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Sammanfattning  

Beroende- och missbruksproblematik är ett vanligt förekommande arbetsområde för 

socionomer och många arbetsmetoder har utvecklas inom behandling av 

missbruk/beroende. Ett arbetsverktyg som inte är etablerat i Sverige men som används i 

andra länder är musikterapi. Forskningen kring musikterapi är omdiskuterad och musik 

nämns inte i Socialstyrelsens metodguide för behandling av missbruk/beroende. Denna 

kvalitativt inriktade rapport undersöker hur musikverksamheter bedrivs inom 

missbrukarvården och vilka erfarenheter som finns av den genom semistrukturerade 

intervjuer med representanter från SiS LVM-hemmen Rällsögården och Runnagården samt 

med klienter på Rällsögården. Resultaten redovisar att musikverksamheterna på LVM-

hemmen bedrivs som ett komplement till andra vårdande och behandlande insatser inom 

missbrukarvården och att verksamheterna finns och uppkom på grund av intresse hos 

klienter och personal. Resultaten från klienterna var beskrivningar av positiva upplevelser, 

sätt att avleda tankar, att genom att utveckla nya förmågor påverka självkänsla och att det 

var en sysselsättning på Rällsögården. 
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1. Inledning  

Alkohol- och drogmissbruk är idag ett välkänt samhällsproblem som påverkar människors liv 

negativt, det kan tillexempel påverka personers familj, arbete, fysiska och psykiska hälsa 

(Agerberg, 2004). Vård och behandling av personer med missbruks- eller beroendeproblem 

är ett stort arbetsområde för socionomer. Alkohol och droger är den mest förekommande 

problematiken inom missbruk och beroende (Agerberg, 2004). Användningen av alkohol och 

narkotika har ökat globalt sedan 1990-talet och 90 % av alla vuxna har vid något tillfälle 

druckit alkohol och 5-10 % vuxna har utvecklat ett missbruk eller ett beroende (Agerberg, 

2004).   

 

Det finns många olika behandlingsmetoder för missbruk och beroende inom socialt arbete. 

För svensk missbrukarvård har Socialstyrelsen utvecklat en metodguide där de redovisar 

vilka behandlingsmetoder som enligt forskning är framgångsrika (Socialstyrelsen, 2014). En 

metod som inte finns antagen i listan, men som används i andra länder inom behandling av 

missbruk och beroende, är musikterapi (Gallant, Holosko & Siegel, 1997). Musik, både att 

lyssna och att spela, är en självklarhet i många människors liv. Frågan är vad den kan göra för 

människan? Campbell (1999) beskriver ”att det finns kanske en musikalisk lösning för varje 

människa, om inte för varje sjukdom”(s. 302). Betyder det att musik kan vara en del av 

arbetet med människor med alkohol- och eller narkotikamissbruk eller beroende? 

 

Evidensen om musikterapi som behandlingsmetod inom missbruk och beroende diskuteras 

av forskare. Forskning påvisar att musikterapi ger goda resultat. Det menas att musiken 

påverkar de som genomgår behandling för missbruk genom att ge en högre motivation i 

behandlingen och positiva känslor (Mays, Clark & Gordon, 2008). Musikterapi används oftast 

som ett komplement till annan behandlingsform (Treder-Wolff, 1990). Musikterapi används 

även på olika sätt och med olika syften men att det musikaliska inslaget är det centrala 

(Mays m.fl., 2008). Samtidigt kritiseras forskningen om musikterapi utifrån att dessa är 

baserade på nästan enbart kvalitativa studier och att kvantitativa undersökningar inte 

genomförts där musikterapi jämförs med andra behandlingsformer (Mays m.fl., 2008). 

Eftersom musikterapi inte har kvantitativ evidens menar kritiker att musikterapi inte kan 

påstås vara en effektiv behandlingsmetod (Bonny, 1986; Mays m.fl., 2008). Mays m.fl. (2008) 
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menar även att forskningens kvalité påverkas delvis av att musikterapi är otillräckligt 

definierat och svårdefinierat. Efter genomsökning av Statens institutionsstyrelses (SiS) (2014) 

hemsida kan det antas att det finns två LVM-hem i Sverige som har musikverksamheter, 

även fast Socialstyrelsen inte nämner musikterapi som en av de evidensbaserade metoderna 

för vård och behandling av missbruk och beroende samt att forskningen om musikterapi 

kritiseras. Frågan är då varför och hur hemmen legitimerar verksamheterna? 

2. Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka hur musik används som verktyg/behandlingsinsats inom 

missbrukarvården i Sverige. LVM-hemmens musikverksamheter och klienters upplevelser av 

organisationernas musikverksamheter står i studiens fokus. Studien gör inte anspråk på att 

jämföra utfall eller effekt av musikterapi i förhållande av andra vård och behandlingsformer. 

Syftet uppnås genom besvarande av följade frågeställningar:  

- Hur beskriver verksamhetsansvariga den musikverksamhet som bedrivs?  

- Vad är verksamhetens innehåll?  

- Hur beskriver klienterna sina erfarenheter av inslagen av musikverksamheterna inom 

LVM-vården? 

3. Forskningsområdet och kunskapsläget 

I följande avsnitt kommer den forskning om musikterapi som studerats att redovisas. I 

forskningen om musikterapi inom missbrukarvården har behandlingsformen varit ett 

komplement till en annan behandlingsmetod. Musikterapi har då varit kombinerad med 

tillexempel 12-stegsprogrammet (Minnesotamodellen), KBT (Kognitivbeteendeterapi) och 

Skadereduktion (Treder-Wolff, 1990).  

 

Vid genomgången av tidigare forskning uppmärksammades att studier som rör musikterapi 

ofta inte klart beskriver innehållet i själva metoden eller hur den tillämpas. De studier där 

sådan beskrivning finns visar att tillvägagångssätten för musikterapi skiljer sig. Tillexempel 

Ross, Dermatis, Weinstein, Ziedonis, Roth & Galanter (2008) studie visar att musikterapi kan 

användas genom att spela trummor eller improvisera på instrument, medans Baker, 

Gleadhill & Dingle (2007) visar att musikterapi används genom tillexempel analysering av 
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sångtexter, sjunga sånger eller skriva sånger. Att musikterapi inte är tillräckligt definierad är 

även något som Mays m.fl. (2008) poängterar. 

 

Den forskning som finns om musikterapi har i stort sätt bara positiva reslutat (Mays m.fl., 

2008). Detta menar Mays m.fl. (2008) kan ha en förklaring i att den forskning som gett 

negativa resultat inte har varit önskad och därmed inte heller accepterats för publicering. 

Forskning om musikterapi visar att behandlingskomplementet gör det möjligt för klienten att 

utforska sina känslor samt att musikterapi skapar positiva känslor hos klienten (Dougherty, 

1984; Wheeler, 1985; Lindquist Bonny, 1986; Treder-Wolff, 1990; Gallant, m.fl., 1997; 

Gallagher & Louise Steele, 2002; Ghetti, 2004; Baker m.fl., 2007; Mays m.fl., 2008). Förutom 

att framkalla känslor och påverka klientens humör till det positiva har musikterapi visats sig 

minska stress, ångest och impulsivitet (Gallagher & Louise Steele, 2002; Baker m.fl., 2007). 

Gallagher & Louise Steele (2002) menar även att musikterapi kan hjälpa klienten att hantera 

ilska och kan vara ett bra verktyg vid återfallsprevention. Dessutom kan musikterapi hjälpa 

klienter att uttrycka känslor, något som klienter ibland upplever som svårt (Dougherty, 1984; 

Gallant, m.fl., 1997; Gallagher & Louise Steele, 2002; Baker m.fl., 2007; Mays m.fl., 2008). 

Musikterapi kan även underlätta för klienten att komma till insikt om och utforska sina 

känslor (Dougherty, 1984; Treder-Wolff, 1990; Baker m.fl., 2007). Däremot menar Gallagher 

& Louise Steele (2002) att musikterapisessionerna i sig inte ger positiva känslor, utan för att 

få reslutat behöver klienten delta aktivt. Musikterapi ger inte bara positiva känslor utan den 

har en förmåga att väcka alla typer av känslor (Lindquist Bonny, 1986; Baker m.fl., 2007). 

