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Abstrakt 
 
Aktiviteter används på olika sätt av arbetsterapeuter i sina behandlingar för att stötta människor i 
deras vardag. Musik är en aktivitet med många möjligheter men det är lite dokumenterat om hur 
arbetsterapeuter använder sig av det i sin behandling, framförallt inom psykiatrin. Syftet med 
studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att använda musik som ett terapeutiskt 
redskap inom psykiatrisk verksamhet. Fyra arbetsterapeuter från olika verksamheter intervjuades 
utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Studien hade en kvalitativ ansats och en 
innehållsanalys gjordes av insamlad data. Resultatet redovisas utifrån följande huvudkategorier: 
Musikens påverkan på sinnestämning, Finna sig själv och andra samt Strategier i vardagliga 
aktiviteter. Resultatet kan förmedla kunskap om hur musik kan användas som ett redskap i 
arbetsterapeutiska behandlingar inom psykiatrin.  
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Bakgrund 
 

Arbetsterapi 

Grundtanken inom arbetsterapi är att människan har en stark drivkraft av att vara aktiv och 

engagera sig i praktiska, produktiva och lekfulla aktiviteter (Wilcock, 1993). Det sker ett 

dynamiskt samspel mellan individen, miljön och aktiviteten där aktivitetsutförande är resultatet. 

Människors aktivitetsutförande syftar till att ha förmåga att välja, organisera och tillgodose 

meningsfulla aktiviteter (Law, Polatajko, Baptiste, & Townsend, 2002). Inom arbetsterapi 

fokuserar man på att möjliggöra människors delaktighet, främja aktivitet och motivera dem till att 

utveckla nya färdigheter genom individuellt anpassade strategier för att fungera i sin vardag. Fokus 

ligger på att öka individers livskvalitet genom att engagera människor i tillfredsställande och 

meningsfulla aktiviteter, som i sin tur utvecklar aktivitetsförmågan (Finlay, 2004). Det är även av 

vikt att arbeta klientcentrerat och utgå från den enskilda individen personliga önskemål, nivå av 

motivation och individens egen självinsikt över sin livssituation, vilket även innebär att respektera 

klientens perspektiv och mål, utan att beröva dennes önskan (Fisher, 2009). Det är viktigt att 

arbetsterapeuten upprättar en relation med klienten och engagera de under behandlingen genom att 

bygga förtroende för att kunna ge en optimal behandling (Finlay, 2004).  

 

Direkt och indirekt arbetsterapi är två olika behandlingsstrategier, som arbetsterapeuter kan 

använda sig av inom psykiatrin (Eklund, 1993). I direkt arbetsterapi handlar det om att klara av 

själva utförandet av vardagliga aktiviteter. Med indirekt arbetsterapi handlar det främst om själva 

varandet i en aktivitet. I exempelvis träning i att spela i en musikgrupp, så handlar den direkta 

arbetsterapin om att få ökad förmåga att samarbeta och spela i grupp, medan indirekt arbetsterapi 

kan syfta till att stärka individens självförtroende.  

 

Arbetsterapi inom psykiatrin 

Psykiatri definieras enligt Ottosson (2009) som ”Läran om psykiska störningar samt deras 

orsaker, vård och prevention”. En verksamhet inom psykiatrin har till uppgift att behandla 

psykiska störningar där olika yrkesspecifika insatser krävs. Arbetsterapeuter kan hjälpa 

människor med psykiska funktionshinder att bli så självständiga som möjligt utifrån de 

förutsättningar och behov som individen har. De vanligaste besvären bland personer med psykisk 

ohälsa är nedsatt social förmåga, ångestproblematik, svårigheter att uttrycka sina känslor, 
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depression, någon form av fobi, självmordstankar, symtom av ätstörning, samt skadligt bruk av 

alkohol och narkotika (Allgulander, 2005). Konsekvenserna av sjukdom och funktionshinder 

leder till begränsningar i aktivitet och delaktighet (Sandlund, 2005). De aktivitetsbegränsningar 

som finns kan vara svårigheter att fungera i sociala sammanhang och att samspela med vänner i 

meningsfulla aktiviteter.  

 

Enligt Bejerholm och Eklund (2005) är en meningsfull sysselsättning väsentligt för 

livstillfredsställelse för människor, däribland personer med psykisk ohälsa. Det är inte enbart 

begränsningar hos individen som bidrar till ett funktionshinder. Frånvaron av meningsfulla 

aktiviteter och stimulerande miljöer kan även hindra människan att använda sina förmågor. 

Wilcock (2006) menar att aktivitetsobalans (occupational imbalance) uppstår om det inte ges 

utrymme för det individuella behovet att utvecklas i aktivitetsutförandet, eller då individen inte 

klarar av att leva upp till de förväntningar och krav som omgivningen ställer. Många människor 

med psykiatrisk problematik brottas med bristande initiativförmåga, vilket bidrar till att de i 

mindre utsträckning deltar i aktiviteter som ger ökad livskvalitet samtidigt som de fortfarande är i 

behov av rekreativa aktiviteter i sin aktivitetsrepertoar. Enligt Law et al. (2002) är det är viktigt 

att få möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter. Wilcock (2006) pratar även om ett 

aktivitetsutanförskap (occupational alienation), vilket innebär att individer känner sig isolerade 

och/eller hjälplösa då själva aktiviteten inte tillgodoser sitt inre behov. Här kan människor med 

psykiska begränsningar som inte har svårigheter att utföra de aktiviteter de önskar, få en känsla 

av utanförskap. Ett annat begrepp som står nära aktivitetsutanförskap är aktivitetsberövande 

