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Syftet är att utforska om musikandning kan användas som stöd för återhämtning vid sorg. I 

bakgrundskapitlet presenteras sorgeprocessens olika faser, tidigare forskningsarbeten och litteratur 

om musik, hjärnan och hälsa, samt den terapeutiska effekt musik och andning kan ha genom 

lindrandet av smärta. Meditationsandning har en gynnsam effekt på nervsystemet då det är 

stressdämpande och främjar balansen mellan det aktiva (sympatikus) och det återhämtande 

(parasympatikus) nervsystemen. Därefter följer en introduktion till musikterapi, GIM (Guided 

Imagery and Music), Musikandning som är en tillämpning av GIM, samt teorier anknutna till 

Musikandning. Som forskningsmetod har kvalitativa utvärderingar använts samt ett 

självskattningformulär med frågor baserade på Världshälsoorganisationens (WHO:s) 

’Livskvalitetsskala’. Jag har tillsammans med Dag Körlin, som utvecklat metoden, genomfört två 

musikandningskurser som del av min fortbildning och Österhaninge församlings/Haninge pastorats 

fortsatta sörjandestöd. Sju deltagare ur församlingens tidigare sorgegrupper har fullföljt denna kurs 

bestående av fem gruppsessioner. Samtalen i dessa sessioner har  transkriberats, bearbetats och 

analyserats. I metodkapitlet har jag sammanställt en fallbeskrivning per deltagare med deras 

minnesbilder, en sammanfattning av kursutvärderingen och utfallet av självskattningen. I 

diskussionskapitlet jämförs studiens resultat med de teorier och den tidigare forskning som 

presenterats i bakgrundskapitlet. Avslutningsvis förs diskussioner kring arbetets betydelse och 

fortsatta studier inom området.  

 

Nyckelord: sorg, sorgeprocess, musik, hälsa, andning, musikterapi, GIM, musikandning, kvalitativ 

studie, återhämtning 
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1 Inledning  

Detta kapitel inleds med en kort presentation av min bakgrund och mitt intresse i det valda ämnet. 

Därefter presenteras studiens syfte och frågeställning.  

1.1 Inledande text 

I min klassiska utbildning som pianist har jag saknat improvisation. Om man särskiljer mellan tre 

typer av musikalisk begåvning: att kunna uppfatta musik (musikalisk receptivitet), att kunna 

reproducera musik (musikalisk exekution) samt att kunna skapa musik (musikalisk kreativitet), så 

uppfattade jag mig som den reproducerande musikern vid tidig ålder. Men det fattades något. 

Musiken blev mer av en prestation. I mitt sökande av  ett för mig mer levande och sant musicerande 

gick jag en Improvisation- och introduktionskurs i musikterapi vid Nordoff-Robbins musikterapi 

center i London där jag bodde efter mina Masters studier vid Royal College of Music. Detta var en 

smygande start i mitt intresse av den terapeutiska effekt som musik kan ha. Musiken som 

kommunikation var mer ett sätt att vara, många mil från en prestation. När jag flyttade tillbaka till 

Stockholm fick jag erfara Guided Imagery of Music (GIM) och det har också öppnat ett ny dörr i min 

relation till musik. Jag lyssnar på ett annat sätt och detta påverkar mitt musicerande, jag känner mig 

tryggare med musiken. Det har fördjupat min lyhördhet, relation till musiken och upplevelse av den. 

Det har givit ett nytt förkroppsligande av musiken.  

I mitt nuvarande yrke som kyrkomusiker ser jag dagligen musikens verkan hos människor. Jag ser 

meningsfullheten att vara till tjänst som musiker vid förrättningar där musikval kan ha en så stor 

innebörd och betydelse för anhöriga. I början av min tjänst som kantor i Österhaninge församling 

vikarierade jag för de ordinarie musikerna under sommaren och spelade på många begravningar. Jag 

minns känslan av att se den första kistan. Allvaret. Sorgen. Att vara någon utanför men ändå vara 

delaktig. Efter ett antal begravningar började jag känna en viss rutin. Men ändå så tyckte jag att den 

insats jag gjorde som musiker av att spela den önskade musiken under begravningen var ganska liten. 

Mitt möte med de sörjande var kort. Jag visste potentialen musiken hade att vara en bärare och hjälp 

i alla skeden i livet, fanns det något mer jag som kyrkomusiker kunde göra och erbjuda i 

församlingens verksamhet? Jag ville kunna följa upp hur musiken kan vara ett stöd för sörjande 

under en längre tid än vid ett tillfälle som under en begravning. Jag ville vara mer delaktig med min 

person än endast vid orgelpallen. Då tidpunkten av att bestämma ämne för examensarbetet för min 

kandidatuppsats sammanföll med mina GIM sessioner, så blev det en angelägen sammanstrålning av 

mitt intresse och behov. Jag blev tipsad av Lena Uggla som var min GIM terapeut att ta kontakt med 

Dag Körlin för intervju om GIM. Därifrån formades iden att prova den tillämpning han utvecklat 

utifrån GIM, så kallad ‘Music Breathing’, på svenska Musikandning. När jag senare fick tjänsten i 

Österhaninge församling/Svenska Kyrkan Haninge fick jag även möjligheten att testa detta i praktiken 

och kunde därmed avgöra om jag som musiker kan göra mer i mitt församlingsarbete med musiken 

som medel. Då jag inte är utbildad musikterapeut har det varit helt avgörande med Dag Körlins 

ledning då detta är ett nytt område för mig på psykodynamisk grund och vi har ansvaret för 

gruppdeltagarnas trygghet. Jag är tacksam att jag fått förmånen att lära mig av experten själv, 

möjlighet att förkovra mig i ett ämne som fascinerar mig och ta arbetet ut i verkligheten genom att 

följa människor i sorg, få vara en liten del i deras sorgeprocess samt stå i tjänst för musiken som ett 

hopp.   
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Målet med studien är att öka förståelsen för musikens potential och möjlighet till bearbetning av 
annars svåruttryckta känslor. Min förhoppning är också att studien kommer att ge ökad kunskap om 
musikandning och dess prospektiva användningsområden inom församlingarbetet, musik och 
diakoni, dels som sörjandestöd men även avseende friskvård, då det är hälsofrämjande för alla med 
återhämtning och självutveckling.    
 

 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur musikandning kan användas och fungera som stöd för 

återhämtning vid sorg inom en avgränsad grupp människor, för att få ett underlag till en kritisk 

reflektion över denna form av stöd i en sorgeprocess. 

Mina vägledande frågor har varit:  

 Vad i musikandning kan hjälpa människor i en sorgeprocess?  

 Hur hjälper metoden och finns det något som tyder på att den kan tillämpas generellt?      
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2 Bakgrund  
 
I detta kapitel beskriver jag begreppet sorg och sorgeprocessens olika faser. Därefter följer forskning 
relevant i detta sammanhang inom området musik, hjärna, hälsa, meditationens effekter samt olika 
sätt att lyssna på musik. Därefter presenteras en introduktion till musikterapi, GIM (Guided Imagery 

and Music), Musikandning och slutligen studiens teoretiska utgångspunkter.  
 
2.1 Litteratur och tidigare forskning inom området  
 
2.1.1 Definition av begreppet sorg 

Enligt Nationalencyklopedin är sorg: “reaktion på förlust, vanligen av en avhållen närstående. En 

likartad reaktion kan uppträda efter förlusten av husdjur eller ägodelar med affektionsvärde eller 

efter amputation av ett bröst, en extremitet eller andra kroppsdelar. Sorg är en form av traumatisk 

kris, och liksom i andra krisreaktioner kan olika faser urskiljas: chock-, reaktions-, bearbetnings- och 

nyorienteringsfas”. 

Sorgen kan utlösas av många olika sorters orsaker, i detta sammanhang är det knutet till en förlust i 

ett dödsfall av en familjemedlem. Sorgen kan upplevas som en livskris då livet plötsligt förändras.   

Nationalencyklopedins definition av ordet kris är: ”psykologisk kris, reaktionen på en livssituation där 

individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att han/hon skall kunna bemästra situationen 

utan ett betydande psykiskt lidande”. Med traumatisk kris menas en reaktion på något som vi själva 

inte kan rå på, som påverkar vår livssituation (Hammarlund 2001, Persson och Sela 2007). Det kan 

vara något utifrån som ett övergrepp eller en förlust. Sorg som förlust kan därmed även upplevas 

som en traumatisk kris.  

En krisreaktion är en normal reaktion. Många känner förtvivlan, tomhet, övergivenhet, ensamhet och 

vanmakt när de får besked om svåra sjukdomstillstånd eller dödsfall. Den akuta krisreaktionen är en 

smärtsam erfarenhet. Sorgen kan ha olika ansikten beroende på om det är ett barn som dött, ett 

plötsligt dödsfall, pga ett långvarit sjukdomtillstånd, självmord eller naturligt åldrande. Oavsett 

dödsorsak, så följer ett sorgearbete för de efterlevande. Man brukar tala om ett sorgeår,vilket är 

första året utan den avlidne, med de stora helgerna, födelsedagarna, semestern och det man 

brukade göra tillsammans vid speciella tidpunkter. Det är dock inte säkert att man avslutat sitt 

sorgearbete efter detta år. 

Komplicerad sorg är en samlingsbeteckning för den sorg som inte låter sig lösas med tiden utan 

professionell rådgivning eller terapi. Komplicerade sorgreaktioner spänner oftast över ett stort och 

brett register, som skiljer sig från ‘normal’ sorg på flera sätt. Utmärkande för komplicerad sorg är 

stora anpassningsbesvär, särkilt depressiva reaktioner och ångest, kraftiga känsloförändringar, 

missbruk och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Symptomen brukar dröja kvar längre och vara 

starkare än vid normal sorg. Komplicerad sorg kan också vara en sorg som triggar tidigare obearbetad 

förlust eller trauma som därmed också kommer till ytan. Andra typer av komplicerad sorg kan vara 

frusen, olöst och dold. Eftersom sorg och dess yttringar är så påverkad av samhälleliga och familjära 

omständigheter, normer och uttryckssätt, är det dock svårt att generellt göra avgränsningar mellan 

normalt och komlicerat sörjande (Grimby & Johansson 2005). 
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Svenska Kyrkan har en lång tradition av sörjandestöd med både enskilda samtal och gruppsamtal 

tillsammans med en präst eller diakon. Sorgegrupper erbjuds till nyblivna änkor, änklingar och 

närmast anhöriga där får möjlighet att ventilera och få förståelse för saknad, ensamhet och ledsnad.  

 

2.1.2 Sorgeprocessens olika faser 

Sorg beskrivs ofta som ett arbete eller en process som den drabbade behöver ta sig igenom. 

Sorgeprocessen är individuell och det går inte att ange tidsramar för den enskilda individen. En 

krisreaktion är i grunden sund och många menar att kriser är en förutsättning för utveckling. 

Gällande den traumatiska krisen genomgår den drabbade fyra olika faser enligt den svenska 

professorn i psykiatri Johan Cullberg och hans kristeorimodell (1975). Faserna övergår oftast 

omärkligt i varandra och tiden för varje fas varierar från person till person. Faserna kan också växla 

fram och tillbaka och delvis överlappa varandra: 

1. Chockfasen är kortast och tydligast när någon har dött oväntat. Då finns ofta en känsla av 

overklighet. Kroppsliga symtom, sömnsvårigheter, irritation, ilska och känslor av skuld är 

vanliga. Under chockfasen kan man ha svårt att känslomässigt ta till sig det som hänt. Det är 

en överlevnadsstrategi, som bidrar till att man klarar av att handla på ett adekvat sätt för att 

lösa den svåra situation man befinner sig i. Att helt och direkt acceptera verkligheten skulle 

kunna leda till att man som drabbad blir överväldigad av sin psykiska smärta och ångest. I 

chockfasen har man svårt att ta emot och minnas den information man får. En del kan under 

chockfasen reagera starkt och avvikande, drabbas av panik eller blir paralyserad. 

 

2. Reaktionsfasen kan pågå i månader och inleds i och med att man börjar öppna ögonen för 

det som hänt och gradvis släpper in verkligheten. Ofta blir man då överväldigad av starka 

känslor som ångest, rädsla, skuld, skam och sorg. Man har ett stort behov av att prata och är 

helt upptagen av det inträffade. Frågan ”varför” och tankar om hur ”orättvist det är att det 

hände just mig” är typiska för denna fas.  Mycket handlar om att förstå och finna mening 

med det som hänt. Chockfas och reaktionsfas brukar tillsammans kallas den akuta fasen.     

 

3. Bearbetningsfasen kännetecknas av att den drabbade på allvar börja inse verkligheten och 

sakta vänder sig mot framtiden igen. De starka reaktionerna avtar, bra respektive 

problematiska sidor i relationen får plats, man börjar få perspektiv och kan ta in omvärlden 

och vardagen igen, gamla aktiviteter återupptas och det kan åter kännas viktigt att göra nya 

erfarenheter. Man lär sig leva med det som hänt.  

 

4. Nyorienteringsfasen har inget egentligt slut. Ett accepterande av vad som hänt, man kan 

minnas med nya nyanserade känslor. Man är beredd att ta tag i livet på nytt och försöker 

hitta ett sätt att leva med de erfarenheter man har fått. När något inträffar som påminner 

om det som utlöste krisreaktionen kan dock starka känslor fortfarande aktiveras.  

Majoriteten av dem som drabbas av sorg kommer igenom sorgen och ofta är vägen dit kantad av 

hårt arbete, smärta och lidande. Många upplever dock i efterhand att sorgen har lett till personlig 

utveckling med ökad förmåga att uppskatta livet jämfört med tiden före den svåra livshändelsen. Att 

vara färdig med sin sorgeprocess innebär inte att saknaden försvinner; minnen av den man sörjer 
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finns ofta kvar livet ut, men ger inte upphov till lika mycket smärta (Cullberg 1975, Kunskap om 

trauma - Krisochtraumacentrum.se, 2017-12-18). 

 

2.1.3 Återhämtning 

En sorgeprocess är energikrävande, både psykiskt och fysiskt, och tar tid. Två olika typer av känslor 

och aktiviteter är ofta förekommande i sorgen; den ena kallas förlustorienterad och den 

andra återuppbyggnadsorienterad. Båda är mycket viktiga för återhämtningen efter en smärtsam 

förlust. Enligt denna dualistiska modell rör man sig fram och tillbaka mellan förlust och 

återuppbyggnad (Stroebe och Schut 2008).  

Förlusten som utlöst en sorg för ofta med sig sekundära förluster såsom  förändrade familjeroller, 

boende, framtidsplaner eller försämrad ekonomi. De sekundära förlusterna kan ge upphov till nya 

sorgereaktioner. Det är därför viktigt att ta hänsyn till den drabbades helhetssituation, vilket i sin tur 

kan underlätta återhämtningen.  

I vissa fall kan sorgeprocessen ge upphov till ett konstant stresstillstånd som inte lämnar utrymme för 

återhämtning. Återhämtning behövs för att kunna reparera kroppen och hjärnan. Ständig stress och 

bristande återhämtning minskar kroppens reparationsförmåga. Återhämtning kan se olika ut och 

kräver olika lång tid beroende på vilka påfrestningar en människa utsätts för. Möjlighet till 

återhämtning efter ansträngningar är grundläggande för att förhindra skadlig stress. Balans mellan 

förbrukning och återuppbyggnad av mentala och kroppsliga resurser är en så kallad friskfaktor för 

människor. 

Ett bra omhändertagande i sorgens inledningsfas underlättar återhämtning och kan spara 

sjukvårdsresurser på lång sikt. Ett sätt att underlätta återhämtning för närstående är att ge den 

drabbade omsorg och stöd i att upprätthålla vardagsrutiner, en god kosthållning och sömnhygien i så 

stor utsträckning som möjligt. Vid sömn repareras bl.a. kroppen, hjärnan och immunförsvaret. Hos 

sårbara individer kan den psykiska stress som uppstår i samband med sorgen medföra ökad risk för 

både psykisk och fysisk sjukdom och till och med förtida död. Det är därför viktigt att sörjande får ett 

gott omhändertagande och att sårbara individer följs upp av professionell instans (Rosengren, 

Grimby och Nyberg 2018-01-02). 

Återhämtningen för kropp och själ är en utvecklingsprocess som ofta går i vågor och tar tid. Det 

dagliga återhämtningsbehovet är väldigt individuellt. Att utveckla en kroppskännedom och lyhördhet 

för de kroppsliga signalerna är en god hjälp i att återfå en balans mellan mentala och kroppsliga 

resurser. Även mobiliserandet av inre resurser, en ökad självkännedom, nya stärkande upplevelser 

och tillitsskapande erfarenheter har en stor betydelse i återhämtningsprocessen.  Den djupt 

personliga och unika förändringsprocess, eller resa som en återhämtning innebär, involverar 

utvecklandet av en ny mening och omvärdering av livet när man växer bortom det psykiska lidandets 

katastrof (Anthony 2012).   

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa
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2.1.4 Varför andningsövningar är effektiva  

Människan har evolutionsteoretiskt tre grundläggande och nedärvda motivationssystem eller 

känslosystem som påverkar våra känslor, tankar, beteenden och fysiologi. Dessa kallas av den 

brittiske psykologiprofessorn Paul Gilbert (2009), de "tre känsloregleringssystem" (eng: affect 

regulation systems, emotion regulation systems), eftersom de styr våra känsloreaktioner. De finns till 

för att aktivera ett visst beteende för att vi ska överleva, men utifrån helt olika motiv:  

Hotsystemet: är det äldsta systemet evolutionsmässigt och ger de snabbaste reaktionerna. Det 

aktiveras genom rädsla, ilska, ångest, skam eller skuldkänslor och motiverar oss till säkerhet genom 

flykt, kamp, frysrespons eller undergivenhet. Påslag av stresshormonet kortisol.  

Utforskandesystemet: aktiveras när vi känner lust, hunger, sexualdrift och motiverar oss att ‘jaga’ och 

erövra nya upplevelser, insikter och relationer. Vår nyfikenhet på världen, tävlingslust och vårt driv 

har sin uppkomst i detta motivationssystem. Belöningshormonet dopamin aktiveras.  

Trygghetssystemet: har sitt ursprung från vårt behov av trygghet och närhet. Ett behov som antas ha 

uppstått då vi blev däggdjur och mammans anknytning till sina ungar blev avgörande för såväl artens 

som individens överlevnad. Utan närhet dör vi. Detta aktiverar välbefinnandet, gör oss lugna och 

inriktar oss på att ta hand om oss själva och våra medmänniskor. ‘Lugn och ro’-hormonet oxytocin 

utsöndras.  

Att skapa balans och en växelverkan mellan dessa olika system på ett funktionellt sätt är en grund för 

psykologiskt välmående. En hållbar livsstil innebär att kunna handskas med stress och hitta balans 

mellan ’uppkoppling’ och avkoppling. Utforskandesystemet är aktiverande, hotsystemet är 

aktiverande/hämmande och trygghetssystemet är lugnande.  I en trygg anknytning hos barn till sin 

förälder kan man se dessa tre systemen eller cirklar (s.k. trecirkelmodellen) i samspel: att utforska → 

bli rädd → hem, tanka trygghet → utforska igen... (Andersson 2016).  

Människans hotsystem eller stress-system finns till för att snabbt hjälpa kroppen att ställa om alla 
system för att slåss eller fly om det dyker upp en oväntad fara. Hjärtat börjar slå snabbare och man 
andas fortare och ytligt. Adrenalin och noradrenalin ökar blodtillförseln till hjärtat och andra muskler, 
men stryper den till hjärna och inre organ, vars arbete tillfälligt kan sättas på vänt.  

Vid panik kan känslan vara att man inte får luft, att det stramar åt i halsen och ett tryck på bröstet. 

Detta kan göra att man ”hyperventilerar”, andas alltför snabbt, vilket leder till att koldioxiden lämnar 

blodet och vädras ut och då stegras paniken (Krisochtraumacentrum.se/kunskap-om-

trauma/egenvard  2017-12-15). 

Stress är ändamålsenlig för att hjälpa oss hantera snabbt uppdykande, kortvariga fysiska hot. Dock 

slås våra stressreaktioner också på av sociala och psykiska hot, som kan stanna kvar länge. När dessa 

reaktioner är på hela tiden slits kroppen, som exemplelvis vid sorg. Sorg är en primär känsla 

(grundkänsla) och en stark stressor som tar mycket kraft psykiskt och fysiskt, och kan därmed drabba 

kroppens immunförsvar, hjärtat, hjärnans kognitiva funktioner och det autonoma nervsystemet 

(Grimsby och Johansson 2005). 

Nervsystemet inkluderar nervcellerna i hjärnan och ryggraden (det centrala nervsystemet) och i alla 

dina kroppsdelar (det perifera nervsystemet). Elektriska signaler går i kroppen via våra nerver, 

antingen pga medvetna handlingar eller omedvetna. I det centrala nervsystemet ingår det somatiska 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=motivationssystem


11 
 

nervsystemet (viljestyrt och inlärt) och det autonoma nervsystemet (medfött, ex andningen, 

hjärtslag, matsmältning, inre organ, blinkningar, reglering av hormoner och signalsubstanser). I det 

autonoma nervsystemet finns två parallella system, ’sympaticus’, det sympatiska nervsystemet som 

står för stressreaktionen - att vara i beredskapsläge, kamp eller fly, en ‘på-knapp’ då hjärtat slår 

snabbare och blodtrycket höjs. Det går även sympatiska nerver till binjurarna som ökar sin utsöndring 

av stresshormoner som adrenalin och kortisol.  

Det andra, ‘parasympaticus’, parasympatiska nervsystemet står för vila och återhämtning - en ‘av-

knapp’ då hjärtat slår lugnare, blodtrycket sjunker och matsmältningen stimuleras. Endast ett av 

dessa system kan vara igång på en gång (unglivsstil.se/ungdomar/hjarnan/nervsystemet 2017-12-20). 

Andningen styrs både av det medvetna, somatiska och det omedvetna, autonoma nervsystemen. Vi 

andas även om vi inte medvetet försöker göra det och vi kan andas medvetet när vi vill, vilket gör att 

vi kan komma åt det autonoma nervsystemet med hjälp av medveten andning. 

Med hjälp av andningsövningar kan man aktivera det parasympatiska nervsystemet och på så sätt 

skapa lugn och ro och minska stressnivåerna i kroppen. Generellt kan man säga att vid stress är 

andningen ytlig, dvs högt upp i bröstkorgen. För att motverka stress och skapa ett lugn ska varje 

andetag fullföljas så att det känns ända ner i magen. Magen höjs vid inandning och sjunker ned vid 

utandning. En enkel avslappningsövning är att bara sitta eller ligga några minuter och fokusera  bara 

på andningen och att fullfölja varje andetag ända ned i magen. Se till att inte börja andas innan 

utandningen är klar. Vid djup andning används mellangärdet. När andningen sker genom magen 

behålls koldioxidhalten i blodet på en normal nivå och detta kan bromsa stress och panik (Sparre 

2012). 

Med hjälp av andningsträning kan man stärka den inre stabiliseringen, vilket innebär förmågan att 

hantera känslor och impulser, den så kallade affektregleringen/känsloregleringen och impulskontroll. 

Därmed skapas förutsättningar för ett inre lugn som i sin tur bland annat ökar det allmänna 

välbefinnandet, minskar stresskänslor och också påverkar blodtrycket positivt. För att reglera ner vår 

stress är trygghet avgörande. Att söka glädje, lugn och närhet via kroppens trygghetssystem skapar 

god hälsa och välmående. Man kan alltså genom medveten andning öva sig i att aktivera 

parasympatikus och stimulera trygghetssystemet som i sin tur främjar återhämtning, reflektion, 

förmågan att ta beslut och välbefinnandet. 

Kjell Fagéus, den svenska musikern och mentala coachen som bl.a. skrivit böckerna Musikaliskt Flöde 

och Lek på fullt allvar, nämner vikten av avslappningsträning då det kan ge tillgång till fantasi, 

intuition och kreativitet (Fagéus 1998).   
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2.1.5 Musik, hjärnan och hälsa 

 

Bild: The Granger Collection/Scanpix. Montage: Statens musikverk (hämtad från websidan 

www.musikverket.se 2017-12-16)    

Föreställningen om musikens helande kraft har funnits genom alla tider.  I det växande 

forskningsområdet kring relationen mellan musik och den mänskliga hjärnan har forskare kommit 

fram till att musik kan ha en kraftigt smärtlindrande effekt och kan fungera som såväl medicin som 

terapi . 

Musik påverkar hela hjärnan. Neurovetare och psykologer undersöker hur hjärnan och nervsystemet 

arbetar då vi utövar och lyssnar på musik. Det finns inget specifikt ”musikcentrum”, utan både höger 

och vänster hjärnhalva engageras. Även nervbanorna mellan de olika delarna och de s k synapserna 

stimuleras och stärks. Signalsubstanser som dopamin och serotonin ökar, och hormoner som 

oxytocin och testosteron frigörs. Det innebär bland annat att upplevd smärta kan lindras av musik 

(Musikverket 2013). 

En viktig anledning till att musik har goda effekter på hälsan tycks vara att musik dämpar stress. Att 

lyssna på och delta i musik har en lugnande och avstressande effekt. Forskare från London har 

systematiskt undersökt och jämfört ett stort antal vetenskapliga rapporter kring musikens betydelse 

för stress och immunförsvar. I forskningsstudierna har olika psykologiska tester av stress och oro 

gjorts hos försökspersoner som lyssnat på eller deltagit i musik, där man såg en signifikant lugnande 

och avstressande effekt av musiken. Vidare visade studierna att musiken kan sänka blodtryck, 

hjärtats hastighet och andningshastigheten. Dessutom att hudens elektriska ledningsförmåga 

(konduktans) kan sjunka, vilket är ett klassiskt tecken på ökat lugn. Dessa effekter var starkare med 

lugn musik än med snabb musik. I en studie hade exempelvis Mozarts musik starkare lugnande effekt 

än traditionella avslappningsövningar. I en annan hade lugn musik bättre effekt än valium 

(diazepram). De flesta studier som undersökt hur musik dämpar kroppens stressrespons visade att 

musik, särskilt lugn musik, tydligt sänker halten av stresshormonet kortisol. Möjligen kan musik även 

minska frisläppandet av adrenalin och noradrenalin (Brändén 2015). 
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Vi kan alltså både må bättre med musikens hjälp. Därtill stimulerar musik många olika system och 

funktioner i hjärnan; motivation, uppmärksamhet, känslor, belöningssystemet, minnesfunktioner, 

språkförmåga och mycket annat.”Tidig musikalisk aktivitet har en livslång positiv effekt på hjärnan” 

enligt Gunnar Bjursell, svensk professor emeritus i molekylärbiologi och som leder projektet Musik 

och Hjärna vid Karolinska Institutets kulturråd samt webbplatsen Den kulturella hjärnan där nya 

forkningsrön presenteras (Musikverket 2013). 