Baker m.fl. (2007) poängterar med sin undersökning att musiken även får klienten att känna 

negativa känslor. Författarna visar att när klienterna utforskande sina känslor under 

musiksessionerna uppkom känslor av ilska och depression. Däremot menar författarna att 

detta inte är något negativt utan det mottsatta, att det är fördelaktigt för klienten att kunna 

utforska sina känslor i en trygg miljö. Baker m.fl. (2007) utförde dock undersökningen efter 

endast en musiksession vilket troligen påverkade undersökningspersonens bekvämlighet då 

informanten var i en ny situation och därmed kände negativa känslor. Som kan ses av 

ovanstående redovisning har majoriteten av den forskning som finns om musikterapi 

kommit fram till att musikterapi inom behandling för missbruk/beroende påverkar klientens 

känslor. 
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Musikterapi kan även vara till hjälp för att få klienten att komma till insikt om sin 

beroendeproblemtik och förstå allvaret av sitt hälsotillstånd (Treder-Wolff, 1990; Gallant 

m.fl., 1997). Musikterapi har varit ett bra verktyg för detta ändamål. Musikterapisessioner 

med möjligheten att dela med sig av erfarenheter har fått klienter att komma till insikt om 

och förstå beroendeproblematiken och de beteendemönster som uppstått (Treder-Wolff, 

1990; Gallant m.fl., 1997; Ghetti, 2004; Baker m.fl., 2007). Övningarna som genomfördes 

kunde få klienten att reflektera över de erfarenheter som gruppmedlemmarna berättade om 

och kunde därmed identifiera sitt eget beroende (Treder-Wolff, 1990; Gallagher & Louise 

Steele, 2002). Lesiuk (2010) visar även att musikterapi kombinerat med KBT kan stödja 

klienten med att hantera suget efter drogen eller alkoholen som kan uppstå i vissa 

situationer. Med musikterapi kan terapeuten även göra det möjligt för klienten att 

tillfredställa emotionella behov utan användning av droger eller alkohol (Ross m.fl., 2008). 

Baker m.fl. (2007) redovisar att deltagarna i deras undersökning kunde uppleva och tolerera 

sina känslor utan att ta droger. Författarna menar att musikterapi och drogmissbruk har en 

sak gemensamt, att båda har förmåga att förändra deltagarnas känslor och humör.  

 

Treder-Wolff (1990) menar att människor med beroende brukar ha svårigheter att 

kommunicera. Att inte kunna kommunicera sina tankar och känslor kan ge klienten en låg 

självkänsla och känsla av frustration (Treder-Wolff, 1990). Musikterapi kan underlätta 

kommunikationen och möjliggöra utryckandet av tankar och känslor (Dougherty, 1984; 

Treder-Wolff, 1990; Mays m.fl., 2008). Musikterapi motverkar även isolering och ökar 

förmågan att socialisera med andra människor (Dougherty, 1984; Baker m.fl., 2007; Mays 

m.fl., 2008; Dingle, Gleadhill & Baker, 2008). Dougherty (1984) menar att när enskilda 

klienters förmåga att uttrycka känslor och tankar ökar, förbättras kommunikationen mellan 

gruppmedlemmarna, vilket resulterar i att konflikter undviks. Vidare menar författaren att 

musikterapi ger möjlighet att motverka isolering, öka självkänslan och stärka förmågan att 

möta och diskutera problem.  

 

Flera studier pekar också på möjligheten att musikterapi kan vara till nytta för att öka 

motivationen hos klienterna (Gallagher & Louise Steele, 2002; Baker, m.fl., 2007; Mays m.fl., 

2008; Dingle m.fl., 2008; Ross m.fl., 2008). Gallagher & Louise Steele (2002) menar att 

musikterapi uppmuntrar klienterna till deltagande. Enligt Dingle m.fl. (2008) undersökning 
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uppskattades musiksessionerna av deltagarna och ökade motivationen i själva behandlingen 

av beroendet/missbruket. Författarna menade att musikterapi var ett flexibelt 

tillvägagångssätt för att engagera klienter i gruppbehandling av drogmissbruk.  

 

Forskare menar även att det inte är själva musikterapin som ger resultat. Det är relationen 

mellan musikterapeuten och klienten som är det centrala inslaget (Gallant m.fl., 1997; 

Soshensky, 2001; Ghetti, 2004; Ross m.fl., 2008). Ross m.fl. (2008) poängterar även att 

terapeutens grad av skicklighet och kunnighet är viktig. Författarnas resultat visar att om 

klienten hade en större uppskattning av musikterapeuten och av musikterapin kunde det 

motivera klientens vilja att minska droganvändandet. Soshensky (2001) menar att i 

relationen mellan terapeuten och gruppmedlemmarna och genom att praktisera musikterapi 

kan klienters personligheter, som har förändrats med tiden av missbruket, komma fram igen.  

 

Musikterapi har också kritiserats, både av ovannämnda forskare och andra. Ett 

huvudargument i kritiken, som redan han tagits upp, är att forskning om musikterapi är 

oftast kvalitativ och att musikterapi inte jämförs med någon annan behandlingsform. Vissa 

författare kritiserar detta och menar att kvantitativa undersökningar med randomiserade 

kontrollgrupper bör göras (Baker m.fl., 2007; Mays m.fl., 2008; Dingle m.fl., 2008). Som 

tagits upp tidigare är också musikterapi otillräckligt definierat och är svårt att definiera, 

vilket påverkar kvalitén på forskningen (Mays m.fl., 2008). Mays m.fl. (2008) menar även att 

den forskning som finns om musikterapi inte visar vilka effekter och vilka resultat den gav för 

klienter med beroende. Även Hillecke, Nickel & Bolay, (2005) och Ross m.fl. (2008) menar att 

det är oklart vad musikterapi ger för effekter och om effekterna är resultat av musikterapi 

eller om effekterna bara delvis påverkas av musikterapi. Enligt Mays m.fl. (2008) kan inte 

musikterapi för människor med beroende anses vara en behandlingsform då det saknas 

kvantitativ evidensbaserad forskning. Efter att detta har gjorts kan musikterapi utvecklas 

som en metod för missbrukarvården (Mays m.fl., 2008). Även Lindquist Bonny (1986) menar 

att musikterapi inte kan anses vara en teori. Mays m.fl. (2008) menar att det också har 

funnits begränsningar i de metoder som använts i undersökningarna av musikterapi, vilket 

har varit avgörande för studiernas kvalité. Hillecke m.fl. (2005) anger att även om nu inte 

musikterapi är en evidensbaserad metod kan musikterapi vara ett bra verktyg i behandling 

för missbruk/beroende. Författarna poängterar däremot att framtida forskning om 
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musikterapi behöver ha en variation i datainsamlingsmetoderna för att nå resultat som visar 

de effekter och resultat som kan relateras till musikterapi. Det behövs för att få kunskap om 

de behandlingsmetoder som används inom vård och behandling av missbruk och beroende 

är effektiva (Lindquist Bonny, 1986; Hillecke m.fl., 2005). Trots den kritik Hillecke m.fl. (2005) 

ger noterar de att musik har en förmåga att dra till sig uppmärksamhet, att musik kan 

påverka känslor, att musiken frambringar en kognitiv förmåga, att musiken har förmåga att 

påverka människors beteenden och att musik är ett komplex icke-verbalt sätt att 

kommunicera på, vilket kan vara användbart i behandling av missbruk eller beroende. 

4. Vetenskapsperspektiv  

I detta avsnitt kommer det redovisas vilken syn studien har haft på vetenskaplig kunskap 

samt redogöra för den teoretiska ansatsen som användes vid analysen av materialet. 