(occupational deprivation), där människor på grund av olika omständigheter hindras från att 

utföra det som är nödvändigt och meningsfullt i sina liv. Det kan exempelvis vara att ett yrke med 

obekväma arbetstider kräver att en person måste arbeta då barnen behöver hämtas. Många av oss 

har en frihet och möjlighet att välja vad vi vill och inte vill göra beroende på behov och 

personliga preferenser. Wilcocks tre begrepp tar upp flera riskfaktorer för ohälsa om människor 

hindras från att utföra meningsfulla aktiviteter, då vi vet att människan av naturen är en aktiv 

varelse. I kravlösa skapandeaktiviteter kan människor med svårigheter lättare uttrycka sina tankar 

och känslor och samtidigt träna olika förmågor. Skapande och konstnärliga aktiviteter inom 

uttryckande konst kan vara till exempel musik, bild och dans. Musiken kan då fungera som ett 

terapeutiskt redskap för arbetsterapeuter.  
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Musik som terapeutiskt redskap för arbetsterapeuter 

Terapeutiska aktiviteter används för att förhindra fysisk eller psykisk dysfunktion och för att 

återupprätta eller förbättra förmåga (Punwar, & Peloquin, 2000). Arbetsterapeuten har aktivitet 

som utgångspunkt, där både syfte och mening kopplat till individen finns i aktiviteten (Fisher, 

1998). Meningsfulla aktiviteter är och kan vara en källa för motivation. Flera studier, där musik 

har använts som terapeutiskt redskap, visar goda resultat. Musiken kan användas på olika sätt, 

såsom att lyssna, sjunga, spela, skapa, komponera, utföra rörelser och samtala kring (Craig, 

2008).  

 

Musik kan användas för att förändra människans beteende och sinnesstämning (Bunt, 1994; 

Ruud, 1982). Musiken kan gärna kombineras med andra skapande och uttryckande 

konstaktiviteter såsom bild, dans och drama (Grönlund, 1999). Musik har många egenskaper, 

som påverkar de sensoriska, motoriska, emotionella och sociala funktionerna, men kan även 

fånga uppmärksamheten, motivera, aktivera och lugna människan. Gabrielsson (2008) 

presenterar i sin undersökning kring starka musikupplevelser hur människan reagerar och 

upplever musik. Det finns ett tydligt samspel mellan musikaktiviteten, människan och den unika 

situationen som beskrivs, där musiken är källan som engagerar, sätter igång tankar och väcker 

känslor och rörelser hos individen. Det finns även ett samband mellan musik och hälsa, där musik 

som aktivitet kan förbättra motorik, social och kommunikativ förmåga, känsla av tillhörighet, 

självkänsla och förmåga att uttrycka känslor (Craig, 2008), vilket kan bidra till ökad 

handlingsförmåga (Ruud, 2001).  

 

MacRae (1992) anser att musik har ett stort terapeutiskt värde som med fördel kan användas 

inom arbetsterapi. Craig (2008) har i en review gjort en översikt över evidensbaserad forskning 

mellan åren 1966-2008, där han tar upp hur musiken har använts i terapeutiskt ändamål inom 

arbetsterapi och vad musiken har för påverkan på individer. I denna beskriver han effekten av de 

många möjligheter som finns för arbetsterapeuter att använda sig av musik i terapeutiskt syfte. 

Både MacRae (1992) och Craig (2008) anser att det behövs mycket mer insatser. Det behövs 

överlag mer dokumenterade interventioner inom arbetsterapi för att ge ett starkare stöd för 

användandet av musik som ett terapeutiskt redskap (MacRae, 1992).  
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Det som väckte min uppmärksamhet var att majoriteten av studier gjorda kring musikens 

användningsområde främst fokuserade på somatiken och att endast ett fåtal artiklar fokuserade på 

psykiatrin (Craig, 2008). Och eftersom det saknas undersökningar kring hur musik kan användas 

av arbetsterapeuter inom psykiatrisk verksamhet, så väcktes mitt intresse över att ta reda på vad 

svenska arbetsterapeuter har för uppfattning av musikens användbarhet inom psykiatrin. Hur kan 

musik användas inom arbetsterapi för att hjälpa individer med psykiska funktionshinder?  

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt arbetsterapeuter med erfarenhet av psykiatrisk 

verksamhet använde musik som terapeutiskt redskap och hur de uppfattade dess terapeutiska 

effekt på klienten.  

 

 

Metod 
 

Urvalsförfarande 

För att begränsa urvalet och öka möjligheterna för att hämta in relevant data användes ett 

strategiskt urval som urvalsstrategi. Genom ett strategiskt urval kan sökt data som svarar på syftet 

hämtas (Malterud, 2009). Kriterierna för att delta i studien var arbetsterapeuter med minst sex 

månaders erfarenhet av psykiatriskt verksamhet i Skåne och Blekinge, samt att de har använt sig 

av musik i sitt arbete. För att få ett tillräckligt stort antal undersökningspersoner tillämpades ett 

snöbollsurval, vilket innebär att tillfrågad intervjuperson ger förslag på fler 

undersökningspersoner som uppfyller kriterierna (DePoy & Gitlin, 1999). Sju arbetsterapeuter 

tillfrågades och tre av dem tackade nej på grund av tidsbrist. 

 

Beskrivning av undersökningsgruppen 

Undersökningsgruppen bestod av fyra arbetsterapeuter bosatta på olika orter och med 

erfarenheter från olika verksamheter inom psykiatrin (se tabell 1). Alla fyra har fått sin 

arbetsterapiutbildning i Sverige och tre av dem har gått en utbildning i uttryckande konstterapi. 

Alla har gått på olika kurser och utbildningar under årens lopp. Exempel på kurser som har lästs 
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är psykoterapikurser, dialektisk beteendeterapi (DBT) och pedagogiskt drama. Deras erfarenheter 

täcker in arbete inom psykiatrin inom både öppen och sluten vård, men främst inom kommunal 

verksamhet. 