Den moderna forskningen pekar på starka samband mellan musik och hälsa. Hälsa behöver inte 

förstås enkelt som ”frånvaro av sjukdom” utan är också ett bredare och mera sammansatt och 

relativt begrepp, som kan innefatta välbefinnande, existentiell hälsa och känsla av sammanhang. 

Uttrycket ”hälsa och välbefinnande” (”health and wellbeing”) har i den moderna forskningen nästan 

blivit ett fast ordpar, vilket i sig antyder denna breda och sammansatta syn på vad hälsa kan 

innebära. Musik kan därför även användas i syftet av egenvård och friskvård (Lilliestam 2016). 

Den svenska stressforskaren, professorn och läkaren Töres Theorell (2010) skriver följande i sin 

artikel 'Musik och Folkhälsa', publicerad i Socialmedicinsk tidskrift i avsnittet 'Musik som 

känsloförstärkare': 

En viktig socialmedicinsk uppgift för musiken kan vara att hjälpa människor att känna igen 

sina egna känslor, sk hjälp till känslodifferentiering. Den som känner igen sina egna känslor 

och som fått hjälp med detta av musikupplevelser har lättare att få emotionell vägledning i 

besvärliga situationer. Omvänt är den som aldrig fått hjälp med känslodifferentiering 

handikappad t ex i stress-situationer. Man brukar i psykosomatisk medicin tala om att en 

sådan person kan lida av alexitymi (a-lexi-tymi = icke läsa känslor) som enligt vår egen och 

andras forskning har samband med ökad risk att utveckla högt blodtryck tidigt i livet. 

Detta påvisar musikens potential som resurs vid bearbetningsprocesser som vid sorg, men också att 

tillämpningen av musik  är beroende av personens förmåga att ta till sig musiken och  den egna 

känslodifferentieringen.  Ogynnsamt är ex svårighet att använda fantasin, se symboler och metaforer 

och relatera det till livshistorien. Musikens terapeutiska effekt är alltså till viss del beroende av 

personlighetsdrag och en viss musikalisk lyssnarbegåvning. Den amerikanska kompositören Aaron 

Copland (1988) har skrivit i sin bok ‘What to listen for in music?’: “Listening to music is a skill that is 

acquired through experience and learning. Knowledge enhances enjoyment“.  

 

2.1.6 Olika sätt att lyssna på musik 

Att höra och att lyssna är inte samma sak. Att höra benämns på fackspråk auditiv perception eller 

ljudperception, det vill säga hur våra hörselorgan fångar upp auditivt stimuli och omvandlar det till 

nervimpulser. Hos alla friska människor ser ljudperceptionen ut på samma sätt, men vad hjärnan 

sedan gör med våra sinnesintryck är avgörande för hur vi upplever det vi hör. Upplevelsen av ett och 

samma ljud kan skilja sig kraftigt från person till person. Lyssnande beskrivs som en aktiv 

sysselsättning där lyssnaren, medvetet eller omedvetet, uppmärksammar specifika delar i det den 

hör (Drejare 2015). 
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Att lyssna på musik är en av de vanligaste och mest uppskattade sysselsättningarna i dagens 

samhälle. Musik är inte bara ett nöje utan också ett redskap med vars hjälp människor skapar 

identitet och livshistoria, gemenskap och sammanhållning, som påverkar humör och sinnestillstånd 

och skapar psykisk energi och påverkar hälsan (Lilliestam 2016).  

Theorell skriver i sin bok 'Noter om musik och hälsa' i kapitlet ’Musik för kropp och själ’ att vanliga 

människor tycks använda mer av den högra hjärnhalvan (spontan musiktolkning) vid musiklyssning, 

och ju mer professionell man blir i kunskap om musik, engageras den vänstra hjärnhalvan 

(förståndsinriktad, kognitiv). Han skriver också att musikutbildningarna kan göra musiken mer 

kognitiv (Theorell 2009, s. 45). 

Eftersom alla människor upplever och lyssnar till musik på olika har det forskats och diskuterats kring 

olika lyssningstyper eller lyssningstekniker. Den norsk-svenska kompositören Knut Wiggen (1972) är 

en av forskarna vars teorier har haft ett stort inflytande över synen på musiklyssnande. Nedan följer 

en fyrdelad indelning av vad han kallar olika lyssningstekniker (Lilliestam 2006, refererad ur Drejares 

uppsats Olika sätt att lyssna 2015):  

Wiggens nämner dels klangkulisslyssnande, vilket är ett musiklyssnande utan större 

koncentration där musiken utgör en bakgrund: ”Den låter som den brukar göra och det känns 

tryggt.”. Vidare nämner han klangberusningslyssnande, vilket är ett sorts känslolyssnande av 

eskapistisk karaktär där musiken innebär flykt från vardag och obehag. Wiggen nämner även 

hantverkslyssnande, vilket är ett intellektuellt lyssnande med analytisk skärpa där lyssnaren 

är medveten om musikens förlopp. Slutligen nämner han innehållslyssnande, som är en 

kombination av klangberusningslyssnande och hantverkslyssnande. För en person som 

tillämpar denna lyssningsteknik blir musiken bärare av ett känslomässigt innehåll utan att 

någon ensidig fixering vid varken eskapism eller strukturanalys sker.  

Den svenska musikpedagogiska professorn och forskaren Bertil Sundin som skrivit boken Barnets 

musikaliska utveckling (1978) ansluter till Wiggens kategorisering men lägger till ytterligare en 

kategori vilken han benämner motorisklyssnande. Detta är ett kroppsligt lyssnande som fokuserar på 

musikens rytmiska energi, vilket ger närhet till rörelse och dans.  

Enligt forskare som den brittiska psykologi professorn John Sloboda (1988), den norska musikterapi 

professorn Even Ruud (1990) och den danska professorn i musikterapi och kommunikation Lars Ole 

Bonde (2009) finns det stora likheter mellan musik och språk, bland annat hur vi lär oss och uppfattar 

språk och musik, dess funktion och betydelse samt dess uppbyggnad, både fysiologiskt och 

strukturellt (Drejare 2015). 

Den för-verbala kommunikationen mellan en bebis som talar bebisspråk och sin mor, som talar 

moder-språk (eng, ”motherese”), så kallad proto-konversation, kan liknas ha en musikalisk kvalitet 

(Stern 1996). Vi är alla i den bemärkelsen musikaliskt receptiva som människor.  
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2.1.7 Att erfara musik som ljud 

Ur ett fysiologiskt perspektiv är musik, liksom alla andra sorters ljud, bestående av materia i 

svängningar. Ju snabbare svängningar (högre Hz)  – desto högre tonhöjd och ju långsammare 

svängningar (lägre Hz) – desto lägre tonhöjd (en hertz, Hz, är antalet svängningar av en ljudvåg per 

sekund). Ett ljud eller en ton består egentligen av många olika deltoner där den lägsta brukar kallas 

grundton. Övriga deltoner bildar tillsammans ljudets övertonsserie, beroende på vilken Hz och 

ljudstyrka dessa deltoner har får ljudet olika klangfärger eller timbre (Drejare 2015, Bonde 2009). 

Den svenska musikläraren Harald Drejare (2015) beskriver att  även flerstämmighet kan delvis 

förklaras ur ett fysiologiskt perspektiv då det kan härledas från övertonsserien. Att till exempel 

tonerna C och G klingar mer harmoniskt tillsammans än vad tonerna C och Db gör är inte enbart 

något vi har lärt oss att tycka, det har även fysiologisk förklaring: C och G:s respektive övertonsserie 

har gemensamma frekvenser vilket gör att vibrationerna går in och förstärker varandra, jämfört med 

tonerna C och Db vars övertonsserie saknar gemensam frekvens och således "skaver" mot varandra. 

Exakt vilka intervall som räknas som harmoniska (konsonanta) eller oharmoniska (dissonanta) skiljer 

sig dock åt mellan olika kulturer och epoker (Fagius 2001). 

Detta kan förklara varför vissa klanger resonerar behagligare än andra rent fysiologiskt då våra 

kroppar är mottagliga för dessa ljudvågor och kan fungera som en resonansbotten. Nya 

forskningsrön gjorda av ljudterapeuter och biologer har påvisat effekterna av ljudvibrationer på 

levande celler, i människan och även hos djur (Dewhurst-Maddock 1994).  

Puls och dynamik är ytterligare två musikaliska parametrar som kan förklaras ur fysiologisk vinkel. 

Gemensamt för dessa och även de tidigare nämnda (tonhöjd, timbre och flerstämmighet) är att 

upplevelsen inte enbart är emotionell eller kognitiv utan även upplevs rent kroppsligt. En person som 

lyssnar på musik upplever exempelvis inte bara en puls som en inre bild utan känner också av den i 

kroppen. Att lyssna på musik på detta vis brukar kallas för kroppslyssning och beskrivs ofta som ett 

intuitivt och ointellektualiserat förhållningssätt till musik (Drejare 2015, Bonde 2009). Ett begrepp 

som förekommer och används inom GIM.  Det är  alltså flera musikaliska parametrar , som en jämn 

puls, förutsägbar melodi, konsonanta harmonier, instrumenteringen, upprepning och dynamik, som 

tillsammans påverkar musikupplevelsen.   

Theorell (2010) beskriver i sin artikel ’Musik och folkhälsa’ några av de grundläggande reglerna för 

musikpåverkan: Ett tempo som är snabbare än pulsen ger en generell uppvarvning av kroppen och på 

motsvarande sätt ett tempo som är långsammare än pulsen en nedvarvning. Ett ackord som 

uppfattas som disharmoniskt (t ex en sekund, dvs två toner som ligger alldeles intill varandra) kan ge 

irritation och oro medan ett harmoniskt ackord (t ex en stor ters, ”durgök”) kan skapa lugn och 

glädje. Musik som spelas starkt ger mer energi än musik som spelas svagt. Stark musik  kan också 

upplevas invaderande. Om musiken domineras av nedåtgående rörelser har det en annan effekt än 

om det är uppåtgående tonföljder som dominerar. Nedåtgående basgångar kan t ex förstärka skräck 

och uppåtgående tonföljder stolthet. Musikforskningen har också visat att det inte bara är andning 

och puls som påverkas utan även hormonerna, immunsystemet och hjärnan. Även i dessa system 

gäller att effekterna är olika beroende på vilken musik det är, sammanhanget och individens 

musikerfarenheter. 
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Theorell (2010) skriver vidare om direkta neurobiologiska teorier kring musikeffekter. Musik når 

hjärnan delvis via en annan väg än det vanliga samtalet som till största delen tolkas och analyseras av 

vår hjärnbark som kan sägas motsvara förnuftet. Musik som en icke-verbal impuls kan ta en genväg 

till känslohjärnan och därav förbi förnuftet och den analytiska delen av hjärnan. Den amerikanska 

neurobiologen Le Doux (1996) utvecklade teorin om ”high road” (övre banan) till hjärnbarken 

och ”low road” (nedre banan) till känslohjärnan/emotionshjärnan. Musikimpulser och andra 

kulturella ordlösa impulser exempelvis från bilder går in i thalamus, en omkopplings- och 

sorteringsstation mitt i hjärnan och går därifrån direkt via ”low road” till känslohjärnan. Samtidigt går 

också impulser upp till hjärnbarken via ”high road”. ”Low road” är mycket snabbare än ”high road” 

vilket gör att de emotionella reaktionerna, t ex oro, sätts igång långt innan förnuftet börjat sin analys 

av situationen. Både positiva och negativa emotioner kan alltså starta före den intellektuella 

analysen. Vidare kan impulserna från emotionshjärnan i sin tur påverka förnuftet från ett annat håll 

än det vanliga. Att ordlösa emotionella musikimpulser når hjärnan via andra vägar än det verbala 

samtalet kan skapa förutsättningar för överraskningar och aktivering av psykiska processor som 

annars inte kommer till stånd.  

Nedan följer en illustration av känslohjärnan (Theorell 2009, s.44): 
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2.2 Musikterapi  

2.2.1 En introduktion  

Människans egen kreativitet i musik, bilder, dans, berättelser eller konst har varit en väsentlig del i 

hela mänsklighetens historia. Det är ett sätt att skapa personliga symboler och egna, användbara 

metaforer som hjälper människan igenom olika faser i liver. Det finns flera metoder som använder 

det egna konstnärliga uttrycket i  psykoterapeutiskt syfte. En av dessa är musikterapi, vilket både är 

en behandlingsmetod som utövas inom olika institutioner och sammanhang, samt ett ämne som 

utgör ett teoretiskt ramverk inom vilket man kan bedriva olika sorters studier. 

Under begreppet musikterapi samlas en mängd olika behandlingsmetoder och förhållningssätt  men 

de tre huvudlinjer man kan urskilja inom musikterapin är: 

Psykoterapeutiskt inriktade metoder:  

1. Expressiv musikterapi – att uttrycka sig med musik, individuellt eller i grupp i s k klinisk 

improvisation 

2. Receptiv musikterapi –  särskilt Guided Imagery and Music (GIM), att genom vägledd 

musiklyssning komma i kontakt med sina inre bilder 

 

Funktionsinriktad metod:  

3. Funktionsinriktad musikterapi (FMT) -  en neuromuskulär metod som stimulerar kroppsliga 

och mentala grundfunktioner för en ökad funktionsnivå 

I expressiv musikterapi kan klienten ge uttryck för sin inre värld med hjälp av enkla melodi- och 

slaginstrument. Terapeuten svarar på sina instrument och den musikaliska dialog som uppstår utgör 

den ram där klientens uttryck gradvis utvecklas. Denna kommunikation är ”buren” av terapeutens 

empati och improvisatoriska skicklighet. I denna process integreras och formas det utttryckta på ett 

sätt som både bygger inre strukturer och gör det mer tillgängligt för verbalisering (Wrangsjö 2010, 

Wigram, Saperton & West 1995, Grönlund et al. 1999).  

I receptiv musikterapi använder sig terapeuten av inspelad musik, ibland vald av klienten själv. I 

Guided Imagery and Music (GIM), en musikcentrerad integrerande form av psykoterapi, använder 

terapeuten särskilt utvalda program sammansatta av klassisk musik som spelas för klienten, i ett 

genom djupavslappning ändrat medvetandetillstånd. Musiken initierar en inre ’resa’ hos klienten 

som guidas aktivt av terapeuten medan den pågår och underlättar en dynamisk utforskning av 

medvetenhet och inre erfarenheter till stöd för fysisk och psykologisk omvandling och välbefinnande. 

Denna ‘musikresa’ diskuteras och analyseras efteråt och kan även målas i en minnesbild (mandala) 

(Bonny 1974, 2002). 

I funktionsinriktad musikterapi (FMT) används ett 20-tal specialskrivna musikaliska koder som 

anpassas efter adeptens (klientens) utvecklingsnivå, för att stimulera kroppens naturliga utveckling. 

FMT är både en individuell behandlingsmetod samt ett analysinstrument för diagnostisering av 

personens funktionsnivå. Genom speciella kombinationer och noggrannt avvägda uppställningar av 

trummor och andra attribut påverkas adeptens perception och motoriska aktivitet i en 

funktionsutvecklande process (Fmt-metoden.se 2017-12-26). 
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2.2.2 The Bonney Method of Guided Imagery and Music (BMGIM)  

The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM) utvecklades av den amerikanska 

musikterapeuten och violinisten Helen Lindquist Bonney (1921-2010) på 1970-talet vid Maryland 

Psychiatric Research Centre i USA. I denna metod valde Bonney noggrannt ut klassisk musik som 

användes för att hjälpa klienter att utforska sin inre värld i psykoterapeutiskt syfte. I ett förändrat 

medvetandetillstånd genom djupavslappning kunde musiken verka som en katalysator och framkalla 

sensoriska och emotionella svar hos lyssnaren i form av inre bilder (imaginationer), känslor, minnen, 

symboler och kroppsförnimmelser. Med den specifikt valda musiken som organisator aktiveras en 

inre symbolisering och bearbetning av inre konflikter.  Djupavslappningen är en förberedelse för den 

inre resan och hjälper klienten att skifta fokus från det yttre till det inre, att gradvist släppa kroppslig 

anspänning så att kroppen kommer i balans och kräver så lite anspänning som möjligt så att de inre 

bilderna blir så tydliga som möjligt. När musiken introduceras tillåter det avslappnade tillståndet att 

omedvetna inre upplevelser överförs  till medveten medvetenhet, som vidare kan ge klienten insikter 

och leda till läkning och terapeutisk effekt. 

Bonney skapade flera olika sammanställningar av klassiska musikstycken för olika sorters musikresor 

speciellt designade för metoden och ändamålet. Kompositionerna sträcker sig historiskt från 

musikepokerna renässansen, barocken, wienklassicismen, romantiken, impressionism till 

expressionism. Sammanställningarna av musiken har en vid potential som ger en uppsättning av 

möjligheter. Några ’arbetsnamn’på dessa sammanställningar är (eng:) Group Experience, Imagery, 

Transitions, Peak Experience, Quiet Music, Comforting-Anaclytic, Nurturing, Affect Release, Positive 

Affect, Death-Rebirth, Mostly Bach och Emotional Expression 1. (Bonney 2002).  

Upplevelsen av musikresan är mångtydig och kan beröra många olika livsteman och livshändelser 

samtidigt, liksom även kroppsliga processer. Terapeutens roll är att underlätta denna inre resa 

genom korta, uppmuntrande och utforskande interventioner (ex. ”vad upplever du, berätta mer, hur 

är det för dig?”), bekräftande och speglande interjektioner, för att fördjupa den inre upplevelsen. 

Terapeuten finns också som ett vittne och ett skydd om så skulle behövas. Metoden aktiverar 

upplevelsedomäner som sällan annars inkluderas i psykoterapeutiska sessioner såsom arketypiska 

(ex. ett grundläggande mönster/urbild/nedärvt sätt att tänka och känna), transpersonella 

(transcendenta, överskridande bortom den empiriska sinnevärlden) och andliga (Bruscia 2002). 

Nedan följer en beskrivning av en BMGIM session. Dessa sessioner är individuella och tar ca 1,5 – 2 

timmar. Då det är en musikterapiprocess tas  indelningsrubrikerna från musikaliska termer:  

 Preludium 

Sessionen startar med ett samtal mellan klient och terapeut för att finna ett lämpligt fokus 

att undersöka via musiken. Detta är ett samtal för att förbereda sig för musikresan. I stället 

för att undersöka svårigheterna på djupet verbalt, görs detta i den musikresan som följer. 

 

 Induktion (Djupavslappning) 

Terapeuten väljer lämplig progressiv kroppsavspänningsmetod och hjälper sin klient att 

sjunka ner i ett förändrat medvetandetillstånd. Klienten kan sitta upp eller ligga ned bekvämt 
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med slutna ögon.  Terapeuten uppmuntrar klienten att ”låta musiken ta dig dit du behöver 

gå”.  

 

 Musikresan 

Klienten lyssnar på ett 30- 45 minuters program med klassisk musik som terapeuten valt för 

att hjälpa klienten att utforska sina känslor och frågor. Terapeuten för in det överenskomna 

fokus som en ingång till kommande inre bilderna eller imaginationer. Terapeutens (eller 

guidens) roll är att stödja de pågående bilderna på ett icke-direktivt sätt. Terapeuten frågar 

öppna frågor för att stödja utvecklandet av klientens bildupplevelse t.ex. ”vad upplever du 

nu”, ”kan du beskriva det”, ”hur är det för dig”, ”vad gör musiken  etc. Terapeuten skriver ner 

vad klienten säger. Efter musiken är klar får klienten några minuter till att återvända till 

medvetande och rummet. 

 

 Postludium 

Klienten beskriver de inre bilder som väcktes till musiken och gör vanligtvis en bild. Många 

använder liksom Helen Bonny, mandala formen (en cirkel på pappret som kan hjälpa till en 

centrering, fokusering). Terapeuten hjälper klienten att lyfta fram och integrera viktiga 

upplevelser under musiken samt samtala om bilden. De diskuterar hur klienten kan ha 

möjlighet att ta med dessa erfarenheter och eventuella insikter i det dagliga livet.  

 

När BMGIM började användas kliniskt framkom det att metoden kunde bli alltför stark. Särskilt med 

traumatiserade patienter kunde de spontana bilderna som väcktes under musiklyssningen bli 

överväldigande och hotfulla och därmed riskera att skapa återtraumatisering. Därför utvecklades 

modifierade former som var mindre kraftfulla, både individuella och gruppformer, med kortare 

avspänning, ett mer avgränsat fokus och en kort musiklyssningsfas. Musiken var noga utvald för att 

inte vara uppväckande (Goldberg 1994 et al., Körlin 2002). BMGIM är namnet för den individuella 

ursprungliga formen utvecklad av Bonney medan Guided Imagery and Music (GIM) blivit ett 

paraplybegrepp för de många olika modifierade former och adaptioner som utvecklats, som till 

exempel Korta Musik Resor (KMR) utvecklad av den svenska musikterapeuten och forskaren 

Margareta Wärja (2010) som i maj 2018 disputerade med ämnet GIM/KMR för kvinnor med 

gynekologisk cancer vid Aalborg universitet. En annan tillämpning är Musikandning (Music Breathing, 

MB) utvecklad av Dag Körlin (2010), se nästa kapitel. GIM används både med enskilda klienter och i 

grupp och har visat sig effektivt för personer med stressrelaterade, känslomässiga och fysiska 

störningar, missbruk och återhämtning, liksom de som är intresserade av kreativitet, personlig 

utveckling, andlig tillväxt och existentiell hälsa (Music-and-imagery.eu 2018-01-05). 
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2.2.3 Andningsmodulerad GIM - Musikandning  

Dag Körlin är verksam svensk psykiater, leg psykoterapeut och auktoriserad GIM-terapeut samt 

lärare i BMGIM. Han har jobbat över 40 år inom allmän psykiatri, föreläser regelbundet och har 

skrivit flera forskningsartiklar i publikationer om GIM, stress och komplex trauma. Hans 

forskningsartikel om Musikandning, “Music Breathing – Breath Grounding and modulation of The 

Bonney Method of Guided Imagery and Music (BMGIM). Theory, method, and concecutive cases”, 

Dag Körlin, PhD, publicerades först i ‘The Journal of the Association for Music and Imagery’ (2007-

2008), Vol.11.   

Denna artikel återfinns i antologiboken ‘Music Listening, Imagery and Creativity in Psychiatry: Guided 

Imagery and Music (GIM) and Creative Arts Therapies (CATs) in Stress Disorders’, Dag Körlin (2010, 

Lambert Academic Publishing). I detta kapitel om Musikandning (Music Breathing) refererar jag ur 

denna samlingsbok av Körlins forskningsarbeten samt ur hans presentation ‘Developments in Music 

Breathing by 2017’, som presenterades vid den europeiska GIM-konferensen i Aten 2016 och finns 

publicerad på European Association of Music and Imagery’s (EAMI):s hemsida (Körlin 2017). 

Musikandning (Music Breathing) är en andningsmodulerad tillämpning av GIM som utvecklades i  

Körlins arbete med personer som blivit traumatiserade under uppväxten och som hade svårt med 

andingen under BMGIM sessioner. En meditativ andning grundar och modulerar musikupplevelsen, 

och  är ett redskap för att motverka de alarmreaktioner som väcks under arbetet. Musikandning kan 

användas av alla som meditativ praxis, för återhämtning och självutveckling. Metoden används 

runtom i trauma center, psykiatriska institutioner och i privata kliniker.  

I trauma terapi vill man skapa ett ”toleransfönster” (”window of tolerance”) där traumatiska minnen 

kan återupplevas med minimerade alarmreaktioner och ’flashbacks’. Om klienten blir överväldigad 

kan den psykologiska bearbetningen inte ta plats. Körlin (2010) tar upp den musikaliska aspekten av 

detta tolerans fönster. Olika musikaliska parametrar som crescendo (gradvis ökning i styrka), 

komplexa harmonier och korta ljud kan påverka på två sätt: antingen uppväcka alarmreaktioner och 

’flashback’ eller mobilisera energi, spänstighet och transformera inre bilder. Därav ligger utmaningen 

för GIM terapeuter att välja musik som har mer skyddande, vårdande, mobiliserande och 

bearbetande egenskaper än alarmprovocerande. 

Körlin introducerar två parametrar av musikaliska egenskaper: ‘modulerande’ och ’aktiverande’. 

Modulerande hänsyftar till växlande instrumentering, variationer och utveckling av melodier och 

dynamisk spännvidd. Aktiverande syftar till nivån av  psykologisk och fysiologisk uppväckande, som 

bärs av en jämn rytm och andra upprepande moment i musiken.   

I Musikandning får klienterna lära sig att själva reglera intensiteten av alarmreaktionerna, 

‘flashbacks’ och den emotionella affektiva återupplevelsen, genom ett kreativt och dynamiskt 

samspel mellan musik, inre bilder och meditativ andning, vilket främjar ”toleransfönstet”.  1 

 

                                                           
1 Dissociation är en störning i den vanligtvis integrativa funktionen av metvetenhet, minne, identitet, eller 

uppfattning av omvärlden. ’Flashback’ är en dissociativ upplevelse, ett ofta splittrat emotionellt minne som blir 

triggat av yttre eller inre associationer, vilket inkräktar på metvetandet utan medveten kontroll. (Körlin, 2010)  



21 
 

 

Parasympatikus – Sympatikus 

Det autonoma nervsystemet har två system, sympatikus och parasympatikus, som vanligtvis 

samverkar i att modulera autonoma aktiviteter upp och ned utefter fara eller trygghet, aktivitet eller 

återhämtning. 

Vid fara gör sympatikus systemet sig redo för ‘fight or flight’ genom utsöndrandet av epinefrin och 

norepinefrin. Om stress responsen är förlängd, utsöndras kortisol. Om kortisol utsöndras under en 

längre tid kan det ha negativ effekt på kognition, uppmärksamhet, minne, humör, att anpassa sig 

(coping förmåga) och förmågan att se saker på ett nytt sätt.  

Den andra systemet, parasympatikus är stressnedsättande och återhämtande. Via parasympatikus 

kan vi motverka stressreaktioner och ladda batterierna genom sömn, matsmältning, drömmar, sex 

och meditation. Det är tänkt att parasympatikus är aktiverad som mest vid slutet av  utandningen. 

Parasympatikus främjar kognitiva funktioner som minne, nya associationer, uppmärksamhet, 

beslutsfattande, positiva känslor och långsam vågsömn.      

Från ett självreglerande perspektiv kan sympatikus liknas en gaspedal och parasympatikus en broms. 

Gasen och bromsen samarbetar så, att när den ena är mest aktiv, är den andra passiv. Dessa har 

båda sina förgreningsslut i den högra orbitofrontal loben i hjärnan, vilken är beroende av trygg 

anknytning för sin utveckling. Orbitofrontal loben tillhör också det område som blir aktiverade i 

meditativ övning.  Självreglering erfordrar att den aktiverande sympatikus och återhämtande 

parasympatikus är i balans och samordnade med varandra. Detta gör att förändringar mellan olika 

aktivitetsnivåer blir smidiga och balanserade, ‘upp-eller-ned’.    

