerdiagnosen utmanar allt det man byggt sin världsbild på 
– ett visst mått av upplevd kontroll och trygghet, föreställningar om autonomi, odödlighet 
och omnipotens, styrka och rättvisa. Den är ett hot om förluster av kroppsdelar, 
kroppsfunktioner, njutning, relationer, framtiden hopp, mål etc. Efter behandling och 
rehabilitering väntar ett fortsatt liv och en vardag. Upplevelser och erfarenheter i samband 
med sjukdom och behandling är emellertid genomgripande och kommer att färga det 
fortsatta livet. Det blir aldrig som förr (Alfredsson, Forsell, Assur, 1998).  
 
För att kunna leva vidare krävs mod att åter investera i hopp och tillförsikt inför framtiden. 
Att finna en livsmening. Vissa livsvärden går att återerövra, andra är för alltid förlorade. 
Illusionen om rättvisa och odödlighet brister, liksom föreställningen om den egna styrkan 
och möjlighet till kontroll. Samtidigt har den existentiella utmaning som ligger i hela 
sjukdomsupplevelsen, aktualiserat tankar på avslutning och förändrat framtidsperspektivet. 
Oro och ovisshet är för alltid närvarande (Ronson, Body, 2002). 

 

Psykosocial cancervård 
Hur en person kommer att handskas med sin cancersjukdom har att göra med såväl 
samhällets attityd som själva sjukdomen och den sjukes personliga resurser. För tvåhundra 
år sedan ansågs en cancerdiagnos var lika med döden, man kände varken orsak eller bot. För 
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att bespara patienten extra lidande, valde man att inte informera honom om hans sjukdom. 
Däremot berättade man för övriga i familjen. Cancer betraktades som något skamligt, kanske 
till och med smittsamt, och fördomarna drabbade alla familjemedlemmar.  I början av 1900-
talet utvecklades metoder för att bota cancertumörer genom tidiga kirurgiska ingrepp. Detta 
blev början på pedagogiska initiativ, för att mana människor söka hjälp i tid. På 1920-talet 
kom ytterligare behandlingsmetoder genom radioterapi, strålning, och på 1950-talet 
kemoterapin, cytostatika. De nya behandlingsmetoderna bidrog till att minska den fatalism 
och pessimism, som präglat allmänhetens uppfattning om cancer. Det var dock först på 
1960–70-talen som patientens rättighet att få information om sin diagnos lagstadgades.  
 
Ett annat stigma kring cancer har varit föreställningen om ett samband mellan cancer och 
psykisk sjukdom. Båda ansågs sakna känd orsak och bot. Utvecklingen av psykoanalysen 
ledde till att man började söka psykologiska och känslomässiga orsaker till sjukdom, även 
cancer. Vid 1900-talets mitt växte en psykosomatisk inriktning fram i olika delar av världen, 
men motstånd mot samarbete mellan psykiatri och somatik kom att fördröja utvecklingen av 
multidisciplinärt samarbete. (Holland, 2004).   
 
1884 grundades Memorial Hospital i New York, som onkologiskt specialistsjukhus och på 
1950-talet startade man en psykiatrisk enhet, den första i sitt slag. Vid Radiumhemmet, den 
onkologiska kliniken på Karolinska Sjukhuset i Stockholm, startades i slutet av 1970-talet, en 
Psykosomatisk avdelning. Grundaren, Loma Feigenberg, var onkolog och psykiater, med ett 
särskilt intresse för att tala med de svårast sjuka och döende patienterna, ”den psykologiska 
sidan av döendets process” (Feigenberg, 1977, s. 11). Feigenberg var en kontroversiell 
person, som stred hårt för vårdprinciper, vilka idag är norm. Bland annat tyckte han det var 
fel att lämna döende patienter ensamma på salen och satt själv hos patienterna. Han 
menade att kollegornas motstånd kunde bero på deras egen dödsångest. Loma Feigenberg 
kämpade också för bättre smärtlindring och för förbättrade rutiner i samband med 
diagnosbesked och informationssamtal (Alfredsson et al., 1998). 1983 övertogs avdelningen 
av Christina Bolund, onkolog och psykiater, och heter idag Enheten för Psykosocial Onkologi 
och Rehabilitering. Verksamheten bygger på multiprofessionellt samarbete mellan olika 
professioner; specialistsjuksköterska, psykiater, psykoterapeut, kurator, dietist, sjukgymnast, 
arbetsterapeut. Mindre psykosociala mottagningar finns i Lund/Malmö, Kristianstad, 
Göteborg och Umeå, men behovet av psykosociala insatser och rehabilitering är långt större 
än så.  
 
Centralt i verksamheten är patientarbetet med samtalsstöd, i syfte att minska det psykiska 
lidandet hos patienter med psykosociala eller psykiska problem. Verksamheten omfattar 
även handledning, utbildning, olika patientgrupper, utvecklingsarbete och forskning kring 
rehabilitering i olika skeden av sjukdomen, livskvalitet och etik, utvärdering av psykosociala 
interventioner, prevention, suicid och etiska frågor i livets slutskede samt närstående- och 
familjefrågor (Bolund, 1997).  
 

Psykologiska reaktioner 
Att vara med om en cancersjukdom och cancerbehandling, är något traumatiskt och 
framkallar inte sällan krisreaktioner. Psykiatern Johan Cullberg (2006) har beskrivit en modell 
för det naturliga krisförloppet, omfattande fyra faser: chockfas, reaktionsfas, 
bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Enligt den traditionella beskrivningen av traumatisk 
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kris, uppfattas diagnosen som huvudsaklig stressor, men i den här aktuella kliniska 
verkligheten är krisförloppet närmast att beskriva som en pågående process, under vilken 
man möter olika slags stressorer och rör sig mellan olika reaktionsfaser. Cancerbehandling 
och rehabilitering är ofta tidsmässigt utdragna förlopp med åtskilliga undersökningar, 
åtgärder och besked (Wettergren, 2007). De flesta personer har personliga resurser och 
livsomständigheter, tillräckliga för att handskas med sin cancersjukdom. I en metaanalys av 
58 studier, kom Spijker et al. fram till att cancerpatienter som generell grupp, inte uppvisar 
psykologiska problem i större utsträckning än normalpopulationen, med undantag av något 
högre grad av depression (Spijker et al., 1997). För den enskilda patienten kan situationen 
emellertid upplevas som övermäktig. Sårbarheten kan påverkas av tidigare psykiska 
problem, missbruk, eller multitrauma. Andra faktorer är att vara ensamstående förälder eller 
att bära på ärftlighet för cancersjukdom. 
 
Det kan vara svårt att efter onkologisk behandling och fysisk och psykosocial rehabilitering, 
hitta en ny vardag med mål och mening. Behandlingstiden har kanske förlöpt ganska väl, 
man har ”bitit ihop” och varit helt inställd på bot och återgång till vardagen. En del patienter 
har till och med arbetat under sin behandling och uppehållit vardagliga rutiner i möjligaste 
mån. Någon gång under behandlingstiden, eller efter dess avslutning, kan patienten visa 
symptom som signalerar behov av extra stöd. Cohen (1982) beskrev psychosocial morbidity 
som en komplex situation, sammansatt av samhälleliga, interpersonella och intrapersonella 
faktorer, som uppstår när individen inte förmår hantera den smärta det innebär att ha 
diagnosticerats med en cancersjukdom. Uppgifterna varierar, beroende på mått och 
mätmetoder, men man brukar räkna med att omkring 20% av cancerpatienterna har behov 
av specifik psykoterapeutisk eller psykiatrisk intervention och att omkring 30% har 
krisreaktioner som ger anpassningssvårigheter och behov av psykosociala stödåtgärder, t.ex. 
patientutbildning eller rehabiliteringsgrupper (Bolund, 1997, s. 235). Svårigheterna kan ta sig 
olika uttryck. Depressiva symptom med nedstämdhet och sömnsvårigheter, orostillstånd, låg 
självkänsla, svag eller negativ självbild, smärttillstånd eller avsaknad av glädje eller mening 
med livet, men framför allt kan patienten formulera överraskning och oförståelse inför den 
egna reaktionen, inte känna igen sig själv. Till exempel upplevelsen att ”inte hitta tillbaka i 
sin kropp” eller en mer generell främlingskänsla eller en förlamande rädsla att våga gå vidare 
i livet. 
 
Det händer tyvärr att cancersjukdomen inte kan botas utan blir kronisk. Modern 
cancerbehandling gör att patienter kan leva vidare med sin sjukdom, men med livslång 
behandling och kontinuerlig uppföljning. Det innebär en mycket förändrad livssituation och 
existentiell utmaning, en paradox: jag var inställd på att dö - men jag lever, jag genomgick 
omfattande behandling för att bli frisk – behandlingen hjälpte inte och jag är fortfarande 
sjuk.  
 

Coping 
Hur man reagerar och förmår hantera cancersjukdom hänger samman med bl.a. hur man 
reagerar inför stress och förmågan att hantera situationen, s.k. coping (Brennan, 2001). En 
ofta använd definition lyder “constantly changing cognitive and behavioural efforts to 
manage specific external or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the 
resources of a person“ (Lazarus, Folkman, 1984, s. 141). Coping handlar alltså om hur man 
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uppfattar en situation, hur man uppfattar sina egna resurser samt hur man kognitivt och 
beteendemässigt försöker hantera situationen. Copingprocessen börjar med att individen 
utsätts för någon form av upplevd påfrestning, stressor, vilken aktiverar fysiska och psykiska 
reaktioner som brukar benämnas stress (Hellbom, 2007, s. 39). Individen tolkar situationen, 
gör en primär uppskattning och bedömer därefter sina resurser och möjligheter att hantera 
situationen, en sekundär uppskattning. Om situationen upplevs potentiellt hotande med 
förlust eller skada, söker individen finna strategier till problemlösning eller att hantera de 
känslor situationen väcker (ibid., s. 40). Olika individer har olika copingstil, dvs hur man 
generellt brukar möta svårigheter, att exempelvis behålla problemen inom sig. Individens 
specifika agerande kallas copingstrategi. Problemfokuserad coping innebär att individen 
aktivt söker hantera situationen, medan emotionsfokuserad coping avser att individen 
försöker dämpa sina känslomässiga reaktioner (ibid., s.43). 
 
Forskningen kring coping i samband med cancersjukdom, är omfattande, men på grund av 
ämnets komplexitet finns inga enkla och entydiga svar (ibid., s.44). Det tycks som om de 
flesta cancerpatienter använder olika copingstilar (ibid., s. 46). Passiva, undvikande 
copingstrategier antas ha samband med högre grad av psykiska problem, medan aktiva 
problemfokuserade och aktiva emotionsfokuserade copingstrategier kopplas till lägre grad 
av oro och nedstämdhet (ibid., s. 49). 
Copingforskningen är oftas kross-sektionell, dvs undersöker en given stressor vid en bestämd 
tidpunkt (ibid., s. 43). Vanligen används frågeformulär, där man svarar antingen hur man 
hanterat en given stressor eller där man själv anger stressor och svarar utifrån hur man 
hanterat situationen (ibid., s. 42). En kritik mot denna typen av forskning gäller att den tar 
liten hänsyn till coping som dynamisk process, vilket är aktuellt i samband med 
cancersjukdom (ibid., s. 43). Då skulle man istället följa hur en individ hanterar stressorn 
över tid, för att uppfatta variationer och förändringar.  
Coping är inte liktydigt med med försvarsmekanismer. Coping har att göra med medvetna 
kognitiva processer, intentionalitet (problemlösning) och informationshantering, medan 
psykologiska försvarsmekanismer avser omedvetna intrapsykiska processer. Både coping och 
psykologiska försvar har som mål att individen skall uppnå psykisk balans, minska negativ 
affekt och kunna återgå till tidigare funktionsnivå (ibid., s. 41).   
 
Med hjälp av en Mental Adjustment to Cancer Scale (MAC) (Greer, 1989), har man kunnat 
urskilja olika copingstilar: ”fighting spirit”, ”denial/avoidance”, ”stoic acceptance/fatalism”, 
”anxious preoccupation” samt ”helplessness/hopelessness”. En person kan välja att se 
sjukdomen som en utmaning. Hon nämner sjukdomen vid namn, söker information och är 
inställd på att bekämpa sin sjukdom.  En annan kan inte acceptera sjukdomen, undviker 
information eller förminskar sjukdomens betydelse. Vissa personer intar en uppgiven 
position, utifrån perspektivet att det ändå inte finns något att göra som kan påverka 
situationen. En del patienter reagerar med ökad oro, ibland även depression. De kan söka 
information, men tolkar den negativt. Andra låter sig ockuperas av sjukdomen, så att man 
inte varken kan tala om eller tänka på något annat (ibid., s. 374). 