 

Vad som räknas som vetenskaplig kunskap förändras allteftersom samhället förändras. Vid 

studier om människors upplevelser anses människan vara unik i förhållande till sin 

omgivning, och människors beskrivningar av sin uppfattning av världen är den kunskap som 

önskas av forskaren (Starrin & Svensson, 1994). I studier om människors upplevelser är det 

centralt att beakta den hermeneutiska ansatsen. Den hermeneutiska ansatsen härstammar 

från tolkning av texter och från början tolkandes religiösa, juridiska och litterära texter (Kvale 

& Brinkmann, 2010). Hermeneutikens angreppsätt har bland annat i syfte för forskaren att 

ge en ökad förståelse om hur verkligenheten upplevs av studieobjektet (Bryman, 2011, 

Widerberg, 2011). Detta genom att tolka och klargöra materialet i studien. Hermeneutiken 

har en objektiverande teori som kan hjälpa forskaren att förhålla sig objektiv och öka 

förståelsen (Alvesson & Sköldberg, 2010). Genom att studera material i helhet och delar, och 

relationen mellan dessa, försöker undersökaren förstå studieobjektens beskrivningar med 

hjälp av inlevelse och empati (Alvesson & Sköldberg, 2010). Något som är viktigt vid detta 

angreppsätt är att reflektera över den egna förförståelsen, då förförståelsen används för att 

försöka förstå andras beskrivningar av sina upplevelser (Alvesson & Sköldberg, 2010). Detta 

betyder att ingen är fri från sin egen förförståelse (Alvesson & Sköldberg, 2010). I denna 

studie har författarens egna erfarenheter av musik och viss kunskap om musikterapi 
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påverkat hur studieobjektens material har tolkats. Författaren egna erfarenheterna av musik 

är att själv ha varit verksam inom musik och har egna erfarenheter av att utöva musik.  

 

Den hermeneutiska ansatsen är inte fri från kritik. Som nämnts ovan ska studier enligt 

objektiverande hermeneutik förhålla sig objektiv. Detta har sina svårigheter vid studier om 

människor då intervjuaren och studiesubjektet påverkar varandra och därmed kan inte 

objektiviteten vara lika säker som vid studier av föremål (Starrin & Svensson, 1994). Kritik 

ges även till att tolkningen av materialet kan te sig olika av olika forskare samt att olika 

tolkningsstrategier ger oregelbundna resultat (Kvale & Brinkmann, 2010). Teorin om 

förförståelsen är även problematisk eftersom när något ska förstås används förförståelse, 

vilket kan vara ett hinder för förståelsen (Alvesson & Sköldberg, 2010). Tillexempel i denna 

studie kan vissa frågor som kunde ha bidragit till resultatet inte ha ställts för att intervjuaren 

ansåg sig förstå intervjupersonens resonemang. Författarens förförståelse kan även ha 

påverkat analysen av materialet, genom författarens förutfattade meningar. 

5. Metod 

I följande avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att redovisas, detta för att redogöra för 

studiens metod för insamling och analys av datan. Studiens tillförlitlighet och etiska 

överväganden kommer även att diskuteras i detta avsnitt.  

 

I förhållande till studiens syfte och frågesällningar valdes kvalitativa metoder. Kvalitativa 

intervjuer med representanter från LVM-hem med musikverksamheter och klienter med 

erfarenheter av musikverksamheterna valdes som metod för insamling av data till denna 

studie.  

5.1. Val av LVM-hem och intervjupersoner  

Som tidigare nämnts är inte musik som metod inom missbruk och beroende vanligt 

förkommande i Sverige, och därför valdes organisationer ut som enligt sin egen information 

hade musik som ett utvecklat arbetsverktyg. Informationen om vilka LVM-hem som har 

musikverksamheter hittades genom att SiS (2014) hemsida undersöktes. De organisationer 

som valdes för att studeras blev två SiS LVM-hem som uppgett att ha musikverksamheter. 

Kontakt togs först via mejl, sedan telefon och sist skickades ett informationsbrev till LVM-



8 
 

hemmen (se bilaga 1). LVM-hemmen som kontaktades och blev de som studerades var 

Rällsögården och Runnagården. LVM-hemmen visade intresse att vara med i studien från 

första kontakt. I förhållande till studiens syfte önskades intervjupersonerna som skulle 

representera LVM-hemmen vara de som arbetade med musikverksamheterna. Alve 

Johansson från Rällsögården och Lars Ulfvensjö från Runnagården var de som arbetade med 

och som hade ansvar för musikverksamheterna. De tackade ja till deltagande och blev 

därmed intervjupersonerna som skulle representera LVM-hemmen och ge information om 

hur deras musikverksamhet bedrivs.  

 

Rällsögården är ett SiS LVM-hem där man tar emot män med alkohol-, narkotika- och/eller 

läkemedelsmissbruk och som har en psykisk problematik. Alve Johansson, musikpedagog har 

arbetat med musikverksamheten på Rällsögården i 15 år och har annars arbetat med bland 

annat lagarbete med musikaliska infallsvinkar (personlig kommunikation, 23 april 2014). SiS 

LVM-hemmet Runngården tar emot kvinnor med alkohol- och/eller drogberoende. Lars 

Ulfvensjö började arbeta på Runnagården år 2010 som behandlingsassistent/rådgivare med 

musikverksamheten som en del av arbetet (personlig kommunikation telefonintervju, 29 

april 2014). Lars har utbildning inom MI (motiverande samtal), KBT, återfallsprevention, 

musikterapi och fil. kand. inom statsvetenskap.  

 

Som vid valet av intervjupersonerna som representerade LVM-hemmen, önskades 

intervjupersoner som var klienter med erfarenheter av musikverksamheten, i enlighet till 

studiens syfte. Därmed begränsades intervjupersonerna till de som vistades på institutionen 

och som hade erfarenheter av musikverksamheterna. Vid början av uppsatsen var tanken att 

intervjua klienter med erfarenheter av musikverksamheterna på både Rällsögården och 

Runnagården. Två från Rällsögården och två från Runnagården. Dessvärre fick Runnagården 

förhinder, då de inte hade tid att ta emot intervjuaren på plats. På grund av detta deltog 

ingen klient från Runnagården och därför genomfördes bara intervjuer med klienter på 

Rällsögården. Som det kommer att beskrivas under etiska överväganden var medverkan i 

intervjuerna frivilliga. Detta kunde ha blivit ett problem då antalet intervjupersoner blev litet 

då bara klienter från Rällsögården kunde delta. Till hjälp att hitta intervjupersoner ställde 

personal på Rällsögården upp. Med hjälp av Alve som frågade de klienter som han hade i 

musikverksamheten ställde tre klienter upp på intervjuer. 



9 
 

 

Fem intervjuer ägde därmed rum, två med representanter från LVM-hemmen som arbetade 

med musikverksamheten och tre med klienter från Rällsögården som hade erfarenheter av 

musikverksamheten.     

5.2. Kvalitativa intervjuer 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med klienter och personal 

(intervjuguiderna visas i bilaga 2 och 3). Med semistrukturerade intervjuer har 

intervjupersoner större frihet att prata om vad dessa tycker är viktigt, men samtidigt är 

intervjuguiden behjälplig till att hålla intervjupersonen inom ämnet. Intervjusituationerna 

kom därmed att likas med ett samtal där intervjupersonen fick utrymme att berätta om sina 

erfarenheter av musikverksamheten vid LVM-hemmet. Valet av metod kan även ha varit 

problematiskt då människor i interaktion påverkar varandra, vilket betyder att intervjuaren 

kan ha påverkat intervjupersonens svar. Tillexempel kan intervjuarens förförståelse av 

tidigare forskning ha påverkat frågornas riktning eller att intervjupersonen gav det svar som 

denne trodde att intervjuaren sökte.  Med guiden som utgångspunkt ställdes naturligtvis 

följdfrågor för att komma närmare intervjupersonernas erfarenheter. Två intervjuguider 

följdes under intervjuerna. En för intervjuerna med klienter och en för intervjuerna med 

representanterna från LVM-hemmen Rällsögården och Runnagården (se bilaga 2 och 3). 