 

Tabell 1 Uppgifter om de deltagande arbetsterapeuterna 

Arbetsterapeut Ålder (år) Kön Yrkesverksamma år Erfarenhet inom psykiatrin (år) 

1 

2 

3 

4 

66 

37 

60 

48 

Kvinna 

Kvinna 

Kvinna 

Kvinna 

20 

13 

23 

7 

7 

13 

19 

7 

 

Metod för insamling av information 

Eftersom syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeuter använde och upplevde musik 

som terapeutisk redskap, valdes en kvalitativ intervjumetod. Enligt Malterud (2009) och DePoy 

och Gitlin (1999) kan man bäst genom en kvalitativ metod studera människors olika upplevelser, 

tankar och känslor och få beskrivande data av målgruppens erfarenheter. Vidare menar Malterud 

(2009) att kvalitativa metoder kan skapa förståelse och utforska varför människor gör som de gör.  

 

En intervjuguide utformades med frågeområden och följdfrågor av författaren. Dessa frågor 

granskades av två lärare på skolan och av en medkursare, som använt sig av samma metod. 

Intervjuguiden reviderades med hjälp av de värdefulla råd och tips som gavs. Intervjuerna 

utfördes med en semistrukturerad intervjuguide där frågor huvudsakligen handlade om musik 

som terapeutiskt redskap (se bilaga). De intervjuade fick tid att berätta kring sina erfarenheter 

och upplevelser utifrån de frågor som ställdes och därefter ställdes olika följdfrågor utifrån vad 

de intervjuade berättade.  

 

Procedur 

Första kontakt med arbetsterapeuterna togs med hjälp av rekommendation av lärare på skolan. 

Vidare kontaktades fler arbetsterapeuter med hjälp av ett snöbollsurval. De arbetsterapeuter som 

ställde upp fick informationsbrev och samtyckesblankett via post eller e-post. Brev med 

information om studien, projektplan, samtyckesblankett, samt svarskuvert skickades även ut till 



 

 6 

respektive verksamhetschef för ett skriftligt godkännande. Ifylld samtyckesblankett av 

arbetsterapeuterna mottogs vid varje intervjutillfälle och verksamhetscheferna skickade sina svar 

via post. Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med arbetsterapeuterna. Intervjuerna 

genomfördes på arbetsterapeuternas arbetsplats eller i deras hem. Varje intervju tog ungefär 1-1,5 

timme och vid alla tillfällen satt vi ostörda. Alla intervjusamtal spelades in med hjälp av en 

diktafon och transkriberades efter intervjutillfället.  

 

Bearbetning av insamlad information 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant till en text för att underlätta en analys 

(Malterud, 2009). Malterud (2009) att transkription av samtal ger ett gott underlag för en 

noggrann och systematisk analys av texten. Då resultatet av det insamlade materialet bearbetades, 

gjordes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats för att beskriva de likheter och 

skillnader som framkom under intervjuerna. Enligt Lundman och Graneheim (2008) innebär en 

induktiv ansats att förutsättningslöst analysera texter och beskriva de synliga faktorerna utan att 

behöva lämna textens ursprungliga betydelse. Själva innehållsanalysen gjordes i flera steg. Till 

att börja med gjordes en narrativ läsning, då författaren antecknade de stödord som kom upp. 

Intervjuerna lästes igenom flera gånger och därefter valdes stycken med meningsbärande enheter 

ut, vilka svarade på syftet. Dessa meningsbärande enheter kondenserades utan att tappa textens 

innebörd och fick därefter en kod, som kunde representera den meningsbärande enhetens 

innehåll. Därefter bildades huvudkategorier och underkategorier. Se tabell 2 för exempel på hur 

analysen gjordes. Underkategorier som passade ihop grupperades ihop (se Resultat). Enligt 

Malterud (2009) kommer insamlad data, analys och tolkning av analys att påverkas av 

författarens erfarenheter. En viss tolkning av texten har gjorts för att undvika risken att tappa bort 

helheten vid kodningen av materialet. Graneheim & Lundman (2004) menar att noggrannheten 

och trovärdigheten av analysen ökas då det är fler än en person som granskar innehållet. Varför 

författarens handledare har deltagit i analysen. Under ett handledningstillfälle vid ett seminarium 

tillgavs även förslag för förändringar varav en del huvudkategorier och underkategorier 

omarbetades. Citat från undersökningspersonerna kan ge möjlighet för läsaren att bedöma 

studiens giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). Därför togs även citat från de intervjuade 

arbetsterapeuterna med i redovisningen av resultatet. Efter varje citat angavs ett nummer efter 

vilken arbetsterapeut som citerades.  
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Tabell 2 Exempel på hur analysen gick tillväga 

Intervjutext meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Reflektion- 
kod 

Under-
kategori 

Huvud-
kategori 

”Så att musiken återigen kan 
vara en inspirationskälla, för att 
komma igång, och för att öppna 
upp sin lekfulhet, och 
kreativiteter som jag tror att alla 
människor har, och musiken blev 
något samlande i här och nu 
situationen.” (1) 

Musiken en 
inspirations-
källa, sätter 
igång, öppnar 
lekfulhet och 
kreativitet,  
samlar ihop.  

Humör Inspirerar 
kreativitet 
och 
lekfullhet 

Påverkar 
sinnes-
stämning 

”Jag tror att det terapeutiska kan 
va att man, att man har en 
möjlighet att öppna upp för sitt 
inre och man vågar lita på sitt 
inre.” (4) 

Möjlighet att 
öppna upp, våga 
lita på sig själv.  

Öppna sig Stärka 
självkänslan 

Finna sig 
själv 

 

 

Etiska överväganden 
 

Innan förfrågan om deltagande i studie gjordes till intervjupersonerna och verksamhetscheferna, 

genomfördes en etisk granskning av projektplanen. I informationsbreven framgick det tydligt att 

deltagandet var frivilligt och att arbetsterapeuterna fick avbryta sitt deltagande under pågående 

studie när det önskades. Arbetsterapeuternas identitet skulle även avkodas. Enbart författare och 

handledare hade tillgång till materialet. Allt material raderades när studien var avslutad.   
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Resultat 

 

Resultatet kommer att redovisas utifrån de huvud- och underkategorier, som på ett översiktligt 

sätt visas i tabell 3.  