Salutogenes 
Salutogenes användes i detta sammanhang i betydelsen ”hälsans ursprung” och innebär ett 
perspektiv som handlar om det hälsobringande, friskfaktorer. Motsatsen till salutogenes är 
patogenes, sjukdomars ursprung. I det patogena perspektivet är en människa sjuk eller frisk, 
sjukdom diagnosticeras och behandlas, botande eller lindrande. Framgång betyder i det 
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perspektivet förbättring i sjukdomen eller ökad livslängd. I ett salutogent perspektiv utgår 
man från det friska och framgång bedöms utifrån livskvalitet, utveckling av egna resurser och 
ett helhetsperspektiv. (Langius-Eklöf, 2007). Den egna upplevelsen av välbefinnande står 
framför en objektiv bedömning. Aaron Antonovsky, sociolog, menade att en central 
förutsättning för att hålla sig frisk, är känsla av sammanhang (KASAM), på engelska, sense of 
coherence (SOC). Upplevelsen av sammanhang kan avse att uppleva sig själv som del av ett 
sammanhang, men kan också avse en global upplevelse av ”alltings” sammanhang. 
Upplevelse av sammanhang brukar beskrivas som bestående av tre faktorer; begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991, 1996). Begriplighetsaspekten har att 
göra med logik, att man uppfattar företeelser som förklarliga, förutsägbara och 
sammanhängande. Att få en cancerdiagnos kan vara oerhört svårt att göra begripligt 
(Bolund, 2008, s. 173 ff.). Hanterbarhetsaspekten har att göra med tilliten till förmåga och till 
resurser att förhålla sig till och hantera det som händer. En cancersjukdom är inte en ensam 
företeelse att hantera på ett sätt, utan är en pågående process att hantera hela tiden. 
Meningsfullhetsaspekten slutligen, har att göra med betydelsefullhet och i vilken 
utsträckning individen kan uppamma motivation att uthärda. Vid cancersjukdom finns 
åtskilliga tillfällen att ifrågasätta meningen med det som sker. Upplevelse av KASAM är 
individuell och förändras under livscykeln (Antonovsky, 1991, s. 116 ff). 

KASAM-faktorerna äger giltighet när det gäller psykosocial cancervård (Langius, Björvell, 
Lind, 1994). Det meningsbärande är sådant som upplevs ha betydelse, som gör skillnad och 
kan ge motivation att orka stå ut.  

 

Rehabilitering 
Rehabilitera betyder att ”ge någon upprättelse, återupprätta; återanpassa till arbetslivet 
efter sjukdom eller skada’’ (Svenska Akademiens Ordlista, 2007), men formuleringar som att 
”komma tillbaka” är i grunden missvisande, när det handlar om cancerrehabilitering.  
Svensk Förening för Psykosocial Onkologi, ger följande definition av cancerrehabilitering:  
 

Cancerrehabilitering är en tidsbegränsad process med syfte att förebygga och reducera 
de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdomen och dess 
behandling. Rehabiliteringsåtgärderna ska ha tydliga mål och utfall, samt ge den 
enskilde patienten stöd och inspiration att ha ett så bra liv som möjligt. Den 
individuella behandlingsplanen skall upprättas i nära dialog mellan patient och 
behandlare  

               (SWEDPOS, 2010)
      
I ett psykologiskt perspektiv, handlar cancerrehabilitering mindre om återgång till det som 
var, utan mer om övergång, transition, och anpassning till förändrade omständigheter och 
förutsättningar för framtiden. ”Före” och ”efter” markerar förändringen och ökar 
medvetenheten om tid, om tidsgränser. Rehabilitering kan ta längre tid än man anat. Ibland 
saknas förutsättningar för kuration och man har att leva vidare med en kronisk 
cancersjukdom. Kanske blir livet också förkortat, framtiden mindre självklar. Oro och 
ovisshet blir konkreta livsvillkor. Likväl väntar en morgondag, att investera och bygga mening 
i. Cancerrehabilitering för kroniskt sjuka handlar om anpassning till djupt förändrade 
livsomständigheter (Brennan, 2001) .  
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Rehabiliteringsbehovet för cancerpatienter är mycket varierande. Sjukdom och behandling 
kan påverka kroppen och kroppsupplevelsen på olika sätt (Helms, O´Hea, Corso, 2008; 
Lundgren, Bolund, 2007). Bland mer generella konsekvenser märks nedsatt kondition och 
muskelstyrka, trötthet, nervskador, viktförändring, utseendeförändring genom amputation 
eller på annat sätt mutilerande behandling (Ronson, Body, 2002). Fysisk rehabilitering avser i 
första hand sjukgymnastisk behandling och fysisk träning. Det kan även avse dietik och 
anpassning av kost och ätande (NCI, 2010). Psykosocial rehabilitering kan innebära 
socioekonomiska insatser i form av ekonomiskt stöd eller anpassning av boende eller 
arbetsmiljö. Det kan också innebära psykologiskt stöd i form av samtal, enskilt eller i grupp, 
och ibland psykiatrisk bedömning och medicinering (Holland et al, 2010). Ur ett holistiskt 
perspektiv handlar rehabiliteringen om att återerövra sin känsla av kontroll, självkänsla och 
god livskvalitet. (Rankin, Robb, Murtagh, Cooper, Lewis, 2008, s.326). I detta sammanhang 
kan musikterapi fylla en funktion (O’Kelly, 2007). I Sverige har musikterapi för vuxna 
cancerpatienter varit ett etablerat behandlingsalternativ på onkologiska kliniken vid 
Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Idag finns denna möjlighet vid Centralsjukhuset i Karlstad 
(Centralsjukhuset i Karlstad, 2010) 

 

Musikterapi 

Musik på sjukhus förekom redan i slutet av 1800-talet (Bunt, 1994, s. 4 ff; Ansdell, 2002). 
Musiker spelade för patienter, inom ramen för medicinsk behandling eller som rekreation. I 
samband med rehabilitering av traumatiserade krigsveteraner i USA, både efter 1:a och 2a 
världskrigen, bekräftades att soldaternas tillstånd kunde påverkas, såväl psykiskt som fysiskt, 
kognitivt och känslomässigt, i samband med musikupplevelse. Därför skapades 
utbildningsmöjligheter så att musiker skulle kunna använda musik för terapi, varvid man 
också spelade med sina patienter. Vid 1900-talets mitt bildades de första föreningarna för 
musikterapeuter. Musikterapi utvecklades bl.a. som stöd i vård och omsorg om 
handikappade barn och psykiskt sjuka. 
 
Musikterapi förekommer idag för människor i alla åldrar och inom olika verksamhetsfält. 
Den kan bedrivas som individuell terapi eller i grupp. Liksom inom andra skolbildningar, finns 
inom musikterapi flera inriktningar och metoder (Olofsson, 2006). Hur musikterapin kommer 
att te sig, sammanhänger med klientens behov och förutsättningar, behandlingsmålet för 
musikterapin och musikterapeutens utbildning. Musikterapeuter som arbetar med 
funktionshindrade barn, utgår vanligen från en specialpedagogisk plattform, med inriktning 
på kognitiv utveckling, medan ”community music therapy” inriktas mot social funktion och 
samhällsaspekter (Ansdell, 2002). Musikterapi i psykiatri har psykoterapeutisk inriktning, att 
t.ex. hjälpa patienten till större självinsikt (Odell-Miller, 1999, s. 120), inom geriatrisk vård 
kan musikterapi erbjudas för att stimulera och vitalisera (Aldridge, 2000) .  
 
Musikterapi definieras av World Federation of Music Therapy, WMTF:  

Music Therapy is the use of music and/or its musical elements (sound, rhythm, melody 
and harmony) by a qualified music therapist, with a client or group, in a process 
designed to facilitate and promote communication, relationships, learning, 
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mobilization, expression, organization and other relevant therapeutic objectives in 
order to meet physical, emotional, mental, social and cognitive needs.  
Music Therapy aims to develop potentials and/or restore functions of the individual so 
that he or she can achieve better intra and/or interpersonal integration and, 
consequently, a better quality of life, through prevention, rehabilitation or treatment. 

            ( WFMT, 2010) 

 
 
I vår del av världen brukar man tala om fyra större inriktningar inom musikterapi; Receptiv 
musikterapi, Kreativ musikterapi, Beteendeinriktad musikterapi och Analytisk musikterapi 
(Bonde, Nygaard Pedersen och Wigram, 2001, s. 85 ff). Bland receptiva metoder är Guided 
imagery and music, GIM, mest känd. Den bygger på aktivt lyssnande till utvald klassisk musik 
i ett djupt avslappnat tillstånd. Lyssningsprocessen framkallar inre upplevelser, vilka delas 
med terapeuten och kan bearbetas i samtal och bild (Ventre, 2002, s. 29 ff). Kreativ 
musikterapi, även kallad Nordoff-Robbins-traditionen efter sina upphovsmän, utvecklades 
för musikterapi med fysiskt och psykiskt handikappade barn. Småningom kom metoden att 
användas även för vuxna i somatisk vård och den har idag en stark ställning inom 
musikterapi. Musikupplevelsen är det centrala och musikterapeuten tolkar klientens 
musikaliska respons. Metoden avsåg ursprungligen två terapeuter, där den ena genom 
pianospel skapade en musikalisk relation med barnet och den andra terapeuten kunde stötta 
barnet i dess reaktioner och uppmärksamhet. Musiken specialkomponerades av Paul 
Nordoff, som också utvecklade en särskild improvisationsstil. Förändringar hos barnet sker 
genom själva musikupplevelsen och den musikaliska relationen (Bonde et al. 2001, s. 98 ff). 
Inom beteendeinriktad musikterapi används musik som stimuli eller som förstärkning av ett 
beteende. Ett exempel är tidigt födda barn som fick lyssna på musik när de sög. Då sugande 
avbröts upphörde också musiken. Det visade sig att barnen sög mera kraftfullt genom 
musikstimulering och ökade dessutom sitt näringsintag (Standley, 1991). Analytisk 
musikterapi presenteras nedan. 
 
Musikterapi bedrivs idag i hela världen och modern teknik underlättar det globala 
sammanhanget och dialogen. 1985 bildades World Federation of Music Therapy och största 
internationella forum är Voices, som publiceras elektroniskt. Etablerade 
högskoleutbildningar och internationella forskningsprogram har starkt bidragit till ämnets 
akademiska förankring och status. Det största europeiska forskarprogrammet i musikterapi 
finns vid Aalborgs Universitet i Danmark och tilldelades 2007 pris för bästa forskarmiljö. I 
flera länder finns en statlig registrering för musikterapeuter. I Sverige finns två ”skolor”. Den 
ena är funktionsinriktad musikterapi, s.k. FMT, som är orienterad mot färdighetsträning och 
perceptuell och motorisk utveckling (Musikterapiinstitutet, 2010). Den andra inriktningen är 
musikterapi med psykodynamisk inriktning. I föreliggande uppsats avses den senare 
inriktningen. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm erbjuder magisterprogram, dvs. 
’advanced level’, i musikterapi med psykodynamisk inriktning, Magisterexamen i 
musikpedagogik med profil musikterapi 60hp (Kungliga Musikhögskolan, 2010), samt 
forskarutbildning i musikpedagogik som leder till doktorsexamen vid humanistiska fakulteten 
på Stockholms universitet. 
 
Psykodynamisk, även kallad ”psykoterapeutisk” musikterapi innebär att man använder både 
samtalskontakt och musikalisk interaktion och kommunikation. Bruscia (1998 a) beskriver ” a 
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systematic process of intervention wherein the therapist helps the client to promote health, 
using music experiences and the relationships developing through them as dynamic forces of 
change” (s. 20). Musiken kan avse improvisation, annat aktivt musicerande eller lyssning. 
Improvisation är kanske den vanligaste samspelsformen. Musikterapeut och klient väljer 
instrument och spelar tillsammans, helt fritt, efter en bestämd struktur eller på något tema. I 
samspelet kan musikterapeuten göra interventioner, t.ex. spela en bestämd rytm, hålla en 
grundton eller spegla en musikalisk figur, för att stödja, tydliggöra eller utmana klienten i 
hennes musikaliska uttryck (Gold et al., 2009). 
 
