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Abstrakt 
Syftet med denna forskningsöversikt var att undersöka hur musik används enligt 
arbetsterapeutisk litteratur samt att kritiskt analysera dessa användningar utifrån 
Fishers indelning av arbetsterapeutiska interventioner. Litteratursökning utfördes 
på databaserna Cinahl och Psykinfo och begränsades till åren 1985-2001. I studien 
inkluderades 17 artiklar som analyserades utifrån metoden kvalitativ innehålls- 
analys inspirerad av Downe-Wamboldt. Vidare analyserades innehållet i de 
kategorier som framkommit utifrån Fishers indelning av arbetsterapeutiska 
interventioner som ingår i hennes modell OTIPM. Dessa interventioner delas in i: 
träning, konstlad aktivitet, terapeutiska aktivitet, adaptiv och kompensatorisk 
aktivitet. Resultatet visade att musik mest används som träning och konstlad 
aktivitet för att påverka fysiska förmågor, som konstlad aktivitet för att påverka 
psykiska förmågor och som terapeutisk aktivitet för att påverka sociala förmågor.  
 
 
Nyckelord: Musik, arbetsterapi, förmågor, interventioner och aktivitet. 
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Musik har använts inom arbetsterapi sedan början på 1900-talet. De första klienterna var 

soldater som skadades under kriget. De spelade olika instrument för att öka muskelstyrka, 

rörlighet och koordination. På den tiden användes musik främst vid funktionsträning (Licht, 

1946). Författarna var intresserade av hur musik används av arbetsterapeuter idag och valde 

därför att göra en forskningsöversikt av aktuell arbetsterapeutisk litteratur.   

 

Läkekonsten har sedan urminnes tider varit förankrad i musik, dans, bildskapande och 

dramatisering. På sista tiden har kunskapen om musikens helande förmåga långsamt börjat 

återvända inom vården. Att musicera är att skapa i stunden, och skapande kan vara en 

utvecklande aktivitet. Musiken kan beröra människor på djupet och ge dem kraft och lust.  

Den kan förmedla omedelbara minnesbilder som förflyttar människor i tid och rum samtidigt 

som den är ett medvetet skapande här och nu. Musiken engagerar både kropp och själ, med 

andra ord hela människan (Andersson, 2000; Theorell, 1998).  

 

Inom ämnet arbetsterapi talas det om ett holistiskt synsätt, det vill säga att se på människan 

utifrån ett helhetsperspektiv. Synen på människan inom arbetsterapi är även att människan till 

sin natur är aktiv och aktivitet är en del av den mänskliga naturen. Målet med arbetsterapi är 

att bibehålla existerande förmåga, förebygga förlust av förmåga och/eller genomföra 

förändring för att förbättra klientens livssituation (Kielhofner, 1997). Inom arbetsterapi 

eftersträvas att de nedsättningar som människor upplever i aktivitet åtgärdas. För att åtgärda 

dessa använder arbetsterapeuten aktivitet som ett terapeutisk redskap. Professor Ann Fisher 

(1998) anser att arbetsterapeuten ska sträva efter att använda aktivitet i sina interventioner. 

Bland annat har hon utarbetat en arbetsterapeutisk interventionsmodell, Occupational Therapy 

Intervention Process Modell, som beskriver denna process som arbetsterapeuten kan arbeta 

utifrån i behandling med klienterna och inriktningen fokuserar mot aktivitet. Vidare delar hon 

in arbetsterapeutens interventioner i: träning, konstlad aktivitet, terapeutisk aktivitet, adaptiv 

och kompensatorisk aktivitet. I träning ligger fokus på att klienten tränar upp en funktion till 

exempel lyfta vikter för att öka styrka. Konstlad aktivitet innebär att verkliga föremål används 

i en konstlad situation till exempel att spika i en bräda utan att bygga något. Träning och 

konstlad aktivitet behöver inte vara meningsfull för klienten. I terapeutisk aktivitet används 

verkliga föremål i en naturlig miljö. Fokus ligger fortfarande på funktion men aktiviteten är 

meningsfull för klienten. Adaptiv och kompensatorisk aktivitet utförs med verkliga föremål i 

en naturlig miljö. Fokus ligger på att förbättra aktivitetsutförande. Klienten väljer själv en 

aktivitet som upplevs meningsfull. Enligt Fisher (1998) bör arbetsterapeuten använda 
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terapeutisk aktivitet samt adaptiv och kompensatorisk aktivitet och inte ägna sig åt träning och 

konstlad aktivitet. Arbetsterapeuten bör arbeta med fokus på aktivitet och aktivitetsutförande, 

med andra ord ska en aktivitet ha både ett syfte och vara meningsfull för individen som utför 

aktiviteten. Med syfte menar Fisher (1998) klientens personliga syfte som hjälper klienten att 

organisera utförandet. Med meningsfullhet menar hon vidare den personliga innebörden av 

aktiviteten och att den utgör källan för motivation vid utförandet av aktivitet. Människor 

väljer att utföra aktiviteter som de tycker är meningsfulla.  

 

Detta är något som även Hagedorn (1995) beskriver och betonar att meningsfulla aktiviteter 

kan bidra till att individens kroppsliga och psykiska kapacitet bibehålls och de kan även 

gynna sociala relationer. Enligt Kielhofner (1995) och Nelson (1997) bibehåller och förbättrar 

individen hälsan och välbefinnandet genom att utföra aktiviteter som individen finner 

meningsfulla. Därför är det viktigt att de aktiviteter som arbetsterapeuten erbjuder är 

meningsfulla för individen. Meningsfullhet innebär individens benägenhet att finna betydelse, 

trygghet, värde och syfte i vissa aktiviteter, men att källan till personlig mening kan variera. 

Därför är det viktigt att skapa meningsfulla aktiviteter som kan införlivas i personens livsstil, 

eftersom brist på mening i livet framkallar ångest och depression. Vidare bör aktivitetens 

betydelse för individen som medlem i en sociokulturell grupp granskas. Samma aktivitet kan 

få olika mening beroende på miljön och sociala sammanhang. Om handlingsförmågan i en 

aktivitet förändras så kan personen känna att aktiviteten inte längre är meningsfull (Hagedorn, 

1995).  