 

Tabell 3 Översikt över huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Musikens påverkan på sinnestämningen  Välkomnande stämning 
Lugnande och medryckande 
Blir medvetet närvarande 
Inspirerar för lekfullhet och kreativitet  
Ger möjlighet att uttrycka känslor 

Finna sig själv och andra Stärka självkänslan 
Sociala sammanhang 

Strategier i vardagliga aktiviteter Avleda uppmärksamhet  
Hantera känslor 

 

Alla arbetsterapeuterna använder sig av musik på varierade vis. Musiken används både 

individuellt och i grupp, som huvudaktivitet och som ett komplement till andra aktiviteter. 

Arbetsterapeuterna kunde ordna allsång, låta deltagarna lyssna på en orkester, eller låta dem 

dansa tedans eller spänningens dans, där musiken hjälper kroppen att slappna av och komma i 

rörelse och där musiken då fungerar som ett hjälpmedel. Deltagarna kunde spela instrument i 

grupp där flera instrument i gruppen kunde ge flera stämmor och nyanser.  

 

Musikens påverkan på sinnesstämningen  

Resultatet visa att musiken påverkar människans sinnesstämning på många olika sätt och detta är 

något som arbetsterapeuten måste vara medveten om. Musik kan ge en välkomnande och 

inspirerande stämning, den kan verka lugnande men även medryckande och samtidigt vara 

ihopsamlande till att vara medvetet närvarande. Den väcker lekfullhet och kreativitet och ger 

möjligheter till att uttrycka sig på olika sätt.  
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Välkomnande stämning 

På en av arbetsterapeuternas arbetsplats välkomnas deltagarna av lugn musik i väntrummet. 

Musiken skapar en stämning, en atmosfär att vara och arbeta i. Den kan fungera som 

uppvärmning före en aktivitet som kan arbetsterapeuten bygga upp en trygg och säker miljö. 

Bakgrundsmusik används många gånger till att sätta igång deltagarna och samtidigt vara en 

inspirationskälla för olika skapande aktiviteter.   

 

”Musiken är en hjälp för mig som ledare, att skapa en atmosfär i rummet, så att 

gruppmedlemmen eller den individuella känner sig välkommen.” (1).  

”Då kunde det va som uppvärmning, att musiken kunde vara en inspirationskälla 

till det man senare skulle skapa tillsammans.” (1).  

 

Både rummets utformning och musiken kan hjälpa deltagarna att samla sig och slappna av. Det 

verkar behagligt och skönt att bli mött av musik i en inredd miljö, vilket hjälper personer med 

exempelvis ångestproblematik. 

 

Lugnande och medryckande 

Musik kan användas till att lugna ner vid avslappning, för att bli mer kroppsmedveten eller 

ihopsamlande med hjälp av stillsammare musik. Den kan också användas till att sätta kroppen i 

rörelser och väcka den med livlig och medryckande musik.  

 

”…innan man går in i nånting, så försöker vi ha kroppen med oss, så försöker vi 

väcka den och ha mycket medryckande musik, så att det blir mycket lättare. Vi har 

musik, när man målar, eller jobbar på lite med lugnare musik, men ändå liksom 

att man får hjälp av det, att man ”andas”, så blir det lättare.” (3).  

 

De flesta av arbetsterapeuterna föredrar att använda sig av klassisk musik, eftersom det skapar ett 

lugn och verkar behagligt vid exempelvis de aktiviteter där deltagarna behöver rannsaka sig 

själva och se sitt inre. Musik med text har redan ett budskap i sig och syftet med deras behandling 

är att deltagarna ska hitta sitt budskap i musiken och därför föredras instrumental musik framför 

sång med text. Vid avslappningsövningar, där arbetsterapeuterna arbetade efter teman, 
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exempelvis en trygg plats, färdas deltagarna med hjälp av musiken till denna trygga plats och 

efter resan diskuteras upplevelsen.  

 

Musiken har en förmåga att gå rakt in i kroppen och mottagaren kan inte alltid värja sig från 

upplevelsen. Därför är det viktigt att vara försiktig med val av musik för att skapa stämningslägen, 

så att det inte uppstår kaos hos deltagarna. En arbetsterapeut berättar att utmanade musik med 

mycket variationer i musikstroferna och rytm kan verka ångestväckande för personer med 

ångestproblematik. Alltför utmanade eller tuff musik, eftersom det gör det svårt för deltagarna att 

slappna av. Alla arbetsterapeuterna påpekade flera gånger att det måste finnas en tanke bakom 

valet av musik, beroende på vad som passar deltagarna måste val av musik och behandling möta 

deltagarna där de befinner sig.  

 

Blir medvetet närvarande 

”Mindfullness” är ett förhållningssätt i att vara medvetet närvarande i det man gör här och nu. En 

arbetsterapeut berättar hur deltagarna många gånger inte är närvarande i sina liv och hur hon då 

använder musiken för samla deltagarna. På detta vis blir de närvarande och kan se sin situation 

för att kunna göra en förändring. De måste själva förstå och vilja för att kunna förändra. I 

musiken och aktiviteterna lär deltagarna sig att leva i nuet och inte i det förflutna för att kunna ta 

sig vidare.  

 

”Musiken skapar en stämning bakom som gör att det underlättar aktiviteten… 

För många av de klienter jag haft är så inne i sina känslor och sina upplevelser 

så att de glömmer leva när de lever, de är inte medvetet närvarande i sina liv. Så 

då jobbade jag mycket med att de skulle vara medvetet närvarande. Och då var 

musiken ett jättebra komplement för att skapa stämning…”(2).  