Musikterapi i det här aktuella arbetet är influerad av analytisk musikterapi (AMT), en 
inriktning som utvecklades ur psykodynamisk teori av den brittiska musikterapeuten Mary 
Priestly, på 1970-talet (Bonde et al., 2001, s. 93.  Analytisk musikterapi beskrivs som ”the use 
of words and symbolic improvisations by the client and therapist for the purpose of 
exploring the client´s inner life and providing the proclivity for growth” (Bruscia, 1987, s. 
115). Relationen patient- musikterapeut och musik är central i analytisk musikterapi. I 
psykoterapi kommuniceras explicit och implicit genom terapeutens lyssnande till klienten 
och i samtalet mellan klient och terapeut. I musikterapin försiggår en kommunikation både i 
ord och i musik, där det aktiva musicerandet och det musikaliska uttrycket har en avgörande 
roll i terapiprocessen. Musiken och det musikaliska uttrycket sker huvudsakligen genom 
gemensam improvisation, med öppenhet för omedvetet material, överföringsfenomen och 
tolkningar. Relationen mellan patient och musikterapeut är grundläggande. Mary Priestley 
menar att relationen sker på dels en rationell nivå, utifrån vilket man utvecklar en 
arbetsallians; dels en musikalisk nivå där patienten och musikterapeuten möts i det 
musikaliska samspelet och dels på överföringsnivå, i ett barn-förälder-förhållande (Priestley, 
1994, s. 17). Målet med analytisk musikterapi är att hjälpa patienten frigöra egen potential 
för förändring och bidra till större självkännedom (ibid., s. 3). Den klingande gestaltningen är 
ett symboliskt uttryck för patienten, en reflektion av hennes inre, psykiska verklighet. 
Gestaltningen externaliseras i rummet, den faktiska verkligheten, och blir möjlig att dela. Det 
uppstår ett möte inte bara i rummet, utan också i det konstnärliga och mångtydiga uttrycket. 
Winnicott skriver om ”detta tredje område, dvs. kulturområdet…” (Winnicott, 1981, s. 132). 
Det avser ett potentiellt utrymme, ett upplevelseutrymme med spelrum för medvetna och 
omedvetna fantasier, för lek och kreativitet. Musikterapi inbjuder till möten på både 
medveten och omedveten nivå, i ett slags expanderad verklighet. 
 
Musikterapi utövas såväl enskilt som i flerpersonssammanhang, t ex med familjemedlemmar 
eller en terapigrupp. Det material som ligger till underlag för denna undersökning, avser 
musikterapi med enskilda patienter. I samtliga terapier som refereras till i denna uppsats, är 
samtalet och det språkliga uttrycket en naturlig utgångspunkt. Det är den huvudsakliga 
kommunikationen för patienten i vardagen och i kontakt med sjukvården.  
 

Musikterapi i cancervård 
Människan tros i alla tider använt musik i läkande processer och i samband övergångar 
mellan livsfaser. Under 1960-talet växte medvetenheten om svårt sjuka och döende 
patienters behov. Föregångskvinna var Dame Cecily Saunders, som startade den s.k. 

hospicerörelsen i England (O´Neill & Fallon, 1997). Denna vårdfilosofi bygger på en holistisk 

människosyn. Man beaktar inte bara fysiska och psykiska behov, utan även sociala, andliga 
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och existentiella behov. Vård i livets slutskede inriktas i stor utsträckning på 
symptomlindring, palliation, och musikterapi kan vara en sådan åtgärd, (Munro & Mount, 
1978). Musikterapi i palliativ vård organiserades i mitten på 1970-talet vid The Royal Victoria 
Palliative Care Unit i Montreal, Canada, (Munro, 1974). Initiativtagare vad musikterapeuten 
Susan Munro-Porchet. Musikterapiverksamheten där var den första i sitt slag i världen och 
blev en modell, med efterföljare i USA, Australien och de flesta europeiska länder (Hilliard, 
2001). Verksamheten inriktades initialt till cancerpatienter och småningom till AIDS-sjuka. I 
och med den medicinska utvecklingen, har andelen patienter som botas eller lever som 
kroniskt sjuka, ökat. Detta har väckt intresse för bl.a. rehabiliteringsinsatser, även i senare 
faser av sjukdomen (SOU 2010:58, s. 28 ff). Musikterapi kan förekomma i de flesta delar av 
vårdkedjan och anpassas efter den enskilda patientens aktuella behov och omständigheter.  
 
Musikterapin som avses i detta arbete har influenser från analytisk musikterapi, men 
rymmer metodologiskt flera modaliteter. Musiken är central, med musikalisk gestaltning, 
ljudskapande och improvisation. Att spela och sjunga är aktiviteter som engagerar hela 
kroppen. Cancersjukdom och cancerbehandling kan också inverka på upplevelsen av den 
egna kroppen. Detta samband motiverar att i musikterapin integrera kroppsinriktade 
moment. Även bildskapande och skrivande moment kan förekomma.  
 
Terapisessionen i musikrummet kan inledas med samtal eller musicerande, då patienten kan 
berätta om sin situation, förmedla känslor och tankar. Musikterapeuten gör sig en 
uppfattning om, patienten genom att iaktta och lyssna till patienten.  Terapeuten noterar 
patientens kroppshållning, rörelsemönster, andning, talröst, känsla i kontakten, 
överensstämmelse mellan det patienten uttrycker och det hon talar om osv. 
Musikterapeuten uppmärksammar på liknande sätt egna motöverföringsreaktioner i 
kroppen, associationer osv. Kanske formulerar patienten själv ett tema eller frågeställning, 
eller kan musikterapeuten hjälpa patienten att fånga det som är angeläget och att formulera 
en rubrik att arbeta kring, genom att uppmuntra till fri association och improvisation över 
”vad jag ser och känner just nu” (Scheiby, 1999, s. 271). Patienten kan gestalta musikaliskt 
och improvisera själv på olika instrument eller med rösten, eller improviserar man 
gemensamt. Ibland ber patienten musikterapeuten om hjälp att skriva egna eller ta del av 
färdiga sångtexter. Musik och spelande kan beledsaga eller beledsagas av annan aktivitet, 
såsom skrivande eller målning, eller kan övningarna övergå i varandra. Interventioner sker 
spontant, utifrån den aktuella situationen och följer de tankespår och associationer som 
väckts.   
 
Cancerpatienter beskriver ofta en komplex smärta, sammansatt av fysiskt, psykiskt, socialt 
och andligt lidande (Magill, 2001). The National Comprehensive Cancer Network (NCCN) i 
USA, beskrev cancersmärta, distress in cancer, som 
 

a multifactorial unpleasant emotional experience of a psychological (cognitive, 
behavioral, emotional), social, and/or spiritual nature that may interfere with 
the ability to cope effectively with cancer, its physical symptoms and its 
treatment. Distress extends along a continuum, ranging from common normal 
feelings of vulnerability, sadness and fears to problems that can become 
disabling, such as depression, anxiety, panic, social isolation, and existential and 
spiritual crisis (Holland et al, 2003) 
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Det är först på senare år, som man gjort mer systematiska utvärderingar av musikterapi i 
cancervård, dock med vissa svårigheter att möta dagens krav på evidens i enlighet med en 
medicinsk/naturvetenskaplig definition av begreppet. Ofta är materialen små och har 
bristande konsistens. Vissa studier av musikterapi i palliativ och cancervård antyder att 
musikterapi kan ha god effekt som lindring vid oro och ångest och smärta (Krout, 2001; 
Burns, 2001; Dileo, Loewy, 2005). Detta bekräftas emellertid inte av en studie 2010, om 
musikterapi i vård i livets slutskede. Musikterapi jämfördes med standardvård eller 
standardvård i kombination med andra terapier, avseende psykologisk, fysiologisk eller 
social respons. Det begränsade antalet studier, 5 studier (175 patienter), antyder eventuellt 
förbättrad livskvalitet, men med hög grad av bias (Bradt, Dileo, 2010). 
 
Vedertagna effektmått som HAD (Hamilton anxiety and depression scale), BDI (Beck 
depression inventory) eller VAS (Visual analog scale) för smärtupplevelse, är begränsade och 
inte alltid relevanta eller tillräckliga. Professor Lars Ole Bonde vid Aalborg Universitet, 
konstaterar i en översikt att relativt få studier genomförts på musikterapi med vuxna 
cancerpatienter. Empirisk kunskap visar att musikterapi har viss potential att möta 
cancerpatienters mångfacetterade problematik. (Bonde, 2005; Daykin, Bunt, McClean, 
2006).   
 
Musikterapi i psykosocial cancervård har att göra med existentiella behov och läkande 
genom kreativa processer och innebär möten i skärningspunkter mellan olika 
vetenskapsområden, positivism/naturvetenskap och humanism/humaniora, mellan 
objektivism och konstruktivism. Svårigheterna i detta illustreras i bl.a. en studie av 
sjuksköterskors implementering av musik i cancervård, där bristen på musikalisk kunskap 
visade sig begränsande (Olofsson, 2009).  Sedan flera år pågår internationellt en kontinuerlig 
utveckling av kvalitativa och kvantitativa metoder, för fortsatt analys och utvärdering av 
musikterapi (Hilliard, 2005; O´Callaghan, 2009; Grocke, 2010). 
 

I terapirummet 
För att ge exempel på hur musikterapi kan gå till, följer ett par vinjetter med tillhörande 
kommentarer. Patientbeskrivningen är fiktiv, men bygger på från klinisk erfarenhet. Kursiv 
stil avser patientens kommentarer. 
 

Bakgrund 
P var 45 år, gift och mamma till tre tonårsbarn. Hon hade en 12 år äldre bror, men 
åldersskillnaden gjorde att P alltid upplevt sig som ensambarn. Hon hade två år tidigare fått 
bröstcancer och genomgått omfattande behandling samt rehabiliteringsprogram. P hade 
nyligen återgått till arbete på deltid, när det upptäcktes att sjukdomen kommit tillbaka.  
I samband med första sjukdomsperioden hade Ps läkare föreslagit enskilt samtalsstöd, men 
P avbröt kontakten med en kurator efter ett par samtal. Hon förklarade för läkaren att hon 
kände sig dum och inte visste vad hon skulle säga. När den nu kommit tillbaka, återkom 
läkaren till förslaget om enskilt samtalsstöd. P ville absolut inte gå och bara prata med 
någon, men var blev nyfiken då läkaren talade om musikterapi. 
Ps läkare uppfattade att P var ensam i sin situation, utan fungerande stöd i vare sig familj 
eller vänkrets. P uppehöll även efter återfallet en attityd av käckhet och duktighet, men 
drabbades av häftiga gråtattacker och klagade över växande irritation och ilska mot sina 
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nära. Hon hade svårt att förstå och att formulera sig kring sina reaktioner och undvek att tala 
om sin sjukdomssituation. Mot denna bakgrund remitterade läkaren P till musikterapi. I 
samband därmed, har läkaren haft en telefonkontakt med musikterapeuten (mt), vilket P är 
informerad om. P meddelades skriftligen tid en vecka senare, för ett orienterande samtal. 
 
Musikterapirummet är ljust och rymligt. Där finns ett par stolar och ett bord, två pianon och 
flera trummor. På hyllor ligger flöjter, klockor, lyror, tonboxar, xylofon, cymbaler m fl. I 
rummet finns även material för bildskapande. 
 
#1  
P har kommit till mottagningen i god tid och möter mt med ett leende. Det låter spännande 
med musikterapi, fast jag kan ju inget om musik!, skrattar P och slår sig ned i en stol. Hon 
förmedlar förtjust förväntan, liksom en liten flicka första dagen i lekskolan. Nu får vi se vad 
du skall göra med mig!  
Mt frågar vad P söker i musikterapi. P fortsätter le och säger …..bli glad och mindre arg….  
 
P kan inte förstå humörsvängningarna. Hon har svårt att beskriva sina känslor och svarar 
mest vet inte. Hon rycker på axlarna, slår ut med händerna - jag är ju alltid glad.   
 
Mt föreslår att P bekantar sig med instrumenten, finns det något som passar henne just nu? 
P prövar nyfiket och frågar ideligen hur gör man? Hon väljer till slut en liten bjällra med svag 
klang, håller upp den och säger leende den låter glad! Hon skakar på bjällran, håller den till 
örat, lyssnar och säger det låter ju ödsligt, nästan läskigt! P nästan kastar ifrån sig bjällran 
och ser storögd på mt. Mt säger att det kanske är läskigt för P, just nu.  
 
För att avdramatisera situationen och hjälpa P härbärgera de starka känslorna, föreslår mt 
att spela tillsammans, helt fritt kring ”det vi upplever i rummet just nu”. P, allvarligare nu, 
väljer en blockflöjt. Hon säger jag kan ju inte spela flöjt… men låter höra ett gällt tjutande i 
instrumentet. Mt instruerar och P fortsätter blåsa i flöjten. P hittar till slut tre toner. Hon 
lyssnar, upprepar tonerna och blåser snart an i takt med sin andning. Mt understödjer den 
lilla melodin, genom ett par ackord på pianot. Så infinner sig ett lugn i rummet. P lägger ned 
flöjten och säger …så där lugnt skulle man alltid ha det! Mt undrar hur P brukar ha det och P 
återupptar flöjtspelandet, men hoppar nu mellan olika toner utan sammanhang. Hon blåser 
intensivt och är engagerad med hela kroppen. Det hela ger intryck av oro och kaos. Mt följer 
med fortsatt pianospel, markerar rytmiskt en stadig grund, i avsikt att stabilisera istället för 
att förstärka kaos. 
 