        

Ruud (1982, 2001) hävdar att det finns ett samband mellan handlingsförmåga och hälsa och 

beskriver att musik som aktivitet kan utveckla motorik, motivation, social och kommunikativ 

förmåga, självkänsla och känsla av tillhörighet vilket kan ge ökad handlingsförmåga, vilket i 

sin tur bidrar till hälsa. Även Tamm (1994) beskriver detta samband och anser att personen 

har en viss grad av hälsa om han/hon har handlingsförmåga att uppfylla individuella mål. 

Detta resonemang återfinns hos Kielhofner (1995) och enligt honom är det arbetsterapeutens 

roll att hjälpa en person som drabbats av till exempel sjukdom som påverkat förmågan att 

utföra aktivitet att förändras och bygga upp sig själv på nytt.  

 

Enligt Ruud (1982, 2001) kan musik ge en person starka upplevelser som leder till förändring. 

I en svår situation kan en person förtränga sina känslor vilket kan medföra att han/hon mister 

förmågan att göra personliga erfarenheter. Personlighetsutvecklingen kan hämmas genom att 
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delar av personens intrapsykiska strukturer inte längre är ett öppet system, det vill säga i 

kontakt med omgivningen. Därför anser han att det är viktigt att vara medveten om sin kropp 

och sina känslor för att kunna handla och kommunicera. Musik kan hjälpa personen att 

komma i kontakt med sina känslor.  

 

Ett flertal studier (Cole, 1993; MacRae, 1992; Sandell, 1989; Wilcock,1986) visar på att 

musik har ett stort terapeutisk värde. Musik hör ihop med arbetsterapi därför att den kan bidra 

till hälsa genom användandet av aktivitet som involverar alla utförandekomponenter det vill 

säga motoriska, sensoriska, kognitiva, sociala och emotionella (MacRae, 1992). Enligt 

Sandell (1989) kan individens förmågor förbättras med hjälp av musik. Hon beskriver att det 

basala förhållningssättet är dialog och samarbete, vilket sammanfaller med det klient-

centrerade synsättet inom arbetsterapi. Enligt Cole (1993) har musik god potential som 

arbetsterapeutiskt redskap och idag använder arbetsterapeuten musik i arbetet med bland 

annat psykiskt sjuka och strokepatienter. Musik har kvaliteter som både kan hjälpa personen 

att slappna av och vara stärkande. Den kan även ge energi, distrahera eller verka sövande. 

Musiken kan väcka känslor och användas för att ändra patientens sinnesstämning. Valet av 

musik ska göras noggrant och beror till stor del på vad arbetsterapeuten vill uppnå med 

patienten. Arbetsterapeuten kan använda livlig musik för att höja aktivitetsnivån hos 

deprimerade patienter. Ängsliga patienter kan ha större nytta av långsam musik som lugnar 

nerverna. Arbetsterapeuten använder även musik i kombination med rörelseaktiviteter där 

rörelseaktiviteterna vilka är i fokus utförs till passande bakgrundsmusik. Wilcock (1986) 

beskriver hur musik kan användas vid träning med strokepatienter till exempel kan patienten 

trumma på den paretiska armen i takt med musiken för att uppnå en viss kroppsmedvetenhet. 

Ett välkänt musikstycke hjälper patienten att variera takten och att ta pauser. 

 

Redan på 40-talet ansåg Licht (1946) att arbetsterapeuten alltid söker efter nya aktiviteter att 

använda i praktiken. Han ansåg att arbetsterapeuten skulle kunna använda musik som 

bakgrund eller för avslappning. Vidare ansåg han att inom funktionell arbetsterapi kunde 

musik användas för att öka muskelstyrka, ledrörlighet och koordination. Musik kunde också 

användas för att öka lungkapacitet och sväljfunktion samt att den fokuserade uppmärksam- 

heten genom användandet av syn, hörsel och känselsinnen och stimulerade mental aktivitet 

och intresse.   
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Vikten av att dokumentera användningen av musik insåg Licht (1946) redan på 40-talet. Han 

ansåg att arbetsterapeuten skulle föra anteckningar och utvärdera musikbehandlingen. 

MacRae (1992) påvisar i sin studie att arbetsterapeutens nyttjande av musik än idag 

dokumenteras sällan, trots att arbetsterapeuten genom historien använt musik i sina 

interventioner. En anledning kan vara att det är allmänt vedertaget att musiken påverkar 

känslor och socialt engagemang. MacRae (1992) anser att musiken används i större 

utsträckning än vad som finns dokumenterat i litteraturen. 

 

Efter genomgång av arbetsterapeutisk litteratur kunde det konstateras att det främst är 

musikens effekter som beskrivs men det nämns lite om hur den används som aktivitet. 

Eftersom arbetsterapi idag bör vara mer fokuserad mot aktivitet var vi intresserade av att 

undersöka om musik används som en aktivitet i sig eller om den främst används i 

kombination med funktionsträning. För att avgöra om musik används som en aktivitet valdes 

Fishers indelning av arbetsterapeutiska interventioner som redskap för analysen. Syftet med 

den här studien var att undersöka hur musik används enligt arbetsterapeutisk litteratur samt att 

kritiskt analysera dessa användningar utifrån Fishers indelning av arbetsterapeutiska 

interventioner.  

 

Metod 
Sökmetoder 

Litteratursökningen utfördes på sociomedicinska biblioteket vid Luleå tekniska universitet, 

Institutionen för hälsovetenskap. Backman (1998) rekommenderar sökning i elektroniska 

referensdatabaser för att göra en systematisk inventering. Enligt honom kan manuell sökning 

ske via forskningsöversikter, referenslistor i tidskrifter, bokreferenser och bläddring. Utifrån 

detta resonemang började sökningen i referensdatabaserna Cinahl och Psykinfo. Sökorden vid 

litteratursökningen var occupational therap*, musi* och music*. Även en manuell sökning i 

böcker och tidskrifter gjordes. Sökningen i referensdatabaserna gav 220 träffar. Inga artiklar 

påträffades utifrån den manuella sökningen. 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och handla om användandet 

av musik inom arbetsterapi samt vara publicerade efter 1985. För att garantera att arbetsterapi 

var en central del i artiklarna valdes arbetsterapeutiska tidskrifter. Vid genomgång av dessa 
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framkom att endast fem tidskrifter innehöll artiklar som svarade mot studiens syfte: American 

Journal of Occupational Therapy, Australian Occupational Therapy Journal, British Journal of 

Occupational Therapy, Canadian Journal of Occupational Therapy och Physical and 

Occupational Therapy in Geriatrics. Författarna fann 33 artiklar som verkade uppfylla 

inklusionskriterierna. Efter genomläsning av abstrakten till dessa 33 artiklar exkluderades 

ytterligare 16 artiklar som inte handlade om musikens användningar inom arbetsterapi. 