 

Inspirerar för lekfulhet och kreativitet  

Musiken kan vara en inspirationskälla för att komma igång och öppnar för lekfullhet och 

kreativitet. Den väcker den nyfikenhet och skapandeförmåga, som är en del av oss. Detta kan 

bidra till en känsla av frihet och kanske till och med att uppleva FLOW i aktiviteten de utför. Det 

är även viktigt att ha mycket humor och glädje, så att man kan ta sig igenom det svåra. Lek och 

lust hjälper människan att komma igång tankmässigt och känslomässigt. Flera av 
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arbetsterapeuterna kombinerar gärna instrumental musik med skapande aktiviteter där deltagarna 

får lyssna till musik och låta tankarna vandra med musiken.  

 

”Så att musiken återigen kan vara en inspirationskälla, för att komma igång, 

och för att öppna upp sin lekfulhet, och kreativiteter som jag tror att alla 

människor har, och musiken blev något samlande i här och nu situationen.” (1).  

 

Att våga upptäcka nya sätt att exempelvis spela på ett instrument, att våga testa och prova något 

nytt, något okänt och framför allt att det inte är hela världen att misslyckas vilket kan hjälpa 

individer att våga sig ut på större områden och stärka deras självförtroende och självkänsla.  

 

Ger möjlighet att uttrycka känslor 

Det terapeutiska är framför allt att individer får uttrycka sina känslor och lära sig sätta ord på 

dem. Arbetsterapeuterna har sett att när personer får verktyg för att uttrycka sig, så finns en 

läkande effekt för att kunna ta sig igenom och hantera svåra tillstånd och fortsätta att leva.  

 

”Det är nåt så otroligt, ger man personer verktyg att få uttrycka, att få känna 

efter, så är det också läkande, det är helande. Man kommer inte ifrån sånt. Man 

måste igenom det, man måste titta på sånt. Det händer saker hela tiden men just 

att kunna hantera det, för att kunna fortsätta leva.” (3).  

 

Om deltagarna inte klarar av att uttrycka sina känslor i ord, så kan detta göras genom ett 

musikinstrument: ”Hur låter det när man är arg eller ledsen på ett instrument?”. Genom att 

använda sig av instrument eller andra föremål för att skapa ljud och rytm kan det också vara ett 

utgångsläge för samtal.  

   

Musiken ger möjligheter att kunna uttrycka sig och kan fungera som en ingång för samtal. Bland 

yngre deltagare kan musik vara ett naturligt samtalsämne för att skapa relation och ta reda på 

intressen. En arbetsterapeut delar med sig om hur musiken hjälper till att bygga upp en 

terapeutisk relation med deltagaren för att skapa en trygg grund och förtroende. 
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”Jag upptäckte att hon var intresserad av musik, så bestämde jag att hon varje 

vecka skulle ta med någonting, med ett band eller skiva med musik, och så 

lyssnade vi på det och i början så lyssnade vi bara och satt tysta, och sen skildes 

vi åt, och så gick det några veckor, så började hon prata. Hon började prata 

genom musiken om sig själv liksom, och så nådde vi fram till varandra, och fick 

en jättefin kontakt.” (2). 

 

Alla arbetsterapeuter är eniga om att det är viktigt för deltagarna att kunna få möjlighet att 

uttrycka sig och även känna efter vad det är de känner för att därefter bearbeta sina känslor. En 

arbetsterapeut berättar hur individer som varit sjuka en lång tid blir låsta i sina känslor både 

psykiskt och fysiskt. En del har kanske glömt bort hur man känner, då är det viktigt att känslor 

kommer till uttryck och bearbetar de låsningar människor bär på samt ge dem möjlighet att 

uttrycka de känslor som de upplever i den situation de befinner sig i.    

”Jag tror att det är viktigt för att det finns så många låsningar inom oss… 

Också att det är vissa saker vi förtränger, man försöker lägga in, som finns i 

oss, som kanske inte hunnit blivit färdigarbetat och så, och det finns ofta en 

väldig sorg, när man varit psykiskt sjuk en längre tid, att livet inte blivit som jag 

velat…” (4).  

 

Finna sig själv och andra 

Arbetsterapeuterna berättar att deltagarna finner sig själva och andra i olika situationer. 

Deltagarna får stärkt självkänsla och lär sig fungera i sociala sammanhang.  

 

Stärka självkänslan 

Alla arbetsterapeuterna använde sig av musiken för att hjälpa deltagarna att öppna upp sig och 

finna sig själva. Musik kan vara en meningsfull aktivitet för deltagarna och kan sätta igång deras 

motivation vilket hjälper dem att våga tänka på möjligheter och därigenom komma vidare. En 

arbetsterapeut berättar att: ”Det handlar ju mycket om det i psykiatrin, att få fatt på sig själv och 

kunna leva sitt liv, kunna stå stadigt själva… att hitta meningsfullhet över huvudtaget, att vilja 

leva, att känna livet är värt att leva, är väldigt viktigt.” (4). Musiken hjälper deltagarna att hitta 

sina egna krafter och tro på sig själv. Deltagarna själva måste komma på vart problemet ligger 
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och själva vilja för att kunna förändra. På så sätt stärks deltagarna till att bemöta sitt liv och sina 

vardagliga aktiviteter. 

 

Ett sätt att arbeta med musik, är att använda sig av musikresor, där arbetsterapeuten hjälper 

individer att hitta sina inre upplevelser och titta inåt. ”Det här med en musikresa, när du vänder 

dig inåt, så behövs musiken för att leda dig in. Och du är ju hållen av musiken, det är den som 

hjälper dig att hitta dina inre upplevelser.” (4). I dessa inre musikresor får deltagarna lyssna på 

musik, slappna av och vandra igenom den upplevelse som musiken förmedlar. Det terapeutiska är 

deltagarnas egna upplevelser och har ett stort symboliskt värde. Musikresor kompletteras 

vanligen med bild där deltagarna i skapandet får uttrycka de känslor som upplevdes under musik 

resan.  