Det finns fem nivåer av aktivitet, från lågt till högt (enligt Selye 1907-1982): 

Dysreglerat alarmtillstånd: andning och cirkulation är inte samordnade/koordinerade 

Samordnad/Koordinerad ‘kamp eller flykt’ (fight or flight)    

Normal vardagsvariation/växling av aktivitetsnivå 

Vila, matsmältning, sex, musiklyssning, meditation 

Sömn och drömmar 

 

Nedan följer en beskrivning av hur dessa system samverkar, som finns illustrerad i Körlins 

presentation (2017). Sympatikus aktiviteten är den röda pilen och parasympatikus är den blå, 

illustrerad i Körlins presentation. 
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Meditation 

Musikandning har en meditativ del för att stärka parasympatikus och dess samordning med 

sympatikus. Meditation är ett begrepp som beskriver övningar som självreglerar kropp och sinne och 

därigenom påverkar mentala händelser genom att engagera en viss specifik uppmärksamhet. Bland 

de många olika meditativa utövningar finns det två olika typer som ofta är överlappande: medveten 

närvaro (mindfulness) och koncentrativ. Mindfulness innebär att öva på att vara medveten om det 

som händer i nuet, att inte värdera och döma det man upplever utan bara observera och beskriva 

tankar, känslor och sinnesförnimmelser som kommer upp.  

Koncentrativ teknik innebär att fokusera på en specifik mental eller sensorisk aktivitet som ett 

upprepande ljud, en föreställd bild, eller en specifik kroppslig sensation som andningen, vilket 

tillämpas i musikandning.   

Meditation har visats lindra en upplevd stress och ångest genom minskad kortisol- och 

katekolaminnivå (Carlsson, Speca, Patel och  Goodey 2003, 2004, refererad i Körlin 2010). Detta 

hjälper hanterandet av alarmsignaler under musiklyssningen. Meditation kan även aktivera områden 

i hjärnan som är associerade till positiv effekt och ökar antikroppstitrar (Davidson et al. 2003, 

refererad i Körlin 2010).    
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Andningscentrum och andningsvolym 

Soto Zen är en buddisktisk meditationsform som både innehåller medveten närvaro och är 

koncentrativ enligt läran av den japanska munken Shunryu Suzuki (1970) och den amerikanska 

läraren Philip Kapleau (2000, refererad i Körlin 2010). Fokus är på andningen, centrerad i en oval 

kroppsform s k ”Hara” , som också är fallet i flera yoga traditioner. ‘Hara’ som betyder mage på 

japanska, infinner sig 3-4 fingrar nedanför naveln och är närmare ryggraden.  I Musikandning är det 

meditativa fokuset en föreställd musikandningsvolym, vilken innehåller både de dynamiska inre 

bilderna samt har Hara-bilden som sin tyngdpunkt.  

Hara kan ha olika betydelser och används i olika andliga/religiösa sammanhang.  

I Musikandning har ‘Hara’ bytts ut med ”Andningscentrum” som finns i en ”Andningsvolym”. 

Andningscentrum föreställs inbefinna sig vid sista  utandningsluften  och är tyngdpunkten av 

andningsvolymen. Inandingen som sker efter utandningen bara ‘händer’ av sig själv. 

Andningscentrum kan liknas tyngdpunkten av en äggformad rysk docka. Klienten kan sitta eller ligga 

ned, beroende på vilket som känns lättast att hitta andingscentrum.  

Andningsvolymen är en föreställd upplevelse av ett inre andningsrum som anpassar sig, utvidgar sig 

och drar sig samman, alltefter andningscykelns perioder. När andningsvolymen är som störst sträcker 

den ut sig från strupen ner till bukhålan och ut på sidorna i bröstkorgen och buken. Magmusklerna 

känns aktiva på in-och utandning. När andningsvolymen är som minst, på utandningens sista 

luftutsläpp är den lika stor som andningscentrum, likt en liten boll. När musiken är introducerad 

anpassar sig andningsvolymen till musikens dynamik och rytm samtidigt som den rymmer de inre 

bilderna, känslorna och kroppsupplevelserna som musiken uppväcker. Musikens mörka, låga toner 

kan fokuseras till andningscentrum. Den illustrerade bilden nedan är hämtad ur Körlins presentation 

(2017).  
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Andningscentrum och andningsvolym är bara kroppsliga inre föreställningar och har inga teoretiska 

kopplingar till Yoga traditionen. I Musikandning används dessa inre föreställningsbilder till att reglera 

aktiviteterna i det autonoma nervsystemet.  

I Musikandning betonas den kontinuerliga moduleringen av storleken av andningsvolymen och 

takten av andningen. Detta är tänkt att främja samordningen mellan parasympatikus och sympatikus 

under andningscykeln och tillåta klienten att självreglera av det autonoma nervsystemet samt att 

hålla sig inom ‘toleransfönstret’ (’window of tolerance’). I linje med forskning inom meditation, anses 

detta aktivera den integrativa orbifrontal loben och med regelbunden övning kan detta främja 

neurologisk omorganisering och formbarhet.    

Först mobiliseras parasympatikus, den återhämtande delen av det autonoma nervsystemet. Detta 

görs genom att fokusera på sista utandningsluften, först i tystnad, och sedan med hjälp av musiken. 

Detta motverkar stress och alarmreaktioner under musikresan. Musikandning fordrar egen träning av 

klienten i hemmet, att öva sig i att andas i tystnad, s k tystandning, sedan med musik, för att därefter 

hantera traumatiska återupplevda erfarenheter och fortsätta integrationen efter terapins avslut. 

Kontinuerlig träning hjälper den neurologiska formbarheten i de integrativa nervsystemets 

strukturer. Terapeuten är inte enbart en terapeut utan även en lärare av dessa färdigheter, vilket 

möjliggör att klienten kan fortsätta hemma efter avslutandet av terpin.       

Hjärtslagsvariation  

Fenomenet av hjärtslagsvariation (Heart Rate Variability, HRV) innebär att hjärtslagen blir 

långsammare vid sista utandningsluften (parasympaticus) och snabbare vid den största utvidgningen 

av inandningsluften (sympatikus). Hjärtslagsvariationen mäter parasympatikus förmåga att modulera 

sympatikus och därmed motverka alarmreaktioner och dysreglering.   

Musikandningens olika skeden 

Musikandning, förkortat MA i följande avsnitt, är uppdelat i fyra skeden: 

1. Tystandning (eng: silent grounding) – den meditativa andningen 

2. MA för ’grundande’ (eng: grounding) 

3. MA för ’dissociation’  

4. MA för ’integration’ 

 

Tystandningen har sitt fokus i andningscentrum. Om andningscentrum är sårbart för flasback eller  

om det finns flera föreställda andningsvolymer, eller om det inte finns kontakt mellan 

andningsvolymen och andningscentrum, fordras musikandning för dissociation för att kunna 

upprätta ett grundande tillstånd. Musik och symbolisering kan läka sårbarheten genom att skapa en 

skyddande vägg som håller flashbacks utestängda. Valet av musik och klientens behov av intoning 

och skydd är viktigt att det matchar. Klienten kan få en bredare repertoar att välja ur eller välja ett 

stycke ur sitt eget privata musikbibliotek.  

I MA för grundande introduceras musiken med en lämplig vaggande karaktär och andningsrytm. 

Rytmen, upprepandet och tryggheten av grundande musik hjälper andningen att bli grundad. 

Musiken fyller också andningscentrum med imaginationer och affekt.  
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När de grundande tillståndet är uppnått och tryggt, antingen direkt i MA för grundande eller efter en 

avstickare/omväg via MA för dissociation, kan man fortsätta till MA för integration. Musikandning för 

integration består av två delsteg: MA för ‘modulerande’ och MA för ’arbetande’. Vissa klienter kan 

sedan gå vidare till BMGIM och lämna uppmärksamheten på andningen. Först kan de kombinera med  

en inre bevakning av andningen och beredskap att återsluta med den modulerande andninger, för att 

sedan i sista skedet släppa andningen helt.  Se nedan illustration (hämtad ur Körlin 2010, s. 86).  

Betydelsefulla kliniska resultat kan uppnås i alla skeden inklusive de grundande stegen 

(tystandningen och MA för grundande) och i MA för dissociation. Det är således inte nödvändigt för 

alla klienter att gå in i MA för integration.  

 

 

MA för integration 

Modulerande musikandning tillåter en hanterbar mängd  med traumarelaterad affektpåverkan och 

inre bilder att rymmas och bearbetas. I den arbetande musikandningen kan detta vidare bearbetas, 

integreras eller släppas fri. De modulerande och arbetande skedena vävs samman, men de är 

påtagligt olika. I den modulerande andningen tillåts den dynamiska variationen i musiken att anpassa 

och modulera storleken på andningsvolymen. Den modulerande musiken har en bredare dynamisk 

spännvidd än i det grundande skedet, med en omväxlande palett av klangfärger, harmonier och 

moment av dialog och överraskning. Andningen följer svallvågorna och ger utrymme för 
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instrumenteringen. Avsikten är att mobilisera interaktionen mellan sympatikus och parasympatikus, 

samtidigt som klienten är grundad i parasympatikus och den lilla andningsbollen (Hara). 

I arbetande musikandning används ännu mer uppväckande och kraftfull musik med en något 

snabbare andningsrytm vilken erfordras en höjdpunkt av full andning. Musiken kan vara lika 

dynamisk, komplex, och utmanande som BMGIM programmen för självförverkligande. 

Andningsvolymen kan sträcka sig tillfälligt ända upp till strupen och även öppna högst upp för att låta 

tårar komma ut och andra starka uttryck. ’Användbar’ gråt kräver en full, samordnad andningsvolym.           

När klienten ‘landar’ efter den modulerande/arbetande andningen, återgår andningen successivt till 

den grundande genom musik med gradvist mer hållande, lugnande, ‘hemkommande’ karaktär. Tillagt 

till den ’landande’ repertoaren kan ett av de grundande styckena användas eller upprepas.  

I alla skeden ingår ett samtal mellan klienten och terapeut, en tystandning, en musikandning och 

efterbearbetning där andningsvolymen målas genom Mandala bilder (en rund cirkel som anses hjälpa 

till en centrering som referens) samt en verbal integration av målningen och upplevelsen. 

Tystandning kan också användas av terpeuter där klienter föredrar att meditera i tystnad eller inte 

kan använda musik.     

 

Musikandningsprogrammen 

En musikandningssession kan variera mellan en till fem stycken, beroende på behandlingsstadiet och 

fallenheten av klienten. Ett musikandningsprogram består av tre till fem stycken: 

1-2 Grundande stycken +  
1-2 Stycken med gradvis modulerande ökning - 
1-2 Arbetande stycken -  
1-2 Integrativa eller landande stycken + 
 
De flesta stycken är 4-6 min, men ett 

program kan även bestå av ett långt stycke 

som innehåller grundande, modulerande, 

arbetande och landande. Musiken kan ha 

olika vitalitetsformer, ex. vara explosiv, 

pulserande eller avtagande, dvs ha olika 

rörelse och kraft i tid. Vitalitetsformer har 

rörelse, tid, kraft, rymd, riktning, och kan 

anses som bärare av emotioner, 

imaginationer, tankar och annan information 

när de passerar i tid genom medvetandet. En 

kroppslig tidsprofil, se ‘vitality form’ 

illustrationen hämtad ur   Körlins 

presentation 2017.  
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Ju mindre tidigare association till musiken desto lättare är det att fantisera fritt till musiken, dvs 

klienten blir inte ’störd’ av tidigare associtationer till stycket. Alltså ju mindre klienten vet om 

musiken desto bättre. Musiken ska heller helst inte ha någon språklig text, vilket styr fantasin åt 

textens innebörd (så länge det inte är på ett okänt språk). Musiken kännetecknas av en mångtydighet 

som kan stödja och stimulera inre bilder; framkalla en kontakt med kroppen och känslor; innehålla en 

lekfullhet inom en struktur samt inge både trygghet och överraskningar.     

Musikens primära uppgift är att aktivera både sunda och dysfunktionella implicita minnen och 

mångtydiga, analogiska symboliseringar. Spontana, kreativa och analogiska symboliseringar anses 

som fundamentala element i musikandning och i GIM generellt.  

I ett fosters hjärna utvecklas först amygdalas uppväckande system av kamp/flykt och motorisk 

uppväckning och de är de enklaste att avsiktligt få tillgång till via musikvalen.  

I musikandningen tar klienten en mer aktiv roll då denne kan öva sig i musikandning hemma och 

måla Mandala bilder hemma och därmed fortsätta utvecklingen av det terapeutiska arbetet mellan 

sessionerna.   Ett nästa steg som är möjligt är att dansa musiken samtidigt som klienten har fokus på 

andningen enligt musikandningens praxis. En sorts rörelsemeditation eller ‘music movement 

meditation’.  

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

Körlin redogör i hans bok ”Music listening, Imagery and Creativity in Psychiatry” (2010) att ’Kreativ 

Gestaltande’ terapier (’Creative Arts Theraphies’, CATs) har funnits sedan mänslighetens början. 

Teorierna i sin organiserade form har sitt ursprung i psykodynamisk eller Jungiansk psykologi.  

Nedan följer ett teoretiskt ramverk för Kreativ Gestaltande terapier, inklusive Musikandning som 

utgår ifrån den humanistiska psykologin (Rogers 1951, Maslow 1943).  Nedan referenser är 

refererade i Körlin 2010: 

1. Nuvarande neuropsykologi av minnet, bilder, symboler/representationer, modern 

utvecklingspsykologi (Stern 1996, 2000; Trevarthen 1996; Trevarthen och Malloch 2000; 

Siegel 1999); affekt teori (Tompkins 1962-63); anknytningsteori (Ainsworth, Blehar, Waters et 

al. 1978, Bowlby 1988 och Mains 1995). 

2. Inre bilder och förändrat medvetandetillstånd s.k. (eng:) ’Altered States of Consciousness’ 

(ASC) (Crasilneck och Hall 1985) 

3. Uthållighet och psykologiska resurser (Antonovsky 1987; Jung 1966; Bishop 1994; Körlin 

2002). 

4. Psykodynamisk, arketypisk/mytisk, kognitiv och transpersonella teorier överensstämmande 

med nuvarande neuropsykologi 

Neuroner - Informationssystemet i hjärnan (Körlin 2010, s. 6-7)  

Det uppskattas att det finns ett hundra miljarder neuroner, varav varje neuron uppskattas ha tio 

tusen kopplingar, eller synapser, med andra neuroner. I synapsen sprider sig signalen  till andra 

ihopkopplade neuroner, som vidare förgrenar sig till ytterligare uppsättningar av neuroner, som i sin 
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tur resulterar i en uppskattad summa av en miljon miljard kopplingar (Kandel och Schwartz 1992; 

Green et al. 1998, refererad i Körlin 2010). Den här förgreningen formar ett nätverk av neuroner, 

kapabla att aktiveras i en mängd rumsliga och temporära mönster.  Ett signal mönster är tänkt att 

utgöra specifik information (Tucker 1992; Rolls och Treves 1994, refererad i Körlin 2010). ”Neurons 

that fire together wire together” (Hebb 1994, refererad i Körlin 2010) genom stärkandet av 

synapskopplingar.  

INTEGRATION 

Autobiografiskt minne (Körlin 2010, s.7) 

Varseblivning, minnen, känslor, ord och symboler utgör alla specifika rumsliga och temporära 

neuronala aktiveringsmönster. I processen av sammanlänkning formas större och större 

informationssystem. Den konstanta integrationen  av olika sorts information till en 

sammanhängande helhet, skapar ett autobiografiskt minne. En känsla av kontinuitet av sitt ‘jag’ 

genom tiderna, en livsberättelse som länkar samman tidigare erfarenheter,  nuvarande varseblivning  

och förekommande framtid.   

Den integrativa processen strävar efter ett sammanhängande narrativ, som både reflekterar sättet 

en livsberättelse är berättad samt det icke-verbala sättet som livsaktiviteter är utlevda. Den här 

associativa länkning av händelser har visats bli störda av svår och långvarig utsöndring av stress 

hormoner, ex pga överväldigande traumatiska händelser i vuxenlivet eller trauma och försummelse 

under barndomen och psykologisk utveckling. Utvecklingen av autobiografiskt minne främjas av 

trygghet, adekvat stimulation och ett ’berättande klimat’ i uppfostran. (Siegel 1999, Tulving et al. 

1994). Kreativ Gestaltande terapier (CAT) mobiliserar, genom inre bilder, den analoga 

symboliseringen eller respresentation, komponenten i autobiografiskt minne som är ’gömd’ i den 

verbala dialogen av det vardagliga medvetandet. 

Explicit och implicit minne (Körlin 2010 s. 8)  

Två former av minne varav explicit är verbal och konceptuell, det vi medvetet kan komma ihåg och ta 

fram i minnet. Det andra är implicit minne, icke-verbal, perceptionell, kroppslig och emotionell, som 

aktiveras utanför medveten kontroll, utan att man ’försöker’ minnas. Detta händer av sig själv när de 

är aktiverade av inre eller yttre signaler. Ex. vardagsbeteenden, motoriska färdigheter, 

affekter/känslor och perceptionella bilder. Dessa tar längret tid att slå fast, etablera och är svårare 

att ‘glömma’.  

Diskursiv och analoga symboler och metaforer (Körlin 

2010, s. 8) 

Två olika former av informationsbearbetning, varav 

diskursiv symbolisering är en verbal och logisk 

bearbetningsprocess, och den analoga symboliseringen 

är bildlig och multidimentionell. Likt skillnaden mellan 

det rationella (diskursiv) och intuitiva (analog). 

Metaforen eller ’ordbilden’, är en övergång mellan 

analog och diskursiv symbolisering. Se illustrationen av 
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‘symboliseringstriangel’ i GIM bearbetning (Körlin 2010, s. 45).  

Ordet (eng: ‘word’ i triangeln) är den diskursiva symboliseringen och den inre bilden (‘traumatic 

image’) är den inre analoga symboliseringen. Dessa bearbetas samtidigt i den dialog som 

musikresenären (klienten) har med guiden (terapeuten) under musiken i GIM sessioner. Detta sker 

även efter sessionen i den verbala bearbetning av målningen och upplevelserna i musiken. 

Målningen är den yttre analoga symboliseringen (‘art work’).  

Den inre bilden kan vara en traumatisk bild eller en analog symbolisering. Målandet av detta 

presenterar en klinisk viktig åtskillnad av inre och yttre analog symbolisering.  Den analoga 

symboliseringen handlar om att transformera den inkräktande traumatiska upplevelsen till en 

symbolisk bild med ytterligare, mångtydig information. Denna kan målas och därigenom rymma och 

ge uttryck åt upplevelsen, målningen kan tas åt sidan och tas fram till nästa session. Med hjälp av den 

yttre bildformen kan det vara lättare att prata om upplevelsen än det är möjligt med den traumatiska 

inre bilden. Målningen kan också användas som ett fokus till nästa musikresa.   

Affekt och känslor (Körlin 2010, s. 9) 

Vitalitetsaffekter är kroppslig påverkan i form av tillströmmande svallvågor av energi och kraft, 

exempelvis genom stimuli som intresse, glädje, rädsla och oro.  

Musik kan uppväcka känslor och affekter, inte bara genom sin analoga form utan också genom 

‘alarm’ kvaliteter  av ljud,  vilka agerar direkt på amygdala i hjärnan innan högre bearbetning kan ta 

plats. De  här alarm kvaliteterna av plötsliga och starka ljud kan trigga en reaktion av rädsla och 

kaotiskt tillstånd.  Sensoriska representationer från en situation är utvärderade av amygdala i hjärnan 

som ’bra’ eller ’dåliga’. (Körlin 2010, s. 37) 

Funktionella och dysfunktionella implicita minnen (Körlin 2010, s.9)  

Implicita minnen i normal utveckling är funktionella och manifesterar sig i inre bilder, känslor, 

kroppsliga reaktioner, motoriska färdigheter och hälsosamma arbetsmodeller enligt 

anknytningsteorin. Traumatiska minnen, som är dissociativa till annan relevant information om en 

överväldigande händelse, är också implicita minnen. Traumatiska minnen har en ’på-av’ verkan, som 

antingen är omedveten eller inkräktande på medvetandet. Dock behöver dis-association generellt 

inte leda till psykopatologiska och psykiatriska diagnoser. Re-association är beskrivet som en generell 

mekanism i användandet av uttryckande konstterapier (CATs). 2  

 

                                                           
2 Dissociation som term används i denna text för att beskriva dis-association som manifesteras 

psykopatologiskt. Dissociation är en störning i den vanligtvis integrerade funktionen av medvetande, minne, 

identitet eller uppfattning av omgivningen. Dissociation är hypotetiserad att vara en konsekvens av inkräktande 

trauma. Överväldigande psykologisk trauma, försummelse, och stress är etablerade att vara stora orsaker till 

dissociation. Traumatiska erfarenheter är tänkta att lagras som sensorisk och affektiv implicita fragment av 

minnen, antingen omedvetna eller inkräktande på medvetandet, som i posttraumatisk stresssyndrom 

(Posttraumatisk Stress Disorder, PTSD). (Körlin 2010, s. 9) 
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Inre bilder i förändrat medvetandetillstånd (Körlin 2010, s. 9-10) 

För att inre bilder ska bli medvetna behöver uppmärksamheten skifta fokus från den yttre till den 

inre uppfattningsförmågan genom ett förändrat medvetandetillstånd. Detta kan uppnås genom flera 

olika metoder som avslappning, fokuserande, meditationsträning och andningsövningar. Väl inne i 

den inre världen kan klienten följa avsiktliga beskrivningar från en guide eller från klientens egna 

intentioner genom diskursiva tankar (kognitiv bildframställning). Alternativt, genom ett analogt 

stimuli som kan vara receptiv eller aktiv (spontan kreativ bildframställning). Receptiv stimuli 

inkluderar att lyssna på musik som innehåller många olika betydelser eller repetitiva element som 

stimulerar den inre uppfattningsförmågan. Absorberandet i konst, skulptur och dans förutsätter ett 

förändrat medvetandetillstånd, tillräckligt stort att hålla både inre och yttre förnimmelser i 

medvetandet. Detsamma gäller den kreativa aktiviteten att skapa musik, dansa eller måla.    

Inre resurser och resiliens (Körlin 2010, s. 10) 

Det finns en växande litteratur som tar upp psykologiska resurser som motståndskraft mot  

bristfälligheter pga psykopatologi. Den amerikanska beteendevetaren Aaron Antonovsky myntade 

begreppet salutogent förhållningssätt för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och 

mening. Det innebär att man ser individen i sin helhet som människa. Perspektivet fokuserar på vilka 

faktorer och inre förmågor som orsakar och påverkar hälsan och välbefinnandet mer än patogenetisk 

stimuli. 

Sammanfattning (Körlin 2010, s. 11) 

Kreativ Gestaltande terapier (Creative Arts therapy) har större möjligheter än endast talterapi då den 

täcker flera psykologiska områden. I mobiliserandet av inre resurser är det också viktigt att tillåta 

klienten hålla och äga svåra affekter, en dysfunktionell självbild och traumatiska minnen som då blir 

tillgängliga för återassociation och symbolisering. Således kan kognitiv förståelse bli integrerad med 

känslor, socialt sammanhang och inre bilder för att återupprätta en funktionell självbild och 

autobiografiskt minne.  

De resurser som visar sig i GIM bilder (images) kan sammanfattas i fyra olika deskriptiva teman av 

resursmobilisering: 1. skydd (ex. vara insluten i bomull, uppleva en skyddsmur); 2. näring (ex. mat, 

dryck, energi, emotionell näring av ett gott minne); 3. rörelse (ex. springa, flyga, simma, allteftersom 

man behöver för att kunna undgå faror eller utforska, agera som en självständig person, energi) och 

4. hjälpare (ex. en fågel eller vägvisare som visar vägen ut ur skogen) (Körlin 2004, s. 157-182). 
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3 Metod och genomförande  
 
I detta kapitel beskriver jag designen av studien och musikandningskursen. Därefter följer en 

metodbeskrivning av självskattningen, utvärderingen av kursen, grupptrygghetens betydelse, 

sessionernas innehåll och den valda musikens egenskaper. Kapitlet fortsätter med fallbeskrivningar 

av varje deltagare och deras bilder, samt ett analysarbete av självskattningen och utvärderingen.  

3.1 Kursens utformning och upplägg 

För att undersöka om musikandning kan användas som 
stöd för återhämtning vid sorg i Österhaninges 
församling, utformade Dag Körlin och jag en 
musikandningskurs i församlingens regi under hösten 
2017. Sessionerna leddes av Dag som har utvecklat 
metoden utifrån GIM och jag var kurssamordnare, förde   
anteckningar, i rollen som observerande deltagare, likt 
en ‘co-therapist’.  Kursen riktade sig i första hand till 
tidigare deltagare ur samtalsgrupperna för sörjande, 
men även andra familjemedlemmar var välkomna att 

delta i kursen. Den initiala tanken var att kursen skulle gå parallellt med sorgegruppen under hösten 
som brukade ses vid sju tillfällen ledd av en präst ur församlingen och en medledare. 

Vi valde att kalla det kurs då det syftar på de pedagogiska inslagen, som att lära sig hur man 

mediterar och andas, att öva meditationen hemma och hur man kan använda musik till att grunda 

och modulera andningen. Vidare att använda medveten närvaro i musiklyssnandet  och ett 

reflektererande förhållandesätt till det man hör. Pedagogiken och de verktygen man får kan 

användas för sorgbearbetning, återhämtning, självutveckling och självförverkligande.  

Det är viktigt att sitta balanserat och att kroppen inte konsumerar mer energi än att bara hålla 

ryggraden i lodlinje. Då är det möjligt att göra andningen liten eftersom det inte krävs så mycket 

energi, en lågenergikonsumption som kräver mindre syre. Detta lågenergitillstånd är nyttigt för 

kroppens återhämtningssystem.  

Musiken kan också väcka känslor, en affektpåverkan som kan kräva mer andning.  Exempelvis när 

man gråter blir andningen ojämn och fragmenterad, likt ett flämtande som kan sitta högt i 

bröstkorgen. Genom att vidga andningen nedåt, så känslan kommer ned i kroppen, kan man jämna 

ut flämtningen så att känslan lättare kan ‘komma ut’. Finns oro och ångest kan det fixeras till 

bröstkorgen.  Meningen är att processen ska ‘röra’ på sig, inte fastna eller bara riva upp, utan det ska 

också lugna sig. Där är målandet viktigt, det kopplar fler kanaler och får olika energier att komma ut 

och fästas på pappret. Det motoriska i ritandet är också uttryck. Sammantaget för det processen 

framåt.  