Slutligen återstod  17 artiklar som var användbara för analysen. 

 

Analys av data  

Steg 1. Artiklarna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Downe-

Wamboldt (1992). Innehållsanalys används för att få mera kunskap och förståelse för ett visst 

fenomen. Författarna valde denna analys för att få mera kunskap om användning av musik 

inom arbetsterapi såsom den beskrivs i litteraturen. Downe-Wamboldt (1992) beskriver att 

detta analysförfarande passar att användas i kombination med en teori eller modell. Detta var 

ytterligare en anledning till att författarna valde att analysera data utifrån Downe-Wamboldts 

beskrivning av innehållsanalys eftersom artiklarna analyserades i kombination med Fishers 

modell. Innehållsanalys är en forskningsmetod som är ett systematiskt och objektivt medel 

som möjliggör för forskaren att dra valida slutsatser utifrån muntlig, visuell eller skriftlig data 

för att beskriva ett visst fenomen. Denna forskningsmetod innebär att hitta mönster i data 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sedan skapas kategorier utifrån de mönster som 

framkommer i data. Enligt Downe-Wamboldt (1992) ska kategorierna skapas och förtestas för 

att stärka studiens reliabilitet och validitet. Därför valdes tre artiklar ut och lästes enskilt av 

författarna. Under läsningen antecknades ord i marginalen som sammanfattade innehållet och 

bildade olika mönster i texten. De mönster som författarna fick fram var för sig jämfördes 

sedan och preliminära kategorier skapades gemensamt med tydliga definitioner som 

avgränsade de olika kategorierna för att tillförsäkra reliabiliteten. Vidare testades validiteten 

genom att kategorierna jämfördes med originaltexten samtidigt som författarna hade en 

öppenhet mot originaltexten för att se efter nya möjligheter i kategoriseringen. Enligt Downe-

Wamboldt (1992) ska systematisk kontroll av kategorierna ske genom hela analysprocessen. 

Validiteten och reliabiliteten i artiklarna bedömdes ytterligare genom att handledaren läste 

dessa artiklar för att se om de svarade mot studiens syfte och om kategorierna var relevanta. 

Sedan läste författarna alla 17 artiklar var för sig. Reliabilitet och validitet testades återigen på 

samma sätt som tidigare.  
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Steg 2. Vidare analyserades innehållet i de skapade kategorierna utifrån Fishers indelning av 

arbetsterapeutiska interventioner. Fisher (1998) delar in arbetsterapeutiska interventioner i: 

träning, konstlad aktivitet, terapeutisk aktivitet, anpassad och kompenserad aktivitet. 

Förhoppningen var att få en tydligare bild av hur arbetsterapeuter använder musik i sina 

interventioner med hjälp av denna indelning. Efter läsning och diskussion kring Fishers 

indelning av arbetsterapeutiska interventioner lästes det resultat som framkommit i 

innehållsanalysen först enskilt utifrån vår egen tolkning av Fishers indelning sedan 

diskuterade författarna för att komma fram till en gemensam tolkning. 

 

Resultat 
Utifrån innehållsanalysen framkom att musikens användningar inom arbetsterapi kan delas in 

i tre kategorier. Den första kategorin innebär hur musik kan användas för att påverka fysiska 

förmågor. Den andra kategorin innebär hur musik kan användas för att påverka psykiska 

förmågor. Den tredje kategorin innebär hur musik kan användas för att påverka sociala 

förmågor. Kategoriernas innehåll presenteras först och analyseras sedan utifrån Fishers 

indelning av arbetsterapeutiska interventioner.  

  

Musik för att påverka fysiska förmågor 

Denna kategori innefattar hur de analyserade artiklarna på olika sätt beskriver musik som en 

aktivitet för att påverka klienternas fysiska förmågor. Fysiska förmågor innefattar 

kroppshållning, rörelseomfång, rörelsemönster och rörlighet, koordination, styrka, uthållighet 

och smärta. Artiklarna beskriver tre olika sätt att använda musik: ”att lyssna på musik”, ”att 

spela instrument” och ”att sjunga”.  

 

I ett flertal studier (Bernard, 1992; Brown, 1999; Due Pederson, 1987; Elm, Madil & Waren, 

1998; Lee & Nantais, 1996; Long & Haig, 1992; MacRae, 1992; McCormack, 1988; Paul & 

Ramsey, 2000; Van Deusen & Harlowe, 1987) används aktiviteten ”att lyssna på musik” för 

att motivera och distrahera klienterna vid träning av fysiska förmågor. Bernard (1992) belyser 

detta på följande sätt:  

 

”The use of music and sequencing of range of motion exercises into a  

graceful routine can direct the mind away from repetitive motion and pain, 

and toward rythm and expressive movement, thus increasing motivation…” 
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Vidare beskriver Bernard (1992) att träningen blev mindre enformig när klienterna lyssnade 

på musik vilket gjorde att klienterna blev mera motiverade att fortsätta träna. Ökad motivation 

gjorde att klienterna blev mer uthålliga och ägnade längre tid åt träningen. I och med detta 

förbättrades rörelseomfång, rörelsemönster, rörlighet, styrka och koordination. Enligt Paul 

och Ramsey (1998) bör flera aspekter beaktas vid användning av musik för att motivera och 

distrahera vid träning. Musikens volym ska vara på en passande nivå som kan uppfattas av 

alla klienter. Musikens takt måste vara anpassad till vad klienterna ska göra och syftet med 

träningen. Vid uppvärmning inför träning bör musikens tempo först vara lugnt för att 

successivt ökas och sedan minskas när träningen ska avslutas. Förutsatt att musiken har vissa 

rytmiska kvaliteter kan klienternas favoritmusik användas för att uppmuntra dem att delta i 

träningen. När musik används för att distrahera från smärta och trötthet är det särskilt viktigt 

att beakta musikens volym och tonart. Enligt McCormack (1988) kan hörlurar användas så att 

klienterna kan höja volymen på musiken när smärtan ökar och minska volymen när smärtan 

minskar. Eftersom låga toner verkar muskelavslappnande och smärtlindring är starkt 

förknippat med muskelavslappning, bör musiken ha en låg tonart om den ska användas för 

smärtlindring. Vidare beskriver han hur aktiviteten ”att lyssna på musik” kan kombineras med 

aktiviteten ”att sjunga” för att uppnå smärtlindring. Klienterna uppmanas att sjunga högt till 

musiken, överdriva läpprörelserna och koncentrera sig på orden och rytmen i sången. En 

annan kombination tas upp av Van Deusen & Harlowe (1987) som beskriver hur aktiviteten 