Det är precis så det är, det är den känslan jag har…..inte konstigt att man blir arg!, säger P. 
Hon har spelat sig varm och knäpper upp i halsen. Så börjar hon berätta om ilskan som 
ibland plötsligt sköljer över henne. Hon kan bli rasande på både man och barn, för ingenting. 
Hon skäller ut dem, skriker och kastade faktiskt en tallrik i golvet en gång. Familjen brukar gå 
undan och P ….får hålla på tills det går över. Oftast övergår raseriet i gråt, men P visar inte 
denna för någon, vill inte man skall tro att hon inte klarar av.  P hejdar sig, …men Gud vad 
jag pratar!  
Mt föreslår att fortsätta spela tillsammans, spela fritt över den där gråten. P blir allvarlig och 
väljer en ”rainstick”, ett instrument med ljud som av regn eller rinnande vatten. Om 
instrumentet vänds hastigt, framkallas ett kort och kraftfullt kraschande ljud, men ju 
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långsammare det lutas, desto längre och svagare porlande ljud. P prövar först våldsamt, 
sedan allt försiktigare. Mt spelar piano, med inriktning att matcha Ps spel, dvs spela i samma 
tempo, intensitet, dynamik etc. Avsikten är att ge P möjlighet att höras och bli lyssnad på, av 
någon annan och – av sig själv. Musiken återspeglar Ps gradvisa förändring från det 
bestämda, snabba, hårda, avstängda, till en mjukare, långsammare, mer eftertänksam 
hållning. Improvisationen varar drygt 5 minuter, musiken tar ett naturligt slut. P sitter en 
stund försjunken i sig själv, ser sedan på mt och frågar när hon kan komma nästa gång. 
 
Kommentar  
Denna första session klargör P att hon är okunnig om musik och formulerar förväntan att mt 
skall göra något med henne. Är detta ett uttryck för osjälvständighet eller är det en hållning 
P intar i relation till vårdgivare? P tänker att musikterapi skall göra henne glad och mindre 
arg. Föreställer hon sig musikterapi som ett skydd mot oönskade känslor och smärta? Varför 
behöver P värja sig mot detta?  Hon beskriver sig själv som ”alltid glad” – en orimlighet, 
särskilt i den aktuella livssituationen. P formulerar sig sparsamt i ord och undviker att tala 
om sjukdomssituationen. Mt väljer därför att släppa samtalet till förmån för andra 
uttryckssätt.  
P upprepar att hon inte kan spela, men tar snart egna initiativ, aktivt prövande och 
undersökande. Hon lyssnar och hör, inte bara en plingande bjällra utan ödslighet och säger 
att det känns läskigt. Känslan blir så stark att P kastar ifrån sig bjällran. Kanske överraskad av 
sin egen reaktion, ser hon på mt. Mt bekräftar att just så starkt var obehaget för P. 
I det följande samspelet övergår den känslomässiga spänningen till ett lugn, vilket P spontant 
benämner, en sinnesstämning att längta efter. Hennes kommentar antyder att hon inte har 
det så. Kommunikationen mellan P och mt sker nu genom både ord och musikaliskt uttryck, 
så det är naturligt att mts fråga om hur P brukar ha det, besvaras musikaliskt. I direkt 
anslutning därtill börjar P beskriva sina starka känslor. Hennes berättelse får ett abrupt 
stopp, då hon kommer till tanken på vad andra kan tänka, att hon inte skulle klara av. Som 
om hon plötsligt fått syn på sig själv. 
Mt ignorerar det och föreslår åter ett musikaliskt uttryck för en stark känsla, gråten. Den här 
gången finner P ett instrument och börjar spela utan tvekan. Hon låter sig fångas av ljudet 
och förmedlar djupt känslomässigt allvar. I det intensiva samspelet möts P och mt 
musikaliskt och känslomässigt. Mt noterar en särskilt stark närvarokänsla.  
 

Når överföringsaffekten er i fokus, ingår terapeuten i et direkte samspil med derivater 
af fölelser fra fortidige relationsscenarier. Dette giver terapeuten en priviligieret 
position til – gennem egen affekt – at erfare den affektive modus i patientens infantile 
relationer. Parterne i relationen taler nu ikke om en fortidig dialog, de er i den!  
(Gullestad & Killingmo, 2007, s.120).  

 
 
#2 
P säger att det kändes bra efter förra gången, hon var glad och allt är som vanligt. Mt undrar  
om det betyder att P fortsatt skrika åt familjen och gråta för sig själv? P skrattar, nej, men 
dom tycker det är jättebra att jag går och spelar…att det finns på sjukhuset.  
 
P lägger ifrån sig sin väska, men förblir stående, som i beredskap. Mt föreslår P att gå fritt i 
rummet och det fortsatta samtalet sker i rörelse.  ...nej, dom tycker att det här är bra…dom 
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kan ju inte göra något!, P slår ifrån sig med händerna. Mt uppmärksammar handrörelsen, 
gör en liknande rörelse och uppmuntrar P fortsätta. Handrörelserna varieras, görs större, 
mindre, långsamt, hastigt osv. Rörelserna växer, blir rytmiska i takt med andningen. I 
övningen kopplas spontana ljud till rörelsen, småningom ord eller fraser. P tycks både road 
och fascinerad. …schhh …schuss! ...schas, ta bort! ...stick iväg …vill inte ha det …usch, 
äckligt!! ...vill inte!! 
Mt föreslår att upprepa övningen, Hon böjer ryggen, för händerna korsade mot bröstet, rör 
sig långsammare och låter höra ett svagt gnyende. Detta växer genom ett ljudligt jämrande, 
till en högljudd klagosång på låga vokaler. Mt rör sig bredvid P och speglar i rörelse och ljud. 
Ps klagan förändras, närmar sig gråt och förtvivlan, i ett mer kraftfullt uttryck.  Mt föreslår 
att P kan välja ett instrument och P slår sig ned med en stor conga-trumma. I den följande 
sekvensen prövar P först försiktigt, spelar sedan mer intensivt. Mt följer med sin trumma, 
fortsatt stadigt spel. P får färg på kinderna, slår på trumman …faan!.. och ler. P hittar en 
rytmisk figur och gör sedan en ”rap”, rytmisk talramsa, på sina svordomar. Hon förmedlar 
både energi, lust och samtidigt djupt allvar.  
 
P är varm och trött efter övningen. Det var skönt…det kom liksom ut…vi kanske skulle 
trumma hemma?! Så börjar P berätta om hur svårt man har att dela svåra saker, hur ensam 
hon känner sig, om rädslan för döden, om att vilja skona sina barn, om vreden mot maken 
som bara går undan.  
Dessa är några teman att fokusera på i fortsatt musikterapi.  
 
Kommentar 
Mt noterar att P inte sätter sig ned, utan blir stående. Det kan uppfattas som en signal att 
hon vill göra något aktivt, ett sätt att undvika samtal eller ses som ett slags beredskap inför 
något nytt. Övningen att gå i rummet, är ett sätt att möta P och samtidigt underlätta 
spontant berättande. Handrörelsen accentuerar berättandet, men är först omedveten. Att 
utgå från den och fördjupa övningen, så som med P, är ett exempel på hur vokal- och 
rörelsegestaltning kan komplettera och föra processen vidare. Genom att uppmärksamma 
motsatta uttryck, här det utåtvända respektive inåtvända rörelsemönstret, kunde P närma 
sig den frustration, vrede och protest, som hon förut inte kunnat uttrycka. Vinjetten är ett 
exempel på konkret, ickeverbalt uttryck som en väg till orden.  
 
Eftertext 
P har sammanlagt 12 sessioner, under vilka hon spelar, sjunger och dansar. Bilden av henne 
själv, bakom den glada masken, blir synlig. Förbjudna tankar och känslor kommer till uttryck. 
Känslor av värdelöshet, hopplöshet och meningslöshet blir begripliga, P kan utveckla 
förståelse och ha empati med sig själv. Hon kan spela och tala om sin sjukdom och vad den 
innebär för henne. 
I utvärdering efter avslutad musikterapi, beskriver P;  
 

allt hänger bättre ihop för mig.  Jag är mindre rädd för att prata hemma och dom 
lyssnar bättre. Jag kan fortfarande bli arg, men känner igen det och kan prata om det. 
Jag tar hand om mig själv – det är ok att säga nej, jag tänker att jag spelar trumma – 
nej! Jag är glad, men kan och får vara ledsen också. Musikterapin har hjälpt mig se 
med andra ögon på min sjukdom. När man inte orkar prata om sådant som är svårt, 
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går det att spela och sjunga ut det. Det känns skönt. Det är viktigt för att orka vara så 
här sjuk.  

 
 

SYFTE 
 
Det övergripande syftet var att undersöka föreställningar och upplevelser som 
kommuniceras från patienter genom musikaliska gestaltningar eller andra uttryck med 
anknytning till musikterapin.  
 
Ett annat syfte var att undersöka hur innehållet i musikterapin kan bidra till förståelse och 
meningsskapande i en utsatt livssituation  
 
 

Etiska överväganden 

Data som använts i denna uppsats härrör från en verksamhet som varit etablerad inom 
landstingsdriven hälso- och sjukvård. Verksamheten har emellertid upphört, tjänsten som 
musikterapeut har dragits in och det föreligger således inte längre något 
anställningsförhållande mellan författaren och vårdgivaren. Detta förhållande påverkar 
emellertid inte sekretessansvaret, eftersom LYHS 2 kap. § 8 ff. föreskriver: Den som tillhör 
eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården får 
inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden (SFS, 1998:531). Författaren berörs också 
av dels etiska riktlinjer för musikterapeuter, (Förbundet för Musikterapi i Sverige, 2010; 
European Music Therapy Confederation, 2005), dels etiska riktlinjer för psykoterapeuter 
(Riksföreningen PsykoterapiCentrum, 1997). Föreliggande material saknar specifika 
personuppgifter och är behandlat med konfidentialitet och omsorgsfullt granskat för att 
undanröja möjligheter till identifiering. (Forsman, 1997). I några fall har patienter medgivit 
att uppgifter om deras terapi, får spridas utanför terapirummet, t.ex. för undervisning. I de 
flesta fall har frågan inte varit aktuell. På grund av verksamhetens unika ställning, en av få i 
sitt slag, och oundvikliga likheter i den kliniska situationen, kan dock risk finnas för fantasier 
om igenkännande. 

METOD 
 
Undersökningen är empirisk, dvs. baserad på erfarenhet, och forskaren deltar själv i den 
beskrivna verksamheten. Dessa förutsättningar är grund till varför arbetet gjorts med 
kvalitativ metod. Sådan lämpar sig för t.ex. undersökande av egenskaper hos fenomen eller 
upplevelse av betydelser och innebörder. ”…exploration of meanings of social phenomena as 
experienced by individuals themselves” (Malterud, 2001, a, s. 398). Metoden har inslag av 
både fenomenologi och hermeneutik. Kopplingen till fenomenologi hänger samman med att 
undersökningen handlar om människans upplevelse av fenomen, så som de visar sig, hur 
man erfar fenomenet, och hermeneutik som avser sambandet mellan helhet och delar.  
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Fenomenen handlar om upplevande, erfarande, kommunikation och förståelse i mötet med 
en annan människa. Förståelsen färgas av den egna förförståelsen. Det som skall förstås är 
patienten, hennes upplevda livsvärld och hur hon erfar och lever den, hennes uttryck och 
gestaltning. Genom att uppleva och erfara patienten, får terapeuten del av dennas livsvärld, 
men berörs samtidigt i sin egen. Begreppen horisont och ’fusion av horisonter’ handlar om 
detta, att komma nära den andres perspektiv och så förändra det egna. Vetandet förändras i 
mötet med annat vetande och det är forskarens uppfattning, att det är så kunskap och insikt 
fördjupas. Således uppfattar forskaren att hermeneutik är relevant, såväl idémässigt som 
språkligt, för förståelsen av den terapeutiska processen och för detta arbete. 
”Hermeneutiken har sina rötter i uttolkningen av texter, något som också berör 
samhällsvetenskapens tolkningar av kulturer, traditioner och institutioner. Men 
hermeneutiken rör också hur vi läser in oss i (för oss främmande) texter och kulturer och hur 
vi sedan gestaltar denna kunskap och dess sanningsanspråk.” (Selander, Ödman, 2004, s. 9).  
Det som skall ’läsas in’ och ’förstås’, är patientens uttryck och gestaltning. 
 