Intervjuerna med representanterna från LVM-hemmen hölls mer strukturerade då 

materialet som önskades var mer faktabaserat. Intervjuguiderna utformades med olika 

teman som grundade sig i undersökningens syfte och frågeställningar, som var att undersöka 

hur musikverksamheterna på LVM-hemmen bedrivs och vilka erfarenheter klienterna har av 

musikverksamheten. Inledningen av intervjun var lika för båda intervjuguiderna och var mer 

strukturerad. Inledningen var utformad på likande sätt som Kvale & Brinkmann (2010) har 

beskrivit den, då gavs information om undersökningens syfte, att materialet från intervjun 

skulle användas enbart till denna studie och efter rapporten var klar raderades allt material, 

genomgång om hur intervjun gick tillväga, att intervjun spelades in, att intervjuaren 

antecknade, att intervjupersonen kunde avstå att besvara frågor som ställdes samt att 

intervjupersonen kunde avbryta medverkan närsomhelst. Sist ställdes frågan om 

intervjupersonen hade några frågor. Efter inledningen ställdes frågor utifrån olika teman (se 

bilaga 3 och 4). Ordningen av frågorna i de olika teman var inte fasta. Kvale & Brinkmanns 
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(2010) framställning av frågor låg till grund för intervjuns följdfrågor, frågor som ställdes var 

uppföljningsfrågor som uppmanade intervjupersonen att fortsätta förklara, sonderingsfrågor 

så som ”kan du förklara mer?”, preciserande frågor som ”känns det någonstans i kroppen?”, 

direkta frågor som säkerställde att intervjuaren förstod intervjupersonen, strukturerande 

frågor som förde intervjun vidare och tolkande frågor som oftast användes för att klargöra 

något. Stunder av tystnad inföll även, för att det gav intervjupersonen tillfälle att samla sina 

tankar. Avslutningen av intervjun var som inledningen mer strukturerad. Intervjuaren 

återgav vad denne uppfattat för att kontrollera om det stämde överens med 

intervjupersonens uppfattning (Kvale & Brinkmann, 2010). Vid ett par tillfällen gjordes så 

även under intervjun för att lättare återkoppla om intervjupersonen uppfattat rätt. Vid 

avslutningen frågades det även hur intervjupersonen upplevde intervjun samt om det fanns 

något som intervjupersonen ville tillägga. 

5.2.1 … med representant från LVM-hemmen 

Intervjun med representanten från Rällsögården, Alve Johansson, genomfördes före 

intervjuerna med klienterna. Tanken var att information skulle inhämtas om själva 

musikverksamheten inför intervjuerna med klienterna. Den information som söktes var hur 

musikverksamheten uppstod, hur de bedrev musikverksamheten och varför de hade valt sitt 

sätt att använda musik. Intervjun med Alve genomfördes i musikverksamhetens lokaler. 

Intervjun var lugn och tog den tid som behövdes för att intervjuaren skulle få svar på sina 

frågor. Lokalen där intervjun ägde rum var tyst och stördes inte av någon eller något. Genom 

att Runnagården inte kunde ta emot intervjuaren genomfördes en telefonintervjun med Lars 

Ulfvensjö. Intervjuns syfte var detsamma som intervjun med Alve. Både intervjun med Lars 

och Alve spelades in.  

5.2.2 … med klient på Rällsögården  

Intervjuerna med klienterna började med frågan: ”Vad har du för erfarenheter av 

musikverksamheten?”. Denna öppningsfråga valdes för att låta intervjupersonen få utrymme 

att välja vad denne tyckte var viktigt att berätta. Som tidigare nämnts var de teman som 

fanns i intervjuguiden flexibla och inte i någon fast ordning ifall intervjun tog något tema före 

ett annat. Anledningen till upplägget med teman var att frågor om erfarenheter kopplat till 

känslor kan vara känsliga och obekväma att svara på och därför ställdes dessa frågor längre 

fram i intervjun för att det skulle ge intervjupersonen möjlighet att känna sig mer bekväm. 
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Intervjuerna med klienterna ägde rum i de lokaler som var lämpliga och fanns tillgängliga på 

Rällsögården. En skedde i musiklokalen och de två andra i Rällsögårdens samtalsrum. 

Intervjuerna ägde rum i avskildhet och pågick så länge som intervjuaren ansåg att fler frågor 

behövde ställas. Liksom intervjuerna med representanterna från LVM-hemmen spelades 

intervjuerna med klienterna in.   

5.3 Analysmetod  

Det empiriska materialet tolkades med utgångspunkt från tematisk analys. För att fånga upp 

detaljer i beskrivningarna och för att sedan identifiera gemensamma teman 

systematiserades resultaten (Braun & Clarke, 2006). Vid analyseringen beaktades 

hermeneutikens angreppsätt med att materialet tolkades objektivt och med tolkarens 

förförståelsen i åtanke. Utifrån hermeneutikens objektivitetsteori tolkades materialet i sin 

helhet och i sina delar, det vill säga att hela intervjun tolkades utifrån delar/citat i intervjun 

och tvärtom, att delar/citat tolkades utifrån hela intervjun. Samtidigt beaktade tolkaren sin 

förförståelse för att undvika tolkning och slutledning utifrån förutfattade meningar. Därför 

användes intervjupersonernas egna ord och uttryck i den utsträckning det gick, för att öka 

objektiviteten. Vid analysen av materialet användes Braun & Clarkes (2006) utvecklade 

tematiska analysmetod med sina sex faser. Den tematiska analysmetoden var ett flexibelt 

och lätthanterligt redskap som organiserade och beskrev datan på ett innehållsrikt sätt 

(Braun & Clarke, 2006). Metoden användes för att komma åt relevant information inom 

materialet och att metoden gav en större förståelse av intervjupersonernas beskrivningar 

(Braun & Clarke, 2006). Fasernas syfte var att göra sig bekant med och arbeta igenom 

materialet för att sedan identifiera teman som förklarade materialets innebörd och som 

slutligen användes för att redovisa undersökningens resultat (Braun & Clarke, 2006). 

Tematiseringen användes även för att koncentrera långa förklaringar som fanns i materialet 

vilket gjorde materialet mer begripligt och lätthanterligt (Braun & Clarke, 2006). Braun & 

Clarkes (2006) metod användes inte på fullständigt sätt men deras sex faser användes vid 

analyseringen av klienternas intervjuer. De sex faserna som användes var: 1. Göra sig bekant 

med datan, 2. Skapa inledande koder, 3. Söka efter teman, 4. Granskning av teman, 5. 

Definiera och namnge teman, och 6. Göra rapporten. Under fas 1 lyssnades intervjuerna om 

flera gånger och sedan transkriberades intervjuerna, detta för att bli bekant med materialet 

(Braun & Clarke, 2006). Mönster i materialet hittades och stödord markerades som sedan 
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kunde användas under kodningen av datan. Under fas 2 skapades inledande koder som var 

grundläggande i materialet och i förhållande till studiens syfte. Koderna samlades sedan in i 

olika grupper som sedan gjorde att analysbearbetningen gick över till fas 3. Under fas 3 

sorterades koderna in i olika teman. Mindmap (se figur 1) gjordes för att samla de känslor 

som intervjupersonerna beskrev. 

 

 

 

 

 

 

Inom mindmapen sammanställdes vilka av intervjupersonerna som uppgav vad och koder 

omdefinierades (se tabell 1).  

 

Känslor 
A 

Lugn: ro 
i 

kroppen 

få bort 
stress 

roligt, 
kul 

Glad: 
lycko-
känsla 

Skön 
känsla  

Koppla 
bort 

tankar, 
ångest 

Känslor 
B 

Lugnt  

Ändrad 
själv-
känsla 

Avsla-
ppning 

 kul 
Glad: 

exalter
-ad 

Skönt: 
bra 

efteråt 

Koppla 
bort 

tankart 

Känslor 
C 

Lättare: 
andas, 

kroppen 
Ökad 
själv-
känsla 

"Duk-
tig" 

Glad 
Känns 

bra  

Under-
hållan-

de 

Avleda 
Släppa 
ångest 

Tabell 1. Sammanställning av känslor 

Känsla: Lugn Kul/roligt Skön känsla Glad Koppla bort 

tankar 

Självkänsla 

Klient: A, B A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C B, C 

Figur 1. Mindmap av klient A, B och C känslor 
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Tabell 2 illustrerar andra mönster än känslor som påträffades i materialet samt vilka av 

intervjupersonerna som uppgav dessa mönster. Efter det kunde vissa mönster som förekom 

hos minst två av intervjupersonerna anses vara teman. 

 

 

Efter att teman hittades gick analysen över till fas 4. Då granskades de teman som hade 

påhittas och då upptäcktes att vissa teman inte kunde anses vara teman då de förekom hos 

bara en intervjuperson eller att vissa teman kunde sättas ihop. Under denna fas lästes 

transkriberingen igen för att säkerställa att de teman som formulerats stämde överens med 

det informanterna uppgav och för att ingen kodning hade förbisetts. Sedan gick analysen 

över till fas 5 där teman namngavs och omdefinierades till vad de innefattade (se tabell 3).                      