”att lyssna på musik” kan kombineras med dans och dikt för att träna rörelseomfång, andning 

och kroppshållning. Enligt Paul och Ramsey (2000) används aktiviteten ”att lyssna på musik” 

även som ett hjälpmedel vid gångträning. Musikens rytm hjälper klienterna att hitta gångtakt 

och gångriktning samtidigt som de tränar kroppshållning. Med hjälp av musik blir gången mer 

symmetrisk och effektiv.  

 

”Att spela instrument” är en annan aktivitet som beskrivs i arbetsterapeutisk litteratur och som 

används för träning av fysiska förmågor. Olika instrument kan användas för att träna 

koordination, styrka, rörlighet och balans (Bernard, 1992). Lee och Nantais (1996) beskriver 

hur arbetsterapeuten kan anpassa aktiviteten efter klienternas rörelseförmåga och musiksmak. 

Med hjälp av en dator kan klienterna spela toner genom att använda träningsredskap som är 

kopplade till en synthesizer. Denna anpassning gör att klienterna klarar att spela ett instrument 

vilket stimulerar deras tilltro till sin egen fysiska förmåga och de blir mera motiverade till att 

delta i aktiviteten. När motivationen ökar förbättras uthålligheten. Lee och Nantais (1996) 

visar i sin studie att klienterna tränade längre tid när de spelade musik samtidigt:  
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”Although the client musicians are engaged in physical exercise, 

 the musicality of the sessions is the focus and often motivates  

 them to surpass their usual time spent during rote exercise.”  

 

Vidare beskriver Lee och Nantais (1996) att aktiviteten kan graderas på olika sätt så att 

koordination, muskelstyrka och rörelseomfång tränas. Rörelseomfånget som krävs för att 

spela alla noter kan varieras. Motståndet kan graderas för att förbättra muskelstyrka genom att 

använda gummiband eller genom att fästa vikter på armarna eller händerna. Koordination 

tränas genom att variera tempot och arrangera sångens komplexitet så att den utgör en 

utmaning för varje klient.  

 

Aktiviteten ”att sjunga” används som en aktivitet för att förbättra fysiska förmågor. I 

studierna av Paul & Ramsey (2000) och Lee & Nantais (1996) beskrivs att aktiviteten ”att 

sjunga” används för att förbättra andning och talförmåga. Genom ”att sjunga” tränas 

koordinationen av musklerna som behövs för att tala. Aktiviteten ”att sjunga” används även i 

kombination med aktiviteten ”att dansa” för att träna rörelseomfång, andning och 

kroppshållning. Due Pederson (1997) beskriver hur klienterna lär sig sjunga en enkel melodi 

kombinerad med rörelser. Aktiviteten startas med en uppvärmning, klienterna börjar med att 

promenera på stället till olika rytmer, ta varandra i hand och ställa sig i en ring. De kan dansa 

olika sånglekar och enkla folkdanser. Sessionen avslutas med en pardans som alla kan där det 

viktigaste är igenkännandet och glädjen i att behärska dansen.  

 

Utifrån Fishers indelning av arbetsterapeutiska interventioner används musik enbart vid 

träning och som konstlad aktivitet för att påverka fysiska förmågor. När musik används vid 

träning fungerar den mera som ett komplement där träningen är det viktiga. I den konstlade 

aktiviteten används musik på ett konstlat sätt det vill säga aktivitetens komponenter är riktiga 

men de används i en annorlunda situation. Många av aktiviteterna innehåller terapeutiska 

aspekter men de uppfyller inte Fishers kriterier för terapeutisk aktivitet. Det framgår inte i 

artiklarna om aktiviteterna har en personlig mening för klienterna från början. När musik 

används vid träning och i konstlad aktivitet fungerar den som ett medel för att uppnå i detta 

fall fysiska funktionsmål och inte som en aktivitet i sig, även om musiken upplevs som en 

meningsfull aktivitet av klienterna.  
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Musik för att påverka psykiska förmågor 

Denna kategori innefattar hur de analyserade artiklarna på olika sätt beskriver musik som en 

aktivitet för att påverka klienternas psykiska förmågor. I psykiska förmågor ingår minne, 

koncentration, uppmärksamhet, självständighet, självförtroende och förmåga att utrycka 

känslor. Musiken används även för avslappning och rekreation vilket främjar psykiskt 

välbefinnande. Artiklarna beskriver två olika sätt att använda musik ”att lyssna på musik” och 

”att sjunga”.  

 

Aktiviteten ”att lyssna på musik” används för att stimulera klienter som har svårt att finna 

rekreation och avslappning i traditionella fritidsaktiviteter på grund av intellektuella 

nedsättningar. I några studier användes Snoezelen, en sinnesstimulerande miljö där musik 

ingår (Long & Haig, 1992; Pinkney, 1997, 1998). Miljön har adapterats så att antalet stimuli 

har minskat eftersom klienter med intellektuella funktionsnedsättningar kan ha svårt att ta in 

många intryck på en gång. Med hjälp av musik kan arbetsterapeuten skapa en lugn, trygg och 

stimulerande miljö, som inte ställer några krav. Den anpassade miljön ger klienterna 

möjlighet att koppla av i en fritidsaktivitet. Enligt Brown (1999), Casby & Holm (1994) Long 

& Haig (1992) och Pinkney (1997, 1998) är ”att lyssna på musik” en enkel aktivitet som kan 

upplevas meningsfull trots intellektuella nedsättningar.  