All terapi och bearbetning handlar om att man är inom ett toleransfönster inombords. Man kan bli 

för alarmerad av vissa tankar eller stänga av och bli stum, och mellan dessa extrema tillstånd finns ett 

toleransfönster. Att kunna hålla och vara med de svåra känslorna och tankarna, låta dem finnas på 

ett lagom sätt. Genom mindfulness övningar kan man lära sig att reglera sin arousalnivå. Även 

tryggheten och relaterandet i gruppen är en del av processen, hur man förhåller sig till det som delas, 
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att andra reagerar på det man säger, att empatisera och känna sig in med andra personer och 

samtidigt lyssna till det som väcks inom sig själv. Själva musiklyssningen kan också vara läkande. 

Inbjudan till musikandningskursen skickades ut till ca 50 st, tidigare sorgegruppsdeltagare mellan 

februari 2016 och sommaren 2017 samt de som även fick inbjudan till att delta i sorgegrupp under 

hösten 2017. Vi fick respons från tio intresserade att delta i  musikandningskursen. Kursen bestod av 

fem sessionstillfällen på lördagar i november till december mellan kl 12.00-14.00 i St Eskils kyrka i 

Haninge. Då tidsomfattningen på två timmar är begränsad bestämde vi att 6 deltagare var maximum 

för gruppstorleken. Detta var ett pilotprojekt för att se hur musikandning skulle fungera för 

deltagarna med sorgen som fokus. Dock är det en kort period på fem sessionstillfällen för en större 

studie och då underlaget av deltagare är relativit litet fick det bli en kvalitativ studie, då vi inte hade 

en kontrollgrupp. Se appendix A för inbjudan till musikandningskursen. 

Vid nyåret 2018 slogs Österhaninge församling ihop med Västerhaninge-Muskö församling och  

Dalarö-Ornö-Utö församling, som tillsammans bildar Svenska Kyrkan i Haninge/Haninge Pastorat. Jag 

och Dag fick godkänt av nuvarande pastoratskyrkoherden Krister Stenberg att fortsätta med 

musikandningskursen då vi hade ett antal anmälda kvar på väntelista från höstterminens kurs. Vi 

startade den andra kursen i februari till mars 2018 med samma kursupplägg som innan, fem lördagar 

i St Eskils kyrka mellan kl 12.00-14.00.        

 

3.1.1 Självskattning 

För att  undersöka deltagarnas hälsa och allmänt mående vid början och vid avslutad kurs fick 

deltagarna fylla i ett självskattningsformulär som Dag och jag utformade. Vi ville använda en 

skattning som indikerade deras mående utan att det var riktad till en viss diagnos eller sjukdom (som 

ex ‘GAD’ General Anxiety Disorder och ’HADS’ Hospital Anxiety and Depression Scale), då sorg inte är 

en sjukdom. Dock finns det en diagnos på en sorts förlängd komplicerad sorg som inte blir bättre 

efter en viss tid. Inga av våra deltagare visade symptom på detta enligt Dag. Deltagarna är drabbade 

av en förlust som innebär en livsförändring, kris och därmed en radikal 'nedsättning' av livskvalitet. Vi 

sökte efter redan gjorda skattningar gällande sorg, det fanns en amerikansk skattning för grief men 

då den inte var anpassbar så utformade vi en egen skattning.   

Till denna användes Världshälsoorganisationens (WHO:s) skattningsskala ”Livskvalitet” med ett urval 

av de variabler och frågor som var mest relevanta för vår studie, därav är vissa frågor modifierade. 

Livskvalitetsfrågorna har en mer positiv klang i mätandet där personliga egenskaper och 

föruttsättningar inkluderas, dvs hur man använder sig av livet. Därtill tillades frågor om hälsotillstånd,  

som har med symptom att göra och har en mer ‘negativ’ klang i mätandet då det gäller en störning, 

något som är bra eller dåligt.  Även olika sorgefaser och hur länge sedan de drabbades av sin förlust 

ingick, vilket alla deltagare har gemensamt samt kort grundfakta om deltagaren (populationen) för 

att få en generell helhetsbild. Se appendix B för skattningsformuläret.  

De frågor i livskvalitetsskalan som generellt mer hör hemma som ‘oberoende’ och inte som 

’utfallsvariabler’ av kursen är fråga 7 (I vilken grad tycker du att din personliga tro bidrar till 

välbefinnande?) och fråga 11 (Hur mycket upplever du dig som en religiös eller andlig person?).  Det 
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är mer personlighetsfaktorer som både finns före och efter sorgen. GIM kan dock ge andliga 

upplevelser.   

Förhoppningen med att fylla i självskattningen före och efter avslutad kurs är att kunna se någon 

skillnad, förändras måendet, kan musikandning ha gjort någon skillnad? Dock är en del av 

livskvalitetsvariablerna svåra att förändra över en 5 veckors intervention av musikandning. Det kan 

också vara andra utomstående påverkande faktorer som avgör den upplevda livskvaliteten. Hursom  

ger det en indikation på eventuell skillnad och jämförelse före och efter avslutad kurs. 

 

3.1.2 Utvärdering   

Då musikandningskursen var ett pilotprojekt för att kunna avgöra potentialen i arbetet för en 
eventuell fortsättning i kyrkans verksamhet,  var det angeläget med en utvärdering av kursen. Syftet 
var dels att se om det fanns intresse för vidare användning av metoden om möjlighet skulle ges i 
framtiden av pastoratet, användas som underlag för vidare utvärdering av kursen och ge tillfället för 
deltagarna att fritt kunna delge hur musikandningen har varit för dem. Om det har varit hjälpsamt, 
hur och på vilket sätt i sådant fall eftersom självskattningsformuläret inte ger utrymme för den 
specifika informationen. Förhoppningen med musikandningskursen är att den inte är något separat 
till deltagarnas sorgeprocess utan en hjälp i den. Dock har varje individ och grupp olika 
förutsättningar och timingen av kursen spelar roll för tillgodogörandet i den personliga processen. Då 
detta är en kvalitativ studie som inte kan generaliseras och begränsad till att undersöka hur 
musikandning fungerade i  dessa två musikandningsgrupper, indikerar således utvärderingen hur 
musikandningen kan fungera i grupp, utifrån deras individuella beskrivningar och med just den 
gruppens förutsättningar.  
 
Utvärderingarna fick deltagarna vid sista sessionen med ett frankerat kuvert för dem att fylla i 

hemma i lugn och ro, och sedan skicka tillbaka till mig. Se appendix C för utvärderingen.  

 

3.1.3 Grupptrygghet 

Då musikandning är en modifierad form av  GIM och kreativ gestaltande terapier, var vi mycket måna 

om grupptryggheten. Dag förklarade vid första kurstillfället vikten av konfidentialitet, att allt som 

sägs i rummet stannar i rummet, vår tystnadsplikt och de förhållningsregler som gäller. Att vi låter 

varandra tala till punkt utan att avbryta och högst 10 min per deldagare i berättandet då vi har en 

tidsbudget på 2 timmar och ska hinna med flera rundor.  För allas trygghet och för kontinuiteten av 

gruppen var det viktigt att deltagarna kom till alla sessioner. Alla deltagare hade innan kursen givit 

sitt godkännande att deras berättelser och bilder kunde komma att användas i denna studie av 

musikandning. Jag har ändrat deras namn och övermarkerat deras initialer där de syntes på bilderna 

från första gruppen för att bevara deras integritet.  

I utvärderingen hade vi med en fråga angående grupptrygghet och deltagarna i den första gruppen 

svarade att de hade känt sig trygga i gruppen och med ledarna, förutom vid första tillfället enligt två 

deltagare. Då hade vi en deltagare som efter första sessionen valde att hoppa av kursen. Hon var 

kritisk mot vårt upplägg, kunde inte höra tal och musik tydligt och hennes negativa inställning fyllde 

rummet med osäkerhet. Vi gav henne möjlighet att prata med oss efteråt om det skulle vara 
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hjälpsamt men hon hörde inte av sig. Det visade sig vara mycket bättre för grupptryggheten när hon 

avstod sin plats. Detta signalerar att metoden inte passar alla, att olika förväntningar spelar roll och 

huruvida man är mottaglig och redo för inre processer.    

I den andra gruppen svarade en deltagare att han hade lite svårt att höra vad som sades vilket 

påverkade tryggheten. De övriga svarade alla att de hade känt sig trygga i gruppen och med ledarna, 

även en deltagare som efter andra sessionen valde att inte fortsätta då hon inte mådde bra av att 

höra de andras berättelser i gruppen, hon ville inte hamna i det svåra igen där hon varit tidigare. Men 

musikandningen fungerade för henne hemma där hon kunde göra det i lugn och ro när det passade 

henne. Hennes reaktion påvisar att detta gruppforum inte passade henne, kanske hade hon ändrat 

uppfattning om hon orkat hålla ut eller om kursen infallit under ett senare skede i hennes process, 

hursom så var deltagandet för upprivande och ångestladdat för henne att fortsätta. Hon erbjöds att 

tala med Dag om hennes upplevelse men tackade nej.  Då hon inte fullföljde kursen så har jag inte 

tagit med hennes fall i denna studie då det är ofullständigt.  

 

3.1.4 Sessionernas innehåll och musikens egenskaper  

Grupp 1 (nov-dec 2017): Session 1 

Efter en inledande presentation av deltagarna, kursen och ledarna, introducerar Dag pedagogiken i 

musikandning. Den första delen i metoden är mindfulness, medveten andning, där man sitter i en 

lugn, balanserad ställning och riktar uppmärksamheten till hur fort och liten andningen är, 

exempelvis om vi gråter andas vi häftigt, om vi mediterar är andningen liten. Den andra delen i 

metoden är den modulerande andningen till musikens puls och dynamik.  

Dag illustrerar på ett anteckningsblock den ovala ’hour-glas’ 

formen av andningsrummet och förklarar den stora 

andningsvolymen med andningscentrum som en liten boll, där 

musiken ska rymmas (se bild). En hög och ytlig andning känns 

högre upp i bröstkorgen (den övre cirkeln i illustrationen). Den 

höga andningsvolym kan sjunka och krympa ihop till den lilla 

bollen. När vi andas används diafragman, då känns det som 

bäckenet utvidgas. När vi har en alarmreaktion, behöver vara 

alerta eller måste prestera mycket fysiskt då använder vi den 

stora andningen, vilket aktiverar sympatikus-delen av 

nervsystemet. Den lilla andningen kan man hitta om man sätter 

händerna nedanför naveln och det är vid slutet av utandningen 

som parasympatikus-delen av nervsystemet aktiveras.   

Därefter följde en övning i att känna skillnaden mellan den stora och lilla andningen: deltagarna 

ombeds sitta på ett balanserat och stadigt sätt, låta andningen sjunka ned och bli så liten det går, 

som en liten boll. De tar därefter ett djupt andetag, håller andan, håller andan och släpper efter. 

Detta görs igen två gånger på liknande sätt. Alla deltagare kunde känna skillnaden mellan den lilla 

och stora andningen. Därefter följde tystandningen då vi sitter med den lilla andningen i 5 minuter. 
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Efter tystandningen målade deltagarna en bild av hur tystandningen upplevdes och beskriver bilden i 

ord för gruppen.  

Deltagarna sitter i fåtöljer och rummet är nedsläckt med svaga ljuskällor för att underlätta 

avslappningen och ge mindre yttre stimuli. För ju skarpare synen och sinnet är, desto mer tar det 

ifrån den inre uppmärksamheten. Rummet är ljudisolerat i den mening att det inte går att höra 

utifrån vad som sägs i rummet,  dock inte ljudisolerat för orgeln och ljud från kyrksalen som ligger 

näst intill rummet. När det var aktiviteter i kyrksalen som dop och övningar hördes det tyvärr in och 

detta var ett störningsmoment under vissa sessioner. En extra utmaning att sålla bort yttre ljud. Vid 

ett tillfälle fick vi be den övande organisten att ta en paus så vi kunde genomföra våra övningar. 

Under den andra musikandningskursen på våren hade vi tur utan parallella bokningar och ingen 

överhörning hördes.    

I kursen har vi bara använt oss av musik stycken som främjar den grundande och modulerande 

andningen. Det första musik stycket är av den estniska kompositören Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel 

(10 min 24 sek) med fokus på grundande och andningscentrum. Vi använder oss halva styckets längd 

med ett nedtonande avslut. Musikens egenskaper är att den är lugn och har ett stadigt tempo i 6/4 

takt och en bruten uppåtgående treklang med fjärdedelspuls i pianot som fortsätter genom hela 

stycket. Små glimmar av enstaka toner kommer in i diskant- och basregistret. Den lugna avklädda 

melodin i stråkinstrumentet spelar toner i en uppåt- eller nedåtgående diatonisk skala, som 

tillsammans med den stadiga pulsen i pianot bidrar till att stycket håller sig till den lilla andningen. 

Stycket har samma dynamik, en känsla av evighet och enkelhet, det är vilsamt, ’snällt’ och ‘hållande’ 

vilket är kvaliteter lämpliga för den grundande andningen. Se appendix D för musikexempel samt 

Google drive länk till de musikinspelningar som använts under kursen. 

Deltagarna får berätta om sin upplevelse av musikandningen och därefter måla en bild som beskriver 

de inre bilder de fått under musikresan. Deltagarna får i hemuppgift att fortsätta musikandas till 

stycket i hemmet, finslipa andningsvolymen utefter musikens egenskaper och därefter måla sin 

upplevelse med oljepastellkritor och sketchpapper som de får med sig hem och sedan behålla. 

Musikandning är en process och träningssak. Vad man använder för redskap för andningen har också 

betydelse, det är exempelvis olika att strikt sitta i en pinnstol eller att lägga sig ned, sitta i en bekväm 

stol etc. Man hittar den ställningen som känns bäst och vilken plats i hemmet som är bäst för ens 

musikandning.    

Deltagarna får öva sig i tystandning och sen när musiken kommer, fokusera på att andas i takt till 

musiken och följa dess tempo och dynamik. Kroppsavslappningen, dvs induktionens funktion är att 

hjälpa att hitta vår grund och tyngd. Ju mer balanserad och avspänd kropp desto mer kan den inre 

upplevelsen få vara i fokus. I musikandningen börjar vi med den lilla andningen genom ett stadigt och 

grundande tempo. Därefter justeras och anpassas andningsvolymen utefter vad som behövs av 

musiken, dvs modulera andningen utefter dynamiken och rörelsen i musiken. När musiken är svag 

räcker det med den lilla andningen, när musiken blir starkare behövs en större andning. Detta tränar 

nervsystemet och hjärnans interaktiva funktioner. När känslor, tankar och minnen kommer ska allt 

rymmas och få plats i andningens volym.   
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Grupp 1: Session 2 

Varje gruppsession inleds med en ’runda’  där deltagarna får berätta hur veckan har varit med 

musikandningen och beskriva sin bild de målat som anknyter till den upplevelse de haft, en s.k. 

‘reserapport’. Nya musikandningsstycken introduceras vid varje gruppsession och inleds med en 

kroppsavslappning. 

Nästa musikandningsstycke är av den italienska kompositören Antonio Vivaldi, Lutkonsert i D-dur RV 

93 sats nr 2 Largo (5 min 52 s). Detta stycke kräver en bra högtalaranläggning för att de gradvist 

stegrande och diminuerande nyanserna ska höras från lutan. Stycket är inte så starkt i dynamik och 

därmed inte så invaderande. Merparten av satsen är i dur med skiftande moll-partier. Lutan knäpper 

på sina strängar på  ett improviserat sätt likt en meditativ reflektion från långsamma till snabbare 

figurationer. Detta är ackompanjerat av stråkar med långa harmonitoner och pizzicato från 

kontrabasar, vilket skapar ett konstant pulserande ‘täcke’ som bär lutmelodin.  

Deltagarna får ett musik program som Dag sammanställt av 13 musik stycken, på en USB-

minnessticka eller cd-skiva beroende på vad deltagarna föredrar.  De är fria att botanisera med 

musiken, lyssna igenom alla stycken och välja vilken musik de vill andas till. Deltagarna är 

rekommenderade att öva tre gånger i veckan, göra en bild att ta med och berätta om, samt berätta 

varför de gjorde en bild till just den musiken.  

Dag beskriver kort musiklistan, ‘en meny’ att välja ifrån: 

1. Johann Sebastian Bach: Air ur Orchestral suite nr. 3 i D-dur BWV 1068, sats 2 (violin version) 

2. Johann Pachelbel: Passacaglia Canon i D-dur 

3. Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel 

4. Johann Sebastian Bach: Come, Sweet Death, Come, Blessed Rest 

5. Antonio Vivaldi: ur Gloria, Et in Terra Pax Hominibus RV589 

6. Tor Aulin: Vaggsång ur Fyra Akvareller 

7. Christoph Willibald Gluck: ur operan Orfeus och Eurydike 

8. Ludovico Einaudi: I Giorno 

9. Ludovico Einaudi: Tzaropulus Prayer 

10. Antonio Vivaldi: Lutkonsert i D-dur RV 93, sats 2 Largo 

11. John Astin: Om Namah Shivaya 

12. Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Greensleaves 

13. Georg Friedrich Händel: ur Water Music HWV 348-350  

 

Grupp 1: Session 3 

Det tredje musikandningsstycket är också av Antonio Vivaldi, ur Gloria ‘Et in Terra Pax Hominibus’ (6 

min 3 sek). Stycket stegrar i dynamik och intensitet, den sväller och går tillbaka och är därmed 

andningsmässigt modulerande. Det inleds med en stråkensemble och cembalo som sätter den 

melankoliska stämningen och genom kontrapunkt och polyfoni sammanflätas dam- och 

herrstämmorna (SATB) till en lidelsefull sång med långa fraser i moll ackompanjerade av ensemblen. 

Då texten är på latin är den inte ledande eller styrande utan tillåter fri association (om man inte 

förstår latin det vill säga). 
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Grupp 1: Session 4 

Två deltagare kunde inte närvara vid den fjärde session och hade meddelat detta i förväg (pga 

magsjuka och en julkryssning med barnen). De fick samma hemuppgift som de övriga deltagarna, 

vilket var att musikandas till den tysk-brittiske kompositören Max Richter, Space 21 (petrichor) (4 

min 47 sek). Detta stycke är lugnt och förenligt med den lilla grundande andningen. Då det inte finns 

en stadig puls av ett typiskt slag såsom en taktart, så får musikresenären huvudsakligen själv stå för 

andningsrytmen. Stycket kan liknas ett ljudlandskap med låga djupa toner som resonerar och 

vibrerar igenom stycket, dessa djupa toner kan man ta ner i magen. Det kommer in elektroniska ljud 

och brus i diskanten som kan upplevas som ett störande moment, då ljusa toner kan komma upp i 

bröstet. Sammantaget har stycket en ambient minimalistisk karaktär. (Petrichor kan betyda regndoft 

eller stenhjärta).  

Då vi är färre vid denna session hinner vi med en till musikresa och det blir med den italienska 

kompositören Ludovico Einaudi, Tzaropulus Prayer (3min 45s). Ett duo stycke för piano och cello 

som är skiftande i dynamik, nyanser och vitalitet, vilket fordrar en modulerande andning. Stycket 

inleds med en piano introduktion och de smäktande melodierna kommuniceras sinsemellan 

instrumenten i ett lidelsefullt och passionerat samspel.  

Deltagarna målar en bild av upplevelsen av musikandningen och får i hemuppgift att fortsätta och 

måla klart bilden. Dag skickar ut per post nya USB-stickor med fem stycken av Max Richter att öva 

med inför nästa session. Styckena är hämtade ur ”From Sleep”, en dubbel-cd av Richters musik 

utgiven av Deutsche Grammophon. De har olika tonfall, en del är energiska, mer i diskanten och mer 

optimistiska, andra är mer mörka. Se nedan:      

1. Space 21 (petrichor) 

2. Dream 13 (minus even) 

3. Space 11 (Invisible Pages Only) 

4. Path 19 (yet frailest) 

5. Dream 3 (in the midst of my life) 

Grupp 1: Session 5 

Vid den femte och avslutande sessionen är alla deltagare närvarande. Efter rapporteringsrundan om 

hur veckans hemuppgift gått, går vi in i den längsta musikresan hittills av  Max Richter, Dream 3 (in 

the midst of my life) (10 min 3 sek). Detta ger mängdträning, ju längre man håller ut desto mer lär 

man sig och det ställer krav på uthålligheten. Dream 3 har en stadig puls som sätts av piano ackord, 

en regelbundenhet som känns trygg och stödjer den grundande lilla andningen med en god 

förutsägbarhet. Det finns ett eko av låga toner som upprepas och en bit in i stycket kommer cellon in 

med långa stråk som följer den redan befintliga pulsen. Det uppstår små dissonanser med en kort 

spänning och uttrycksfullhet som släpps regelbundet. Därefter kommer fiolen in som lägger 

ytterligare ett lager av långa eko toner i oktavsprång i ett ljusare register. Sammantaget ett vackert 

suggestivt trio-samspel mellan dessa tre instrument i ‘minimalistisk’ karaktär.  

Då detta är kursens avslutande session får deltagarna med sig utvärderingen och 

självskattningsformuläret att åter igen svara på hemma. Deltagarna berättar hur kursen har varit för 

dem. Vi kommer in på samtal som rör tron, vad som händer efter livet, existentiella frågor, 
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acceptans, överlämnande och vikten om att våga prata om det svåra. Vi tackar varandra och gör en 

avslutande ceremoni genom att hålla varandras händer i en ring, vi andas in och tar ett djupt andetag 

och på utandningen släpper vi taget om varandra. Som ett avslut på denna inre process för att sedan 

gå ut i den yttre verkligheten. 

 

 

Grupp 2 (feb-mars 2018): Session 1 

Vi följde samma kursupplägg för grupp 2, dock med en annan ordning på musikstyckena tagna ur 

musikandningsrepertoaren för att anpassa till denna grupps behov och förutsättning. Betoningen i 

denna grupp blev mer på självutveckling än sorgbearbetning, det verkade som deltagarna var mer i 

en ‘gått-vidare’ fas. Sorgen kändes inte lika påtaglig som i den första gruppen. 

Den första sessionen inleddes på liknande sätt som i grupp 1 med en presentation av deltagarna, 

ledare och kursen. Dag presenterar pedagogiken, en kort historik om GIM och en av dess 

tillämpningar: musikandning. Deltagarna får lära sig att tystandas och vi målar en bild av upplevelsen 

av den lilla andningen. Deltagarna tyckte alla att tystandningen kändes behaglig. Därefter 

introduceras musikandningen till Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel med efterföljande målning och 

deltagarna får i uppgift att fortsätta musikandas till detta stycke hemma samt måla.  

Grupp 2: Session 2 

Efter rundan och delningen av hur veckan och musikandningen har varit, förklarar en deltagare att 

han inte får några inre bilder vid musikandningen och därför inte har något att måla. Dag beskriver 

då teoretiskt vad inre ‘bilder’ eller inre fantasi, s.k. imagination innebär. Det innefattar alla 

sinnesorgan och sinnesförnimmelser som syn, hörsel, lukt, smak, känsel (kroppsförnimmelser som 

smärta, tryck, rörelse och avslappning). Det innefattar också alla känsloorgan, känslor och minnen ex. 

berörelseminnen och känslominnen som sitter lagrade som minnen i våra minnesbankar. Även 

tankar och tanke-kedjor är imagination. 

En primär perception är när man ser ex. ett träd i verkligheten; en sekundär perception är när man 

för sin inre syn ser trädet. Musiken väcker upp en sekundär perception och det kan vara en 

kombination av olika sinnesförnimmelser, minnen, känslor och tankar. Hjärnan har en 

symboliseringsprocess som kondenserar ihop viktiga känslor och förnimmelser. Det vi målat består 

av många olika saker samtidigt. Det finns en mångtydighet av olika sinnesorgansimpulser och för 

bearbetningsprocessen är det bra att släppa fram, framställa och prata om det, klargöra för en själv 

vad som händer för att på så sätt kunna arbeta igenom sakerna igen. Och ser man inte inre bilder 

visuellt så som med synen, finns det sannolikt andra förnimmelser som ex. kroppsavslappning som 

kan upplevas under musikandningen.    

Musiken som användes till musikandningen var av den tyska kompositören J.S. Bach, Come Sweet 

Death, Come Blessed Rest (5 min 58 s) med efterföljande målning samt att använda stycket som 

hemuppgift. Stycket är ursprungligen en sakral sång (BWV  478) och finns i olika transkriptioner. Vi 

använder ett arrangemang av Leopold Stokowski för symfoniorkester. Stycket inleds med en tung, 

ödesmättad melodi buren av cellostråk som tillsammans med harmonierna i övriga stråkinstrument 
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uttrycker en sorglig klagan och längtan fylld av pathos. I mitten av stycket inträder blåsinstrument 

som stämmer in i klagosången, musiken sväller i dynamik med en uppbyggnad mot slutet av stycket. 

Både den lilla och modulerande andningen aktiveras.  

Grupp 2: Session 3  

I denna sessionen användes Antonio Vivaldi, ur Gloria ‘Et in Terra Pax Hominibus’ och deltagarna 

fick i uppgift att till följande vecka lyssna fritt ur musikandningsrepertoaren och välja de stycken som 

passade dem bäst att musikandas till. 

Dag förklarar vikten av mängdträning, liksom i idrott, att hålla kroppen ajour med tekniken. Därför är 

det bra att göra meditationsträningen regelbundet för att upprätthålla sin teknik. Ju oftare man 

mediterar desto lättare blir det och likt ‘cykelminnet’ så kommer kroppen ihåg och kan snabbare 

komma i balans om man övar regelbundet och successivt utökar varaktigheten. Kroppen har en 

kontinuitet och meditationen är en kroppslärdom.  

Meditationspassen kan innehålla störningar som kommer på olika djup. I början av meditationen kan 

det finnas ‘dagsrester’, episoder av de som hänt och sen under dem, kan de svårare tankarna 

komma. Det kan ta kortare eller längre tid innan tankarna stillar sig. Första avsikten med det 

meditativa är att tömma sinnet.  Därefter eller däremellan kan man uppleva en tomhet, en klarhet 

eller stillhet. Det pendlar mellan att vara fångad och släppa efter, att inte hänga upp sig utan att det 

får komma och gå. Meditationen är en viss mental träning och koncentrationsövning som kan ge ett 

inre lugn och vidgade vyer, nya perspektiv och ett vidgat medvetande att ta med sig ut i verkligheten 

och vardagslivet.     

Grupp 2: Session 4 

I denna session introducerades den svenska kompositören Tor Aulin, Vaggsång ur Fyra Akvareller (3 

min 50 s). Stycket har en lugn och rogivande karaktär, förenligt med den lilla grundande andningen. 

Stycket inleds med en vacker duett mellan en tvärflöjtist och harpist som sätter den vaggande rytm 

och betryggande tonen, likt en moder som vyssjar sitt barn. I mitten av stycket inträder en mjukt 

ackompanjerande orkester som skapar ett djup och lite större volym. Musiken har olika grad av 

variation i dynamik, volym, register och innehåll.  Den ställer in sig på en viss energi-nivå som man 

kan anpassa med till den grundande och modulerande andningen.  Regelbundenhet är bra i musik 

som man ska andas till, varav detta stycke är avsiktligen utvalt.  I stort är musiken trygg, moderlig och 

lagom förutsägbar.  