 

Sociala sammanhang 

I gruppaktiviteter kan skapande i en icke-verbal grupp förbättra deltagarnas hälsa genom att 

skapa trygghet, samt att bygga kontakt och förtroende. ”Det som sker i en grupp med skapande, 

musik, bild t.ex. att där finns en tid.  Meningen är att patienten ska hitta sina egna krafter, att få 

lyssnat på en, få ökat självförtroende, att kunna ta itu med sitt eget liv och vardagliga aktiviteter 

och kunna gå vidare i livet” (1). Alla arbetsterapeuterna jobbade mycket med att utveckla och 

träna de sociala förmågorna. Problemet inom psykiatrisk sjukdom är att deltagarna blir så 

upptagna med sina egna tankar och bekymmer. Musiken kan då vara en god ingång till att hitta 

varandra och skapa förståelse för varandra. Här tränas de i att samspela med andra människor. I 

behandlingar i grupp blir deltagarna delaktiga i en annan persons liv, där de kan finnas, synas 

och vara i en gemenskap. Här blir deltagarna medvetna om sig själva, då de i samtalen lär känna 

varandra genom att berätta om sig själva och i sin tur stärka sig själva. Mycket av terapin ligger 

framför allt i att få berätta sin historia, att få förståelse för varandra, och insikten i att man inte är 

ensam i allt det här. Det deltagarna säger till varandra är mer verksamt än vad arbetsterapeuterna 

kan säga eftersom det kommer från människor i liknande situation. I dessa gruppaktiviteter kan 

både deltagarna och terapeuterna fungera som förebilder och som ett otroligt stöd och genom 

detta utveckla starka band sinsemellan.  
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Genom att spela ett instrument kan en deltagare få möjlighet att upptäcka nya saker hos sig själv 

och därigenom bli medveten om vem han eller hon är, vilken roll han eller hon har i 

musikgruppen och vilka de andra i gruppen är.  

 

”Det kan man göra, om man är en grupp… just det här med att lyssna in 

varandra... att tona in på varandra, att kunna vara delaktig med andra, för 

att det blir ju liksom en kommunikation då… när passar mitt instrument in 

och hur låter andras instrument, och vart ska jag va i det sammanhanget.” 

(4).  

 

Musiken kan fungera som en utgångspunkt för att diskutera kring upplevda känslor, åsikter om 

musiken eller gamla minnen. Efter en behandling i grupp har arbetsterapeuterna en 

uppsamlingsrunda där det gjordes utrymme för tankar, funderingar, samtal och ventilering.  

 

Strategier i vardagliga aktiviteter  

Arbetsterapeuten har förutom de vanliga behandlingarna uppmuntrat deltagarna till att använda 

musik i sin vardag för att avleda sin uppmärksamhet och hantera sina känslor. 

 

Avleda uppmärksamhet 

Musik kan användas för att distrahera från röster om man har hörselhallucinationer eller spela 

upp musik och fungerar som ett sällskap och fyller ut tystnaden då det känns ensamt. Den kan 

även användas för att distrahera från andra ljud eller händelser, t.ex. att avleda uppmärksamhet 

från panikångest, stress och andra jobbiga tankar och känslor. Här är ett exempel på hur deltagare 

avlett sin uppmärksamhet.   

 

”…Och lite så gjorde jag med mina patienter, att de har en låt som de peppar 

sig själva med, som de går in och sjunga på toaletter, bara för att verkligen 

peppa sig själv, kom igen nu, och våga göra, kanske gå in i det rummet bland 

alla människor fast man kanske känner tycker det känns jätte obehagligt, eller 

att stå ut och stå kvar i matkön på ICA fastän man känner att man får panik.” 

(2).  
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Att sjunga eller lyssna på musik som gör en glad kan vara strategier för deltagarna att fokusera 

sig på musiken och kreativiteten istället för sin problematik och smärta. Sång kan användas för 

att hjälpa deltagare med ätstörningsproblematik att avleda sin uppmärksamhet genom att sjunga i 

matkön.  

 

Hantera känslor  

Deltagarna har även genom olika strategier lärt sig hantera sina känslor. Musiken verkar som en 

trygg ram till att förebygga jobbiga tankar och situationer. ”Att vara arbetsterapeut inom 

psykiatrin handlar om att hantera människors känslor i aktivitet, det kan vara en rädsla som 

hindrar deltagaren ifrån att genomföra en aktivitet.” (2). Det är viktigt att lära sig reglera sina 

känslor och lämna utrymme för mycket skratt och mycket glädje för att ta sig genom det svåra. 

En annan arbetsterapeut berättade att det som hennes deltagare lyckas göra under behandlingen 

uppmuntrar hon till att göra hemma också som exempelvis lyssna på avslappningsmusik hemma 

för att hantera stress och arbeta genom känslorna där musiken är en trygghet.  

 

Alla de tillfrågade arbetsterapeuterna tycker att musiken är en oerhört stor hjälp i deras arbete. En 

arbetsterapeut uttrycker att kärnan i att använda musiken är för att reglera känslor och klara av 

vardagliga aktiviteter. Det terapeutiska är att arbetsterapeuterna ska hjälpa människor att hantera 

känslor, klarar av vardagliga aktiviteter och inte låta känslorna distrahera.  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet av att använda en kvalitativ undersökningsmetod passade bra för denna studie. Genom 

kvalitativa metoder skapas en förståelse för varför människor gör som de gör (Malterud, 2009) 

och där människors olika upplevelser, tankar och känslor kan förmedlas (DePoy & Gitlin, 1999; 

Malterud, 2009). Det strategiska urvalet av undersökningspersoner ökade även möjligheten att få 

in relevant data som kunde svara på syftet (Malterud, 2009). Fyra arbetsterapeuter berättade om 

sina egna erfarenheter och upplevelser och gav det underlag som behövdes för att svara på 

studiens syfte. Antalet intervjupersoner enligt Kvale (2009) ska vara tillräckligt för att besvara 

studiens syfte. Malterud (2009) beskriver riskerna med ett alltför homogent urval. Därför 
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efterfrågades arbetsterapeuter från olika orter för att kunna få en större spridning på inhämtad 

data och öka chanserna att få fler behandlingsformer representerade.  