 

Utifrån de teman som sammanställts gick analyen över till fas 6 det vill säga redovisning av 

resultat. Analyseringen av data från intervjuerna med representanterna från LVM-hemmen 

utgick ifrån de teman som ingick i intervjuguiden. De teman som diskuterades under 

intervjuerna med LVM-hemmens verksamhets representanter benämns här: 

”Musikverksamheternas start och utveckling”, ”hur musikverksamheten bedrivs” och ”vad 

gör musikverksamheten för klienten?”. 

Tabell 2. Teman som förekom förutom känslor och vilka som upplevde dem.  

Tema: Intresse  Referera till 

musik 

Något att 

göra  

Utvecklas / 

lära sig något 

nytt 

Egentid Avleda 

tankar  

Klient: A, B, C A A, B, C A, C A, B A, C 

Tabell 3. Nya och fullständiga teman 

Nytt tema: Positiva upplevelser  Sysselsättning och avledande 

tankar  

Utveckling och självkänsla 

Gamla 

teman:  

Skön känsla Avleda tankar Lära något nytt 

Lugn Koppla bort tankar Utvecklas 

Underhållande (kul) Något att göra Självkänsla 

Glad   

Intresse   
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5.4 Tillförlitlighet   

Under hela studiens process försökte undersökaren att förhålla sig kritisk till sin analys, om 

forskningen kring ämnet och försökte att kontrollera informationen i den grad som var 

möjlig för att stärka studiens trovärdighet. Studiers trovärdighet kan stärkas genom 

triangulering (Yin, 2013). I denna studie återkopplades det som intervjuaren hade uppfattat 

till intervjupersonerna i form av skriftlig kopia. Detta för att säkerställa att resultaten stämde 

överens med det intervjupersonen verkligen menade. Återkoppling av vad intervjuaren 

uppfattade skedde även under själva intervjun. Att hålla sig så objektiv som möjligt, det vill 

säga att vara medveten om sina egna förutfattade meningar kan också bidra till att öka en 

kvalitativ undersöknings trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2010). Vid analys av data och vid 

redovisningen av resultaten valdes det, i den mån det gick, att använda intervjupersonernas 

egna ord och uttryck. För att öka studiens trovärdighet. Studiens tillförlitlighet kan ha stärkts 

genom att intervjuerna var semistrukturerade med flexibla frågor vilket ger intervjupersonen 

utrymme för att berätta det som denne ville (jmf. Kvale & Brinkmann, 2010). Användandet 

av semistrukturerande intervjuer och i undvikande av ledande frågor kan ha påverkat att 

intervjupersonen inte hade förändrat sitt svar om frågan hade sällts av någon annan eller 

någon annan dag, vilket ökar studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2010). Däremot är 

det omöjligt att avgöra om intervjupersonerna påverkades av intervjuaren och om det 

påverkade intervjupersonens svar, eller om det fanns något annat som påverkade 

intervjupersonens svar. Inför intervjuerna kontrollerades det att de intervjupersoner som 

skulle studeras verkligen hade erfarenheter av musikverksamheten på LVM-hemmen. Detta 

kan ha bidragit till en ökad tillförlitlighet. Inspelningarna av intervjuerna var felfria vilket 

försäkrade att inget av materialet förbisågs. Intervjuerna ägde rum i den miljö som 

informanterna var bekant med, vilket kan ha gjort att de kände sig mer bekväma och därmed 

känt förtroende att kunna säga vad de tänkte på.  Samtidigt var miljön obekant för 

intervjuaren vilket kan ha påverkat dennes bekvämlighet och möjligen påverkat intervjun 

negativt. Vid intervjuerna sattes heller inte någon tidbegränsning vilket gjorde att 

situationen inte blev stressande. Vid återblick på intervjuerna kan det nämnas att 

intervjuerna upplevdes som framgångsrika av intervjuaren. Intervjusituationen kändes 

avslappnad och svar gavs på de ställda frågorna från samtliga intervjupersoner, vilket i sig 

kan ha bidragit till att stärka studiens tillförlitlighet. 
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5.5 Etiska överväganden  

Vid studier om människor har undersökaren ett ansvar över de som deltar i studier (CODEX, 

2014). Under undersökningsprocesser behöver undersökaren ha estiska aspekter i åtanke 

och uppmärksamma etiska dilemman, för att skydda individen (Kvale & Brinkmann, 2010). 

Något som har varit viktigt i studien och som intervjuaren har försökt att vara tydlig med är 

att allt deltagande i undersökningen har varit frivillig. Som beskrivits tidigare inledde 

intervjuaren med att informera intervjupersonen att han hade under och efter intervjun 

möjlighet att avbryta medverkan och att om det fanns något som intervjupersonen inte ville 

svara på hade detta accepterats. Vid vissa tillfällen under intervjun klargjorde även 

intervjuaren att deltagande var helt frivilligt. Om intervjupersonerna efter avslutad intervju 

inte ville delta i studien hade detta respekteras och att dennes material hade tagits bort. 

Tillexempel efter att informanten hade läst igenom resultaten och ångrat sig att vara med i 

studien, hade detta accepterats utan att ifrågasatts varför. Däremot uppstod aldrig detta 

dilemma. Försäkringar har också givits intervjupersonerna att allt intervjumaterial enbart 

skulle komma att användas till denna studie och därefter raderas. Intervjupersonerna har 

också försäkrats konfidentialitet. Representanterna från LVM-hemmen har godkänt att deras 

namn används i studie. Allt detta har även informerats till deltagarna. Vid studier om 

människor tränger sig undersökaren in i deltagarens privatliv (Kvale & Brinkmann, 2010). 

Detta hade intervjuaren i åtanke, speciellt för klienterna med tanke på att intervjuerna ägde 

rum på institutionen, vilket var deras dåvarande hem.  

6 Resultat  

Resultaten av insamlingsmetoden och analysmetoden av data kommer i detta avsnitt att 

redovisas. Som beskrevs under 5.3 Analysmetod har hermeneutikens teorier om objektivitet 

tillämpas. Detta betyder bland annat att resultaten som redovisas är, i den utsträckning det 

är möjligt, framställd med intervjupersonernas egna ord och uttryck. Hermeneutikens helhet 

och delteori kan även urskiljas i resultatet, då citat används för att tolka och beskriva hela 

intervjun och hela intervjun för att tolka och klargöra citaten.   
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6.1 Musikverksamheterna på Rällsögården och Runnagården 

De teman som uppkom i materialet med representanterna från LVM-hemmen och som 

redovisas är: musikverksamheternas start och utveckling, hur musikverksamheten bedrivs 

och vad gör musikverksamheten för klienten?. 

6.1.1 Musikverksamheternas start och utveckling  

Både Alve Johansson och Lars Ulfvensjö berättar att musikverksamheterna startade på grund 

utav visat intresse och uppskattning från klienter och personal. På Rällsögården var det efter 

att personalen hade varit på en av Alves lagarbetsutbildningar som det bestämdes att han 

skulle anställas för att arbeta med musik. På Runnagården uppkom verksamheten som den 

är idag genom att de från början hade en liten musikverksamhet och att denna uppskattades 

av klienterna. Lars berättar även att på Runnagården var det institutionschefen som drev på 

att musikverksamheten skulle bli en del av behandlingsarbetet. Eftersom att 

musikverksamheten uppskattades, att den är lättjobbad, populär, tacksam och rolig har 

enligt Lars även påverkat att musikverksamheten har utvecklas. 

 

Intervjuare: Vad är det som har gjort att det [verksamheten] har drivit på (…)? 

Lars: (…) Det var ju så lättjobbat. Man brukar ju säga att musiken är ju ett 

känslornas språk och det talande språket det är ju väldigt mycket 

informationsöverföring och man märkte snabbt vilken otrolig kontaktyta det är 

med musiken. Väldigt snart fick det en bäring i sig själv så att säga, och det 

märkte ju alla inblandade. Det var ju väldigt lättjobbat, att hantera, det var 

tacksamt. Så det blev en populär verksamhet helt enkelt (…). 