En av deltagarna kunde inte delta vid denna session pga sjukdom men önskade få veckans hemupgift, 

vilket var att musikandas till Aulins Vaggsång med efterföljande målning.  

Grupp 2: Session 5 

I denna avslutande session återupptog vi stycket av  J.S. Bach, Come Sweet Death, Come Blessed 

Rest då samma stycke kan ge olika sorts upplevelser vid olika tidpunkter. Deltagarna fick berätta hur 

denna kurs hade varit för dem. Då denna grupp inte hade blivit lika sammansvetsad som grupp, valde 

Dag att inte göra en separationsinduktion som med första gruppen, då vi tog varandras händer med 

ett sista gemensamt andetag som avslut.   
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Det sker hela tiden ett pendlande i bearbetningen mellan sorg/förlust och 

självförverkligande/återuppbyggnad.  Vi upplevde att denna grupps betoning låg mer åt  

självförverkligande av resurser. Syftet med musikandningsmetoden är att med hjälp av andningen 

och musiken få ett överskott av det goda, resurserna, och att kroppen och psyket kan reglera sig som 

man behöver. Ibland kan man behöva att stänga av, låta det bli tomt, och ibland kan man behöva att 

släppa in och exempelvis se bilder. Man behöver olika vid olika tidpunkter.  

 
3.1.5 Fallbeskrivningar med bilder   
 
Grupp 1: “Anneli” 
 
Kort presentation  
 
”Anneli” är en 63 årig änka efter att ha förlorat sin make 1 okt 2016, för drygt 14 månader sen. Hon 
förlorade även sin son tio år sedan som begick självmord, då 30 år gammal. Något som kommit till 
ytan igen efter hennes makes bortgång. Tidigare hade hon ett piano hemma, då brukade hon spela 
av sig känslor på pianot, när hon behövde.  
 
Många av Annelis minnesbilder var återkommande arketypiska (urbild/urtyp) i form av träd, vatten, 
berg och naturbilder från Dalarna där hon är uppvuxen. Det fanns en cyklisk rörelse av positiva och 
negativa upplevelser som musiken uppväckte, där de goda väckte det onda och det onda väckte det 
goda. De sista bilderna framkallade också implicita minnen och den kris Anneli befinner sig i inför en i 
princip obotlig sjukdom (’godartad’ hjärntumör), där utgången bara kan bli sämre, antingen att 
opereras eller inte.  
 
Självskattningen 
 
Enligt självskattningen befinner sig Anneli i nyorienteringsfasen. Hennes hälsotillstånd vid början till 
avslutad kurs är oförändrat avseende kroppslig sjukdom (A), sömn (B), oro och ångest (C) och 
nedstämdhet (D). Efter avslutad kurs påvisas i livskvalitetsskalan en förbättring med ett steg i 
uppskattningen av framtid (fråga 4), naturupplevelser (fr. 8), konst (fr. 9) och musik (fr. 10).  
En försämring med ett steg påvisas i svaren om stöd (fr. 2) och personliga relationer (fr. 3). 
Oförändrade poängsvar visas i frågorna om energi (fr. 1), glädje (fr. 5), meningsfullhet (fr. 6) och 
livskvalitet (fr. 12). 
 
De frågor som generellt mer hör hemma som ‘oberoende’ och inte som ’utfallsvariabler’ av kursen är 
fråga 7 (personliga tro/välbefinnande) och fråga 11 (religiös/andlig). Fråga 7 visade ett steg till 
försämring och fråga 11 ett steg till bättring. 
 
En del av livskvalitetsvariablerna är svåra att förändra över en 5 veckors intervention.  
 
Utvärderingen 
 
I utvärderingen av musikandningskursen uttryckte Anneli att hon har lärt sig motverka stress med 

andningen. Vidare att hennes musikuppfattning har vidgats då hon tidigare inte har lyssnat så mycket 

på klassisk musik och inte visste att musik kunde ta fram både positiva och negativa känslor. Hon vill 

fortsätta med musikandning antingen själv eller i en fortsättningskurs om möjlighet finns. För övrigt 

tyckte hon att gruppstorleken var bra.  



41 
 

Min upplevelse av Anneli är att hon är psykiskt stark och mycket funktionsduglig i att hon trots alla 

svårigheter, smärtan, saknaden samt ovissheten om hennes hälsotillstånd, har en förmåga att 

hantera och acceptera det som hon inte kan påverka och se till det som är positivt i livet. Hon hämtar 

kraft ur naturen likt en inre resurs och i arbetet med musikandningen var hon uthållig. Hon ville ofta 

hitta något hon tyckte om i musiken, även om det inte alltid var fallet så var det en positiv inställning.  

 

Upplevelsen av tystandningen, musiken och beskrivning av bilder.   

Under första tystandningen vad det svårt för Anneli att få ned 

andningen. Det hördes in musik från orgeln i kyrksalen och detta störde 

henne då det var svårt att koppla bort ljuden. Beskrivning av 

tystandningen (bild): ’Andningen uppe, störd av musiken, sen kom 

andningen ned’. Allteftersom sessionerna löpte på blev det lättare att 

komma ned i andningen. Från att ha höjda axlar börjar de slappna av.  

 

Under första musikandningen med fokus på 

andningscentrum till Pärts Spiegel im Spiegel, var det 

lättare att komma ned i andnings-centrum. Tankarna 

fladdrade till Norrland där hon bott tidigare. I 

hemuppgiften (att fortsätta musikandas under veckan 

till samma stycke) målar Anneli vatten med träd, ett 

återkommande tema. ‘Det kändes positivt’.  

Dags kommenter: Varför valde du vatten och träd? 

Anneli: Det var min första tanke som kom upp, 

uppfattade det som vackert och lugnande.  

D: Betydelsen i bilden kan vara mångtydig.  

A: Vatten är rogivande, jag blir lugn.  

D: Tänker på vatten och träd som samarbetspartner. Trädet som symbol för att något fortfarande 

växer, livet växer. 

Under musikandning till Vivaldis Lutkonsert ser Anneli bilder av berg och fåglar som flög i fjällen 

fåglar.  Andningen var densamme.  

D: Får du någon association från bilden till din förlust? Var 

den och hälsade på? 

A: Nej, den var inte där och hälsade på. Jag har hört några 

kloka ord: “Sorgen blir lättare men saknaden blir inte 

lättare”. Fick upp lite av min sons dödsfall, jag blir lite arg 

på honom. Jag jobbade på kvällen och han var uppe på 

kvällen, då kunde jag ringa och prata med honom när jag 
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kände mig ensam på busshållplatsen. Det var en trygghet. Min dotter sa kloka ord: ’Men mamma, 

han valde själv att inte finnas längre’. Men min make, han ville ju leva. Varför ska just jag drabbas av 

allting?  

Anneli fortsätter beskriva sin bild: Det är bergen från Norrland där jag är uppvuxen. Fåglar flyger mot 

bergen. Fåglar utan oro och plåga flyger runt. 

D: Var det någonting i musiken som gjorde att just din son ploppade upp? 

A: Nej. Jag känner mig ganska lugn. Kan prata om deras död. Det är som det är. Det är bara att leva 

vidare.  

I nästa hemuppgift fick de lyssna till musiken de fått och välja ut ett stycke att musikandas till och 

motivera varför.  

Anneli valde Händels Water Music: ’Den satte direkt, i Händel går andningen direkt. Bilden beskriver 

lugn och ro och fjäll’.  

D: Det blir skillnad när man lyssnar flera gånger. Fanns 

din sorg? 

A: Jag måste gå vidare för mig själv, min son och make 

kommer inte tillbaka, jag måste tänka så.  

 

 

 

Upplevelsen av musikandningen till Vivaldis Gloria et in 

terra pax. 

A: Tyckte det var otäckt, en svart grop, fick kämpa, det 

väckte olustkänsla. Ett djupt hål, djävulen kom flygande, 

han var där uppe. De mörka molnen är sorgen. 

D: Bilderna som kommer bär känslorna och absorberar 

dem. Bilderna är ett sätt att hantera känslorna. Hjärnans 

sätt att omarbeta känslorna. 

A: Ser bara mörker i den. Har lyssnat på stycket flera gånger 

om dagen men kunde inte hitta något positivt. Jag har kämpat men det vill sig inte.  

D: Den väcker skuggsidorna. Kan du beskriva det negativa lite mer? 

A: Djävulen står där. Hur ritar man en sån? Såg en bild av en kista. Döden. Det försökte jag tänka 

bort.   

D: Kan du se på upplevelsen av musiken utifrån din smärta och jobbiga resa, kan det lägga till något? 
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A: Min sons död poppar upp. Min man var sjuk, det fanns ingen återvändo och han slapp lida. Jag 

blev arg, det är tio år sedan sonen gick bort, varför kommer det upp nu. Varför, varför, varför? Jag 

kan ju inte grubbla ihjäl mig?  

D: Din resa fokuserar på det negativa, minnena som du hållit tillbaka. En växling mellan + plus och – 

minus i sin egen process. Musiken öppnar upp kanaler för det. 

Dag fortsätter: När du säger döden, fick du då en känsla? 

A: Det kändes svårt att rita en kista (döden). Måste hitta något positivt. Jag tänker att jag kan försöka 

tycka om det, men sen faller det direkt. 

D: Det ingår i processen att det alternerar. Man måste inte få en god känsla. Ni har varit envisa och 

hållit ut, det ger en övning i att vara med det svåra och inte skjuta bort det.  

Efter upplevelsen av musikandning till Richters Space 21 (petrichor).  

A: Det var lätt att komma i andningen här. Det är svårare hemma där jag inte är lika koncentrerad. 

Jag såg en kyrka, barn som lekte, tyckte inte riktigt om det i början, var inte helt bekväm, men sen 

kom det ljus, det var behagligt. Kyrkan kan vara både-ock. Jag har varit på flera dop i kyrkan, men 

också begravningar. Jordbegravningen med min pappa var fruktansvärt obehagligt.  

D: Stycket har både plus och minus. Det är hjälpsamt att vara i lilla andningen.  

Musikandningen fortsätter till Einaudis Tzaropulus Prayer.  

A: Det kändes positivt, fina känslor fast jag gillade inte ‘fiolen’. Jag ser lugnet, svanar och blommor, 

fåglar som flyger, träd, vatten, svarta moln (det var ’fiolen’). Skogen i Norrland, där jag klättrade i 

träd som liten och så vatten.  

D: Utan vatten inga träd.  

A: Jag känner ett lugn i kroppen, det var rogivande. Fungerade bra med andningen.  

D: Det vackra, lugna och fina hjälper att bära molnen, för 

de kommer komma förr eller senare.  

Om upplevelsen av hemuppgiften att fortsätta under 

veckan att musikandas till Richters Space 21 (petrichor). 

A: Jag fick en olustkänsla, ne-ej, den passade mig inte alls, 

något jag inte tyckte om.  

D: Om det var en person, människa, hur skulle den vara 

då? 

A: Ond, jag ser en kyrka framför mig och en väg som aldrig 

tar slut. Jag har lyssnat flera gånger, nej den passade inte mig.  

Bilden beskriver vägen som aldrig tar slut och mörka moln. Den är mörk. Musiken påminde mig om 

kyrkan. Tyckte det lät som en orgel i kyrkan. 
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D: En väg som aldrig tar slut. Vad kan det betyda? 

A: Det har varit så mycket elände, jaha vad kommer härnäst? Det händer något som jag inte tänkt. 

D: Som en hopplöshet? 

A: Ja, jag har rest mig och så händer det igen.  

D: Bild av livsresan. Målet är inte att det ska vara positivt varje gång. Det positiva växlar med det 

negativa. Den första bilden som är lugn och positiv, den förbereder dig för det svåra.  

A: Jag har en hjärntumör som är godartad och kan då inte lyssna på ljusa partier, det blir för hårt.  Ska 

på hjärntumörkontroll snart, det oroar mig, är nervös inför det. Den långa väntan, ja vägen är 

symbolisk.  

D: Hur känns det nu när du berättat om det? 

A: En lättnad att få berätta. Det känns bra. 

Om upplevelsen av tystandning och därefter musikandning till Richters Dream 3 (10 min, längsta 

stycket hittills). 

A: Hamnar alltid vid vatten, solen och lugnet. Sen blir 

musiken hårdare, det kommer moln, en röst som 

säger ”Nej, nej, nej!” Jag fastnade där, var kommer det 

ifrån? Sen planade det ut. Vattnet var vackert. Gjorde 

mig lugn till de höga bergen kom.  

D: Vad kan de höga bergen betyda? 

A: Jag tycker om berg egentligen, men det blev väldigt 

brant, gick upp och ned, det var inte högt hela tiden, 

fanns mörka moln över de brantaste bergen. Jag fastnade vid ”Nej, nej, nej!” Vem säger det? Jag 

måste komma loss.  

D: Kan vara nej till många olika saker. 

A: Säger nog nej till hjärntumören, kan jag få ett år till? 

D: Du säger förmodligen det. Ett ständingt stressmoment med den vetskapen. Men du går din väg 

iallafall.  

A: Kan ju inte bara tänka negativt, då blir man olycklig. Finns ju positiva bitar, det finns ju alltid.  
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Fallbeskrivning ”Elisabeth”  

Kort presentation 

”Elisabeth” är en 55 årig kvinna och änka efter hennes makes bortgång för ett år sedan. Hon har gått 

hos en kurator, en anhöriggrupp och upplever att sjukvården har varit ett mycket bra stöd. Hon 

arbetar inom idrott. Vid hennes makes grav brukar hon spela upp hans älsklingsmusik högt från 

mobilen. Hon har tatuerat in hans namn på underarmen, ‘jag har honom med mig’ säger hon.  

I Elisabeths bilder kunde man se användandet av färg som en känsloindikatör. Från att ha upplevt ett 

mörker, endast svart kom gradvist färgerna som symboliskt representerade andra positiva värden i 

livet. I den sista bilden kunde Elisabeth urskilja en mjuk skyddande vägg mellan det mörka och det 

ljusa, där båda bilderna kunde finnas till, med merparten åt det ljusa, den gröna gryningen. Musiken 

och den analoga symboliseringen kan läka sårbarheten genom att skapa en skyddsupplevelse i 

musiken, likt denna skyddande mur, som påvisar att man kan hitta sina egna inre skyddsmurar. Ett 

tecken på mobiliserandet av inre psykologiska resurser och på integrationen av sorgeprocessens 

både förlustorienterade och återuppbyggande känslor.   

Självskattningen  

Enligt självskattningen har Elisabeths sorgeprocess gått vidare från hel bearbetningsfas (100%) vid 

början av kursen till  hälften bearbetningsfas (50%) och hälften nyorienteringsfas (50%) vid avslutad 

kurs. Hennes svar i frågorna om hälsotillstånd indikerar oförändrat i kroppslig sjukdom (A) och sömn 

(B), och att hon har mer ångest, oro (C) och nedstämdhet (D).  

Enligt livskvalitetsskalan är Elisabeth vid avslutad kurs mer tillfreds i sina relationer (fråga 3), hon ser 

mer positivt på framtiden (fr. 4), uppskattar naturen mer (fr. 8), en ökning i vilken grad personlig tro 

bidrar till välbefinnande (fr. 7). Oförändrade variabler framkommer i frågorna om energi (fr. 1), stöd 

(fr. 2), glädje (fr. 5), meningsfullhet (fr. 6), konst (fr. 9), musik (fr. 10), religiös/andlig (fr. 11) och 

livskvalitet (fr. 12).   

Utvärderingen 

Elisabeth skriver i utvärderingen att hon har lärt sig motverka stress med andningen och vågat vara 

med sig själv i lugn och ro, och inte behövt tänka på något annant. Hon har lyckats få ned sin puls 

genom andningen och uttrycker att hon gärna hade suttit längre med övningarna. Hon har även lärt 

sig hantera tandläkarbesök med hjälp av andningen och då ‘tänkt’ musik, och därmed använt sig av 

metoden i andra sammanhang. Hennes musikuppfattning har vidgats, då hon har upptäckt klassisk 

musik och gör en egen spellista med klassisk musik. Hon hade inte väntat sig att olika sorters musik 

kunde göra att hon reagerade så olika. Hon uppfattar skuggsidorna i musiken och att hon fått hjälp 

att vara med det som är, även med det negativa inombords. Hon har upplevt ett lugn i sig själv och är 

förvånad att hon vågat känna efter inombords på ett så djupt sätt. Hon uttrycker både ja och nej till 

att använda musikandning vidare på egen hand som stöd för återhämtning – nej’et bekräftar  att hon 

är på väg in i en nyorienteringsfas. Hon känner stöd runtomkring henne som hjälper henne i hennes 

sorg och livet framåt. Om möjlighet skulle ges till en fortsättningskurs i musikandning vill hon gärna 

fortsätta.  För övrigt, tyckte hon att det var svårt att rita vad hon kände, svårt att få fram känslan och 

att det då var bra att de fick beskriva bilden i ord. 
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Upplevelsen av tystandningen, musiken och beskrivning av bilder.   

Upplevelsen av första tystandningen var att andningen 

var lite hög, den satt där uppe och hon blev störd av 

klockringningen och predikan som hördes in från 

kyrkorummet.   

Elisabeth: Det var helt svart, fanns lite ljus. Där var 

musiken, klockan och handen kom in (en deltagares 

hand då hon började gråta). 

 

Upplevelsen av musikandningen till Pärts Spiegel im 

Spiegel med fokus på andningscentrum:  

E: “Andningen stördes lite av musiken, det var svårare att 

andas till musiiken, men jag fick en ljusare bild. Skönt att 

se färgerna. Jag är med men tar inte in allt. Jag ser allt, 

barnbarnen, men jag är inte där som förr. Det har varit en 

tuff vecka på jobbet, när jag kommer hem är andningen 

uppe. Men med just den här musiken kommer jag ner. Min 

puls har blivit lägre, den har inte legat så lågt på år och 

dagar. Jag har laddat ned den här musiken och ska se vad 

det är. Det är ju inte svart, man måste ju se det andra i 

livet. Även fast livet är ändrat.” 

Upplevelsen av andra tystandningen.  

E: ”Lättare den här gången, jag vågade. Kom på mig själv att jag andades inte, då gick pulsen upp. Sen 

hörde jag barnen utanför och de störde mig. Jag känner att jag är här, jag vågade på ett annat sätt.  

Den stora andningsvolymen krympte”.   

Upplevelsen av musikandningen till  Vivaldis Lutkonsert.  

E: Jag ser berg, det knasstrar, ett lugn och bergstoppar. Blev lite 

irriterad, ‘stör mig inte’ säger jag till musiken. Fjällen är min 

fristad.  

D: Vad var det i musiken som störde dig? 

E: ”Det snabba, jag vill vara kvar i vår känsla. Myset i fjällen. 

Känner att jag vaknar till, men så vill jag inte det”.  

D: Instrumentet i musiken är en luta. Där strängarna knäpper. 

Ett plus av det är att det ger energi, ett minus är att det stör. Hade du en känsla under musiken? 
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E: “Irriterad. Jag ville vara kvar i min bubbla av det vita, knasstret och lugnet. Bubblan är saknaden, 

det är minnena, det ljusa man kommer ihåg. Sen kom musiken och knackade på rutan och det var 

verkligheten, den ville jag inte ha. Det är ett vågspel mellan förflutet och framtid. Man får en 

ryggsäck med sig. Mitt liv har förändrats men jag vill vara kvar i bubblan”. 

Om hemuppgiften att lyssna och välja stycken att musikandas till, måla en bild och berätta varför 

man valde just den musiken. 

E: Lyssnade på tre stycken, Aulin, Einaudi och Gluck. Jag 

svävar, kände mig lugn och somnade bägge gångerna. Korta 

låtar gav inte samma djup, samma lugn.   

D: Du har hållit styrfart. Lugnet är det dominerande, musiken 

lyfter inte fram något annat.  

E: Att våga sitta och bara vara sig själv. Känns tryggare nu när 

jag känner er i gruppen.  

Om upplevelsen av tystandningen.  

E: svårt, snurrade runt tankar, kom på mig själv att jag andades annorlunda. Rörigt för tillfället. Som 

en cd-skiva som snurrade. Jag andades högre upp, annorlunda.  

Om upplevelsen av musikandningen till Vivaldis Gloria et in terra pax. 

E: Det bara rann, det kom över mig. Kändes som jag blev jagad. Sen blev det lugnare. Det tränger sig 

på. Jag var uppe i andningen. Fascinerande att musik kan komma in så nära. Såg bilder av händer, 

våra armar i sjukhuset, jag och min man innan han dog.  

D: Det böljande, en kamp i hanterandet och 

överväldigande. Låt bilden vara med musiken och 

andningen, och tänk på att andningen kommer 

ned. 

E: Tyckte inte om musiken. Känns hård, 

undanträngd, alla känslor kommer på mig. Men 

det finns något där också som känns lite varmt, 

så det blev lite rött.  

D: Vad bra att du höll ut med den.  

E: En låt på 6 minuter kan inte vara farlig, den kan inte styra mig och sätta mig i den situationen. Jag 

måste klara av och bemästra det. Jag måste ju gå vidare.  

Elisabeth fortsätter att beskriva bilden: Jag är trängd i ett hörn, men vet att det finns en utväg. Det 

finns ett hål men jag kommer inte i det. Det finns något mer, en väg ut, det röda. Jag klarar ju faktigt 

av det här. Det är en vågskål, man tillåter sig inte känna allt av hänsyn till barnen. Men nu i musiken 

så måste jag känna hur det känns, verkligen lyssna.  
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D: Du har varit i process med stycket. Musiken kan jobba med och mot. ’Med’ är harmoni med 

musiken, det känns positivt, man får bra bilder och goda känslor. Och det kan vara vara samma 

musikstycke. Nästa gång tar musikstycket den negativa sidan. Musiken är en katalysator för plus + 

och minus -. När man lyssnar på musik så här systematiskt då växlar positiva och negativa minnen. 

Man går varv efter varv och det viktiga är att det utvecklas.  

Om upplevelsen av musikandning till Richters Space 21 (petrichor). 

E: Så skönt, komma till ro, det kändes lugnt och mjukt. Jag såg under vatten, fick undervattensbilder.  

Det blev en lägereld, rökmoln, gryning över ett berg som kom upp och sedan ovanför. Mycket 

puffmoln, svävande. Jag ser den här bilden i ena ögat, högerögat såg. På vänstra ögat var det svart.  

Nästa musikandning var till Einaudis Tzaropulus Prayer.  

E: Kändes lugnt och fint. Ser vatten, jag höll mycket på med simning, det var vårt element, och berg, 

vi var mycket i fjällen.  Solen stiger upp. Min lägereld med lugna små puffar. Ett lugn, bara är sig själv.  

Sen kom fiolen in och då var det svårt att tyda. 

D: Mycket av upplevelserna är inte språkliga, de bara händer. Man behöver inte förklara allt. Vissa 

saker kan bara få hända i kroppen och lämnas där.  

D:Naturen, vatten, lugnet. Mycket resursmobilisering för dig. 

E: Andra stycket blev lite ostört, inte lika klart, lite orosmoment som kom.  

D: Skillnad, det finns mer information i andra stycket. Ta till andningen till musiken.   

Om upplevelsen av musikandning till Richters Dream 3 (10min). 

E: Jag ser på högra sidan, den vänstra sidan är svart. Ser 

gryningen, morgonen, lugn, solen går upp. Såg först bara 

grått och svart men sen kom grön färg och jag gillar inte 

grön. Efter halva stycket, blev det som en mur emellan, ett 

stopp. Ingen hård mur, kändes lite som bomull, men den 

motade bort det svarta. 

D: Nästan som ett skydd? 

E: Ja, till vänster ser jag inga bilder, ingen känsla, men på 

höger sida kom det gröna, det passade in där, det skulle vara grönt.  

D: Muren är ett tydigt exempel på skyddsupplevelse i musiken. Det betyder att man kan hitta sina 

egna skyddsmurar, för att det positiva ska få plats.  
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Fallbeskrivning ” Jill”  

Kort presentation 

”Jill” är en 41 årig kvinna som förlorade sin yngsta son ”Viktor” i sviterna efter en 

hjärntumöroperation för 10 månader sen. Det gick sex veckor från när Viktor blev akut sjuk till han 

gick bort och han blev sex år. Jill är skild och ensamstående mamma till Viktors tre äldre syskon som 

är 9 år, 11 år och 15 år. Hon går hos en psykolog och har tidigare gått i en föräldrargrupp som förlorat 

ett barn. Sonen Viktor älskade Michael Jackson och i cancervården spelade de hans musik för Viktor 

under operationerna. 

Jill var den som hade mest transpersonella/transpersonliga upplevelser i musiken. De speglade ofta 

hennes tro på Gud och en god livskraft, både i det lilla som Guds omsorg och närhet, och i det stora 

universiella perspektivet. Hon upplevde till en början en skyddslöshet i musiken där musikens 

affektpåverkan kunde bli överväldigande för henne. Vi fick därför anpassa valet av musik i gruppen 

till att den inte skulle bli övermäktig för henne, vilket blev förtroendeskapande i insikten att hon 

klarade av känslorna som kom upp under musiken. Hon upplevde också den existentiella 

dimensionen av att vara ensam i sin sorg till att tillhöra den föräldrarskara i världshistorien som mist 

sitt barn. Detta tyder på en integrerande känslobearbetning, att vara i det och att kunna se på 

distans, ett metaperspektiv.   

Självskattningen 

Jill befinner sig i bearbetningsfasen i sorgeprocessen. Hennes hälsotillstånd förbättras ett steg i alla 

variabler efter avslutad kurs, avseende A. kroppslig sjukdom, B. sömn, C. ångest och oro, D. 

nedstämdhet. I livskvalitetsskalan efter avslutad kurs kan en förbättring avläsas med ett steg i 

frågorna om energi (fr. 1) , framtid (fr. 4), glädje (fr. 5) och oförändrade variabler i resterande frågor 

(2. stöd, 3. personliga relationer, 6. meningsfullhet, 7. personliga tro, 8. naturupplevelse, 9. konst, 10. 

musik, 11. religiös/andlig och 12. livskvalitet).  

Utvärderingen  

I den fria utvärderingen uttrycker Jill att hon lärt sig hämta kraft ur klassisk musik som hon tidigare 

inte gjort. Det har gett en ny öppning in till musiken och en fördjupning av musikuppfattningen, vilket 

resulterat i mer lyssnande hemma och på flera konserter i kyrkan. Hon kommer att fortsätta 

musikandas själv och önskade att kursen hade varit längre. Om möjlighet ges skulle hon vilja delta i 

en fortsättningskurs. ”Musiken och bilderna öppnade upp viktiga och fina samtal om sorg och kristen 

tro”, skriver hon. 

Upplevelse under första tystandningen. 