 

“The SSE does not invite the participants to be 

highly physically active but to be receptors for 

 interesting stimuli, both visually and musically.” 

 

Enligt Pinkney (1997) är både Snoezelen och avslappningsmusik effektiva medel för att göra 

klienterna lugnare. Detta framkommer i Casby & Holms (1994) studie där självstimulerande 

beteende minskade hos klienterna vilket tydde på att de var avslappnade. Long och Haig 

(1992) hävdar vidare att klienter som är inneslutna i sig själva blir mera aktiva, självständiga, 

uppmärksamma och medvetna om sin omgivning när de lyssnar på musik. Även Pinkney 

(1998) beskriver i sin studie hur Snoezelen gjorde att klienterna rörde på sig mera och verkade 

lyckligare.  

  

”Following the start of the music relaxation and Snoezelen 

 groups, facial movement and happiness did increase.” 
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Även Bryant (1991) beskriver hur aktiviteten ”att lyssna på musik” kan användas för att 

förbättra uppmärksamhet och självständighet genom att den kombineras med beröring. Ett 

exempel är att en klient blev medveten om sina händer, började manipulera föremål och 

försökte äta själv.  Brown (1999) tar upp en annan sensorisk stimulering i sin studie som 

används i samma syfte kallad Auditory Integration Training (AIT) som innebär att klienterna 

får lyssna på modifierad populärmusik i hörlurar. Dessutom leder den till bättre hör- och 

språkförståelse. Klienterna börjar rätta sitt eget tal, blir bättre på att förstå instruktioner och 

börjar tala i hela meningar.  

 

Aktiviteten ”att lyssna på musik” kan även användas för att stimulera minne och 

koncentrationsförmåga, samt förmåga att uttrycka känslor. Musiken skapar en lugn miljö som 

är fri från prestationskrav vilket uppmuntrar klienterna att verbalisera sina tankar och känslor 

(Bennett & Maas, 1988; Bernard, 1992; Brown, 1999; Docherty, 1987; Due Pederson, 1987; 

Lee & Nantais, 1996; MacRae, 1992; Paul & Ramsey, 2000; Pinkney, 1997,1998; Van 

Deusen & Harlowe, 1987). Bennet och Maas (1988) beskriver hur minnet, koncentrations- 

förmågan samt förmågan att uttrycka känslor stimuleras när klienterna diskuterar tidigare och 

nuvarande upplevelser samtidigt som de lyssnar på musik. Due Pedersen (1987) beskriver ett 

annat sätt att använda musik för att stimulera minne, koncentrationsförmåga samt förmåga att 

utrycka känslor i sin studie. Där framkom att när aktiviteten ”att sjunga” kombinerades med 

bilder och material från naturen som var kopplade till årstiden blev det lättare för klienterna 

att komma ihåg vilket år det var och var de befann sig, samt att uttrycka känslor som de inte 

kunde uttrycka i vanliga fall. I musiken avspeglas olika tidsepoker som hjälper klienterna att 

komma ihåg sina egna liv. Musiken kan väcka upplevelser från förr. Innehållet i sångtexterna 

hjälper klienterna att utrycka sina känslor med ord. Enligt Due Pedersen (1987) är det viktigt 

att tonarten på sången passar alla och att tempot är anpassat så att sångtexten är lätt att 

uppfatta. Hon betonar sångens potential som terapeutiskt redskap för att hjälpa klienter att 

uttrycka känslor:  

 

”… singing can give expression to feelings or moods which the old person is unable to  

articulate but whose existence shows in the evident pleasure of singing them.”  

 

Due Pedersen (1987) beskriver vidare hur aktiviteten ”att sjunga” kan kombineras med 

aktiviteten ”att spela instrument”. När klienterna sjunger välkända sånger och ackompanjerar 

med rytminstrument tränas koncentration och minne utan att de märker det, eftersom de är så 



 12

engagerade i den meningsfulla aktiviteten. Klienterna måste klara av att koncentrera sig på sitt 

eget instrument, men samtidigt lyssna på vad de andra spelar. De måste också kunna hålla 

reda på när det är deras tur att komma in i stycket igen efter en paus.  

 

”A gold mine of mental stimulation is hidden in every song.” 

 

Utifrån Fishers indelning av arbetsterapeutiska interventioner används musik i huvudsak som 

en konstlad aktivitet när det gäller psykiska förmågor. Musiken används som ett medel och 

inte som en aktivitet i sig. De flesta aktiviteter verkar dock innehålla terapeutiska aspekter 

eftersom klienterna deltar aktivt och njuter av aktiviteterna. Däremot framgår det inte att 

syftet med aktiviteten kommer ifrån klienterna och därför kan de inte vara terapeutiska. I 

några fall där Snoezelen används ligger fokus på att förbättra aktivitetsutförande vilket skulle 

kunna innebära att de är adaptiva och kompensatoriska aktiviteter.  

 

Musik för att påverka sociala förmågor 

Denna kategori innefattar hur de analyserade artiklar på olika sätt beskriver musik som en 

aktivitet för att påverka sociala förmågor. Sociala förmågor innefattar kommunikations-

förmåga, samarbetsförmåga samt förmågan att delta i meningsfull interaktion med andra 

människor. Artiklarna beskriver tre olika sätt att använda musik: ”att spela instrument”, ”att 

sjunga” och ”att lyssna på musik”.  

 

Aktiviteten ”att spela instrument” används som en aktivitet för att förbättra sociala förmågor. 

Lee och Nantais (1996) belyser hur aktiviteten ”att spela instrument” kan användas för att 

förbättra samarbetsförmåga och förmågan att delta i meningsfull interaktion med andra 

människor. När klienterna spelar i ett band deltar de i en meningsfull aktivitet samtidigt som 

samarbetsförmågan och förmågan att delta i meningsfull interaktion med andra människor 

förbättras. Samarbetsförmågan utvecklas när de själva väljer vad bandet ska heta och vilka 

låtar de ska spela. I mötet med publiken får de kontakt med andra människor och förmågan att 

delta i meningsfull interaktion med andra människor utvecklas. Genom direkt feedback från 

åskådarna stärks deras självkänsla vilket kan göra att de får lättare att ta kontakt med 

människor. De känner att de är en del av samhället och vågar ta för sig på ett annat sätt 

eftersom de känner att de har ett värde och kan tjäna samhället genom att spela musik (Lee & 

Nantais 1996). 
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En annan aktivitet som används för att förbättra sociala förmågor är aktiviteten ”att sjunga”. 