 

På Rällsögården utvecklades musikverksamheten på grund av intresset hos klienterna. Alve 

menar att verksamheten uppkom spontant från början och att utvärderingar från klienter 

har påverkat att musikverksamheten har utökats. Musikverksamheten på Rällsögården är 

beroende av institutionen, som fattar alla beslut kring verksamheten. Tillexempel om 

verksamheten har behov av ny utrustning är det ledningen som fattar beslut om ny 

utrustning ska köpas. Båda LVM-hemmen planerar att fortsätta bedriva sina respektive 

musikverksamheter i framtiden.  
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6.1.2   Hur musikverksamheten bedrivs 

Den största skillnaden mellan LVM-hemmen är att musikverksamheterna bedrivs olika. På 

Rällsögården fungerar Alve som en musiklärare, som lär klienterna att spela 

musikinstrument men också spelar tillsammans med klienterna. Alve arbetar efter en metod 

som kallas för FMT-metoden (funktionsinriktad musikterapi) som Lasse Hjelm, grundare till 

Musikterapiinstitutet i Uppsala, skapade. Metoden riktar sig till personer som har 

funktionsnedsättningar och stimulerar kroppens utveckling. Alve berättar att hans 

musiksessioner med klienten handlar om två saker: rytmik och att få kontakt.  

 

Alve: Jag jobbar efter en speciell metod. (…) Det handlar egentligen om två 

saker. Det är rytmik, att lära sig hålla takten och så att få kontakt, som 

människor. (…) Sedan vad som händer därefter är så olika. 

 

Samspelet med klienten är det viktigaste, där Alve alltid följer klientens initiativ och behov. 

Alve är på Rällsögården två förmiddagar, tre veckor i månaden. Då träffar och spelar han 

med klienter från den öppna avdelningen ena förmiddagen och den andra med klienter från 

den slutna avdelningen. På Runnagården är musikverksamheten en del av behandlingen. 

Lars bedriver musikverksamheten som en del av sin anställning. Musikverksamheten är 

uppdelad på tre aktiviteter på Runnagården. 1) Individuella träffar där med klienter, där 

klienten själv får bestämma vad hon vill göra, 2) en gång i veckan spelar Lars musik på 

avdelningarna, såkallad sångstund, där klienterna kan lyssna och sjunga med, 3) en gång i 

veckan har Lars såkallad musikquiz för tre av avdelningarna. Musikverksamheten på 

Runnagården har i syfte att arbeta med något som kallas för ”utommusikaliska mål”. Lars 

förklarar att detta handlar om att låta människor komma till uttryck, att klienterna får 

berätta sina historier och att detta ger möjlighet till identitetsbearbetning. Lars berättar 

även att det hjälper klienten att träna på socialt samspel och interaktion, att skapa och 

stanna i relationer samt öka uthålligheten i social planering. På båda SiS LVM-hemmen är 

musikverksamheterna frivilliga samt att det finns möjligheter att spela in musik.  

6.1.3   Vad gör musikverksamheten för klienten?  

Enligt Lars är engagemanget hos klienterna högt. Han menar att konceptet fungerar och att 

musikverksamheten har en positiv bild. Han beskriver även att det är ett bra sätt att möta 
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människor som är i en svår fas i livet. Vilket menas med att musikverksamheten påverkar 

samarbetet mellan behandlaren och klienten och att i detta samarbete skapas en stark 

relation, vilket påverkar att klienten kan börja växa, återta och hitta tillbaka hur hon ska 

begripa och göra sin tillvaro meningsfull.  

 

Lars: Det är ett bra sätt att möta människor som är i en svår fas i livet och i det 

här mötet så kommer man ofta till… det blir liksom samarbete det blir till 

sammanskap, det blir tillit det blir en stark relation och det blir så tydligt att det 

någonstans där som människor börjar växa, börjar återta, börjar hitta tillbaka 

till hur man ska begripa sig på sin tillvaro meningsfull (…). 

 

Alve uppger att musikverksamheten ger koordination, rytmsinne och taktkänsla. Han menar 

även att när klienterna upplever att de klarar av något påverkas deras självkänsla. Detta ökar 

förmågan att kommunicera med andra människor och att det är ett alternativ till droger och 

alkohol.  

 

Alve: För det första är det koordination och rytmsinne. Det andra är ju förstås det 

med självkänsla av att klara av någonting. Det andra är ju kommunikation till 

andra människor, att man gör någonting tillsammans.  

 

6.2 Klienternas erfarenheter på Rällsögården 

De teman som materialet med klienterna visade och som kommer att redovisas är positiva 

upplevelser, sysselsättning och avledande tankar samt utveckling och självkänsla. Under 

bearbetningen av materialet var vissa teman tydligt urskiljbara samtidigt som teman till viss 

del överlappar varandra. Ett tema, klienternas berättelser om positiva upplevelser, förekom 

däremot påtagligt oftare.  

6.2.1 Positiva upplevelser 

Positiva upplevelser var det största och mest förekommande temat i materialet. Detta tema 

är uppdelat i underteman intresse, skön känsla, lugn, underhållande och glad.   
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Intresse: anledningen till varför intervjupersonerna valde att spela och ta del av 

musikverksamheten var bland annat för att de hade intresse för musik och de två 

intervjupersoner som inte hade spelat tidigare såg det som en chans att lära sig att spela.  

 

A: Ja, jag har ju alltid varit intresserad av trummor och musik och så där. Och 

framförallt trummor. Och när dem hade lärare tog jag chansen att prova. 

 

Skön känsla: alla tre intervjupersonerna utryckte att det är ”skönt” att spela. Denna känsla 

av att det är skönt att spela upplevdes vara svårt att utrycka hos intervjupersonerna. Känslan 

uttrycktes oftast bara: 

 

C: Ja men det känns bra när man har spelat (…) 

 

Skön känsla förekom ofta i samband med det andra temat sysselsättning och avledande 

tankar och undertemat lugn. 

 

Lugn: känslan att vara lugn berättade intervjupersonen oftast utan att någon fråga ställdes 

om känslor. En intervjuperson beskrev en känsla av lättnad. Genom att spela kände sig 

intervjupersonen att något lättade i kroppen, andetaget och i bröstet.  

 

C: (…) Men det är en lättnad i kroppen (…) det är kul att spela när han spelar lite 

granna på sin sida av pianot och så spelar jag det han säger, det låter bra 

liksom, så då, ja en lättnad, lättnad i bröstet.   

 

En av intervjupersonerna kom ofta tillbaka till att musik överlag, att både lyssna och att spela 

gjorde att han kände sig lugnare. Intervjupersonen uttryckte att genom att spela försvann 

stress och rastlöshet.  

 

A: Jag flyter iväg till en helt annan värld, [jag] mår bra. [Jag] försvinner och 

känner som ett lugn i kroppen. Det är faktiskt jävligt bra. Jävligt bra. Lärt mig 

att spela musik. Det hjälper. Få bort stressen och rastlösheten.  
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En intervjuperson berättade även att känslan av att känna sig lugn inte ofta infann sig annars 

och att spela musik fick honom att slappna av och bli lugnare i tanken.  

 

B: Jag vet inte hur jag ska beskriva den känslan. Det är inte så ofta jag får 

känna den känslan faktiskt. (…) Jag kopplar bort tankar, det blir som någon 

form av avslappning när jag kommer in i det liksom. 

 

Som ses av ovanstående citat var även detta tema ibland kopplat till temat sysselsättning 

och avledande tankar. Temat var även vid vissa tillfällen kopplat till undertemat glad. 

 

Underhållande: intervjupersonerna uttryckte även att det var roligt och kul att spela. Detta 

var bland annat anledningen till varför intervjupersonerna valde att spela. Känslan av att det 

var roligt var även kopplat till temat utveckling och självkänsla, att det är roligt att lära sig 

något nytt:  

 

B: (…) Dels är det kul att lära sig något nytt (…) 

 

Glad: Något som alla intervjupersonerna tog upp var att de blev glad av att spela.  

 

C: Jag kan inte beskriva känslor så bra alltså. Det är svårt (…) men glädje och 

självkänsla. Det känns bättre när jag har spelat och så känner jag att kan göra 

det så (…). 

 

Som citatet ovan visar var känslan att vara glad även kopplat för denna intervjuperson till 

temat utveckling och självkänsla.  