Jill: “ Jag känner mig skyddslös och liten. Kryper ihop som 

en liten boll och upp i Guds hand. Jag var rädd att vara i 

tystnaden och andningen. 5 min kändes långt och 

skrämmande, nu när jag inte behöver tänka på de andra 

barnen”. 
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Upplevelse under musikandningen till Pärts Spiegel im Spiegel, med fokus på andningscentrum och 

fortsatt övning i hemmet. 

J: “Det blir för mycket känslor på sorgen. Det 

strömmar bilder av Viktor mot mig. Men det är fina 

minnen, han skrattar, dansar och springer mot mig.  

När Viktor gick bort var det bara jobbiga bilder från 

sjukhuset och allt hemskt. Det blev svårt när musiken 

kom på, då kom positiva bilder på Viktor. Jag har 

lyssnat på stycket varje dag, det kom tårar men nu 

har jag ”vant” mig vid stycket. Jag har aldrig upplevt 

ett helt mörker, jag har mina andra barn. Det måste 

finnas en mening att jag lever vidare, men jag längtar 

så mycket efter Viktor.  

Jill fortsätter: Jag orkar inte vara kvar i kroppen känslomässigt, det blir taggigt i kroppen. Samtidigt 

som jag är ledsen, så är det en tacksamhet att jag har fått uppleva Viktor. Jag skulle inte byta bort det 

mot någonting annat.  

Dag: Du behöver inte skydda dig mot de starka och jobbiga känslorna. Du har övat med musiken. Då 

kan du ta in det mer positiva. De jobbiga känslorna, de går i vågor. Musiken hjälper till att få det 

positiva fram. Man får det positiva för att kunna tackla det jobbiga.  

Upplevelsen av tystandningen, andra sessionen. 

J: Kände mig bättre, inte lika rädd. Jag var på insidan av kroppen. Såg hjärtat och lungor. Konstigt att 

allt fungerar i kroppen. Haft så mycket sjukdom och död omkring mig. Mest var jag och såg kroppen 

och kände andningen.  

D: Hittade du andningscentrum? 

J: Jo, det tror jag. Har gjort yoga innan så jag kände igen känslan. 

Upplevelsen av musikandning till Vivaldis Lutkonsert. 

J: Förra veckan fick en stark känslomässig upplevelse.  Jag 

blir fascinerad att man reagerar så olika.   

Den här gången fungerade musiken att jag blev indragen, 

såg noter som drogs fram på band. Jag kan inte något om 

noter. Jag kände en väldig avslappning, höll på att somna 

så jag var tvungen att sätta mig lite obekvämt. Ville bara 

vara kvar i andningen, det var skönt. 

D: Så den här upplevelsen var en förtroendeskapare? Ett 

förtroende att musiken inte överväldigar dig.  

J: Ja, jag kan vara avslappnad i musiken utan att minnen av 

Viktor sköljer över mig. 
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Om hemuppgiften att lyssna till musiken, 

musikandas  och måla en bild efter vald musik. 

J: Jag har lyssnat varje dag på styckena, det har 

varit skönt. När jag går på djupet, känns det svårt. 

Det är en ljus bild som kommer till mig. Alp 

landskap, väldigt ljusa och vackra bilder, jag följer 

med. Sen kommer sorgen att Viktor inte kan få 

uppleva detta vackra.  

D: Som en kosmisk orättvisa, tillvarons orättvisa? 

J: Varför just mitt barn? Det vore inte rättvist till någon. Men tacksamheten att ha haft Viktor är 

större. Varför fick inte Viktor och varför får jag leva?  Jag tappade andningen, när jag var så ledsen.  

D: Kändes någon förnimmelse i kroppen? 

J: Det kändes lugnt och vackert. Sen kom en flodvåg av tårar inifrån.  

D: Man kan tänka på sorgen som en damm, det öppnas dammluckor ibland. Ibland får man öppna 

upp en lucka. Det finns mycket som kan trigga igång känslor, mer än vi förstår medvetet. Använd den 

ljusa bilden som ett ankare, en resurs som du har och förankrar inom dig. 

Det blir lättare för Jill med tystandningen. Upplevelsen av tystandningen under tredje sessionen. 

J: Den här gången gick det bra att vara i kroppen och andningen. Det är ok att jag är, här och nu i 

kroppen. Har dock ont i nacken, så svårt att fokusera bort det.  

D: Smärtor är en viss distraktion som man får tillåta att vara med, utan att bli fångad av den, bara låta 

den vara där.  

Upplevelsen av musikandningen till Vivaldis Gloria et in terra pax. 

J: Det var mörkt. Jag fick en bild av en gotisk katedral. Jag 

anade först något ljus i mörkret, men sen kom en kavalkad 

av mödrar som förlorat sitt barn i världshistorien. Maria, 

Jesus mor. Det är jobbigt att det ska behöva vara så. Men 

det måste finnas en viss mening till varför en del av 

mänskligheten måste uppleva detta. Andningen var i 

magen.  

D: Att andningen var i magen det hjälpte resten. Likt den 

ryska dockan som är rund och har en tyngd i magen som 

man inte kan få omkull.  Första musikresan blev du 

överväldigad. Nu börjar det ta form i att bli hanterligt. I din 

första minnesbild var du helt ensam, men nu en mamma 

av så många i historien.  
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Om upplevelsen att musikandas till Richters Space 21 (petrichor). 

J: Jag hamnade i rymden, kanske blev styrd av att 

veta att den hette Space 21. Flyter runt i rymden, ser 

alla planeter på avstånd. Jag ser ljus, det känns lugnt 

och skönt. Ser människoliven som små flammor, 

man lever en sekund. Det där stora perspektivet, där 

vår egen del, våra liv bara är ett bloss. Så går energin 

vidare. Det finns inget hotfullt runt kröken utan 

grundkänslan är en god kraft.  

D: En tröstande, vidgande existentiell upplevelse? 

J: Ja, förhoppningen att när jag dör, så dras slöjan 

undan och jag förstår. Minns att jag sitter och håller 

Viktor i handen på Cosmonova, det är jobbigt, då gråter jag.  

Om upplevelsen av tystandning och därefter musikandning till Richters Dream 3. 

J: Jag hade jättesvårt att koncentrera mig. Tänkte på julgranen, paket och annat som pockade. Det 

var svårt att gå in i musiken, kunde gå in stundvis.  Jag var 

mycket i hjärnan tyvärr och då blev musiken bara en 

bakgrund, som en hägring.  

D: Om vi tar vardagsbestyren under en lupp? 

J: Barnen vill köpa julgran, koka julkola och jag känner en 

växande stress av att det är första julen utan Viktor. 

Kanske stress och vardagliga bestyr blir ett skydd för att jag 

vet att detta ligger bakom. Musiken kändes behaglig, men 

kunde inte träda in i det. Jag tänkte att nu får jag skärpa 

mig, ska jag visa att kursen har lett upp till det här? 

D: Inte så ovanligt när man är på väg ut ur processen och gradvist kommer tillbaka till verkligheten. 

Det är viktigt att man är uppmärksam på kroppsställningen, jag la märke till att du lutade dig mot 

sidan.  

J: Kroppen kände stress, jag hade ett behov att röra mig.  

D: Där hjälper meditationen. Betrakta stressen, försök inte mota bort den, låt den finnas men inte 

överväldiga dig. Var medveten om kroppsställningen att du inte sjunker ihop, det hjälper 

upplevelsen.  

J: Får vi en ny chans? 

D: Du har många chanser.  

J: För mig har kursen öppnat en dörr till musiken jag inte haft innan.  Jag är uppvuxen med poesi, det 

är där jag har hämtat kraft ifrån. Klassisk musik har varit något långt borta, sådär. Senaste veckan har 

jag varit på tre konserter, känner mig uppsköljd. 
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Fallbeskrivning ”Lillian” 

Kort presentation 

”Lillian” är en 70 årig kvinna som förlorat sin son för 11 månader sedan. Sonen dog i en 

diabeteschock i sömnen. Lillian är skild, maken dog i cancer för 25 år sen och hon har levt ensam sen 

dess. Hon kunde inte lyssna på musik efter dödsfallet, det blev för mycket känslor då sonen älskade 

musik och natur och de har många gemensamma minnen av det. Hon har känt sig mycket pressad i 

livet med en hög andning.  

Lillian har tidigare i livet använt sig av avslappningsövningar för att motverka stress. Hon lyssnar nu 

mycket på musik och går på konserter i kyrkan regelbundet. Då sätter hon sig längst fram för att få in 

musiken i själen. Hon upplever det som en andlighet i kroppen att få uppleva vacker musik. Hon 

älskar kompositören Arvo Pärt och den sinnesstämning hans musik ger. Förutom Arvo Pärt verkade 

det som Lillian hade behövt starkare vitalitetseffekter i den övriga musiken under musikandningen då 

den inte grabbade tag i henne så som hon önskade att musiken skulle beröra henne. Hon hade lite 

nedsatt hörsel pga ålderdom som också kan ha bidragit till detta. Dock uppskattade hon samtalen, 

att få berätta om sin sorg och att lyssna till de andras erfarenheter trots en reservation i början av 

kursen.   

Självskattningen  

Enligt självskattningen identifierar sig Lillian med alla sorgefaser både i början och vid avslutad kurs. 

Hennes hälsotillstånd förbättras i alla variabler vid avslutad kurs avseende A. kroppslig sjukdom, B. 

sömn, C. ångest och oro, D. nedstämdhet. Livskvaliteten förbättras också med ett steg i frågorna om 

energi (1), stöd (2), personliga relationer (3), meningsfullhet (6), natur (8), konst (9), musik (10) och 

livskvalitet (12). Ett steg till det sämre i frågorna om personlig tro (7) och religiös/andlig (11).  

Utvärderingen 

I den fria utvärderingen skriver Lillian att hon inte blivit så mycket hjälpt i sorgeprocessen. Hon är 

“fortfarande en rätt tillsluten och avstängd människa i sorg”. Däremot har hon berikats med nya 

kunskaper och känslor. Hon har utvecklat sin introspektiva förmåga och förmåga att få vila och hämta 

kraft och energi ur musiken. Hennes självkännedom, självutveckling och återhämtning har 

förbättrats. Hon vill fortsätta med musikandning, både själv och i en fortsättningskurs, om möjlighet 

skulle ges i framtiden. 

Upplevelse under första tystandning. 

L: Jag var så avslappnad att jag försvann, rakt ned ännu 

längre bort. Bara totalt, sjunker ned. Det var mjukt, skönt, 

tyst och stadigt. Fanns inte mera, bara borta. Utplåning.  

D:Försök gör en bild för ‘ingenting’.  

L: Stillheten, det definitiva. Det blå är livet som sinar ut, det 

vackra. Allt plånas ut, utan att jag kan göra någonting. 

D: Det blåa ser ut som ett oändlighetstecken. 
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L: Det som var det oändliga livet finns inte mer och jag kan inte påverka någonting. Känner i kroppen 

att jag blir hysterisk utan att få ut ett ljud. Allt finns inuti men inget kommer ut. 

Om upplevelsen av musikandningen till Pärts Spiegel im Spiegel. 

L: Jag är van vid musik, det går in i själen som en kroppsåder 

som rinner. Arvo Pärt är det mest underbaraste som finns för 

att få lite lugn och ro i sig. Har minnen av konserter och 

Östersjöfestivalen där Pärt berättade om sin musik, det har 

mycket med kristenheten att göra. Den röda färgen är 

värmen, de runda cirklar, dropparna. Jag brukar kalla stycket 

’den lilla klockan’. Minnena av konserter tillsammans med 

sonen, då blir det extra starkt. Känner saknaden och 

närheten.  

Upplevelsen av tystandning under andra sessionen.   

L: Jag har känt en stress genom hela arbetslivet och därför använt avslappningsövningar. Har ett 

behov av det för att tänka bättre och bli mer harmonisk. Att känna skillnad på spänt och avslappnat. 

D: Känner du skillnad på andningsrummet?  

L: Vet ej. Jag har stor tillgång att ta in luft och sen sippra ut lite i taget. Då kommer den frigörande 

känslan. När man tränar så anstränger man sig och då blir det lättare. Jag anstränger mig till tusen för 

att få avslappningen. Lagom är bäst. 

Dag: Det är en paradox, att inte vara medveten om något speciellt, samtidigt som man ska sträva 

efter just det.  

Upplevelsen av musikandning till Vivaldis Lutkonsert. 

L: Musiken gjorde inte mig så mycket, den tog inte tag i 

någonting. Jag var ute och surrade. Försökte andas mellan 

slagen, det fanns inga minnen som kom upp. Det lät som en 

gitarr? Det knäppte, lite upp och ned. Långa och korta. 

Starkare och svagare. Lite ljust- gula, lite mörkt- bruna. Gråa 

är lite lagom.  

 

Om upplevelsen av musikandningen till Vivaldis Gloria et in terra pax. 

D: Fungerar det att anpassa andningen med musiken?  

L: Kören är pampig och stor, men berör mig inte som människa. Känner övergivenheten, 

ensamheten, orättvisor, att få en tyngd på sig, det känns inte meningsfullt.  

D: Försök göra en bild av detta svarta. Något diffust och överväldigande kan ta form och få betydelse, 

det kan hjälpa dig. Du kan få koll på vad det är, det finns med i det svarta och även det ljusa.  
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L: Jag har lätt för att gå in i mig själv, har inga tankar, man bara finns någonstans, i universum. Jag 

önskar att jag kände så oftare. Att man är stabil.  

D: Du kan vara i frid med andningen, det grundande. Det är ditt kärl där du kan ha det svarta, en 

förvaringsplats. Använd din förmåga att omforma hur det känns i kroppen och låta det ta form i en 

bild. Då bearbetar man.  

L: Man mister greppet om sin tillvaro, mister det mest käraste man har. Jag har ingen kraft nu, 

känner mig menlös, tycker synd om mig själv.  

D: Men du har musiken, det är den du sätter din tillit till. Du kan hitta musik som du kan hitta kraft ur.  

L: Saknaden finns överallt. Då skulle jag spela musik hela tiden, ta med musiken överallt och det kan 

jag ju inte. Det är jobbigt att leva ensam, måste ta ställning för saker. Men det här är enkelt.   

D: Enkelt, det är ett av huvudegenskaperna i den här metoden. 

Om  upplevelsen att musikandas till Richters Space 21 (petrichor). 

L: Det känns så långt från musik. Var är vi? Allt är utplånat. Arvo Pärt det ger så mycket impulser. 

Detta ger ingenting.  

D: Som en sorts hjärtlöshet? 

L: Ja. Så långt bort i rymden, människan finns inte. Varför gör man sådan musik?  

D: Denna sortens musik är seriell, den bygger på upprepning. Upprepning i musik kan ‘tala’ till 

kroppen, den här talar till magen och lilla andningen.  Man kan aldrig tolka en kompositörs 

intentioner. En anledning till att jag anammat Richter är för det jämna tempot, man kan lita på att 

det hjälper andningen.  

L: Det fordras mycket övning.  

D: Övar man en gång i veckan då upprätthåller man. Övar man fler gånger går man vidare.  Man gör 

som idrottmännen, man tränar.  

L: Jag har känt mig stressad för allt jag gör, så det har inte blivit av att jag gjort en bild.  Jag har inte 

varit så pigg på sistone.  

D: Hur kan en sådan bild se ut nu i stunden? 

L: Lugn, skog, hav, träder in i atmosfären man vill vara 

i. Som en andlighet i kroppen att få uppleva vacker 

musik, som att gå i kyrkan. På lunchmusiken i kyrkan 

sitter jag längst fram för att se och höra, att få in 

musiken i själen. Man måste komma i en viss 

sinnesstämning för att få ut något. Jag har gått i 

Berwaldhallen på konsert med sonen, han tyckte 

samma sak. Det finns ett lugn och glädje i att få 

uppleva musik.  
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Om upplevelsen av tystandning och musikandning till Richters Dream 3 (10 min). 

L: Jag får ingen speciell sinnesbild av någonting men upplever ett ständigt lugn. Musiken går som ett 

steg, upp-och-ned, så tryggt allting. Som vatten som kommer upp-och ned. Det ger en harmoni och 

värme. Så stabilt allting, lugnet och stillheten. Tunga som fotsteg, jag följer med och slappnar av hela 

tiden. Tänker inte, det känns fritt och öppet.  

D: Som kroppens tillstånd. 

L: Jag har haft en chock i kroppen under året, det börjar lägga sig och då börjar jag känna mina 

känslor. Det tar mycket kraft.  

D: Önskan om överlämnandet, acceptansen? 

L: Att kunna känna den känslan det kommer ta lång tid. När ska man få uppleva den. Det är stort. 

D: I musiken finns potentialen.  

L: Jag vill tro dig.  

D: Du har rörelsen, du uttrycker väldigt väl meningen. 

 

Grupp 2: Fallbeskrivning ”Astrid” 

Kort presentation 

”Astrid” är en 70-årig änka som miste sin make för två år redan. Enligt henne levde hon i en ’bubbla’ 

första året och hade inte accepterat makens död. Maken hade Lewykroppsdemens där försämringen 

gick mycket fort, sjukdomen slukade kroppens resurser men han visste fortfarande vem hans 

anhöriga var. Astrid och maken levde 47 år tillsammans och har en dotter och barnbarn. Hon känner 

sig ensam efter makens död. 

Astrid har starka änkesyner där hon ser sin make dagligen och samtalar med honom. Änkesyner är en 

normal process. När hon inte är aktiverad med annat ser hon maken och kommunicerar med honom. 

Känslan av hans närvaro följer henne och hon upplever det som en tröst och det är aldrig obehagligt 

när han kommer. Efter makens död var hon under en period suicidal och hade sparat 700 tabletter. I 

en änkesyn skällde hennes make ut henne så mycket att hon lämnade alla tabletter på apoteket. 

Maken hade aldrig i livet skällt på henne, så detta var en stark upplevelse. Astrid inser att maken är 

död, ibland tänker hon att hon får skärpa sig och ge upp, men samtidigt är det ett stöd som ger 

henne styrka. Astrid är ansiktsblind och kanske kompenserar hennes hjärna för någon del vilket gör 

hennes änkesyner extra starka. 

Astrid har en stark fantasi och drömmer mycket. Hon berättar att hon brukar hitta på berättelser om 

gudstjänstbesökare och kyrkorummet som hon skriver ned för sig själv. I Astrid bilder från 

musikandningen ser man ofta förekommande kontrast mellan det ljusa och det mörka i färgerna gult 

och svart, som kommer i en rörelse där de skiftar plats. Likt en pågående kamp mellan hopp och sorg, 

där båda har lika stor plats.       
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Självskattningen 

Enligt självskattningen befinner sig Astrid i en kombination av i första hand bearbetningsfasen, andra 

hand reaktionsfasen och i tredje hand nyorienteringsfasen, både vid början och avslutad kurs. 

Hennes  syn är på avtagande och samma dag som kursens avslut fick hon meddelande om att hennes 

svärmor avlidit. Det var tunga besked och hon kände sig därför orolig och nedstämd inför hennes 

ögon operation och begravningen, vilket hon skrev om i utvärderingen samt påverkade hennes 

självskattning efter kursen. 

Hennes hälsotillstånd visar en försämring med två steg avseende kroppslig sjukdom (A) och ett steg 

avseende nedstämdhet (D). Gällande sömn (B) och oro och ångest (C) är poängsvaren densamma vid 

början och avslutad kurs. Livskvalitetsfrågorna visade en försämring med ett steg på uppskattningen 

av framtid (fråga 4) och oförändrade poängsvar avseende  energi (fr. 1), stöd (fr. 2), personliga 

relationer (fr. 3), glädje (fr. 5), meningsfullhet (fr. 6), personliga tro/välbefinnande (fr. 7), 

naturupplevelser (fr. 8), konst (fr. 9 ), musik (fr. 10), religiös/andlig (fr. 11) och livskvalitet (fr. 12). 

Utvärderingen 

Astrid upplevde att musikandningen hade hjälpt henne i sorgeprocessen genom att hon blivit 

lugnare. Hon har under kursens gång lärt sig att slappna av och kunna andas med axlarna nere. Hon 

upplever att hon behärskar tekniken mer, att det är lättare att få ned andningen och koppla bort 

störande tankar. Hon hade inte förväntat sig att musiken kunde skapa inre bilder och hon lyssnar 

oftare på musik nu. När hon lyssnar på musiken så släpper även tankarna på att hennes syn är på 

avtagande. Hon har använt sig av andningsmetoden i tandläkarstolen, där hon föreställt sig musiken i 

sitt huvud för att lugna sig och slappna av. Hon kommer fortsätta med musikandning på egen hand 

och skulle vilja fortsätta med en fortsättningskurs. Hon har känt sig trygg med gruppen och med 

kursledarna.  

Upplevelse av tystandningen, musikandningen och målandet.  

Astrid tyckte det var skönt att axlarna sänktes under 

tystandningen. Hon blev lite störd av tankar medan hon 

koncentrerade sig på magen. Under andra tystandningen såg hon 

färger, det var gult och lila och ett hål som läckte ut. Hålet var 

tankarna på de andra deltagarnas berättelser. Astrid upplevde det 

lite svårt att hålla de tankarna. Det gula representerade ljuset.  

 

Astrid och hennes make har seglat mycket och den 

första musikandningen till Arvo Pärts Spiegel im 

Spiegel satte henne på sjön. ”Det kändes lugnt, det 

var sommar och vatten”. En minnesbild av de 30 år 

de seglat tillsammans.  
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Vid tystandningen känner Astrid att kroppen slappnar av, axlarna faller ned. Det känns bra och det 

blir tyst och stilla. Hon upplever det som trångt att andas in därför känns det skönt för kroppen att 

andas ut.  

Under musikandningen till J.S. Bachs Come Sweet Death, Come Blessed Rest ser Astrid gula klot i 

andningsvolymen som upplöstes med svarta klot. 

Kloten var lika stora och de ersattes med varandra. 

När musiken försvann blev det bara svart. Bilderna 

kom från höger och löstes upp. Astrid resonerade med 

Dag att denna bild kan ha betytt att hon är på väg 

framåt, att hon måste leva ett liv själv.  Sorgen är det 

svarta, det gula är liv och det är en växling mellan sorg 

och liv. Hon vill ha mer liv, hon vill att de bra dagarna 

ska bli fler.  Hon såg även sin make som tittade på i 

rummet (änkesyn).  

 

Astrids  bilder speglar vidare kontrasten mellan det ljusa och 

mörka, det gula och det svarta. Under veckans hemövning 

musikandades hon till Tor Aulins Vaggsång och målade 

följande bilder: en vit prick i mitten, ljust gult runtom och 

därrunt svart moln. Dagen efter till samma musik fanns inte 

det vita men det gula var större och spretade.  Hon upplever 

att det blir lättare 

att få ned 

andningen i 

tystandningen. 

Hon tycker det känns avslappnat och lätt, vilket är ett 

vitalitetstillstånd. Det kommer dock inga bilder när det 

inte är musik.   

 

Efter musikandningen till Antonio Vivaldis 

Gloria, et in terra pax målade Astrid en 

solnedgång, där hon såg svarta moln över och 

under den som en cirkel. Astrid associerade och 

resonerade med Dag att det gula representerade 

lugn och det svarta bara finns där och döljer det 

gula. Det kommer tillbaka hela tiden och det gula 

var där hela tiden. Hon upplevde kroppsligt att 

hon inte kände golvet under fötterna utan en 

svävande känsla, ett svävande som kändes lugnt 

och skönt och påminde henne om att segla. 
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Den sista veckan av kursen var en tuff vecka för Astrid då en väninna hade blivit svårt sjuk och inlagd 

på sjukhus, samt att hon fått besked att hon endast har 40% syn kvar. Hon kommer inte kunna 

fortsätta att köra bil, som hon tycker mycket om, med hennes avtagande syn. Hon har därför behövt  

musikandningen denna vecka, hon har lyssnat varje kväll på musiken och för en stund kunnat hon slå 

bort och släppa de tråkiga tankarna. Astrid målade en bild per dag, en ‘musikbilddagbok’ och beskrev 

veckans bilder som en kamp mellan hopp och kamp. 

 

Måndag: Aulin, Vaggsång 

 

 

 

 

 

Tisdag: Händel, Water Music 

 

 

 

 

 

Onsdag: Vivaldi, Gloria et in terra pax 

 

 

 

 

 

Torsdag: Richter, Space 21 
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Fredag förmiddag: Vaughan Williams, Greensleaves 

 

 

 

 

 

Fredag eftermiddag: Aulin, Vaggsång 

 

 

 

 

 

Det sista musikandningsstycket är en repris på J. S. Bachs Come Sweet Death, Come Blessed Rest. 

Astrid såg för sin inre syn och målade vita 

moln som svävade på en sommarhimmel, likt 

när man är barn och tittar upp mot 

himmeleln och hittar på figurer av molnen 

som flöt förbi i olika formationer. Hon 

upplevde en lugn, ledig och lätt känsla. 

Molnen kom när musiken startade och när 

musiken blev starkare tittade solen fram. 

Solen fanns i bakgrunden, den var 

närvarande och det kom glimmar. Det fanns 

ingen svart färg som i tidigare bilder utan det var vita lätta moln på en sommarhimmel med 

solglimmer. Dag undrade om det var musikens kraft som mobiliserade detta fina och Astrid instämde 

att så var fallet.    

 

Fallbeskrivning ”Henry” 

Kort presentation 

”Henry” är  77 år och änkling sedan två år då hans maka dog av ett hål i hjärtat. De hade då varit gifta 

i femtio år och har en dotter och två barnbarn. Hans har många aktiviteter, han är engagerad i 

Oddfellow och skjutsar sina barnbarn på olika aktiviteter i veckan.    
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I min uppfattning har olika individer olika grader av mottaglighet, fantasi och receptivitet  för en inre 

resa som vid musikandning.  Det kan också vara gruppens sammansättning och tidpunkten i livet som 

påverkar sinnesnärvaron och motivationen. Henry var nyfiken på musikandning och vad det kunde ge 

honom. Han tyckte musiken var intressant men han var också lite besviken och skeptisk då han hade 

svårt att koppla musiken till inre bilder och en kroppsförankrad andning. Men han gav inte upp, han 

delade det han upplevde vilket ofta var en kroppsavslappning som han uppskattade. 

Självskattningen 

Enligt självskattningen befann sig Henry i både bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen vid början 

av kursen. Efter kursens avslut var han helt i nyorienteringsfasen. Henrys hälsotillstånd är oförändrad 

avseende kroppslig sjukdom (A), ångest och oro (C), nedstämdhet (D), och ett steg till förbättring 

avseende sömn (B).  

Livskvalitetsfrågorna visar vid avslutad kurs en förbättring med ett steg avseende uppskattningen av 

energi (fråga 1) och religiös/andlig (fr. 11). Oförändrade poängsvar anges i uppskattningen av stöd (fr. 

2), framtiden (fr. 4), glädje (fr. 5), naturupplevelser (fr. 8 ) och musik (fr. 10). En försämring med ett 

steg anges i uppskattningen av  personliga relationer (fr. 3), meningsfullhet (fr. 6), personliga 

tro/välbefinnande (fr. 7), konst (fr. 9) och livskvalitet (fr. 12).  