Många artiklar påvisar att aktiviteten ”att sjunga” kan användas för att underlätta 

kommunikation (Bennet & Maas, 1988; Brown, 1999; Due Pedersen, 1987; Long & Haig, 

1992; MacRae, 1992; Zemke, 1986). Det är viktigt att arbetsterapeuten förbereder 

sångstunden ordentligt genom att anpassa till exempel textens storlek på sångbladen så att den 

blir lättare att läsa. Bennet och Maas (1988) menar att sångtexter som har koppling till 

klienternas liv uppmuntrar dem till att prata med varandra och kan hjälpa dem att anpassa sig 

till förändrade roller. För att kunna använda aktiviteten ”att sjunga” på detta sätt är det viktigt 

att tar reda på så mycket som möjligt om klienternas tidigare och nuvarande liv. Allt detta för 

att aktiviteten ska bli meningsfull och kunna användas i terapeutiskt syfte.  

 

 “The music stimulation is neither entertainment nor lessons. 

 It cannot serve to “kill time”. The stimulation should give the 

 person experiences to enrich his present situation.” 

 

Aktiviteten ”att lyssna på musik” används för att skapa kontakt med människor som är 

inneslutna i sig själva och har svårt att uttrycka sina behov. Musiken kan öppna kanaler för 

kommunikation som annars är stängda. Klienter som har suttit inaktiva och till synes utan 

sociala förmågor kan plötsligt vakna upp och visa intresse för andra människor när de lyssnar 

på musik. Musiken gör också att de blir bättre på att förmedla sina önskemål med hjälp av 

kroppsspråket till exempel börjar de ta mera ögonkontakt och le mot andra människor. De 

klienter som kan uttrycka sig i tal börjar fråga efter saker i större utsträckning än tidigare och 

blir mera intresserade av att ta kontakt med andra (Long & Haig, 1996; MacRae, 1992; 

Brown, 1999; och Bryant, 1991).  

 

Utifrån Fishers indelning av arbetsterapeutiska interventioner används musik mest som en 

terapeutisk aktivitet för att träna sociala förmågor. Musiken har en mening både för klienterna 

och för arbetsterapeuten. Musik används som en riktig aktivitet där klienterna aktivt deltar 

samtidigt som de tränar sociala förmågor. I några fall då klienterna saknar förmåga att själva 

välja aktivitet används konstlade aktiviteter med terapeutiska aspekter, eftersom klienternas 

kroppsspråk tyder på att de trivs med musiken och de andra deltagarna. 
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Diskussion  

Syftet med denna forskningsöversikt var att undersöka hur musiken används enligt 

arbetsterapeutisk litteratur samt att kritisk analysera dessa användningar utifrån Fishers 

indelning av arbetsterapeutiska interventioner. Författarna fann tre olika användningar av 

musik: musik för att påverka fysiska förmågor, musik för att påverka psykiska förmågor och 

musik för att påverka sociala förmågor. Nedan följer en diskussion kring de olika 

användningarna av musik i arbetsterapeutisk litteratur. 

 

Resultat visar tydligt att musik främst används vid träning och i konstlade aktiviteter när det 

gäller att påverka fysiska och psykiska förmågor. Enligt Fisher (1998) ska arbetsterapeuten 

inte använda träning och konstlade aktiviteter i sina interventioner. Hon menar att 

arbetsterapeuten enbart ska ägna sig åt terapeutiska samt adaptiva och kompensatoriska 

aktiviteter. I många artiklar framkommer musikens positiva effekter. Med hjälp av musik kan 

träningen bli roligare vilket gör att klienterna tränar mer och på så sätt förbättrar sina 

förmågor. Andersson (2000) och Theorell (1998) beskriver att musiken kan beröra människor 

på djupet och ge dem kraft och lust. MacRae (1992) menar att musik kan användas som en 

aktivitet som påverkar alla utförandekomponenter. Trots detta framkommer det i artiklarna att 

arbetsterapeuten använder musiken som ett medel och inte som en aktivitet när det gäller att 

påverka fysiska och psykiska förmågor. Hur kommer det sig att arbetsterapeuten inte utnyttjar 

musikens potential som en aktivitet? Kan det bero på att det skulle krävas mer av 

arbetsterapeuten när det gäller att planera, förbereda och upprätta riktlinjer för en aktivitet? 

För att arbetsterapeuten ska kunna använda en terapeutisk aktivitet krävs enligt Cole (1993) 

ett grundligt kliniskt resonemang kring klienterna, deras diagnoser, nedsättningar, bedömning, 

planering, aktivitetsanalys och syntes och gruppdynamik.   

 

Resultatet visar att det i artiklarna beskrivs att musik används som meningsfull aktivitet men 

det framgick inte att den hade en personlig mening för klienten från början. Den 

meningsfullhet som beskrivs i artiklarna växte fram hos klienten allt eftersom aktiviteten 

fortskred. Vikten verkade ligga mera på aktivitetens syfte vilket var att träna en eller några 

funktioner än på aktivitetens meningsfullhet. Skulle musik vara ännu mer kraftfull som 

aktivitet om klienten upplevde en personlig mening från början? Enligt Kielhofner (1997) 

krävs en personlig upplevelse av meningsfullhet hos klienten för att aktiviteten ska kunna 

användas som terapeutiskt redskap. Även Hagedorn (1997) betonar vikten av att erbjuda 

aktiviteter som är meningsfulla för individen. Vidare anser hon att det är viktigt att avgöra 
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vilken mening och betydelse aktiviteten har för individen som medlem i en sociokulturell 

grupp. En aktivitet kan ha olika mening i olika miljöer och i olika sociala sammanhang. Även 

individens uppfattning om en aktivitets syfte kan variera beroende på kulturella faktorer. 