 

En intervjuperson förklarade det som att när det går bra när man spelar blir han extra glad:  

 

A: Jag blir glad som fan. Jag känner.. när jag spelar får jag ett jävla smile. Blir 

riktigt glad när [jag] spelar. Skön känsla, lyckokänsla i kroppen. Speciellt när det 

flyter på bra. Jag blir jävligt glad. 
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Känslan att vara lugn har även varit förenat med känslan att vara glad och förklarats som en 

känsla av att vara exalterad:  

 

B: Jag vet inte hur jag ska beskriva det (…) Glad på nå vis. Eller väldigt glad. På en 

skala på 1 till 10 kanske det är 8 glad när man brukar vara 5.   

5.2.2 Sysselsättning och avledande tankar  

Som visas ovan har temat sysselsättning och avledande tankar ofta förekommit i samband 

med temat positiva upplevelser. Alla tre intervjupersoner uppgav att musik användes för att 

koppla bort tankar. Detta gällde både när de lyssnade på musik och spelade musik. Speciellt 

hos två intervjupersoner var detta ett återkommande tema. En av intervjupersonerna 

uttryckte att han genom att lyssna på musik och relatera till låttexter kunde koppla bort sina 

tankar.  

 

A: Vet inte riktigt hur jag ska förklara faktiskt… Musik över huvudtaget är ju 

lugnande. Liksom koppla bort tankar och så där. Det är ju därför jag lyssnar på 

mycket musik. Framförallt när det är bra texter. Kunna referera och förstå 

texten. 

 

Tankar som intervjupersonerna kände sig behöva ”koppla bort” var tankar om sina problem, 

mediciner, sådant som hänt tidigare i livet och ångesten som skapades av tankarna på det. 

En av intervjupersonerna uttryckte det bland annat med:  

 

B: Ja, alltså det blir ju mycket här du vet. Det är snurrigt i mitt huvud också ofta 

så där det är mycket tankar. Det ligger skit hela tiden. Så det är skönt att få 

koppla av och inte tänka så mycket på det jag tänker på.  

 

Tankarna om medicin och medicintiderna var något som en intervjuperson uttryckte sig 

starkt om. Att spela musik var även något som intervjupersonen upplevde som ett sätt att 

avleda tankar om drogsug.  
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C: (…) när jag spelar, det avleder ju medicintankar. Det är mycket tankar på den 

där medicintiden här (…) även om man har drogsug, är man inne i spelandet i 

stället, så det avleder ju drogsuget mer tycker jag. 

 

Två av intervjupersonerna uttryckte också att musikverksamheten var en sysselsättning då 

de kände att de inte hade så mycket mer att göra. Den ena intervjupersonen berättade att 

han var i musikrummet och övade varje dag, utöver tillfällena med Alve. Detta var en av de 

aktiviteter han gjorde dagligen. Intervjupersonen uttryckte även att det var tid att få vara 

själv. Musiksessionerna med Alve var även något som den andre intervjuperson utryckte 

som något att se framemot och att det gav ett ansvar: 

 

C: (…) det är lite att se framemot på ett LVM ska jag säga dig, för det händer inte 

mycket här heller. (…) det blir ju lite ansvar att man ska spela, alltså på nått sätt 

blir det ju så att det, det känns bra med att ha lite ansvar och någonting att göra. 

 

Känslan av att göra någonting ”vettigt” var även något som uttrycktes starkt av en 

intervjuperson:  

 

C: Att känna att man, att jag gör nått vettigt här. Det är bra också, att göra nått 

vettigt här. Det är inte mycket vettigt här annars, det är mycket äta mat och äta 

mediciner. 

 

Att det var betydande att ha någonting att göra kan även ha påverkats av att dessa två 

intervjupersoner vistades på öppna avdelningen, då de hade fri tillgång till 

musikverksamheten. Den tredje intervjupersonen som vistades på den låsta avdelningen 

hade bara tillgång till musikverksamheten tre kvällar om veckan förutom musiksessionerna 

med Alve. Intervjupersonen uttryckte att det ofta kändes konstigt att vara där då personal 

var med.  

6.2.3 Utveckling och självkänsla  

Något annat som förekom hos alla tre intervjupersoner var att det kändes bra och att det var 

roligt att utveckla en ny förmåga och lära sig något nytt. Detta påverkade sedan 
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intervjupersonens självkänsla, enligt två av intervjupersonerna. Känsla av att klara av 

någonting och känna sig duktig var ett genomgående mönster. Genom att lära sig och känna 

att utvecklingen beskrevs av en intervjuperson som en känsla av att växa som människa.  

 

C: (…) jag får saker att träna på till nästa gång. Jag vet inte, det känns som att 

man växer i alla fall, som människa. 

 

Intervjupersonen som hade tidigare erfarenheter av att spela uttryckte att genom att tro på 

sig själv påverkade tron på att kunna klara av andra saker i livet: 

 

B: (…) just den grejen faktiskt med gitarr var viktigt för att jag skulle fatta att jag 

kan göra en massa andra saker också från att knappt gått i skolan och ganska 

tidigt börja dricka alkohol och sen narkotika och bara kunnat det så känns det 

alltid bra, (...).  

7 Diskussion  

I detta avsnitt kommer studiens resultat att tolkas och diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning. Avsnittet redovisar även en sammanfattning av studiens resultat och relaterar 

dessa till studiens syfte, som var att undersöka hur musik används som verktyg inom 

missbrukarvården och vilka erfarenheter det finns om musikverksamheterna. Diskussion om 

metodval och förslag för fortsatta studier kommer även att beröras i detta avsnitt. 

 

Tidigare forskning framställer musikterapi som en metod för behandling av missbruk och 

beroende. Resultaten i studien visar att musik här används som ett komplement och som ett 

verktyg inom missbrukarvården, och inte som en behandlingsmetod. Som resultaten visar 

bedrivs musik som verktyg inom missbrukarvården på olika sätt. Att det inte finns någon 

gemensam definition som beskriver användningen av musik inom behandling stämmer 

överens med tidigare forskning (Mays m.fl., 2008). Musikverksamheterna används således 

som ett verktyg inom de två LVM-hemmen men med helt olika inriktningar. Rällsögården har 

i syfte att lära klienter att spela musikinstrument och spela tillsammans med den 

musikansvarige, medan Runnagården har musikverksamheten i syfte att hjälpa klienterna till 
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identitetsbearbetning och träning i sociala förmågor. Runnagården anger även att 

musikverksamheten ses mer som en del av den konkreta behandlingen av beroende. Båda 

LVM-hemmen menar att det finns ett intresse och engagemang hos klienter och personal av 

att ha musikverksamhet inom behandling för missbruk/beroende och att detta har påverkar 

att musikverksamheterna finns. Detta kan visa på att oberoende av hur 

musikverksamheterna används uppskattas den.  

 

Resultaten från studien, liksom tidigare forskning (Gallant m.fl., 1997; Soshensky, 2001; 

Ghetti, 2004; Ross m.fl., 2008), visar att relationen mellan klient och personal är viktigare än 

arbetsmetoden. Resultaten i studien kan möjligen tolkas i den riktning, det vill säga att 

musikverksamhet kan fungera som ett bra verktyg för att utveckla just den relationen, 

oberoende av att de två verksamheterna har olika syfte med sina verksamheter. Därmed kan 

det förstås att musikterapi kan vara ett värdefullt inslag i behandlingen vid de två LVM-

hemmen. Likaså menar forskningen att det är svårt att bevisa om det är arbetsmetoden eller 

musikterapeuten som påverkar resultaten (Hillecke m.fl., 2005; Mays m.fl., 2008; Ross m.fl., 

2008). Vad som då ger resultat är oklart och fortsatt forskning om vilka effekter som kan 

förväntas av musik i behandling för missbruk/beroende bör genomföras. 

 

Runnagårdens beskrivningar stämmer överens med tidigare forskning om hur 

musikverksamheten påverkar klienten, som tillexempel att musiken kan hjälpa klienten till 

att få ökad känsla av meningsfullhet, motverka isolering samt att det kan öka samarbetet 

mellan behandlare och klient (Dougherty, 1984; Baker m.fl., 2007; Mays m.fl., 2008; Dingle 

m.fl., 2008). Rällsögården angav att musikverksamheten kan påverka klienten genom ökad 

självkänsla, ökad förmåga att kommunicera och att den upplevs som ett alternativ till droger. 