Man skulle kunna uppfatta en inneboende konflikt i val av metodbeskrivning, av denna 
uppsats. Inom fenomenologin eftersträvas att fånga livsvärlden, sådan den visar sig utan 
dolda budskap eller tolkningar av upplevelsen. För detta krävs bl.a. att forskaren sätter sin 
egen förförståelse inom parentes. Dock avser den ”levda” erfarenheten varseblivningar, vilka 
i sig redan blivit till tolkningar genom avsikter och värderingar, dvs. det Husserl kallade 
’intentionalitet’ (Alvesson, Sköldberg 1994). Inom hermeneutiken är individen präglad av sitt 
meningsfält, tid och rum och kan således inte göra sig fri från sin förförståelse. Detta beskrivs 
som ”Heideggers nya version av den hermeneutiska cirkeln: att förstå förutsätter 
förföreståelse, men förförståelse är samtidigt ett hinder för förståelsen” (Alvesson, 
Sköldberg, 1994, s. 136). I den aktuella undersökningen är författarens förförståelse något 
som svårligen går att bortse ifrån. Författaren tänker sig uppsatsarbetet som en 
fenomenologisk studie i en hermeneutisk process, i analogi med den terapeutiska processen. 
 
 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen (tabell 1) består av 8 patienter, vilka gått i musikterapi under någon 
period av sin cancerbehandling eller cancerrehabilitering.  
 

Tabell 1 
Undersökningsgrupp, n=8 

diagnos antal sessioner mt Total tid, antal veckor 

cancer i bukspottkörteln 15 18 

bröstcancer 15 30 

-”- 10 12 

-”- 16 60 

gynekologisk cancer 23 54 

-”- 11 25 

-”- 12 14 

hjärntumör 32 62 

              (mt = musikterapi) 
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Samtliga är kvinnor, mellan 44-72 år, diagnosticerade med bröstcancer, gynekologisk cancer, 
cancer i bukspottkörteln eller hjärntumör. Tre patienter fick botande behandling, de övriga 
var kroniskt sjuka och levde med vetskap om att de sannolikt skulle komma att dö inom 
överskådlig tid. Fem av patienterna levde i sambo- eller särborelation och fyra hade barn. 
Kontakterna har varat mellan 10–32 sessioner, med huvudsaklig frekvens om besök varje 
eller varannan vecka. Oregelbundenhet och uppehållsperioder har dock förekommit, främst 
på grund av skäl som sammanhänger med patientens sjukdom och behandling, varför den 
totala behandlingstiden varierat mellan 12-62 veckor.  Sessionslängden har, i enlighet med 
enhetens praxis, varat 50-60 min. Samtliga patienter har remitterats till musikterapi av 
läkare eller sjuksköterska. Remissorsaker har varit depressiva symptom, patientens 
uttryckliga önskemål om musikterapi eller remittentens bedömning om fördelen för 
patienten med kreativt, ickeverbalt uttryck i bearbetning av sin situation. 
 
Musikterapin har omfattat såväl lyssnande som eget ljudskapande och gemensam 
improvisation. Det har även förekommit inslag av bildskapande, dikt och kroppsinriktade 
moment. Ingen av patienterna hade någon formell musikutbildning, två kunde spela något 
instrument och tre hade sångvana. 
 

Datainsamling 

Data utgörs av empiriska data, i form av arbetsanteckningar från musikterapisessioner. Till 
dessa ”yttre data” kommer forskarens minnesbild, ett slags ”inre data”, informell och 
subjektiv, som kommit att färga forskarens perspektiv. Arbetsanteckningarna är inte att 
förväxla med sedvanliga journalanteckningar som förts inom sjukvårdssystemet, utan har 
gjorts av musikterapeuten för eget bruk. De har fokus på arbetsmetod och 
musikterapiprocess och informationen är avidentifierad.  
Arbetsanteckningarna har gjorts spontant och småningom har en struktur växt fram.  Varje 
musikterapiprocess har ordnats i ett schema, med en kolumn för varje terapitillfälle och en 
rad för varje variabel. Variablerna har rubricerats på olika sätt och schemauppställningarna 
har varierat, eftersom metoden varit föremål för kontinuerlig utveckling. Nedan ges exempel 
på struktur, rubriker och noteringar för schema över mt-sessioner (tabeller 2, 3, 4). 
 
 
Tabell 2 

session I II III IV V 

Allmänt  oro, dåliga besked    
Tema  sorg, förtvivlan    
Aktivitet  grundning, pat väljer sånger, vill sjunga tillsammans    
Patientkommentar  ’man kan sjunga känslan’    
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Tabell 3 

session I II III IV V 
Symptom   smärta , gråt   
Önskemål   vill ’möta smärtan’, ’gå in i’ den genom mt   
Aktivitet    Bild: målar stående på stort papper, stora rörelser   
Beledsagande 
musik 

  Khachaturian, Kabalevsky, Bartok m fl   

Associationer/ 
inre värld 

  kraft, intensitet, puls, eld, rött/gult/svart   

Patientkommentar   ’smärtan har fått ett ansikte’,’fortfarande ont, men jag mår bättre’   

 
 
Tabell 4 

session I II III IV V 
Tema    familj, relationer  
Musicerande    gemensam improv, piano, trumma, flöjt. Tonstark, rytmiskt markerad 

miljö, svårt få till samspel. 
 

Reflektion    hör sin svårighet att göra sig hörd i familjen. Söker strategier.  

                                (mt = musikterapi) 

 

Bearbetning av data 

Bearbetning av data har utgått från innehållsanalys. Denna vetenskapliga metod har dels en 
kvantitativ inriktning, vilken förekommer huvudsakligen inom medieforskning, dels en 
kvalitativ inriktning som används inom bl.a. omvårdnadsforskning (Graneheim, Lundman, 
2004, s. 105). Kvalitativ innehållsanalys kan ha deduktiv ansats, dvs. utgå från en utarbetad 
mall, eller induktiv ansats, dvs. vara en förutsättningslös analys (Lundman, Hällgren 
Graneheim, 2009, s. 160). Fokus kan riktas mot manifest innehåll, dvs. sådant som uttrycks 
direkt i texten, eller mot latent innehåll, dvs. det som uppfattas som underliggande. Båda 
fallen utgår från tolkningsförfarande (Graneheim, Lundman, 2004, s. 106).  
 
Lundman, Hällgren Graneheim (2009) beskriver begrepp, som är centrala vid kvalitativ 
innehållsanalys (ibid., s. 162 ff.).  Analysenhet avser hela det textmaterial som skall 
analyseras. I detta identifieras s.k. meningsenheter, vilka är de meningsbärande delar som 
utgör grund för analysen. Det kan vara ord eller meningar som hänger samman med 
varandra och har relevans för syftet med undersökningen.  
Genom kondensering kortas texten, dock med bevarande av det centrala innehållet. De 
kondenserade meningsenheterna kan kodas utifrån sitt innehåll. Kodning innebär att 
materialet lyfts till en högre abstraktionsnivå. Flera koder med liknande innehåll, kan 
kategoriseras och sammanbindas i teman. Varje kategori består av flera koder som har 
liknande innehåll. Lundman och Hällgren Graneheim (2009, s. 163) nämner vissa regler, som 
kan gälla vid kategorisering. Ett exempel, med hänvisning till Patton (2002), är ”kategorier 
som internt homogena och externt heterogena”. Det betyder att innehållet i en kategori är 
samstämmigt, men att kategorierna skiljer sig åt sinsemellan. En annan regel, med 
hänvisning till Krippendorff (2004), är att data bör vara ”uttömmande och ömsesidigt 
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uteslutande”. Det innebär att data skall passa in i endast en kategori samt att data inte får 
uteslutas på grund av att det skulle saknas lämplig kategori. Författarna påminner emellertid 
om svårigheten att uppfylla sådana krav, när textunderlaget handlar om människors 
upplevelser, som ju är komplexa och kan passa i flera kategorier. Både kondensering och 
kodning är tolkningsprocesser, som påverkas av forskarens förförståelse liksom av 
meningsenheternas kontext. Slutligen kan flera kategorier bindas samman till ett tema. 
Temat beskrivs om ”den röda tråden” av mening. Både kategorier och teman kan delas in i 
sub-områden, alltså underkategorier och underteman (ibid., s. 164). 
 
Bearbetningsprocessen sker stegvis och kan göras på olika abstraktions- och tolkningsnivå 
och anpassas med hänsyn till syfte, data, forskarens erfarenhet (ibid., s. 170 ff.). Sådan 
anpassning diskuteras av Graneheim, Lundman (2004), som givit inspiration i detta fall. 
 
Den aktuella undersökningen har gjorts med kvalitativ innehållsanalys. Den har en induktiv 
ansats och uppmärksamhet ägnas främst latent innehåll. Processen har omfattat 
genomläsning, identifiering av meningsbärande enheter, kondensering, tolkning av latent 
innebörd och kategorisering.  
 
Initialt har det som skall studeras, den s.k. analysenheten, i detta fall minnesanteckningarna, 
lästs igenom flera gånger, tills det känns som om forskaren ”kan” det och kan beskriva det 
Det aktuella syftet gäller föreställningar och upplevelser som kommuniceras från patienter 
genom musikaliska gestaltningar eller andra uttryck med anknytning till musikterapin.  
Meningsenheter i denna undersökning inkluderar musikalisk gestaltning, t.ex. en musikalisk 
improvisation som uttryck för en upplevelse. De kan vara metaforiska formuleringar eller 
musikaliska element, som rytm, klangfärg, melodiska figurer. Det kan även vara val av 
musikstycken, visor och textinnehåll. Det kan vara själva musicerandet eller patientens 
kommentarer till musikterapin.  
Eftersom analysenheten i det här fallet, dvs. minnesanteckningarna, är skissartade och korta, 
har kondensering gjorts utifrån kontext. Därefter har gjorts en tolkning av det latenta 
innehållet, den underliggande innebörden. Detta i sin tur har bildat underkategorier och 
slutligen kategorier. Processen illustreras i tabell 5.  
I tabellen markeras direkta citat genom kursivering. 
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Tabell 5 
Analysprocess.  

meningsenheter 
kondenserade 

meningsenheter 
tolkning av latent 

innehåll 
underkategori                                                              kategori 

Angelägen få komma tillbaka vill fortsätta 
behov av musik/mt 

upplevelser genom 
musik/mt fyller en 
särskild funktion, har 
särskild betydelse med 
emotionellt samband 

RELATION 

Vill ha mt under strålbehandlingsperioden vill ha mt 

Nyfikenhet,  verkar häftigt! häftigt 

upplevelse genom 
musik/mt  har särskild 
emotionell betydelse 
känsla inför mt,  
formulerad 
upplevelse genom mt 

Litet rädd för musikterapi rädsla 

Förtjust över detta sätt att kommunicera och samtala  
förtjust över sätt att 
kommunicera 

Afatisk, i rullstol på väg ut genom dörren, får fram jag 
älskar att komma till dig!  

älskar att komma till 
mt 

... kommer nära alla sinnen nära sinnen 

prövade först samtal, men det gick ju inte.  Hade jag 
inte kommit hit, hade jag ju aldrig fått hjälp! 

bättre hjälpt genom 
mt 

behov att formulera 
sig med musik / i mt 

uttryck och 
kommunikation med 
musik/mt 

´tystnad´ - mjuka, men bestämda trumslag    återskapa tystnad 
återskapa stämningar 

´lugnet i sin sfär´ återskapa lugnet 

gemensam pianoimprov, 2 pianon.  minns tidigare 
kompetens, kontroll.  Atonalt, mkt mollton, växlande 
rytm                

samspel - minnas 
kompetens 

återskapa tillsammans 

Jag skulle vilja låta på de där (congas), jag skulle vilja 
låta mera.  Arrangerar gongar, experimenterar ljud 
och slag. Skrattar, road 

längtan att musicera 

lusten att uttrycka sig 
Ljudsätta instrumentalt o vokalt. Initialt tveksamt, 
men kommer igång o lösgör kreativiteten med gny, 
stön, suck, skrän, rop o kazoo. Spelar med sin bild.  

lösgör kreativiteten, 
frigörande 

Bilden som partitur – nedstämdhet, obehag i huvudet, 
oerhört värdefullt!. Fantastisk musik! adressera smärtan, 

gestalta det 
outsägliga  söka uttryck för det 

outsägliga, det 
outhärdliga 

genom musik / mt  
gestalta  starka 
känslor,  adressera  
HELA JAG - bekräfta sig 
själv som hel person 

INNEHÅLL 

Bilderna som partitur på pianot – långa toner, följer 
fallande/stigande. Oro, svårt finna ord. Gott samspel, 
kreativt, uttrycksfullt 

Ångest, hjärtklappning - filtklubbor på bongotrumma, 
rytmiskt accellererande [mt:s öf ångest] indelat i tid - 
framtid, döende. Arg, skrik, ledsen, rädd.  