Detta resonemang framkom inte i någon av artiklarna. Borde inte detta vara något för 

arbetsterapeuten att fästa stor vikt vid eftersom flertalet av de aktiviteter som utförs i samband 

med musik är gruppaktiviteter där den kulturella bakgrunden med stor säkerhet varierar från 

individ till individ. Enligt Mosey (1986) räcker det att aktiviteten har ett syfte om den ska 

användas inom arbetsterapi. Fisher (1998) och Nelson (1997) anser däremot att syftet är 

viktigt men inte tillräckligt och att aktiviteten bör ha både ett syfte och en mening. Om vi kan 

identifiera aktiviteter som har potential för att vara meningsfulla för klienten kan vi använda 

dem för att öka motivation och syfte med aktiviteten. I denna process får arbetsterapeuten inte 

blanda ihop sin egen mening och syfte med klientens.  

 

Resultatet visar tydligt att musik som aktivitet även idag mest används inom funktionell terapi 

som Licht (1946) beskrev redan på 40-talet. Den används som ett medel för att träna olika 

förmågor men inte som en aktivitet i sig. Kan det vara så att musik som aktivitet inte har 

utvecklats under de sista 50 åren? Musiken som aktivitet började utvecklas under 

aktivitetsparadigmet. Enligt aktivitetsparadigmet ansågs aktivitet i sig vara tillräckligt stark 

för att åstadkomma förändringar hos klienterna. Enligt paradigmet var kropp och själ 

oupplösligt sammanlänkade (Kielhofner, 1997; Christiansen & Baum, 1991). Det 

mekanistiska paradigmet fokuserade mer på inre mekanismer och aktiviteten kom i andra 

hand. Har musik som aktivitet fastnat i det mekanistiska paradigmet och förlorat den syn på 

aktivitet som fanns i aktivitetsparadigmet? Kan det vara så att musik som aktivitet inte följt 

med i utvecklingen av det som Kielhofner (1997) benämner det framväxande paradigmet som 

försöker väva samman det bästa från de tidigare paradigmen?  

 

Förslag till vidare forskning 

I många artiklar saknas en tydlig beskrivning av vilken typ av musik som passar att använda 

och vad arbetsterapeuten bör tänka på i övrigt för att kunna använda aktiviteten. Däremot 

fanns det rikliga beskrivningar av musikens effekter. Förslag till framtida studier inom detta 

område är därför att utföra empiriska studier och intervjuer för att undersöka hur arbets- 

terapeuten i praxis använder musik i sina interventioner. Detta skulle kunna medföra en större 

användbarhet av musik inom arbetsterapi. Alla ingående studier kommer ifrån utlandet det 
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skulle även vara intressant att se hur arbetsterapeuten använder musik i sina interventioner i 

skandinaviska länder.  

 

Metoddiskussion 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som kan användas i diskussionen i kvalitativ och 

kvantitativ forskning. En studie måste ha en viss grad av reliabilitet och validitet för att vara 

värdefull. Trovärdighet är ett annat begrepp som används inom kvalitativ forskning men 

eftersom Downe-Wamboldt (1992) använder begreppen validitet och reliabilitet och 

författarna använde hennes innehållsanalys valde de att använda samma begrepp. 

 

Vid litteratursökningen valde författarna tre söktermer: occupational therap*, musi* och 

music*. Enligt Backman (1998) är avsikten med söktermer att ringa in ”korrekt” litteratur 

inom området, att få så många träffar (hits) som möjligt, men också att kunna utesluta eller 

minimera irrelevant litteratur (misses). Om författarna hade valt till exempel music therapy 

skulle de ha fått mer material, men det skulle ha blivit svårt att skilja arbetsterapeutens 

ansvarsområde från andra professioner. Eftersom författarna var intresserade av hur musik 

används inom arbetsterapi idag valdes arbetsterapeutiska tidskrifter publicerade mellan 1985-

2002. Genom att bara använda vetenskapliga arbetsterapeutiska tidskrifter stärktes validiteten. 

Om författarna hade valt multiprofessionella tidskrifter hade materialet blivit rikare men det 

hade varit svårt att avgränsa vad som var specifikt arbetsterapeutiskt. Backman (1998) 

beskriver att de vetenskapliga tidskrifterna brukar betraktas som det mest vitala mediet för 

upprätthållandet av kontinuitet i forskning och vetenskap. Tidskrifternas betydelse kallas 

ibland för ”the output of science” och bidrag till denna output kräver att man känner till och 

följer de regler som gäller för utformning av vetenskapliga dokument.  

 

Enligt Backman (1998) är evaluering och urval av artiklar en viktig del för att öka en studies 

reliabilitet och validitet. Enligt honom finns ett allvarligt problem för forskningsöversikter 

nämligen vilken information som ska tas med och vilken som ska exkluderas. För att stärka 

denna studies validitet och reliabilitet valde författarna ut de artiklar som de ansåg var 

betydelsefulla och som svarade mot syftet med studien. Eftersom författarna gjort en egen 

tolkning av vilka artiklar som kunde användas i studien finns det risk att denna studie kan 

vara svårt att replikera. Det är troligt att urvalet och därmed resultatet inte blir detsamma om 

någon annan person skulle göra studien och detta faktum kan innebära att reliabiliteten i 

denna studie inte är så hög. En del i studiens evalueringsprocess var att noga granska att 
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artiklarna var skrivna inom ämnet arbetsterapi. Författarna har försökt att följa de kriterier 

som satts upp, det vill säga att artiklarnas innehåll stämde med studiens syfte. Men det ska 

tilläggas att författarna bara utfört sökning i två databaser vilket gör att det kan finnas 

publicerade artiklar som passar till studiens syfte men som inte ingått i studien. Exempelvis 

att artiklarna kunde ha publicerats i journaler som inte är arbetsterapeutiska eller att den allra 

senaste litteraturen inte har hunnit komma med i databaserna. En annan påverkan på 

validiteten kan vara att samtliga artiklar är skrivna på engelska och författarnas översättning 

kan ha påverkat studien.    

 

En forskningsöversikt valdes för att undersöka musikens olika användningar inom 

arbetsterapi samt hur dessa passar in i Fishers indelning av arbetsterapeutiska interventioner. 

Författarna anser att en forskningsöversikt är lämplig att använda när ny kunskap inom 

området behövs. Kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Downe-Wamboldt (1992) valdes 

eftersom den enligt henne passar bra att användas i kombination med en modell, i detta fall 

Fishers indelning av arbetsterapeutiska interventioner. En annan anledning till att denna 

innehållsanalys valdes var att reliabilitets- och validitetstestning utförs grundligt. Nackdelen 

med denna metod är att den kräver mycket tid. 