Även för detta resultat finns stöd i tidigare forskning (Dougherty, 1984; Treder-Wolff, 1990; 

Mays m.fl., 2008; Ross m.fl., 2008). Ökad självkänsla genom att lära sig något nytt och 

alternativ till droger bekräftades även av intervjuerna med klienterna på Rällsögården.  

 

Resultaten från klienterna som har erfarenheter av musikverksamheten på Rällsögården 

visar att det bara finns positiva erfarenheter av verksamheten. Ingen informant uppger att 

musikverksamheten har gett negativa upplevelser. De positiva erfarenheterna som 

informanterna beskrivit är att det ger en skön känsla att spela musik, att det ger en lugnande 
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effekt, att det är underhållande och roligt samt att de blir glad av att spela. Resultaten från 

klienterna visar att musikverksamheten är ett sätt att avleda tankar och att utveckla en ny 

förmåga ökade deras självkänsla. Resultaten visar vidare att musikverksamheten kan minska 

stress och samtidigt fungerar som ett sätt att hantera ångest. Resultat som också tidigare 

forskning visar (Gallagher & Louise Steele, 2002; Baker m.fl., 2007). Musikverksamheten 

beskrevs även som att ha någonting att göra om dagarna. Att klienterna valde att spela var 

för att de hade intresse för musik och såg det som en chans att lära sig spela. Det kan tänkas 

att om intresset inte hade funnits hade de nog inte deltagit i musikverksamheten, då 

deltagandet var frivilligt. Även detta kan kopplas till tidigare forskning som visar att det har 

en stor betydelse för resultaten av musikterapi att klienterna deltog aktivt (Gallagher & 

Louise Steele, 2002).  

7.1 Metoddiskussion  

Fördelen med metodvalet är att det gavs stort utrymme för intervjupersonen att berätta om 

det som ansågs vara viktigt för dem i relation till sina upplevelser av musikverksamheten. 

Förutom de nackdelar med metodvalet som tagits upp tidigare är en vidare nackdel att vissa 

delar av resultatet visar att intervjupersonerna som var klienter utryckte svårigheter med att 

beskriva och prata om känslor. Vilket kan betyda att resultatets tillförlitlighet minskas. 

Intervjuarens sätt att ställa frågor samt att ämnet som diskuterades var känsligt att prata om 

med en främmande person kan ha påverkat att intervjupersonen kände svårigheter i att 

prata om känslor. Om fler intervjutillfällen hade genomförts skulle detta möjligen ha 

motverkas. Valet att använda hermeneutisk angreppsätt i analys kan även anses vara 

problematiskt. Detta för att det är omöjligt att vara fullständigt objektiv och vara helt fri från 

förförståelse, vilket har beskrivits tidigare. Däremot, genom att tolkaren försökte förhålla sig 

objektivt och använde för det mesta intervjupersonernas egna ord och uttryck kan ha 

bidragit till studiens trovärdighet.  

 

Studien har inga ambitioner att få överförbara resultat från den information som 

intervjupersonerna gav. Däremot fick denna undersökning liknande resultat som annan 

likande forskning i ämnet. Därmed kan det antas att denna undersökning i viss mån kan 

överföras till andra liknande förhållanden och därmed också att studien kan anses vara 

tillförlitlig.  
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Det finns flera områden för fortsatta studier när det gäller musikverksamhet inom vård och 

behandling av missbruk/beroende. Framförallt, vilket både tidigare forskning och 

Socialstyrelsen (2014) indikerar, behövs det kvantitativa studier för att veta vilka effekter 

musik inom missbrukarvården har och hur verktyget kan användas på bästa sätt. Vidare kan 

även jämförande studier av de båda LVM-hemens behandlingsmetoder genomföras, 

tillexempel ur ett genusperspektiv.  

 

Även om en stor del av kritiken från tidigare forskning om musikterapi ofta gäller att 

metoden inte bygger på evidens, redovisar denna studie att musikverksamheterna på 

Rällsögården och Runnagården är uppskattade både bland klienter och personal, och att 

musikterapi i olika former i sig kan ge goda effekter på annan behandling. Möjligtvis kan 

musik som arbetsverktyg, eller som arbetsmetod, etablera sig i Sverige. För möjligen är det 

sant det som Campbell (1999) inledde rapporten med: ”det finns kanske en musikalisk 

lösning för varje människa, om inte för varje sjukdom” (s. 302). 
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9 Bilaga 1 

Hej! 

Jag går 6:e terminen på Socionomprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund och gör nu mitt 

självständiga arbete, den förut så kallade C-uppsatsen.  

Mitt val av uppsatsämne gäller användandet av musik som inslag i vård/behandling av personer med 

missbruk- eller beroendeproblematik. 

Själv har jag ett stort intresse för musik och har musicerat i stort sätt hela mitt liv. Under de senaste 

åren har jag blivit alltmer intresserad av hur musiken kan påverka människor.  

I min undersökning är jag framförallt intresserad av personalens och klienternas upplevelser av musik 

som verktyg i vård/behandling. Jag är även intresserad av att få veta mer om just er 

musikverksamhet och varför ni har valt detta inslag.  

För att kunna genomföra studien behöver jag komma i kontakt med personal hos er som bedriver 

musikverksamhet och som kan ställa upp för en intervju. Jag hoppas även ges möjlighet att intervjua 

minst två personer som vistas på ert LVM-hem och som har egna erfarenheter av er 

musikverksamhet. Intervjuerna kommer att bestå av öppna frågor, dvs frågor där intervjupersonerna 

får fritt berätta om sin uppfattning av musikens roll som vårdande/behandlande inslag.  

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skrivas ner. Allt arbetsmaterial kommer att hanteras 

konfidentiellt och inga namn kommer att återges i studien. När studien är klar kommer 

inspelningarna och arbetsdokumenten att raderas. Intervjupersonerna kommer att ha full rätt att 

avbryta intervjun när som helst om de så önskar. Jag kommer att återkoppla till intervjupersonerna 

för att se till att jag inte har missuppfattat något under intervjun. 

Förutom att jag har vänt mig till er, vill jag informera om att SiS LVM-hem (namnet på det andra LVM-

hemmet) kommer att delta i studien. När studien är färdigställd kommer resultaten naturligtvis att 

delges till ert LVM-hem och intervjupersonerna.   

Er medverkan har mycket stor betydelse för studien och jag hoppas därför på att ni tackar ja till att 

delta.  

 

 

Med vänlig hälsning  

Evelina Lindqvist  

Socionomprogrammet, Termin 6  

Mittuniversitetet, Östersund  

Mejl: 

Telefon:  
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10  Bilaga 2 

Intervjuguide med arbetaren  

Inledning  

- Kort om studiens syfte – utformning/bedriver MT, erfarenheter klienter 

- Materialet av denna intervju 

- Intervjugenomgång 

- Bandspelare 

- Anteckningar  

- Behöver inte besvara alla frågor  

- Kan avstå från att medverka närsomhelst  

- Frågor?  

 

Teman  

- Vilka erfarenheter har du av musikverksamheten?  

 

- Hur bedriver du/ni musikverksamheten?  

 

- Vad har påverkat att ni har valt att ha en musikverksamhet? 

 

- Vad upplever du att musikverksamheten gör för klienten?  

 

- Hur har musikverksamheten utvecklas?  

o Hur uppkom den? Varför?  

o Planer framöver?  

 

Avslutning  

- Återkoppla/uppföljning 

- Upplevelsen av intervjun? 

- Tillägg?  
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11 Bilaga 3 

Intervjuguiden med klienten 

 

Inledning  

- Kort om studiens syfte - utformning/bedriver MT, erfarenheter klienter 

- Materialet av denna intervju 

- Intervjugenomgång 

- Bandspelare 

- Anteckningar  

- Behöver inte besvara alla frågor  

- Kan avstå från att medverka närsomhelst  

- Frågor?  

 

Teman  

- Vilka erfarenheter har du av musikverksamheten?  

o Hur länge/ofta har du varit med?  

o Varför valde du att ingå i verksamheten?  

 

- Beskriva någon upplevelse av musikverksamheten.  

 

- Vilka känslor brukar uppkomma? 

 

- Beskriva vad musikverksamheten har för betydelse.  

 

Avslutning  

- Återkoppla/uppföljning 

- Upplevelsen av intervjun? 

- Tillägg?  

 

 