Utvärderingen 

Henry tyckte att kursen hade varit intressant men upplever inte att musikandning har hjälpt honom i 

hans sorgeprocess. Han hade svårt att koppla ihop andningen med bilder. Musikandningen har dock 

hjälpt honom att koppla av mer när han lyssnar till musik. Han har upplevt ett lugn och en stillhet och 

han tyckte det var mer behagligt med musiken. Han har aldrig tidigare sysslat med meditation men 

kommer att försöka fortsätta med musikandning på egen hand. Om det blir något stöd för 

återhämtning vet han inte. Under kursen hade han lite svårt att höra vad som sades vilket påverkade 

tryggheten. Han är inte intresserad av en fortsättningskurs men uttryckte sin uppskattning av 

kursledarnas engagemang.   

Upplevelse av tystandningen och musikandningen.  

Henry upplevde tystandningen som skön och avslappnande. 

Däremot var det svårt att måla en bild efteråt. Vid andra 

tystandningen tyckte han sig se en brun fläck men det var 

svårdefinierbart. Han hade svårt att sätta sig in i det men det 

kändes ofarligt.   

 

Första musikandningsstycket var Pärts Spiegel im Spiegel 

och Henry kände sig lugnare med musiken än utan musiken. 

Fläcken hade blivit ljusare tyckte han till musiken men det 

var fortfarande svårt att specifiera.   
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I musiken kunde Henry slappna av, men han fick inte en känsla i maggropen av den lilla andningen, 

andningsvolymen eller en inre bild så han valde att inte måla. Däremot kom ofta tankar och i 

musikandningen till Bachs Come Sweet Death, Come Blessed Rest påmindes han om sitt barnbarn 

som nu var fyra år, men när hans mormor gick bort var han bara två år, och han hade sagt att han 

saknar mormor. Det var en positiv känsla och han var förundrad att barnbarnet kommer ihåg.  

En kroppsupplevelse av avslappning är lika viktig som känslor eller bilder. I Henrys fall var även 

tankarna i huvudet framträdande. Henry tyckte inte att tankarna störde men de fanns där, ibland 

med många frågetecken och inte alltid relaterade till sorgen.  Dag uppmuntrade honom att fortsätta 

slappna av så att han kan andas med musiken, lyssna på ett stycke i taget nästan ceremoniellt. Att 

använda sig av hela förrådet av musik som givits dem på USB-stickor eller cd-skivor och hitta var i 

huset det passade honom bäst att meditera.   

Henry fortsätter att lyssna på musiken hemma, han tycker den är behaglig och intressant men nuet 

pockar på säger han.  Henry har en nervskada och därför ont i fötterna, vilket kan påverka att han 

inte känner sig komma vidare med andningen enligt honom.  

 I musikandningen till Vivaldis Gloria, et in terra pax kunde tankarna komma ned i andningen men 

musiken var svår att ta in i kroppen, den störde och tog över hand tyckte han.   

Henry berättade att han har ett lungproblem, det finns fläckar på luftrummet och läkarna kan inte 

konstatera om det är cancer eller inte och därför är behandlingen oklar.  Han har därför besvär med 

hosta och blir andfådd och tankarna på detta medför också koncentrationssvårigheter.  Men Henry 

utnyttjar musikandningen så mycket det går. De stycken han tyckte var mest avkopplande var 

Einaudis Tzarupolus Prayer, Vivaldis Lutkonsert och Vaughan-Williams Greensleaves.  Han fylldes av 

en minnesbild i huvudet från ett tv-program av Amazing Grace, som var slutsången på hans hustrus 

begravning.  

I musikandingen till Aulins Vaggsång upplevde Henry en 

känsla av oändlighet och målade oändlighetstecknet som 

symboliserade att han bara ville att musiken skulle 

fortsätta. Det var så behagligt och skönt, han kunde njuta 

av att sitta stilla. Det var ett tillstånd, så skulle han vilja 

ha det. Han uppskattade speciellt pianomusiken och var 

förundrad över att musik kan framställas på så väldigt 

många sätt.  

 

Henry har även lyssnat på annan musik som Johan Stengård och hans Jazz Big Band och upplevde att 

han kunde ta in den musiken mer genom att lyssna på detta sätt med medveten närvaro med 

musiken. Han blev förvånad över detta och ska försöka lyssna på det här sättet. Dag berättar att man 

kan föra in kunskapen om meditationen och andningen in i musiken. Det gläder oss att Henrys 

relation till musik har fördjupats och att världen har öppnat sig. 

Musikandningen till Bachs Come Sweet Death, Come Blessed Rest försatte Henry i ännu ett lugn, han 

beskrev musiken som började lugnt och ökade i intensitet, att han befann sig i ett djupt hål. Det 

fanns en känsla av svävande någonstans och att han befann sig i ett djupt hål när musiken ökade i 
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intensitet. Det var en stor skillnad från inledningen till slutet. Han trodde det skulle komma något i 

musiken som skulle kunna ge honom mer information. Men det var inget han kunde sätta på papper 

och inget han kunde relatera till sin förlust. Däremot var han nyfiken på vad som kan hända nästa 

gång om han lyssnar på stycket igen. Dag konstaterar att det är så det kan bli med musik som 

överlever i generationer - varje gång är unik.  

 

Fallbeskrivning ”Stina” 

Kort presentation 

”Stina” är en 76 årig skild kvinna och lever ensam. Hon förlorade sin yngsta son i sviterna av en 

hjärntumör för knappt ett år sedan. Sjukdomen varade i fem år. Utöver sorgen så tampades Stina 

med en invecklad situation med sonens fru som förbjöd all kontakt mellan Stina och hennes son. 

Stina fick inte hälsa på honom på sjukhuset eller ha telefonkontakt. Hon gjorde flera försök till 

kontakt, besökte sjukhuset och träffade sonen trots fruns förbud. Frun påstod att sonen var för labil 

och aggresiv för besök, men så var inte fallet. Frun och sonen hade ett komplicerat förhållande, de 

gick i samtalsterapi och sonen ville till slut skiljas. Han hade även under sjukdomstiden försökt rymma 

till Stinas hem. 

Sonen kremerades och Stina vet inte var askan är begravd, ingen släkt fick närvara vid ceremonin 

förutom frun och deras gemensamma 16-åriga dotter. Frun är psykopat med ett stort hämnd behov, 

enligt Stina. 

Stinas bilder från musikandningen visar sorgeminnen samt minnesbilder från hennes barndom och 

hembygd. Hon är förvånad över dessa tydliga minnesbilder, som om musiken för alltid väcker upp 

just dessa bilder och hon frågar sig varför. Vi som kursledare kan hjälpa henne utforska dessa bilder i 

en trygg gemenskap, men de slutgiltiga svaren finns inneboende hos individen själv. Att just nu 

behövde psyket och hjärnan dessa bilder och förhoppningsvis berikar det henne. Som utomstående 

är det ofattbart vilket lidande Stina fått utstå från sin svärdotter kring sonens sjukdom och bortgång. 

Stina bär på en ilska och hat mot den kvinnan, vilket hon själv uttryckt och det måste vara svårt att 

kunna bearbeta sin sorg med de oförsonande, patologiska och komplexa familjeförhållandena och 

smärtsamma erfarenheter hon bär på. Hon skulle behöva komma i kontakt med den ilskan. Stina har 

en äldre son kvar i livet och fyra barnbarn.   

Självskattningen  

Enligt självskattningen befann sig Stina i både chockfas och bearbetningsfas vid början av kursen. Vid 

avslutad kurs hade detta ändrats till endast bearbetningsfas. Hennes hälsotillstånd var oförändrad 

avseende kroppslig sjukdom (A), sömn (B), ångest och oro (C) och nedstämdhet (D). I 

livskvalitetsfrågorna framkom en förbättring med ett steg avseende uppskattningen av energi (fråga 

1),  framtiden (fr. 4), glädje (fr. 5), meningsfullhet (fr. 6), livskvalitet (fr. 12). Oförändrade variabler 

framkom i uppskattningen av stöd (fr.2), personliga relationer (fr.3), personliga tro/välbefinnandet 

(fr. 7), naturupplevelser (fr. 8), konst (fr. 9), musik (fr. 10), och religiös/andlig (fr.11).  
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Utvärderingen 

Stina upplever att hon inte vet om musikandningen hjälpt henne i hennes sorgeprocess. Hon  

berättade vid sista sessionen att hon är förundrad över att musiken kan skapa bilder i hennes huvud 

som inte finns där innan, men om det är positivt eller negativt vet hon inte. Hon har dock uttryckt 

tidigare i kursen att hon tyckt det är fantastiskt att musiken kan ge henne en sådan sak. Hon upplever 

att musikandningen har utvecklat hennes relation till musik och hon kommer fortsätta med 

musikandningen på egen hand. Hon skulle vilja fortsätta med en fortsättningskurs i musikandning om 

tillfälle ges. Hon har känt sig trygg i gruppen och med kursledarna. Hon tyckte för övrigt att det var 

lite för lågmält, hon hade svårt att höra.  

Upplevelse av tystandningen, musikandningen och målandet. 

Stina tyckte tystandningen passade henne då hon tidigare tränat Tai 

Chi och Qi Gong och det finns liknande aspekter kring meditationen 

och andningscentrum som att fokusera till punkten ca 4 cm under 

naveln. Hon har även tidigare använt sig av avslappningsövningar. 

Hennes bild av den andra tystandningen var av andningsluften, där 

strecken symboliserar andningens olika storlekar. Hon hade lite svårt 

att hålla tankarna i magen så hon målade blixtar som symboliserade 

koncentrationen till den punkten och att det var svårt att vara 

därnere.  

 

 

Efter musikandningen till Pärts Spiegel im Spiegel målade Stina 

regndroppar, som droppade ned i en en vattenpöl och avsats där vattnet 

rinner ned i ett öppet hav. Känslan var lugn och ro med en djupare 

andning och det fanns inga störande inslag.  

 

 

 

Stina berättar att efter första sessionen så kom mycket av det 

hon hade förträngt tillbaka. Det sköljde över henne och det tog 

tre dagar innan hon återfick någon sorts balans. Hon tyckte det 

var jobbigt men att det kanske skulle vara så. Hennes bild av 

hemuppgiften att lyssna till Spiegel im Spiegel visar svetsloppor, 

de hoppar och studsar ut från centrum, koncentrationspunkten 

där hon försöker koncentrera alla tankar och bara vara där, att 

sluta tänka och bara släppa. Det är inget obehagligt. Dag tänker 

på energi.   
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Stina tycker att tystandningen som skönt, hon har lärt sig att stänga av allting. Som om hon har sovit 

en stund. ”Man nollställer, en utrensning, det finns kraft i det”, säger hon. Denna sortens övning ger 

henne mycket och hon har vanan.    

Musikandningen till Bachs Come Sweet Death, 

Come Blessed Rest upplevdes som tändes tung i 

början för Stina. Det blev hennes mammas 

begravning, vars död var en chock för henne. När 

den tunga musiken lyfte upp, så fick Stina känslan 

av att lyfta blicken mot annat bra i livet, att titta på 

det som också finns.  Ur koncentrationen växer det 

upp styrka, så upplevde Stina musiken. Dag 

konstaterar att det påminner om det ljusa och 

mörka som är en vanlig process. När vi har fått det 

ljusa kan vi ta in och tackla det mörka. 

I rapporteringsrundan av veckan berättar Stina att sorgen fortfararande rivs upp och det tar några 

dagar innan det stillar sig. Hon klarar övningarna bra hemma. Många gånger förflyttas hon till hennes 

barndomstrakt av musiken. Dag konstaterar att musiken har ett värde i sig att återupptäcka var man 

kommer ifrån som människa. Ett koncentrat av hur det var när hon var liten .  

Musikandningen till Vivaldis Gloria, et in terra pax upplever 

Stina musikens energi. Hon beskriver sin bild av musiken, 

att den startar lite grann, öppnar upp och drar ihop sig, den 

växer och efter en stor känsla samlas den ihop mot slutet. 

Dag berättar att när musiken tar i, kan man antingen 

mobilisera något, att man får en kropp eller så tränger 

musiken på och blir invaderande, eller så kommer man på 

något man inte visste. Detta är termer av energitillstånd. 

För Stina är den röda färgen positiv och musiken gav en 

positiv energi, men den slutade lite fort tyckte hon.  

 

 

Stina berättar i rapporteringsrundan på den fjärde sessionen 

att hon brukar vara lite sänkt efter våra träffar men att det har 

minskat, nu är det lite lättare. Hon har lyssnat på alla stycken 

och tycker om dem alla. Ett stycke, Pärts Spiegel im Spiegel, tar 

fram ett sorgeminne. Musiken öppnar upp en bild där hon ser 

Österhaninges Ceremonilokal där de hade minnesstund för 

hennes son. Det var spärrat för hennes släkt och hon ser 

lokalen från parkeringsplatsen. Hon och sonens pappa kan inte 

lämna ljus på graven,  då tar sonens frun bort graven tror 

Stina.  
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De andra styckena tar henne till hennes hembygd, dit hon besöker varje år. Hon får tydliga bilder och 

hon tycker det är lustigt att det drar ditåt. Hon ser naturen och hennes föräldrahem, det är sommar 

och ljust, och hon påminns om bilder som hon sett i hennes föräldrarhem. Det går bra med 

andningen och hon märker att hon kan koppla av mer till musiken. Einaudis Tzaruolus Prayer tycker 

hon är vackrast . 

Musikandningen till Aulins Vaggsång tog henne 

till Vendelsömalmsgropen med sin yngsta son, ett 

minne från när han gick i årskurs 1. Hon har en 

bild från när han satt med sin kompis och hade på 

sig en blå jacka som hon hade sytt. I denna 

musikbild var han ute med sin skolklass i 

sandgropen som finns i verkligheten. De hade 

matsäck med sig som de åt på berget. Där fanns 

träd och buskar, fotbollsplanen och 

Vendelsömalmsskolan som låg bakom. Stina har 

ett starkt bildminne. Hon kan för sitt sinne 

komma ihåg precis hur det såg ut, sen kanske det inte exakt är så men för henne så minns hon 

tydligt. Musiken tar henne till en viss plats. Efter att hon hade sett denna bild somnade hon till en 

stund.  Kanske inte är så konstigt, då stycket heter Vaggsång.  

 

Hemuppgiften att fortsätta lyssna till Aulins Vaggsång, förde Stina till 

hennes mamma. Hon berättar att mamman var en tänkare, tystlåten 

och den klokaste kvinnan i hennes liv. Det hon sa var genomtänkt, 

och så dog hon plötsligt vid 53 års ålder, lika fort som musiken tog 

slut tyckte hon.   

 

 

 

 

Musikandningen till Bachs Come Sweet Death, 

Come Blessed Rest upplevde Stina som tung och 

svår i början, som om man satt och vakade hos 

någon som inte hade något andetag kvar. Den 

djupa, dova tonen var som ett hjärtslag. Sedan blev 

det vackrare och vackrare och en syn av 

Stockholms skärgård på vintern öppnades upp. Hon 

såg isen och kala berg i yttre skärgården med 

vinterfärger, vitt, grått och svagt blått. Det var stilla 

och vackrare än på sommaren tyckte hon, då störs 
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det inte av vindar och andra färger. Hon såg bergklackarna och var plötligt ute på Ålands hav. 

Musiken var nära och långt ifrån. Stina har upplevt denna båtresa väldigt många gånger i 

verkligheten, hon har räknat att hon åkt 400 enkel resor på Ålands hav och många resor har sett ut så 

här. En stark minnesbild.  

Stina uttrycker sin förundran och nyfikenhet över hur kompositörer tänker när de komponerar, 

varifrån kommer musiken? ‘Är det naturen, har man det inom sig dessa höjder och dalar’, frågar hon 

sig. Hur gör kompositören, vad vill de uppnå och förmedla? Hon berättar om en stark 

musikupplevelse när hon lyssnade på Adolf Fredriks julkonsert i Kungsholms kyrka och de spelade 

Finlandia av Sibelius. ’Musiken började sakta i det tysta och så brakade det loss mot slutet, phjoo det 

var helt otroligt’, säger hon. 

Vi är glada att hon har fördjupat sin upptäckt av musiken och hoppas att den ska fortsätta ge henne 

berikande upplevelser i och av livet.  

 

3.2 Bearbetning och analys 

I denna del har jag bearbetat och analyserat svaren av självskattningarna med jämförelse av den 

första och sista skattningen vid början och slutet av kursen. För att förtydliga resultatet har jag 

illustrerat med hjälp av stapeltabeller de variabler som hade störst utfallsskillnad. Därefter följer en 

sammanställning av utvärderingen och de gemensamma beröringspunkter, skillnader och likheter 

som fanns i deltagarnas svar.  

Analys av självskattningen 

Av de tio intresseanmälningar vi fick till musikandningskursen var könsfördelningen nio kvinnor och 

en man. Utav de musikandningsinbjudningar som skickades ut till tidigare sorgegruppsdeltagare gick 

ca 20-25 % till män. Generellt är det fler kvinnor som anmäler sig till sorgegrupperna. Det vore 

önskvärt om andelen män och kvinnor var mer jämlik, kanske har kvinnor mer av en vana att prata 

om sina känslor eller så har det varit fler kvinnor som efterlevt sina män.  

Åldrarna på våra kursdeltagare har varit mellan 41-77 år. Det är roligt att vid 77 års ålder vilja lära sig 

nya saker. Dock tar det kanske längre tid att lära sig nya kroppslärdomar då vissa har krämpor och 

annat som stör.  

Fyra av deltagarna hade gymnasium som högsta utbildningsnivå och tre stycken högskola, vilket inte 

är så konstigt då merparten är från en äldre generation då högskolestudier inte var lika vanligt.  

Av våra sju deltagare har fyra deltagare förlorat sin make/maka och tre deltagare sitt barn 

(egentligen fyra med Anneli som både förlorat sin make och tidigare sitt barn). Kanske kan det vara 

bra att fördela  grupperna beroende på vem de har förlorat. Det finns en risk att man jämför sin sorg 

med någon annans. Vi hade en deltagare som kände att  hennes sorg att förlora sin make inte  var 

lika tragisk som att förlora sitt barn. Det är en förståelig känsla men man kan heller inte gradera en 

sorg, dvs säga att en sorg är värre än någon annans. Så vi fokuserade, liksom sorgegrupperna på 

sorgen i stort men för framtida gruppformationer är det en bra tanke att ha med i beaktning.    
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Den kortaste till den längsta tiden sedan deltagarna drabbades av sin förlust var 8 månader till 2 år. 

När det är en bra tidpunkt med en intervention som musikandningskurs är något individuellt 

beroende på den personliga processen. För Elisabeth som förlorat sin make för 10 månader kom 

kursen i  alldeles rätt tidpunkt, men för Barbro som förlorat sitt vuxna barn för 10 månader sedan var 

det inte en bra tidpunkt då hon lämnade kursen. Barbro var i chockfas enligt självskattningen och 

Elisabeth i bearbetningsfas.  Den deltagare som hade 2 år sedan sin makes bortgång upplevde hela 

första året som en bubbla. Så bearbetningsprocessen är väldigt individuell och påverkad av vilka 

erfarenheter man haft tidigare och den sortens relation de haft till den bortgångne.    

Vi tror att bearbetningsfas och nyorienteringsfas är en bra tid att få behållning och tillgodogöra sig 

kursen. Det finns forskning som visar att 6 månader efter en förlust är det lämpligt att börja en 

intervention (vid normal sorg), men man ska heller inte vänta för länge som ett år efteråt då 

processen kan fastna - det viktiga är att processen rör sig. Tidpunkten av interventionen kan också ha 

betydelse om det blir sorgbearbetning eller mer åt självutveckling. Det kan också pendla däremellan.   

För att förtydliga resultatet har jag sammanställt stapeltabeller på de variablar som stod ut mest i 

jämförelsen mellan skattningen vid början och efter slutet av kursen. I texten och i 

självskattningsformuläret (appendix) har jag angivit i parantes resultatet i siffror där förbättring 

anges med ett plustecken +; om poängsvaret var detsamma ett likamedstecken =; och där en 

försämring skett ett minustecken -.  Därefter en siffra på antalet deltagare av de sju totala deltagarna 

som svarat med ett snäpps förbättring (+); ingen skillnad (=) eller ett snäpps försämring (-). 

Sorgefaserna  

Skattningen av sorgefaserna visar att 3 deltagare gick vidare helt eller delvis till nästa fas och fyra 

deltagare var kvar i samma. I Grupp 1 gick en vidare (Elisabeth) och i grupp 2 två deltagare (Henry 

och Stina) (+3, =4). Det kanske också tyder på att deltagarna i grupp 2 var mer i ett ’gått-vidare-

skede’.  

Jag tänker också på olika personers föruttsättningar till känslodifferentiering, förmågan att identifiera 

och sätta ord på sina inre känslor. Vid höstens första session då vi hade en som hoppade av kursen, 

tyckte den personen att ingenting av sorgefaserna stämde in på henne. Det var tydligt att hon inte 

var intresserad av att svara på skattningsformuläret, hon skattade livskvalitetsfrågorna mestadels 

med högsta poäng 5, utan nyanser och hon svarade inte på hälsotillstånd.  Skattningen kanske 

verkade irrelevant för henne men det gav en 

undran hos oss om hon möjligtvis var autistisk 

lagd eller var det en stark yttring av förnekelse? 

Enligt henne var hennes räddning de 

seniorstudier hon börjat sade hon, något som 

också visades i hennes musikbild som visade en 

av studieböckerna. Hon hade många sidor att läsa 

i hemuppgift. Jag uppfattade att hon hade svårt 

för avslappningen och komma ner i kroppen och 

möta sina djupare känslor. Men hon lämnade 

iallafall in sin bild inför andra sessionen trots att 

hon hoppat av. Vi erbjöd henne att prata med 

Dag om det som inte kändes bra men hon hörde inte av sig.  
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Hälsotillstånd  

I grupp 1 visade 2 av 4 en deltagare tydlig förbättrning i hälsotillstånd där alla symptomen lättade 

med ett steg i frågorna A till D. Grupp 2 hade inte lika stor förändring sammantaget. Den fråga där 

flest förbättrade var gällande sömn, fråga B: ’Har du svårt att sova?’. Tre av deltagarna visade en 

förbättring med ett och två steg, och fyra deltagare var kvar på samma skattningspoäng. (+3, =4).     

 

 

 

Den fråga vars svarspoäng skiftade mest, både åt det bättre och sämre i samma utsträckning, jämfört 

vid början och slutet av kursen var D: ‘Hur mycket tycker du att nedstämdhet stör ditt liv?’. (+2, =3, -

2). Frågorna ska uppskattas till perioden av den senaste månaden men är nog till stor del färgad av 

tillståndet i den tiden man gör skattningen. Det tyder iallfall på en stor växling i frågan om 

nedstämdhet.    

 

Livskvalitet 

Den livskvalitetsfråga som ökade mest bland de sju deltagare jämfört vid början och efter avslutad 

kurs var fråga 1: ’Har du tillräckligt med energi i vardagslivet?’ Där svarade fyra deltagare att de hade 

mer energi med ett steg och tre deltagare låg kvar på samma (+4, =3). Det är glädjande att flertalet 

upplever en ökning i energi vilket antyder att en viss återhämtning och kraftsamling skett hos 

deltagarna.   
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Fråga 3: ‘Hur till freds är du i dina personliga relationer?’ hade en större skiftning och fluktuation åt 

både det bättre och sämre liksom frågan om hälsotillstånd och nedstämdhet (+2, =3, -2). Kanske kan 

man tolka det så att kvaliteten av de personliga relationerna är extra viktiga när vi går igenom svårare 

perioder i livet och kanske är mer beorende av andra och att behovet av stöd och förståelse är extra 

stort. 

Fråga 4: `Hur positivt ser du på framtiden?’ svarade fyra deltagare med en förbättring med ett steg 

(+), två deltagare låg kvar på samma (=) och en deltagare svarade med en försämring med ett steg (-). 

(+4, =2, -1). Intressant att mer än hälften upplevde att deras syn på framtiden blivit mer positiv. Det 

pekar på ett växande hopp och motivation för det fortsatta livet.   
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Den fråga som fick flest femmor, dvs den högsta skattningspoängen var fråga 8: ‘Hur mycket 

uppskattar du naturupplevelser?’. Många av de bilder som deltagarna målade innehöll 

naturskildringar och det var som om de blev påminda om denna uppskattning av naturen.  Frågan 

fick totalt 10 stycken femmor, tre av deltagarna skattade en förbättring och fyra deltagarna skattade 

samma uppskattning, den högsta. (+3, =4). 

 

Den fråga som fick flest ettor, dvs den lägsta skattningenpoängen, var fråga 11: ‘Hur mycket upplever 

du dig som en religiös eller andlig person?’.  Frågan fick 5 st ettor i skattningen totalt. Vi hade i 

gruppen fyra deltagare som enligt dem själva inte vara aktiva inom kyrkan och tre deltagare som var 

vana kyrkobesökare och deltog regelbundet i olika kyrkliga sammanhang. Två deltagare skattade en 

ökning, fyra deltagare kvarlåg och en deltagare skattade en minskning. (+2, =4, -1).    
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Det kanske inte är så konstigt då att fråga 7: ‘I vilken grad tycker du att din personliga tro bidrar till 

välbefinnade?’ hade flest minskningar med en lägre skattning. En deltagare skattade med ett stegs  

ökning, tre deltagare skattade samma grad och tre deltagare skattade ett stegs lägre skattning. Den 

sammantagna skattningen hade den bredaste sträckningen från poäng ett till fem, som också 

framträdde i fråga 11. Vad personlig tro innebär kan vara olika beroende på deltagarens tolkning av 

ordet tro, det kan antingen innebära en konfessionell eller sekulär livsåskådning och ha olika stor 

betydenhet för deltagaren. 

 

 

Man skulle kunna tolka detta resultat att musikandning både kan intressera de som är aktivt kristet 

troende och de som anser sig vara icke-konfessionella. Musikandning vill främja hälsa och 

välmåendet, och det finns en omsorg för kropp, själ och ande i att ta hand om hela människan. 

Meditationen är en återhämtning för kropp och själ, en paus i vardagen, och man kan även få 

andliga, religiösa eller existentiella upplevelser av att tillhöra något större som naturen eller Gud, en 

känsla av salighet, frid och helhet. Jag anser det som positivt och inkluderande att alla kan mötas i 

musikandning och låta det få bli ett andrum för påfyllning och återhämtning oavsett trosuppfattning. 
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Utvärderingarna 

Här har jag kort sammanfattat svaren i utvärderingen och sammanställt det som varit gemensamma 

beröringspunkter, skillnader och likheter i svaren.   

1. Upplever du att musikandning har hjälpt dig i din sorgeprocess? Ja/nej. Om ja, beskriv på 

vilket sätt?  