ångest, tid, höra sig 
själv, empati med 
sig själv  

Jag är så arg! Jag är dj-t förbannad, dj-t trött på att 
vara sjuk!  Trumma, hårda, bestämda slag i snabba 
serier, slutna ögon, nära gråt. 

arg, förbannad, 
trött, trumma 

formulera det 
förbjudna, höra sig 
själv 

Gråten - plockande tumpiano, vandrande klockspel. 
Tumpiano - elpiano/vibraph i dialog. Spelar tomhet - 
ram/struktur/form, för att kunna hålla tomheten o 
förtvivlan 

spela tomhet, gråt, 
förtvivlan 

Spelar ocean drum ursinnigt. Rodnad ända ner på 
halsen, gråter. Raseriet stillar sig -->impuls till 
aktivitet 

ursinne, raseri 

Gestalta´ mig själv´ - irish whistle, tamburin, 
Sommarsång. ´försvar´ - congamarsch, ´smärta´ - 
skrap på metall, maraccas, långsam rytm, stumma 
slag, ´mitt glada jag´ - ´mitt ledsna jag . ´Sidor av mig 
själv´ -  conga - mekanisk marsch.              

gestalta sidor av sig 
själv 

få syn på sig själv 

fått tag i viktiga delar av mig själv kommit nära något 
viktigt närma sig det 

outsägbara 

fördjupning av specifikt 
fokus, existentiellt 
tema 

får tag i något viktigt 

kom att tänka på Döden, i improvisationen död, oändlighet 

Instrumentalimprov på "oro"   oro 

starka känslor, 
livsnärvaro 

Iimprovisera över "glädjen här o nu" - cymbalslag, 
sounding bowl, livfullt 

glädje här o nu 

GIM, fokus "sorg" sorg 
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     Gestalta/spela sina barn - ger dem liten o svag 
röst/barnlyra, varsamt 

barnen 

adressera den största 
smärtan 

genom / i musik / mt 
bekräfta existentiellt 
uttryck 

INTENTION 

Spela hav-död-sorg. Ocean drum, öser sakta från sida 
till sida, orytmiskt -->talar om havet,  sorg o saknad. 
Hade behövt honom nu, han skulle ha älskat mig även 
om jag var ful o hade cancer!    

förtvivlan 

Gestalta tumören på piano - bestämd djupaste 
baston, vandrande toner i mellanläge, till ljusaste 
diskant. Avslut i cresc till fff. Koncentrerat allvar, 
bestämt 

tumören 

Improvisera över tidsstress - jag måste ju hinna med. 
Sorg, ensamhet, död, skydda barnen - dölja sitt 
lidande. Anteciperad sorg, raseri, frustration 

sorg, ensamhet, 
frustration 

Gör egen improv på "Vår" - skovlarna sjunger, snön 
droppar 

Vår (som pat ej får 
uppleva) 

Döden, målar "Oändlighet" 

Livet efter detta GIM. Ljusgula rullande moln.  Kanske får jag se henne 
(barnbarnet) från himlen 

Jag spelar för pat, som återknyter till inre bilder, yttre 
bilder, mycket känslor, glädje/sorg, 
saknad/frustration/raseri, skuld/lust, längtan/avund 

återknyter, inre o 
yttre bilder, mycket 
känslor bekräfta känslor 

Så vill jag inte ha det! - hårda, snabba trumslag 
okontroll, inte hinna med 

protest, förtvivlan 

Vill göra gemensam improvisation utifrån pats bild 
vill spela 
tillsammans 

söker bekräftelse, 
vittne 

initiativ - Vill att jag spelar piano, pat spela conga. Jag 
behöver ett vittne 

Varva solo m samspel, pröva egen improvisation, min 
närvaro. Vågar med sällskap.  

pröva i mt:s närvaro 

Söka hjälp – svårt spela själv, spelar sökande, 
långsamt, vandrande, liten kraft o energi i musiken 

vill ha hjälp att spela 

Vill spela med mig – existentiella tankar  spela tillsammans,  

Rörelse till musik - tar till sig, lever ut, glädje, 
kroppskänsla 

utlevelse, 
kroppskänsla 

livskänsla 

Beledsaga rörelse med trumma. Det handlar om tid! tid tiden är livsviktig 

Börjat lyssna på musik hemma 
musik hemma 

musik och 
musicerande som en 
del av vardagen 

musikens funktion som 
övergångsobjekt 

TILLÄGNAN 

Leta fram instrument, spela hemma 

Vill spela in hålla kvar 

Ta hem noter, sångtext 
musik hemma 

Vill spela mera hemma 

Har med sig flöjt o notbok 
har med sig 
instrument Pat har med sin gitarr - talar om lusten att spela, kan 

inte längre så bra, men det går ändå 

Berättar att hon komponerat en låt, men svårt återge 
den 

musik hemma 

Skall leta efter barnens flöjt  -  osäker framtid planera för fortsatt 
musicerande 

tillit, tröst, trygghet 

Vill fortsätta sjunga,  tänka positivt 

Spelar för pat - för att hålla, hjälpa våga vara kvar, 
landa i sin känsla musikens hållande, 

containing 

MUSIK 

Tröstevisa/Andersson, noter med sig hem  

Spelar ´mig själv´ på altflöjt. Mt ackompanjerar på 
piano. Precis så är det!          

bekräftelse 

bekräfta det 
outsägbara 

musik bekräftar 
existentiellt uttryck 

Pat är oförmögen att spela själv, ber mig spela, 
lyssnar blundande.  Sånger vi sjungit, psalmer - tema 
avslutning, kväll 

vill att mt skall 
spela, betydelsefull 
musik 

musikens värde i sig 
själv samt dess 
funktion som container 
och som 
övergångsobjekt. Musik 

musikens innebörd 
och mening 

musik av emotionell 
betydelse o med 
associativ kraft Sånger som haft särskild innebörd och mening 
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RESULTAT 

Redovisning 

Det föreföll som om materialet redan efter genomgång av 5-6 terapier, var mättat, dvs. det 
tillkom inget nytt innehållsmässigt, utan överensstämde med redan insamlade data.  
Fem kategorier identifierades: relation, innehåll, intention, tillägnande samt musik.  
I följande avsnitt återges inom klamrar, förtydligande exempel och autentiska citat, de 
senare med kursiv stil. 

Relation 
Patienter har både inför, under och efter musikterapi, givit uttryck för en personlig relation 
till musikterapi. Relationen är huvudsakligen positiv, med förväntan om att få något gott 
[leka eller utforska] eller en generellt positiv inställning till musik [musik är fantastiskt!; 
musikterapi verkar häftigt!]. Patienter har uppfattat särskilda värden i musikterapi [detta 
sättet att kommunicera och samtala; kommer nära alla sinnen].  
 
Man uttrycker känslor och tankar, avsikter och förväntningar. Någon kommentar har 
förmedlat tveksamhet inför musikterapi [litet rädd för musikterapi]. Denna reaktion har 
troligen ursprung i tidigare upplevelser av prestationskrav i samband med musicerande.  
Musikterapeuten har av naturliga skäl en positiv och trygg relation till musik och 
musikterapi. Detta är en förutsättning för den musikterapeutiska processen, men påverkar 
troligen också den uppfattning patienten gör sig om musikterapi. 
 

Innehåll 
Musikterapins innehåll rymmer dels en upplevelsemässig, kreativ del, dels en del som 
handlar om gestaltning i allmänhet, för att illustrera och berätta och dels en som handlar om 
att närma sig det specifika. Upplevandet och kreativiteten utgör i materialet 
korresponderande enheter, som dels ”när” varandra och dels för processen vidare. En längre 
pianoimprovisation aktiverar minnen från perioder tidigare i livet, då man hade större 
kompetens och kontroll, både ifråga om spelskicklighet och i existentiellt avseende. Detta i 
sin tur för till upplevelsen i nuet, då situationen är dramatiskt förändrad. Att uppleva och 
formulera förlusten av sin förmåga att spela, kan vara ett ”förled” till att närma sig andra 
förluster. Möjligheten att pröva, förändra och upptäcka något nytt, framstår som en 
väsentlig aspekt av kreativiteten, frigörande och lustfyllt [jag skulle vilja låta på de där 
(congas); jag skulle vilja låta mera!]. Att använda sina bilder som partitur, underlag för 
musikalisk gestaltning, har bidragit till ett förändrat perspektiv på sin situation 
[jättespännande; oerhört värdefullt – jag förstår liksom på ett annat sätt]. I materialet finns 
exempel på hur samspelsprocessen kan ha en inneboende kreativ process [det är som om 
spelandet har sitt eget liv]. 
 
Gestaltandet har handlat om att illustrera emotionellt laddat innehåll eller att återskapa en 
stämning. Patienter har i musik återgett sin upplevelse av t.ex. ångest eller gråt. Musiken har 
kunnat användas att förstärka ett uttryck [hårda slag på trumman: jag är så arg! Jag är dj-t 
förbannad – dj-t trött på att vara sjuk!!!; Så  vill jag inte ha det!]. Musikskapande har använts 
för att återskapa en stämning [få tystnad; lugnet i min sfär]. En del gestaltande har varit 
konkret ljudskapande [spela det svagt ljudande tumpianot för det diffusa, tysta].  
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En del har haft att göra med att komma nära något specifikt. Det specifika har varit ett 
särskilt, avgränsat tema eller en inre föreställning. Detta specifika tycks ha varit något bekant 
eller lättillgängligt, för patienten. Det har varit något aktuellt eller angeläget och patienten 
har med en gång varit klar över vad hon vill improvisera över. Temat har varit en känsla [oro, 
glädjen här och nu, sorg] eller en direkt representation [havet; inne i hjärnan; så här låter 
tumören]. Det specifika har även kunnat avse något mera ospecifikt, ännu outsagt. Hit hör 
tidstress [jag måste ju hinna med] och anteciperad sorg [”sedan”] eller aningar [fått tag i 
viktiga delar av mig själv; fått många tankar; fått tag i något viktigt]. Det specifika temat 
ofta varit av existentiell karaktär - döden, förluster, sorg och saknad eller livet efter detta 
[kanske får jag se Nn (barnbarn) från himlen] 
 

Intention 
Det tredje temat rör intention, riktning eller avsikt med musiken och musicerandet, 
meningen i musikterapin. Musikterapin kan vara det första forum som tillåter patienten att 
adressera den största smärtan [spela sina barn – ger dem liten, svag röst med barnlyra; 
improviserar över temat Vår (som hon ej mer kommer att uppleva)].  
 
Samspel erbjuder en delad upplevelse, att få ta del av den andres musikaliska verklighet. 
Musikterapeuten kan med hjälp av lyhördhet och gensvar i samspelet, ledsaga, stödja, 
lyssna, föra, följa, spegla osv. Man kan i det musikaliska uttrycket ha en tydligare riktning och 
avsikt, spela till eller för den andre. Exempel på detta är när terapeuten musikaliskt möter 
patienten i hennes känsla och spelar för att bekräfta, lindra och skapa ett utrymme att 
härbärgera känslan. En tydlig intention kan vara möjligheten till bekräftelse av känslomässigt 
och existentiellt uttryck [patienten beledsagar sin rörelse med trumslag – det handlar ju om 
tid!; patienten spelar ”mig själv” på altblockflöjt till mt:s pianoackompanjemang, plötsligt 
utbrister hon precis så är det!]. 
Att spela till eller för, kan också vara ett sätt att kompensera i det fall patienten själv 
förlorat/saknar förmåga att själv musicera, t.ex. framföra sånger eller andra musikstycken av 
betydelse för patienten.  
 
En intention har varit musiken som beledsagande till ex. en rörelseövning, där musiken 
stimulerar direkta rörelseimpulser genom puls och tempo, men även stimulerar inre 
föreställningar, vilka kan komma till uttryck i rörelseimprovisation [gestaltar fånge i min 
kropp; drömmen om att vara dansös].  
 

Tillägnan 
Tillägnan avser ett slags tillgodogörande, varigenom patienten har tagit till sig musiken, givit 
den större plats och förändrad uppmärksamhet än tidigare, musiken som en del av vardagen 
[”har börjat lyssna på musik hemma”]. En yttring av tillägnan har varit att ta med sig musik, 
noter eller sångtext hem från musikterapin eller att ta med sig musik till musikterapin. I 
dessa fall skulle man kunna uppfatta musiken, noter och instrument, som ett slags 
övergångsobjekt. Patienten har talat om att börja utöva eller lyssna till musik hemma [skall 
låna ett keyboard; ”jag skall faktiskt leta fram barnens blockflöjt”].  
 