 

Det var inte helt oproblematiskt att hitta undersökningspersoner för studien, då det inte finns 

många arbetsterapeuter inom psykiatrisk vård som samtidigt använder sig av musik i sin 

behandling. Då det inte fanns något register att söka på, tillämpades ett snöbollsurval. Denna 

metod fungerade väl att använda. Däremot var det tidskrävande att hitta deltagare för studien, då 

många rekommenderade arbetsterapeuter inte uppfyllde kriterierna. I sökandet av lämpliga 

kandidater fanns det många arbetsterapeuter som kontaktades på både e-post och fick 

meddelanden på telefonsvarare, men som inte hörde av sig.  

 

Enligt Kvale (2009) kräver kvalitativa, semistrukturerade forskningsintervjuer stor skicklighet 

som intervjuare och att intervjuaren är väl insatt i det ämne som intervjun handlar om. Min 

erfarenhet och förmåga att intervjua och fånga upp undersökningspersonens respons påverkar 

även det insamlade resultatets djup. I början när intervjuerna genomfördes kunde jag i vissa 

intervjusituationer uppleva en svårighet att formulera mina frågor till arbetsterapeuterna. Detta 

kunde bero på att jag inte alltid visste vad för svar jag kunde få av arbetsterapeuterna, eller att jag 

inte hade reflekterat över de följdfrågor som dök upp under intervjun tidigare. Under processen 

utvecklades en förståelse för hur jag kunde sammanfatta och bekräfta det som tagits upp och i 

flera situationer förstod vi varandra väldigt väl.  

 

Det är viktigt att intervjun sker i en trygg miljö utan distraherande faktorer, eftersom det kan 

påverka resultatet av intervjusituationen. Intervjuerna genomfördes på arbetsterapeuternas 

arbetsplatser eller i deras hem, där vi satt ostörda. När det gäller inspelning av intervjuerna 

upplevde några av arbetsterapeuterna till en början lite obehag, men efter en stund glömdes 

diktafonen bort och arbetsterapeuterna var helt fokuserade på att berätta om sina erfarenheter.  

 

Innehållsanalysen gjordes enligt Graneheim & Lundman (2004). Analysen var ett komplicerat 

moment, som krävde flera genomgångar av insamlad data. Utmaningen låg främst i att hitta de 

kategorier som analysmaterialet visade, då ett citat kunde innehålla flera olika budskap som 

kunde passa i mer än en kategori. Trovärdigheten i resultatet skulle ökas ifall någon av de 

intervjuade arbetsterapeuterna fick se över resultatet för att validera tolkningarna. En annan 

utmaning var även att skilja på de intervjuade arbetsterapeuternas perspektiv och deras deltagares 
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perspektiv av behandlingen, eftersom fokus främst ligger på arbetsterapeuternas synvinkel och 

uppfattning av hur deras terapeutiska insatser påverkade deltagarna.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att diskuteras utifrån huvudkategorierna.  

 

Musikens påverkan på sinnestämningen  

Resultatet av användandet av musik måste anpassas efter deltagarens behov. Det klientcentrerade 

fokuset är en central del av arbetsterapeutens arbetsprocess. Enligt Fisher (2007) är det viktigt att 

kartlägga det utförandesammanhang klienten befinner sig i, vilka styrkor och svagheter klienten 

har, samt identifiera de resurser som finns tillgängliga med klienten i centrum. Hela 

arbetsprocessen påverkas av hur arbetsterapeuten lyckats skapa sig en helhetsbild över vart 

deltagaren befinner sig i aktiviteten och hur hela behandlingssituationen kan stötta deltagarens 

utveckling. Det gäller att arbeta klientcentrerat i det utförandesammanhang som klienten befinner 

sig i och som även inkluderar den fysiska och sociala miljön (Fisher, 2007). Arbetsterapeuternas 

förhållningssätt spelar även en avgörande roll, hur väl de möter deltagarnas behov och känslor. 

Det är viktigt att arbetsterapeuten är medveten om vilken atmosfär deltagaren stiger in i och 

bygger upp en stämning som möter deltagarens behov. Det är arbetsterapeuten som avgör 

exempelvis vilken musik deltagarna ska lyssna på, eller vilken miljö och stämning deltagaren ska 

befinna sig i under behandlingen. Om valet av musiken inte är i balans med deltagarnas 

sinnestämning, så kan det orsaka mer skada än nytta hos deltagaren. Eller om miljön inte inbjuder 

en trygg aktivitet, så kan deltagaren ha svårare för att öppna upp sig i behandlingen. Därför anser 

jag att det är viktigt att vara medveten om de tre perspektiven person, miljö och aktivitet, vilket 

avgör aktivitetsutförandets resultat (Law et al., 2002).  

 

Flera arbetsterapeuter berättade hur låsta flera av deras deltagare var i sitt aktivitetsmönster då 

sjukdomen blev deras liv. Detta innebär att de blev begränsade och kunde i mindre utsträckning 

utföra de aktiviteter som önskades. Här kan man direkt koppla till de begrepp Wilcock (2006) 

pratar om. Om vi tittar på de deltagarna med ätstörningsproblematik så finns det många 

svårigheter att exempelvis klara av att fika med vänner. Då detta är en vanlig social aktivitet kan 

det uppstå ett aktivitetsutanförskap då de får panikångest och tunga känslor över tanken av att äta 

en chokladkaka fylld med kalorier. Att äta är ett mänskligt behov som behöver tillgodoses om 
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dessa ignoreras kommer kroppen inte har tillräckligt med energi eller ork för att klara av 

aktiviteter. Konsekvenserna av detta innebär ett aktivitetsberövande av att utföra andra 

nödvändiga aktiviteter som kan bidra till hälsa samt orsakar en aktivitetsobalans i deras 

livssituation.  