Fyra deltagare svarade ja, att de blivit lugnare och lärt sig använda andningen för att 

motverka stress. Vågat vara med sitt inre.  

En femte deltagare svarade ‘inte så mycket’. En sjätte deltagare ‘vet ej’, och en sjunde 

deltagare ’nej’.  

 

2. Var det något du blev överraskad av, något du inte hade väntat dig, något mer du hade 

önskat?  

Fyra deltagare svarade sammanfattat musikens kraft och förmåga att skapa bilder, varav två 

av dem inte hade förväntat sig att musiken kunde ta fram både positiva och negativa känslor.  

En femte deltagare svarade vet ej, en sjätte deltagare hade svårt att koppla andningen till 

bilder och en sjunde hade svårt att koppla andningen till musiken.  

   

3. Har musikandning utvecklat din relation till musik?  

Alla sju deltagare hade utvecklat sin relation till musiken, varav tre av dem hade fått en ny 

öppning till klassisk musik. Musikuppfattningen har vidgats, de lyssnar oftare och kan koppla 

av mer till musik. 

 

4. Kommer du fortsätta med musikandning på egen hand som vidare stöd för återhämtning?  

Ca sex av sju deltagare svarade ja. (Henry uppgav att han skulle försöka fortsätta men om det 

blir någon återhämtning vet han inte. Elisabeth svarade både ja och nej). 

 

5. Om det var möjligt, skulle du vilja fortsätta med en fortsättningskurs i musikandning?         

Sex av sju deltagare svarade ja. En sjunde svarade nej. 

 

6. Har du känt dig trygg i gruppen och med kursledarna?  

Alla deltagare svarade ja. Dock fanns svårighet att höra vad som sades hos en deltagare vilket 

påverkade tryggheten.  

 

7. Något mer du vill framföra? Fortsätt gärna på baksidan eller separat papper.  

Tre deltagare uttryckte sin tacksamhet över att ha fått chansen att delta i kursen. Två av dem 

skrev om att övertyga kyrkoherden till fortsatt verksamhet,  musiken och bilderna öppnade 

upp viktiga och fina samtal om sorg och kristen tro.  En av dem önskade att kursen hade varit 

längre.  

Två deltagare har använt metoden utanför och tagit andningen till hjälp i tandläkarstolen. 

Två deltagare tyckte att gruppstorleken hade varit bra.  

Två deltagare hade svårt att måla känslan. En deltagare tyckte talet var lite lågmält.  
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4 Resultat och diskussion 
 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras denna studies metod samt resultat och relateras till det 
som presenterats i bakgrundskapitlet. Därefter delar jag mina egna reflektioner om studien, arbetets 
betydelse  samt idéer om framtida forsknings- och utvecklingsarbeten. 

 

4.1 Metoddiskussion 

Jag anser att denna studie har visat att musikandning kan användas som stöd för återhämtning. Om 

det blir sorgbearbetning verkar bero på tidpunkten när interventionen kommer in i den egna 

personliga processen. En del av våra deltagare uttryckte att kursen kom precis i rätt tid och det är 

glädjande men då sorgeprocessen är individuell så är också denna tidpunkt det. Om inte sorgen är 

lika akut för den drabbade finns det andra gynnsamma effekter av metoden som kan ge en 

kraftsamling för det fortsatta livet. Deltagarna har alla uttryckt att musiken lugnar och att det känns 

lättare och behagligare att koppla av med musiken. Detta bekräftar forskningen om musik, hjärna 

och hälsa som presenterats i bakgrundskapitlet att musiken verkar stress-och smärtlindrande, det 

kan ge en paus och ett annat fokus.  

Att använda andningen som metod har en gynnsam effekt på nervsystemet, det är stressdämpande 

och främjar balansen mellan det aktiva (sympatikus) och återhämtande (parasympatikus) systemet.  

Det är glädjande att vissa deltagare använts sig av den medvetna andningen i andra sammanhang i 

livet som i tandläkarstolen för att lugna sig och kunna påverka sin puls. Däremot har inte 

kombinationen av musik och andning varit en lätt process för alla deltagare att anamma på fem 

gruppsessioner. För någon har det varit svårt att koppla musiken till andningen och en annan att 

koppla musiken till bilder. Fem tillfällen är en kort period och det krävs en viss disciplin för att hitta 

‘rätt’ i kroppen. Att ta sig igenom störningsmoment för att komma till ro i kroppen är en sorts 

koncentrationsövning som också är beroende av dagsform. Jag tror att gruppträffarna har gett en 

viss styrfart med övningen men det gäller att träna hemma också för att kroppen ska lära sig. 

Musikandning som kombinerar musik med andning, en medveten närvaro med musiken, har 

potentialen att bearbeta svåruttryckta känslor som kommer till ytan och medvetenhet via musikens 

kraft. Man kan inte ana vad som kommer upp i förväg då varje musiklyssning kan upplevas olika. Den 

musiken som har valts har påverkat deltagarna på ett lugnande sätt men också haft förmågan att 

framkalla svårare känslor som då kan bearbetas i samtal och i bildskapandet. Denna form som liknar 

bildterapi och kreativ gestaltande terapier kanske inte känns bekväm för alla generellt. Man ska 

kunna se bortom prestationskrav och dömande och få tag på känslan och måla hur det kändes. Och 

för det fordras en viss fantasi och öppenhet. Tillgodogörandet av metoden är därmed till viss del 

beroende av personliga förutsättningar och en mottaglighet för musiken för att kunna identifiera 

känslor, symboler och metaforer och relatera det till livshistorien. Det kan dock vara nyttigt att få ett 

nytt perspektiv och lära sig mer om sig själv och få grepp om en annan dimension som kanske inte är 

så framträdande i vardagens tempo.   
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4.2 Resultatdiskussion 

I analysbearbetningen framkom det att flertalet deltagare hade blivit hjälpta av 

musikandningskursen. För att svara sammanfattat på mina vägledande frågor i inledningskapitlet på 

vad som kan hjälpa så tycks den lugnande effekten av andningen och musiken ha gett mer energi i 

vardagslivet, förbättrad sömn och en positivare syn på framtiden enligt självskattningsresultaten. Då 

den drabbade och sörjande utsätts för en extra psykisk stress är det extra viktigt med möjlighet till 

återhämtning. Pendlandet mellan förlustorienterade och återuppbyggnadsorienterade känslor och 

aktiviter är normalt och man bör se till att kunna hämta energi och göra det man mår bra av för att 

återhämta sig och kunna stå i svårigheterna. Att anpassa sitt levnadssätt till nya förutsättningar och 

landa i en inre acceptans. Att acceptera det man inte kan förändra är svårt. Det kan finnas mycket 

ilska på livet och känslor av meningslöshet men i längden är det lönlöst att försöka förändra det man 

inte kan förändra. Jag tänker på innebörden av ”Sinnesrobönen” där det finns en livsvisdom som alla 

kan tillämpa, oberoende om man har en gudstro eller känner att man kan överlämna sig själv till 

något större än en själv - en livstillit som förhoppninsvis kan skänka frid: ’Gud, ge mig sinnesro att 

acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden’.  

Hur musikandningsmetoden har hjälpt deltagarna är att genom medveten andningsträning aktivera 

den återhämtande delen av nervsystemet, parasympatikus som minskar stressnivåerna i kroppen och 

hjälper balansen mellan de mentala och kroppsliga resurser.  Flera av deltagarna har visat en stärkt  

inre stabilisering, där de har kunnat hantera sin affektreglering (känsloreglering) till det bättre och 

därmed skapat förutsättningar för ett inre lugn och en självtillit att de är uthålliga och klarar av 

svårigheten. Ett tecken på integrationen av sorgeprocessens både förlustorienterade och 

återuppbyggande känslor.  

Musiken ger också ett ytterligare element som påverkar hela hjärnan. Den kan väcka latenta känslor, 

verka som en trygg plats och pocka på motstridiga känslor. Det finns en stor potential i musikens 

kraft till mobilisering av inre resurser och den stressdämpande och smärtlindrande effekt som 

musiken visats ha. Musikvalen är viktiga då dess kvalitet och egenskaper som rytm, upprepning och 

karaktär hjälper andningen att bli grundad och stimulerar till imaginationer, minnesbilder och affekt.         

Vad vi kunde observera var våra deltagare drabbade av normal sorg (till skillnad från komplicerad 

sorg, se sorgens definition i bakgrundskapitlet). Av det som presenterats i bakgrundskapitlet och 

teoretiskt ramverk för uttryckande konstterapi, så framkom följande från deltagarna: arketypiska 

urbilder ofta av naturen; en cyklisk rörelse mellan positiva och negativa upplevelser ofta i form av 

färg;  ett toleransfönster där både det svåra och hoppfulla kunde finnas som tyder på mobilserandet 

av egna inre skyddsmurar och psykologiska resurser.  Även transpersonliga och andliga upplevelser 

förekom, en deltagare uttryckte att ‘lyssna på musiken är som att uppleva andlighet i kroppen’.   
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4.3 Egna reflektioner 

Under musikandningskursen hade jag en roll som observerande deltagare då jag inte deltog i studien 

men ville lära mig mer om metoden och erfara den själv.  I grupp 1 under hösten delade jag inte mina 

bilder som jag målade då jag inte ville ta utrymme och fokus från deltagarna. Jag delade dock mina 

upplevelser av musikresorna och andingen med Dag efter våra sessioner. Jag upplevde att Dags och 

mitt samarbete under sessionerna ingav ett förtroende och en trygghet hos deltagarna.  

I grupp 2 under våren så var gruppen en deltagare färre och där deltog jag med mina bilder. Jag tror 

att jag ville visa hur det kunde vara då den gruppen behövde lite mer motivation och att för mig 

känna hur det är att dela i grupp samt att vara på en jämställd ‘nivå’ som deltagarna. Jag uppfattade 

dem som nyfikna på min berättelse och detta förhållningssätt skedde spontant men jag vet dock inte 

om det var bättre eller sämre för deras bearbetning att jag delade själv.  

Det fanns en stress inom mig vid starten av den andra kursen då vi hade en ganska tuff början med 

första gruppen med två deltagare. Det förekommer en viss dynamik i bildandet av en grupp och jag 

förstod att jag behövde arbeta med min egen trygghet för att känna mig trygg med deltagarna, men 

med varje session fick jag mer erfarenhet vilket var stärkande. Jag fick möjlighet i grupp 2 att leda 

tystandningen vid session 2, 3, 4 och 5 och det gladde mig att få den erfarenheten ‘live’ i 

gruppsammanhang.  

Jag märkte att det krävde en annan sorts psykisk energi vid arbetet med människor på detta sätt än 

vad jag är van vid som musiker vid kyrkliga handligar, körledare och pedagog. Men det är också 

givande och meningsfullt att få förtroendet att så djupgående dela deltagarnas  upplevelse av 

musiken och deras livsberättelser. Något som jag tar med mig och blir påmind och berikad av.  

Då jag var intresserad över resultatet av självskattningarna och utvärderingen för egen del fyllde jag i 

fomuläret vid början och efter avslutad kurs och mina svarspoäng visade en förbättring med ett 

snäpp avseende energi i vardagslivet (livskvalitet fråga 1), meningsfullhet (fr. 6) och i uppskattning av 

naturupplevelser (fr. 8). Intressant att det stämmer in på flera av gruppdeltagarna. Jag hade en 

försämring med ett snäpp i hälsotillstånd gällande sömn (B) och resterande frågor i hälsotillstånd och 

livskvalitet hade samma poängsvar vid första och sista skattningen. Vid utvärderingen så svarade jag 

sammanfattat från ett deltagarpespektiv att ’jag hade blivit lugnare, kunnat gå inåt och fått ett 

utrymme att utforska introspektivt det själsliga rummet, hittat en inre rymd. Blev överaskad av att 

jag hade så mycket lugn inom mig, en trygg plats inom mig. Musikandning har absolut utvecklat min 

relation till musik, då musiken blivit mer kroppsligt förankrad i mig. Fått mer egna själsliga och 

positiva upplevelser av musiken, en känsla av att äga erfarenheten. Ja jag kommer fortsätta med 

musikandning på egen hand men det underlättar med styrfarten av att bli vägledd i en grupp med 

regelbundna träffar. Ja jag vill fortsätta med musikandning och GIM’. Det är kanske omöjligt att 

förhålla sig objektivt till sig själv, men det var värdefullt att mäta mitt eget resultat då studien 

handlade om musikandningens möjligheter samt att jag ville erfara så mycket som möjligt av 

metoden själv.                 

När jag transkriberade sessionsanteckningarna till min dator skrev jag dem så som jag antecknade, 

det var ett råmaterial. Tolkningsfrågan är relevant då jag som antecknare gör val i vad jag hinner 

anteckna, hur jag tolkar deras berättelser utan att omskriva, utan mer återge dem som det var. Jag 

ställdes av frågorna: ’har jag uppfattat det rätt? Var det så hen menade?’ Det är en tolkningsprocess 
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och jag som tolkare är påverkad av mina tidigare erfarenheter/fördomar samt den kulturella och 

sociala kontext jag lever i. Medveten om detta har jag försökt att inte styra deras beskrivningar 

utifrån min subjektivitet och hålla i tanken vad som är relevant utifrån syftet och frågeställningen 

med arbetet. 

De kunskaper och erfarenheter jag har fått genom musikandningskursen och detta examensarbete 

tar jag med mig i yrkeslivet och det påverkar också min personliga ingång till musiken. Jag är glad för 

den mångfacetterade möjligheten musiken är och är evigt tacksam att utveckling sker, både hos mig 

själv och i mötet med andra. Även när det verkar som mörkast som vid sorg. Möjligheten att få gå på 

djupet i ett ämne som jag själv finner intressant är en av mina personligt största vinster med detta 

arbete.  Det är en lärdom för livet. 

 

4.4 Arbetets betydelse  

Med tanke på att endast sju deltagare undersökts i studien är det inte möjligt att dra några generella 

slutsatser, studien kan enbart visa på hur dessa specifika deltagare upplevde musikandningen. För att 

få fram några generella slutsatser skulle betydligt fler deltagare behövas vilket inte var möjligt inom 

tidsramen för detta högskolearbete. Däremot så visar forskningen att meditationsandning och musik 

kan främja hälsan, motverkar stress och ge återhämtning så  man skulle med stor sannolikhet kunna 

tro att musikandning har liknande effekt då den består av just musik och andning - som svar på den 

sista vägledande frågan i arbetets inledning, syfte och frågeställning: finns det något som tyder på att 

musikandning kan tillämpas generellt? 

Även de som inte är drabbade av sorg men som lever i vår tid där vi ska vara tillgängliga på flera plan 

med hög arbetsbelastning, stress och vardagspussel är behovet och tiden för återhämtning, 

reflektion, självutveckling och självkännedom alltmer viktigt  för det allmänna välbefinnandet. 

Utbrändhet och  utmattningssyndrom/depression kan liknas vår tids folksjukdom och 

sjukskrivningarna ökar. Balansen mellan förbrukning och återuppbyggnad av mentala och kroppsliga 

resurser är en friskfaktor för människor och det kan tillämpas generellt.  

Svenska Kyrkan i Haninge erbjuder vuxenverksamheten ’Öppna Rum – en mötesplats för livets frågor’  

där bland annat meditation erbjuds kostnadsfritt på drop-in. Jag deltog vid en session och det var en  

liten oas för de deltagare som deltog regelbundet. Meditationen leds av Ann Thörnblad och 

fortsätter under hösten 2018 och antalet träffar fördubblas då deltagarna gärna vill fortsätta och ha 

mer.  Jag hoppas kunna delta vid fler sessioner.  

I Öppna Rum serien ingår också en retreat ‘En dag i stillhet’med beskrivningen I kyrkans öppna rum 

får vi vara tillsammans i tystnad, med meditation och musik.  Till höstens retreat den 10 nov 2018 

tjänstgör jag som musiker och vi kommer anlita Dag Körlin för att ha ett pass med musikandning. Det 

ska bli spännade och intressant att se hur musikandning kan användas i detta sammanhang med 

utmaningen att deltagarna är tysta och att de träffas endast en gång men har den gemensamma 

önskan om en dag i stillhet. Det är roligt också att vårt arbete med musikandning kan användas 

vidare inom församlingen och utvecklas för andra ändamål. I detta sammanhang kommer vi kalla det 

musikmeditation då det kan vara lättare att förstå när det presenteras kort i en tryckt  broschyr.   
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4.5 Fortsatt forskning  

Då detta examensarbete var ett pilot-projekt i församlingen i en mindre skala med endast en 

försöksgrupp, vore det intressant om man kunde göra en liknande studie med en kontrollgrupp och 

fler deltagare. Kanske en övergripande i pastoratet för att se om man kan dra några generella 

slutsatser.     

En intressant framtida tanke är även specialkomponerad musik till musikandningen. Dock finns det 

ett värde i att använda musik som överlevt i generationer då det finns ett skäl för dess kvalitet och 

överlevnad.  Också då det visats sig vara en öppning till den klassiska musiken som för en del är 

relativt okänd.  

En annan intressant aspekt vore om man kunde undersöka musikandning i kombination med rörelse 

och dans, en sorts rörelsemeditation eller ‘music movement meditation’ med fortsatt förankring i 

andningen.  Om förkroppsligandet av musiken genom aktiva rörelser ger en annan dimension som 

kanske ytterligare förädlar bearbetningsprocessen och känslointegrationen i både kropp och själ.  

Dag Körlin kommer inom snar framtid få revisionen av sitt nya traumakapitel ”Traumatic Imagery in 

GIM” publicerat i den nya internationella GIM-antologin. Även en revision av hans 

Musikandningskapitel och forskningsarbete är på ingång att bli publicerat, vilket jag ser fram emot 

att läsa och rekommenderar varmt. 
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Appendix  A 

 

 

 

 

Musikandning 
 

Ett stöd för återhämtning vid sorg 
med hjälp av musik och andning. 

 

St. Eskils kyrka i nov-dec 2017, Handen 

 

Kära medmänniska 

Välkommen att delta i musikandning som ett komplement till sorgegruppen.  

 

Musik kan gå förbi sinnets logiska och analytiska filter och nå en direkt kontakt med din 

känsla, väcka dina minnen och din fantasi, vilket i sin tur skapar kroppsliga reaktioner. 

Genom att andas till musik kan du skapa en kroppslig förankring som kan bli en hjälp i 

vardagen, en väg att komma nära dig själv och inre upplevelser som sträcker sig bortom 

orden.  
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Musikandning är en metod utvecklad ur Guided Imagery and Music (GIM). I GIM arbetar 

man med inre bilder, känslor och kroppsförnimmelser som väcks av musiklyssning i ett 

avslappnat medvetandetillstånd. Musikandning är en anpassning av GIM där en meditativ 

andning grundar och modulerar musikupplevelsen. Musikandning kan användas av alla som 

meditativ praxis för återhämtning och självutveckling.  

Inbjudan riktar sig i första hand till dig som tidigare har deltagit i eller kommer att delta i en 

samtalsgrupp för sörjande, men även andra familjemedlemmar är välkomna att delta i den 

här gruppen.  

Vi träffas fem sessioner under hösten med start på lördag 4 nov  
kl. 12.00-14.00 i Eskilsrummet, S:t Eskils kyrka i Handen på Runstensvägen 14. Sessionerna 

leds av Dag Körlin, psykiater, leg psykoterapeut och auktoriserad GIM-terapeut, som har 

utvecklat metoden musikandning utifrån GIM.  

För allas trygghet och för kontinuiteten av gruppen är det viktigt att komma till alla 

sessioner.  Anmälan sker till Marie Lee Sylvendahl, kyrkomusiker i Österhaninge församling, 

senast fredag 27 oktober. Gruppstorleken är begränsad till 6 personer, därav följer vi 

turordningen i anmälan. Sessionerna är kostnadsfria för deltagare. 

Email: marie.lee.sylvendahl@svenskakyrkan.se  

Tel: 08 - 555 670 43 

 

Första sessionen: 

Lördagen den 4/11 kl. 12.00 – 14.00 

Följande sessioner: 

11/11, 25/11, 2/12 och 9/12 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Marie Lee Sylvendahl    Dag Körlin 

Kyrkomusiker  Psykiater, leg. Psykoterapeut och auktoriserad 

GIM-terapeut 

 

 

mailto:marie.lee.sylvendahl@svenskakyrkan.se
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Appendix B 

Livskvalitetsskala 

Ett urval ur WHO:s skattningsskala ”Livskvalitet” 

(Vissa frågor är modifierade) 

 

Vi vill börja med att fråga om några grundfakta: 

Ålder:          (41-77 år) 

Kön:         (6 kvinnor, 1 man) 

Civilstånd: Ogift, gift, sambo, skild, änka/änkling    (3 skilda, 3 änkor, 1 änkling) 

Vad är din utbildningsnivå (ringa in det som gäller):   (4 gymnasium, 3 högskola) 

Grundskola, gymnasium, högskola 

 

Hur länge sedan är det du drabbades av din förlust? 

Ange antal år/månader:   (kortaste 8 månader, längsta 2 år, samt däremellan) 

 

Vilken sorgefas befinner du dig i? (Du kan markera flera alternativ) 

Chockfas: Ex. Svårigheter att ta in, försök att skjuta ifrån sig det inträffade, 

handlingsförlamning, kroppsliga reaktioner, försök att fly från känslor... 

Reaktionsfas: Ex. Starka känslor, stort behov av att prata, helt upptagen av det inträffade… 

Bearbetningsfas: Ex. Olika minnen, attityder, olika faser i relationen, bra respektive 

problematiska sidor i relationen får plats, man börjar få perspektiv och kan ta in omvärlden 

och vardagen igen… 

Nyorienteringsfas: Ex. Ett accepterande av vad som hänt, återvändande till livet med ny 

kunskap, man kan minnas med nyanserade känslor… 

(+3 gick vidare, = 4 kvar i samma fas) 
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Du kommer nu att få ett antal frågor angående ditt hälsotillstånd och din livskvalitet den 

senaste månaden. Var vänlig skatta med en siffra från 1 till 5 hur mycket du tycker att varje 

fråga stämmer på din situation: 

1 = inte alls, 2 = lite, 3 = någorlunda, 4 = ganska mycket och 5 = mycket.          

Svara genom att ringa in det alternativ du tycker stämmer på dig 

 

Något om ditt hälsotillstånd: 

A. Hur mycket tycker du att kroppslig sjukdom stör ditt liv?    (+2, =4, -1) 

1 2 3 4 5 

B. Har du svårt att sova?          (+3, =4) 

1 2 3 4 5 

C. Hur mycket tycker du att ångest och oro stör ditt liv?     (+2, =4, -1) 

1 2 3 4 5 

D. Hur mycket tycker du att nedstämdhet stör ditt liv?    (+2, =3,-2) 

1 2 3 4 5 

 

 

Frågor om livskvalitet: 

 

1. Har du tillräckligt med energi i vardagslivet?     (+4, =3) 

1 2 3 4 5 

 

2. Har du tillräckligt med stöd av andra?      (+1,=5, -1) 

1 2 3 4 5 

 

3. Hur till freds är du i dina personliga relationer?     (+2, =3, -2) 

1 2 3 4 5 



88 
 

4. Hur positivt ser du på framtiden?       (+4, =2, -1) 

1 2 3 4 5 

 

5. Hur mycket finner du glädje i livet?      (+2, =5) 

1 2 3 4 5 

 

6. I vilken grad finner du livet meningsfullt?      (+2, =4, -1) 

1 2 3 4 5 

 

7. I vilken grad tycker du att din personliga tro bidrar till välbefinnande?   (+1, =3, -3) 

1 2 3 4 5 

 

8. Hur mycket uppskattar du naturupplevelser?      (+3, =4) 

1 2 3 4 5 

 

9. Hur mycket uppskattar du konst?       (+2, =4, -1) 

1 2 3 4 5 

 

10. Hur mycket uppskattar du musik?       (+2, =5) 

1 2 3 4 5 

 

11. Hur mycket upplever du dig som en religiös eller andlig person?   (+2, =4, -1) 

1 2 3 4 5 

 

12. Hur till freds är du med din livskvalitet?       (+2, =4, -1) 

1 2 3 4 5 
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Appendix C 

UTVÄRDERING AV MUSIKANDNINGSKURS – som  stöd för återhämtning vid sorg.                       
Österhaninge församling / Svenska Kyrkan i Haninge 

1. Upplever du att musikandning har hjälpt dig i din sorgeprocess? Ja/nej.  

Om ja, beskriv på vilket sätt?  

 

 

1. Var det något du blev överraskad av, något du inte hade väntat dig, något mer du 

hade önskat?  

 

 

 

2. Har musikandning utvecklat din relation till musik?  

 

 

3. Kommer du fortsätta med musikandning på egen hand som vidare stöd för 

återhämtning?  

 

 

 

4. Om det var möjligt, skulle du vilja fortsätta med en fortsättningskurs i musikandning?  

 

 

5. Har du känt dig trygg i gruppen och med kursledarna?  

 

 

6. Något mer du vill framföra? Fortsätt gärna på baksidan eller separat papper.  

 

 

Stort tack för ditt deltagande. Din feedback är värdefull. 
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Appendix D 

Nedan följer en lista och inspelningar på den musik som deltagarna fick med sig hem på USB-

stickor/cd-skivor samt fick behålla efter avslutad kurs för fortsatt egen övning tillsammans med 

oljepastellkritorna för bildskapandet. De markerade titlarna i fetstil är de stycken som vi använde 

under sessionerna och som deltagarna berättade om efter att ha lyssnat på dem hemma.  

Se nedan google drive länk för att lyssna på musikinspelningarna: 

https://drive.google.com/open?id=1UGbOvtNuRTfOh5ZWFiAwjpusxVYcQTkD 

 

1. John Astin: Om Namah Shivaya 

2. Tor Aulin: Vaggsång ur Fyra Akvareller 

3. Johann Sebastian Bach: Come, Sweet Death, Come, Blessed Rest 

4. Johann Sebastian Bach: Air ur Orchestral suite nr. 3 i D-dur BWV 1068, sats 2 (violin version) 

5. Ludovico Einaudi: Tzaropulus Prayer 

6. Ludovico Einaudi: I Giorno 

7. Christoph Willibald Gluck: ur operan Orfeus och Eurydike 

8. Georg Friedrich Händel: ur Water Music HWV 348-350  

9. Johann Pachelbel: Passacaglia Canon i D-dur 

10. Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel 

11. Max Richter: Space 21 (petrichor) 

12. Max Richter: Dream 13 (minus even) 

13. Max Richter: Space 11 (Invisible Pages Only) 

14. Max Richter: Path 19 (yet frailest) 

15. Max Richter: Dream 3 (in the midst of my life) 

16. Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Greensleaves 

17. Antonio Vivaldi: ur Gloria, Et in Terra Pax Hominibus RV589 

18. Antonio Vivaldi: Lutkonsert i D-dur RV 93, sats 2 Largo 

 

https://drive.google.com/open?id=1UGbOvtNuRTfOh5ZWFiAwjpusxVYcQTkD