25 
 

Musik 
I musikterapin har förekommit musik och musicerande av skilda slag, allt ifrån ljudskapande 
genom att slå an en liten klocka, till att lyssna på inspelningar av orkesterverk. Som beskrivits 
har en stor del av själva musicerandet utgjorts av samspel, men patienten har också spelat 
ensam. Musicerande ger möjlighet att höra sig själv. Instrumentariet har bestått av få 
skolinstrument, två pianon och några flöjter. Resten har varit trummor, cymbaler, mindre 
rytminstrument, lyror, klangspel, tonboxar. Xylofon och stränginstrument har haft 
pentatonisk stämning, dvs ett begränsat tonförråd. Intentionen, avsikten, med denna 
sammansättning har varit hög grad av tillgänglighet, med möjlighet till variation och 
flexibilitet, utan krav på förkunskaper. Vokalt musicerande har bestått av dels textlöst 
vokaliserande, dels sång. De sånger som förekommit har varit huvudsakligen patientens eget 
val. De har varit populära stycken ur den svenska visskatten eller med internationellt 
ursprung, med berättande texter om liv och död, kärlek och längtan. Färdiginspelad musik 
har hämtats ur västerländska klassisk repertoar, populärmusik, modern jazz och fri 
improvisation. Urvalet har växlat mellan patientens och musikterapeutens initiativ.  
Det enskilda musikstycket kan ha ett innehåll, en titel eller textinnehåll som kan associeras 
till den aktuella situationen. Det har dessutom en uppbyggnad och inneboende dynamik, 
vilken kan matcha yttre omständigheter. Den musikaliska gestaltningen, uttrycket, har också 
ett innehåll. Att detta är komponenter som kan utnyttjas i musikterapi. 

DISKUSSION 
 
Det övergripande syftet var att undersöka föreställningar och upplevelser som 
kommuniceras från patienter genom musikaliska gestaltningar eller andra uttryck med 
anknytning till musikterapin. Ett annat syfte var att undersöka hur dessa föreställningar och 
upplevelser kan bidra till förståelse och meningsskapande i en utsatt livssituation  
 
Genom att utgå från arbetsanteckningar från musikterapier, har identifierats musikaliska 
uttryck och gestaltningar, som kunnat uppfattas som särskilt meningsbärande. Dessa 
meningsenheter har bearbetats genom kondensering, tolkning av latent innehåll och 
kategorisering. Proceduren har varit omständlig och tidsödande och vilar på subjektiva val 
och prioriteringar. Fem kategorier fastställdes, nämligen relation, innehåll, intention, 
tillägnan samt musik. 
 
Patienterna har haft en tydlig relation till musikterapin, antingen etablerad redan före 
terapin, eller utvecklad under tiden. Relationen har yttrar sig i föreställningar om 
musikterapin, förväntningar och det emotionella samband som kommer till uttryck i 
materialet. Innehållet i musikterapin har handlat om dels upplevelse och kreativitet, dels 
ljudskapande och gestaltning generellt och dels om att närma sig och gestalta något mer 
specifikt. Intentionen, dvs. avsikten eller meningen med musikterapin har handlat om att få 
bekräftelse och att dela en upplevelse med någon annan. Musiken har kunnat användas som 
representation eller för att beledsaga och ge impulser till en rörelse eller inre föreställning. 
Tillägnan av musikterapin har att göra med att ta till sig musik och musikterapi, att göra den 
till sin. Detta kommer till uttryck genom att kommunicera och dela musik och 
musikupplevelse mellan terapirummet och ett annat, privat rum. Musiken i sig förekommer i 
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musikterapin på högst skiftande sätt, alltid med grund i den enskilda patientens behov och 
kontext.  

Metoddiskussion 

Att skilja ut och sortera enskilda moment ur en terapiprocess, är svårt och kan troligen aldrig 
återspegla helheten. Detta faktum har stått klart för forskaren alltsedan de första försöken 
och svårigheten att hitta en optimal struktur, har bidragit till att grunddata är osystematisk. 
Arbetet har helt enkelt varit i kontinuerlig utveckling. Metoden har understundom upplevts 
alltför svår, till och med irrelevant och lett till tvivel på idéns bärkraft. Att överföra 
terapiprocesser till scheman är tidskrävande, varför antalet scheman varit begränsat. Att 
fastställa variabler och bestämma kriterier för dessa, har haft en begränsande effekt. Risken 
har varit uppenbar att den inneboende dynamiken i processen inte fångas upp. Valet av och 
sorteringen av variabler har också influerats av den enskilda terapiprocessen och 
sammantaget gör proceduren att ursprungliga data är subjektivt och osystematiskt.  
 
Det är en inneboende svårighet när man beforskar sitt eget arbete, att man tappar 
abstraktionsmöjligheten och det perspektiv som finns vid ett mer distanserat studium. 
Denna svårighet blev särskilt tydlig i urskiljandet av meningsbärande delar. Under 
genomläsning, i mötet med materialet, skiftade fokus så som då man byter glasögon. 
Begreppen ”horisont” och ’fusion av horisonter’ blev påtagliga och verkliga för forskaren. Ett 
annat begrepp som blev tydligt var ”intentionalitet”, på så sätt att forskaren haft en ansats 
att förstå, men själva ansatsen att förstå har påverkat forskarens sätt att närma sig 
materialet.  
 
Forskaren, tillika musikterapeut i de refererade musikterapierna, har haft en ovedersäglig 
förförståelse. Den omfattar såväl ingående kunskap om ämnet, som kännedom om de 
enskilda musikterapiprocesserna. Förförståelsen färgar det perspektiv med vilket forskaren 
erfar materialet och lyssnar till processen. Forskaren har samtidigt haft en privilegierad 
tillgång till materialet, genom att själv vara aktiv i den studerade terapiprocessen. 
Urvalsprocess och bearbetning av materialet återspeglar det musikterapeuten fångat upp 
med sin lyhördhet och i sitt samspel och motöverföring.  
 
Valet av kvalitativ innehållsanalys var naturligt, eftersom denna metod används vid tolkning 
av texter (Lundman, Hällgren Graneheim, 2004, s. 159). I kvalitativa studier växlar forskaren 
mellan närhet och distans och är inte sällan medskapare i forskningsprocessen (ibid., s. 160). 
Kvalitativ innehållsanalys erbjuder tydlig struktur, men är samtidig flexibel. Den kan göras på 
olika abstraktions- och tolkningsnivå och låter sig anpassas med hänsyn till syfte, data, 
forskarens erfarenhet etc. Denna metod betonar kontextens betydelse, såväl för förståelse 
av ursprungstexten som för möjligheten att tolka texten (ibid., s. 162). Överensstämmelsen 
med den aktuella undersökningen, motiverar metodvalet. 
 

Extern validering 

Forskaren är medskapare i forskningsprocessen och analysen utgår från tolkning, varför 
undersökningen präglas av subjektivitet. Frågan diskuteras av Malterud (2001, b), som 
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menar att ”Subjectivity arises when the effect of the researcher is ignored”  och 
“Preconcentions are not the same as bias, unless the researcher fails to mention them” (ibid. 
s484). Subjektiviteten i sig behöver alltså inte ses som något problem, så länge forskaren är 
tydlig med den och med sitt förhållningssätt.  
För att balansera subjektiviteten i den här aktuella undersökningen och för att säkerställa 
begriplighet, anlitades en extern bedömare med kvalificerad musikterapeutisk kompetens, 
för validering av analysdelen. Bedömaren tillställdes, via telefon- och e-postkontakt, såväl 
muntlig som skriftlig beskrivning av analysmetoden, kvalitativ innehållsanalys. Därefter 
tillsändes bedömaren ett korrektur av analysprocessen, för bedömning av begriplighet. En 
avvikelse fastställdes och korrigerades. I övrigt bedömdes materialet fullt ut vara begripligt 
och rimligt.  
 

Resultatdiskussion 

Syftet var att undersöka föreställningar och upplevelser som kommuniceras från patienter 
genom musikaliska gestaltningar eller andra uttryck med anknytning till musikterapin.  
Ett annat syfte var att undersöka hur innehållet i musikterapin kan bidra till förståelse och 
meningsskapande i en utsatt livssituation.  
 
Genom stegvis process, har undersökningen resulterat i fem kategorier: relation, innehåll, 
intention, tillägnan och musik. Kategorierna representerar meningsaspekter på musikterapi, 
men låter sig inte strikt avgränsas, utan går in i varandra och kan omfatta samma 
underkategorier. 
 
De patienter som är aktuella i denna undersökning, har gemensamt att de befunnit sig i en 
existentiellt påfrestande livssituation och att de då sökt sig till musikterapi, trots att de flesta 
saknade tidigare erfarenhet av musikterapi eller eget musicerande. Musik har traditionellt 
använts i samband med läkande och helande (Ruud, 2000). Möjligen har den direkta och 
positiva relationen till musikterapi, samband med en generell föreställning om att musiken 
har en inneboende potential att möta människan på ett emotionellt och andligt plan 
(Olofsson, 2006, s. 24). Patienterna har kommit med mer eller mindre uttalade 
förväntningar, alltså grundade redan innan någon musikterapi inletts. Förväntningarna på 
musikterapin har varit positiva, med hopp om och behov av att få något gott.  Alltså knyts en 
positiv relation till en för de flesta ganska okänd företeelse.  
 
Musikterapi förutsätter en relation mellan patient och musikterapeut, men även musiken i 
sig, det aktiva musicerandet och det musikaliska uttrycket, har en avgörande roll i 
terapiprocessen och blir en ytterligare part i terapin. Både patient och musikterapeut 
relaterar till denna tredje part. Bruscia (1998, b) beskriver rollerna i triaden i analogi med 
föräldra-barnrelationen. Både musikterapeuten och musiken hjälper patienten, men på olika 
sätt. ”, both therapist and music can serve as a source, activator, and object for transference  
and countertransference, and both can provide the transitional space needed to work out the 
various role relationships being reenacted within the triad” (ibid. s 76). Dynamiken inom 
triaden påverkas av både terapeut och patient och är av avgörande betydelse för terapin.  
Musiken är ett medium för ickeverbal interaktion och för omedveten kommunikation mellan 
patient och musikterapeut. I denna undersökning föreföll patientens relation till 
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musikterapin självklar och det förefaller som om musikterapeuten ibland upplevdes som en 
del av musikterapin, medan musiken var det centrala. Musikterapeuten adresseras inte som 
exklusiv person eller roll, utan i inkluderande kommentarer [..prövade först samtal, men det 
gick ju inte – hade jag inte kommit hit, hade jag ju aldrig fått hjälp].  
Man kan spekulera i hur kontexten påverkat dynamiken i de aktuella musikterapierna. 
Patienten befinner sig i en utsatt position och kan möjligen ha behov av en sammansmält 
bild, att relatera till musikterapin som en enda part.  
 
Sjukdomssituationen ställer absoluta krav, den är inte förhandlingsbar. Sjukdomsrelaterade 
omständigheter gör sig gällande i vardagen och påverkar den i de flesta avseenden. Många 
vittnar om bl.a. upplevelse av förändrad identitet [jag vet ju inte vem jag är längre!]. Om den 
egna identiteten upplevs främmande, förändras förutsättningarna för att behålla och knyta 
nya relationer, liksom för relaterande i vidare bemärkelse. I musikterapin adresseras och 
bekräftas det egna jaget, ”jag finns”.  
Det musikaliska samspelet bekräftar relationen. Samspel förutsätter en relation, parterna 
kan höras och bli hörda i en växlande dynamik, jfr ovan. Ibland kan musikterapeutens 
viktigaste uppgift vara att bevittna t.ex. patientens rörelsegestaltning [jag vill bara att du ser 
på]. Patient och musikterapeut delar upplevelsen och är på så sätt jämbördiga. Identiteten 
som patient får då mindre betydelse, framför upplevelsen av musiken och musicerandet. 
Patientens längtan att identifiera sig med sin terapeut är en naturlig del av terapin, men den 
får sitt värde bara om terapeuten kan hålla sina gränser. I den aktuella kontexten kan en 
svårighet vara bådas längtan att undvika smärta och svårigheter som förknippas med 
sjukdomen. Man kan också få syn på sig själv litet oväntat, som den patient som berättade 
om hur hon gärna lyssnade på musik av Schubert [enkla strukturer utan överraskningar, lugn 
när jag behöver trygghet och vila], en komponist som var oerhört produktiv [jag tänkte att 
det är särskilt intressant att han också dog ung]. Efter kommentaren tystnaden patienten. 
Hon hade hört det lilla ordet ”också”.  
Musikupplevelser har ofta en starkt emotionell komponent (Gabrielsson, Lindström, 2001), 
vilket framgår av flera kommentarer om musik [musik är fantastiskt!, musik verkar häftigt!”] 
och i den musikaliska gestaltningen, t.ex. vid återskapande av stämningar [återskapa lugnet] 
eller i själva lusten och längtan att musicera. 
 