 

Arbetsterapeuterna använder sig av musik för att deltagarna skulle kunna uttrycka sina känslor 

och tankar. Craig (2008) påvisar också att det är viktigt att tänka på de icke-verbala aspekterna av 

att kommunicera med musik, som kan förmedla känslor, tankar och idéer som är svåra att 

formulera verbalt. I resultatet kan jag se att arbetsterapeuterna utnyttjar de möjligheter musiken 

kan bistå med. Det är av vikt att personer med psykisk problematik får uttrycka sina känslor i en 

kravlös miljö och våga låta fantasin inspirera de. Samtidigt finns ett tydligt samband mellan just 

musik och hälsa där musiken kan användas inom psykiatrin för att bättra på de sociala 

förmågorna samt det sociala samspelet.  

 

Finna sig själv och andra 

När det gäller de sociala faktorerna i klientens utförandesammanhang behöver arbetsterapeuten 

förstå kvaliteten av samarbetet mellan klienten och de andra i deras närhet (Fisher, 2007) och 

studera hur deltagarna interagerar med varandra när deltagarna exempelvis musicerar 

tillsammans. Enligt Craig (2008) kan musik användas som ett redskap unika tillfällen för 

kommunikation och möjligheter att uttrycka sig. Detta stämmer mycket väl överrens med vad 

arbetsterapeuterna upplevde. Deras deltagare fick möjligheter att samspela med andra människor 

och träna den sociala förmågan. Deras deltagare behövde bemöta sina problem i exempelvis 

gruppaktiviteter, där deltagarna behövde lära sig att uttrycka sina känslor för att därefter kunna 

arbeta med att hantera problem i vardagliga situationer. Det kunde vara att deltagarna, som 

spelade ett instrument kunde upptäcka hur de genom instrument kunde uttrycka den känsla de 

kände. Fokus läggs inte på hur deltagaren lyckades spela en sång, utan på själva processen att de 

lyckats förmedla något till omvärlden, förmedla sina känslor och tankar. Den direkta 

arbetsterapin här är social träning i gruppaktiviteter, medan den indirekta arbetsterapin är att 

deltagarna bemöter exempelvis sin ångestproblematik och försöker stärka sitt självförtroende. Det 

terapeutiska värdet av aktiviteter finns inte enbart i resultatet, utan även i hela processen (Finlay, 

2004) hur deltagarna utvecklas och upptäcker sig själva under hela behandlingens gång. Det 
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måste vara en otrolig frihet för deltagarna att kunna komma igång i sina uttryck och att göra sig 

själva hörda och förstådda.  

 

Strategier i vardagliga aktiviteter 

Flera av arbetsterapeuterna gav sina deltagare praktiska råd och förslag på strategier för hur de 

skulle kunna bemöta olika svårigheter utanför behandlingssituationen. Det är positivt att musiken 

på ett enkelt vis kunde användas för att hantera en svår situation. Det ger en ökad 

handlingsförmåga då deltagarna lyckas avleda uppmärksamheten ifrån det tunga (Ruud, 2001) 

och utföra de aktiviteter som är viktiga för dem. Det är arbetsterapeuten som engagerar 

människor i tillfredställande aktiviteter och genom dessa aktiviteter utvecklas aktivitetsförmågan 

(Finlay, 2004).  

 

Konklusion 

Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt arbetsterapeuter med erfarenhet av psykiatrisk 

verksamhet använde sig av musik som terapeutiskt redskap och hur de uppfattade dess 

terapeutiska effekt på klienten. Resultatet visar att musik är en aktivitet som kan påverka 

individer och att det finns många olika möjligheter för arbetsterapeuter att ta del av. 

Arbetsterapeuterna uttryckte stor uppskattning av att använda sig av musik, då deras erfarenheter 

påvisade många fördelar och de uppmuntrade andra arbetsterapeuter till att börja använda sig av 

musik i deras behandlingar. Det positiva är att de intervjuade arbetsterapeuternas sätt att använda 

musik är likt det Craig (2008) skriver om i sin review. De aktiviteter som användes var sång, 

dans och rörelser sig till musik, spela musik, lyssna på musik och kombinerade musik med andra 

skapande aktiviteter som bild. Flera av arbetsterapeuterna uppmuntrar andra arbetsterapeuter som 

använder sig av musik som redskap skulle kunna berätta mer om de positiva effekterna för fler att 

ta del av det. Resultatet visar även att arbetsterapeuter kunde använda sig av musik för att stötta 

klienter i både behandling och vardag. Min förhoppning är att denna studie kan inspirera till 

fortsatta studier men även uppmuntra fler arbetsterapeuter att använda sig av musik inom 

psykiatrin för att göra behandlingen ett språk rikare.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 

• Skulle du kunna berätta om dina erfarenheter av musik i ditt arbete?  

• Hur arbetar du med musik?  

• Kan du beskriva hur ett behandlingspass går till? 

• Vad upplever du som terapeutiskt i det du gör?  

• Vad gör musiken så speciell att använda som metod?  

• Vad finns det för fördelar med att använda musik?  

• Vad finns det för nackdelar med att använda musik? 

• Hur skiljer det sig ifrån andra metoder du använt dig av?  

• Vad har du som mål med att använda musiken? 

• Vad har du har du för syfte med att använda musiken? 

• Hur tycker du att musiken påverkar patienter/klienter?  

• Hur blir patienter/klienter mer delaktiga i aktiviteten? Alt. aktiviteten musik?  

• Om du skulle plocka bort musiken, hur tror du att behandlingen skulle ha påverkats? 

• Det är inte många arbetsterapeuter inom psykiatrin som använder sig av musik, vad tror 

du detta beror på?  

• Skulle du rekommendera andra arbetsterapeuter till att använda sig av musik?  

• Hur skulle man kunna motivera fler arbetsterapeuter till att använda sig av musik i sin 

behandling?  

  