Kategorin innehåll rymmer en upplevelsemässig och kreativ del, för skapande, utvecklande 
och förändring. Framför allt finns utrymme att pröva, känna sig för, ångra och göra om. 
Sjukdomssituationen medför ofta att sådana marginaler krymper eller försvinner, i vardagen.  
Ett exempel på hur denna kreativa process kan te sig är: patienten lyssnar till musik, hon är 
djupt avslappnad och kan tillåta tankarna fara. Patienten har sakligt berättat att hon fått 
fortsatt dystra besked. När hon lyssnar trillar tårarna [jag vet inte varför jag gråter], något 
senare [där rullar ljusgula moln, jag står vid sidan om, kan inte göra mycket åt det]. Först i 
samtal några veckor senare, kan hon sätta ord på sina tankar om döden. Genom den inre 
upplevelsen hade hon emellertid kommunicerat den inre processen. Exemplet visar hur 
musikupplevelse kan hjälpa oss att gestalta det outsägliga, det som inte (ännu) kan 
förmedlas i ord. Susanne Langer skriver att ”människans förstående har en transformatorisk 
natur” (Langer, 1957, s 22). 
 
En annan del inom undertemat innehålls är gestaltandet i rummet. Gestaltningen är ett 
iscensättande, ett slags ”förverkligande på prov”. Gestaltandet avser dels gestaltande i sig, 
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dels gestaltande av något specifikt. Att spela sin tumör kan tillåta ett närmande till det 
ohyggliga. Genom musikalisk variation, är det möjligt att pröva olika förhållningssätt. 
Tumören kan låta svagt, skärande osv., framför allt kan den musikaliska gestaltningen 
förändras och påverkas av patienten själv. Det är självklart och utsagt, att varken patient 
eller musikterapeut tror att musiken i sig skulle kunna krympa tumören. Däremot bekräftas 
möjligheten att själv pröva och bestämma sina föreställningar. Gestaltandet är en möjlighet 
att i egen takt och på sitt eget sätt, närma sig föreställningen om sin tumör eller om sin 
förestående död.  
 
Förväntningar på lek och utforskande kan vara uttryck för ett behov av vila från allvaret. 
Precis som i annan lek, prövas och omprövas på ett lustfyllt sätt. Att kunna tillåta sig att vara 
i en upplevelse av välbehag, lust eller nyfikenhet, är inte självklart när vardagen präglas av 
oro, förluster och sorg. Det kan till och med upplevas förbjudet och skamfyllt [så här kan 
man väl inte vara, när man är så sjuk?]. I detta sammanhang bör nämnas ”den kreativa 
illusionens process”, vilken avser att man ser hotet samtidigt som man förminskar dess 
innebörd (Salander, 2003, s. 46). Det är då fullt möjligt att planera en kommande semester 
om några månader, samtidigt som man vet att den verkliga tiden kvar i livet, är ytterst 
begränsad. Ett sätt att i musikterapi formulera sig om framtiden, är att planera att lära sig 
spela eller sjunga något särskilt. Det kan utifrån te sig orealistiskt, men kan vara ytterst 
meningsfullt att på så sätt utverka litet extra livsrum för sig själv. Och kanske finns det tid att 
lära sig det där ackordet! 
 
Ett undertema var intention, avseende just riktningen eller avsikten med musikterapin. 
Avsikten är således fråga om något annat än själva musiken, något underliggande eller 
outsagt. Musikterapin får en funktion, blir ett verktyg för att uppnå något särskilt. Ett 
exempel är när musiken beledsagar en annan aktivitet. Att måla eller röra sig till musik kan 
innebära att upplevelsefokus skiftar, vilket kan stimulera det fria associerandet. Upplevelser 
och inre bilder transformeras i övergången mellan uttryckssätt. Musikterapeuten 
intervenerar i enlighet med intention, alltifrån att låta vila i en upplevelse till att aktivt 
påverka för att förändra. Musikterapeuten lyssnar in och följer patienten, men har samtidigt 
en beredskap framåt och måste ibland vara den som tar initiativet och går före, som i en 
förälder-barn-dyad.  
 
Tillägnan, att ta till sig musikterapin, är återkommande i materialet. Det tycks vara ett sätt 
att expandera sin upplevelsesfär, att föra värden och symbolbärande objekt mellan platser 
och situationer. Funktionen liknar det Winnicott kallar övergångsobjekt. Det har mestadels 
skett genom att någon fysisk representation, en skiva eller noter förberetts och tagits med 
till musikterapin eller därifrån som hemlån. Det kan vara förslag på ett älskat musikstycke, 
eller har patienten med sig ett instrument hemifrån [så att vi kan spela tillsammans]. Ett 
sådant initiativ har förberetts utanför musikterapirummet och försiggår mellan 
terapisessionerna, som om en terapisession aldrig riktigt avslutas. Det är inte fråga om 
övning eller hemuppgifter. Det handlar om att göra en upplevelse till sin och samtidigt att 
dela den med musikterapeuten. Endast ett exempel finns i materialet, på att patienten delat 
musik från musikterapin med någon annan än musikterapeuten. Detta kan ses som exempel 
på hur relationen till musikterapeuten kommuniceras på ett implicit sätt och att relationen 
är exklusiv. 
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Musik, allt ifrån stora orkesterstycken till enkla sånger, kan vara upplevas meningsbärande 
och vara ett sätt att formulera existentiella teman, inre föreställningar och starka känslor. I 
detta sammanhang måste framhållas värdet av musikens inneboende mångtydighet. Två 
personer kan uppleva samma musikstycke helt olika. En person kan uppleva ett och samma 
musikstycke på olika sätt, beroende på omständigheterna – kontexten. Språket har ett slags 
motsvarighet i bildspråket. Metaforiska formuleringar om en förestående solnedgång och 
kväll som kommer, mörkret som väntar osv., kommunicerar implicit en medvetenhet om 
avslutning och död. Det smärtsamma innehållet görs hanterbart genom lyrisk omskrivning 
och visans enkla musik. Texten kan beskriva att tiden håller på att rinna ut och samtidigt 
uppmuntra att leva nu och ge hopp. En sådan text kan vara utgångspunkt för en musikalisk 
improvisation eller ett samtal, men behöver kanske ingen ytterligare tolkning, eftersom både 
patient och musikterapeut vet vad den handlar om och delar den förståelsen i rummet. 

Patienterna som kom till musikterapi har uttryckt en generellt positiv relation till musik och 
det har funnits en förväntan om att få något gott. De har gått in i musikterapin med positiv 
förväntan och har alltså redan investerat i musikterapin. Man kan spekulera kring denna 
positiva och förväntansfulla relation, med utgångspunkt i KASAM-begreppet. Känsla av 
sammanhang kan upplevas i musikterapi, på flera sätt. Samspelet är ett tydligt sammanhang, 
genom vilket patient och musikterapeut skapar ett gemensamt ”rum”. Genom musikaliska 
upplevelser kan man bekräfta länkar till andra sammanhang i sitt liv, sociala, geografiska 
eller historiska [den sången brukade mamma sjunga]. Komposition och annat skapande, är 
uttryck för ett eget, inre och privat sammanhang. Att pröva och ompröva i musicerandet kan 
bli en modell för hur man kan hantera och förhålla sig på olika sätt. Värderande kan 
neutraliseras och vändas till utforskande. Det som upplevts som ett misslyckande, kan bli en 
upptäckt. Att på detta sätt förändra perspektiv kan bidra till förståelse och meningsskapande 
för den enskilde.  
Upplevelser som kan stärka upplevelsen av egen förmåga och resurser, s.k. ”empowerment”, 
dvs. egenmakt, är av värde i cancerrehabilitering, eftersom sjukdomen innebär att den 
grundläggande tilliten kan påverkas negativt. Meningsfullhet har att göra med 
betydelsefullhet och i vilken utsträckning individen kan uppamma motivation att uthärda i 
en utsatt livssituation. Musikupplevelser av olika slag kan härvidlag ha stor betydelse.  
 
Resultatet av denna undersökning, är möjligen inte överraskande. De fem kategorierna går 
att känna igen från befintlig kunskap om musikterapi och terapiprocesser. Det rör sig om 
djupt mänskliga och grundläggande behov, som i kontexten av existentiell kris i samband 
med cancersjukdom, får särskild mening och knyter an till begrepp som livskvalitet och 
coping. Relationens betydelse avseende relationen patient – terapeut är väl känd, men det 
som utmärker musikterapi är just musiken. I musikterapi blir musiken en tredje part, att 
relatera till och att relatera igenom. För personer, som i existentiell kris saknar både ord och 
mening, kan både musiken i sig och musikterapin utgöra ett viktigt mellanområde, ett slags 
”frizon”, med utrymme för både kreativitet och vila. Musiken som klingande uttryck, låter sig 
emellertid inte återges i en uppsatstext. Detta må vara en brist för läsaren, men är ett 
fascinerande faktum. Musiken finns i det klingande ögonblicket, men kan också upplevas 
inom oss.  
 
Föreliggande undersökning har en kvalitativ ansats. Den bygger på grunddata med bristande 
systematik och färgas av subjektivitet, eftersom forskaren är medskapare i den verksamhet 
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som är fokus för undersökningen. Syftet är emellertid inte att komma fram till en sanning, 
utan att belysa upplevelsebaserat material och göra tolkningar utifrån det. Härvidlag finns en 
överensstämmelse med musikterapi. Musikterapi handlar om att lyssna, lyssna in och tolka. 
Tolkningen blir en förståelsemodell och ger ett perspektiv. 
De kategorier som redovisas i resultatet; relation, innehåll, intention, tillägnan och musik, 
kanske sägas vara essensen i vad patienterna kommunicerat i musikterapi. De är också 
centrala i musikterapi, vilket beskrivits i denna uppsats. Begreppen är breda och överlappar 
varandra. 
 
Liksom musikterapi, är denna undersökning resultatet av en kreativ process och kan ge 
impulser till vidare studium. Man skulle kunna tänka sig en liknande undersökning, men med 
bestämd planering och högre systematik. De redovisade kategorierna skulle, var för sig, 
kunna utgöra grund för fördjupat studium i ett bredare terapeutiskt perspektiv.  
 
Oavsett prognos, innebär cancerdiagnosen en existentiell utsatthet, som påverkar livet för 
både patient och närstående. Trots att antalet cancerpatienter ökar, är möjligheterna till 
psykosocialt stöd och rehabilitering för denna grupp, begränsat idag. De geografiska 
skillnaderna är stora. Psykologiskt stöd utgörs till övervägande del av samtal. Idag förordas 
kognitivt inriktat stöd. Framtidsplaner skissar utbyggd rehabilitering, samordning och 
satsningar på kvalitet och kompetens. Vad händer med de patienter som inte är intresserade 
eller motiverade av samtalsstöd? Vad händer med dem som har svårt att tillgodogöra sig 
samtalsstöd?  Är det så att patienter väljer bort samtalsstöd, därför att de inte förmår att i 
ord formulera känslor och upplevelser? Skulle farmakologisk behandling av depressiva 
symptom eller orostillstånd, minska eller kunna undvikas med tillgång till musikterapi?  
Om möjlighet fanns skulle jag vilja fokusera på de patienter som inte kan tillgodogöra sig 
sedvanligt samtalsstöd, dvs. de med hjärnskador eller andra funktionshinder, och utveckla 
musikterapi som alternativt psykologiskt stöd för denna grupp.  Det är min erfarenhet att 
upplevelse av cancersjukdom är genomgripande och utmanande för var och en som drabbas 
och att behovet av förståelse och meningsskapande är minst lika stort för den som inte kan 
formulera sig i samtal.  
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Bil.1. 
 

 
FLICKAN och KRÅKAN / Mikael Wiehe 
 
Jag satt häromdagen och läste min tidning 
en dag som så många förut. 
O jag tänkte på alla dom drömmar man drömt som 
en efter en har tatt slut 
 
Då såg jag en bild av en flicka 
med en skadskjuten kråka i famn 
hon springer iväg genom skogen 
så fort som hon någonsin kan 
 
Och hon springer med fladdrande lockar 
hon springer på taniga ben 
o hon bönar och ber och hon hoppas och tror 
att det inte ska vara för sent 
 
Flickan är liten och hennes hår är så ljust 
o hennes kind är så flämtande röd 
kråkan är klumpig och kraxande svart 
om en stund är den alldeles död 
 
Men flickan, hon springer för livet 
hos en skadskjuten fågel i famn 
hon springer mot trygghet och värme 
för det som är riktigt och sant 
 
O hon springer med tindrande ögon 
hon springer på taniga ben 
för hon vet att det är sant, det som pappa har sagt 
att finns det liv är det aldrig för sent 
 
O jag började darra i vånda och nöd 
jag skakade av rädsla och skräck 
för jag visste ju alldeles tydligt och klart 
att det var bilden av mig som jag sett 
 
För mitt hopp är en skadskjuten kråka 
och jag är ett springande barn 
som tror det finns någon som kan hjälpa mig än 
som tror det finns nån som har svar 
 
O jag springer med bultande hjärta 
jag springer på taniga ben 
O jag bönar och ber, fast jag egentligen vet 
att det redan är alldeles för sent 
 