 

Enligt Kvale (1997) hänför sig validiteten till den utsträckning i vilken en metod undersöker 

vad den är avsedd att undersöka. Det gäller att vara säker på att de kategorier som 

framkommer verkligen svarar mot syftet, alltså att de är valida. Därför förtestades 

kategorierna genom att författarna och handledaren läste tre artiklar för att se om innehållet 

stämde med syftet innan studien påbörjades. Författarna testade sedan återigen kategorierna 

på all data för att stärka validiteten. Svenning (1999) talar om ytvaliditet vilket innebär att 

författarna gör en personlig bedömning av överensstämmelse mellan det intryck texten gör 

och dess verkliga innehåll. Ytvaliditet har författarna försökt stärka genom att alltid återvända 

till grundtexten för att därifrån ge exempel och även i detta fall citat som belyste huvudfynden 

i litteraturen. 

 

Enligt Kvale (1997) innebär reliabilitet tillförlitlighet, att resultatet blir detsamma oavsett vem 

som gör studien. Reliabiliteten förtestades genom att författarna och handledaren läste tre 

artiklar och skapade kategorier som sedan jämfördes för att se om kategorierna stämde 

överens. Denna reliabilitetstestning gjordes även senare av författarna. Enligt Patel & 

Davidsson (1994) och Downe-Wamboldt (1992) utgör interbedömarreliabiliteten ett mått på 
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hur två personers bedömningar stämmer överens. Interbedömarreliabiliteten stärktes med att 

författarna läste artiklarna på skilda håll, kodade dessa och sedan jämförde koderna med 

varandra.  

 

Resultatet som redovisas i två steg, först utifrån innehållsanalys och sedan utifrån Fishers 

indelning av arbetsterapeutiska interventioner har underlättat den kritiska granskningen av 

musikens användning inom arbetsterapi. Detta har lett till en ökad förståelse för användandet 

av musik. Samtidigt har det varit svårt att avgöra var de olika användningarna skulle placeras 

i hennes indelning, vilket har gett upphov till tolkning som kan ha försvagat validiteten. I 

många studier (Bernard, 1992; Brown, 1999; Due Pederson, 1987; Lee & Nantais, 1996; 

MacRae, 1992; McCormack, 1988) stöder artikelförfattarna användandet av musik och 

kontentan blir att musik är ett legitimt redskap för arbetsterapi.  

 

 

 

Tack till 

Författarna vill ge ett stort tack till Maria Prellwitz för bra handledning och många goda råd i 

arbetet med denna forskningsöversikt. Vi vill även ge ett tack till den hjälpsamma personalen 

på Sociomedicinska biblioteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

REFERENSLISTA 

Andersson, B., Jungeström, I-B. (2000). Den spröda tonen: bortom glömskan. Linköping: 
Ljungart. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
*Bennett, L. S., & Maas, F. (1988). The Effect of Music-Based Life Review on the Life 
Satisfaction and Ego Integrity of Elderly People. British Journal of Occupational Therapy, 
51, (12), 433-436. 
 
*Bernard, A. (1992). The Use of Music as Purposeful Activity: A Preliminary Investigation. 
Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 10, (3), 35-44.  
 
*Brown, M. M. (1999). Auditory Integration Training and Autism: Two Case Studies. British 
Journal of Occupational Therapy, 62, (1), 13-18. 
 
*Bryant, W. (1991). Creative Group Work with Confused Elderly People: A Development of 
Sensory Integration Therapy. British Journal of Occupational Therapy, 54, (5), 187-192. 
 
*Casby, A.J., & Holm, B.M. (1994). The Effect of Musik on Repetitive Disruptive 
Vocalisations of Persons With Dementia. The American Journal of Occupational Therapy, 
48, (10), 883-889. 
 
Christiansen, C. & Baum, C. (1991). Occupational Therapy- Overcoming Human 
Performance Deficits. Thorofare: Slack Incorporated. 
 
Cole, M.B. (1993). Group Dynamics in Occupational Therapy. Thorofare: Slack 
Incorporated.  
 
*Docherty, F. (1987). Steps in the Progressive Treatment of Depression in the Elderly. 
Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 5, (1), 59-76. 
 
Downe-Wamboldt, B. (1992). Content Analysis: Method, Applications, and Issues. Health 
Care for Women International, 13; 313-321.  
 
*Due Pederson, I. (1987). Treatment of Depression in Institutionalized Older Persons. 
Physical & Occupational Therapy in geriatrics, 5, (1), 77-89. 
 
*Elm, D., Warren, S., & Madill, H. (1998). The Effects of Auditory Stimuli on Functional 
Performance among Cognitively Impaired Elderly. Canadian Journal of Occupational 
Therapy, 65, (1), 30-36. 
  
Fisher, A.G. (1998). Uniting Practice and Theory in an Occupational Framework. The Journal 
of Occupational Therapy, 52, (7), 509-521.  
 
Hagedorn, R. (1995). Occupational Therapy - Perspectives and Processes. New York: 
Churchill Livingstone.  
 
Hagedorn, R. (1997). Foundations for Practice in Occupational Therapy. New York: 
Churchill Livingstone.  



 20

 
Kielhofner, G. (1995). A Model of Human Occupation; Theory and Application (2 ed).  
Baltimore: Williams & Wilkins. 
 
Kielhofner, G. (1997). Conceptual Foundations of Occupational Therapy (2nd ed). 
Philadelphia: F.A Davis Company. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
*Lee, B., & Nantais, T. (1996). Use of Electronic Music as an Occupational Therapy 
Modality in Spinal Cord Injury Rehabilitation: An Occupational Performance Model. The 
American Journal of Occupatimal Therapy, 50, (5), 362-369.  
 
Licht, S.H. (1946). Music in Medicine. Boston: New England Conservatory of Music. 
 
*Long, P.A., & Haig, L. (1992). How do Clients Benefit from Snoezelen? An Exploratory 
Study. British Journal of Occupational Therapy, 55, (3), 103-106. 
 
*MacRae, A. (1992). The Issue Is. Should Music Be Used Therapeutically in Occupational 
Therapy? The American Journal  of Occupational Therapy, 46,(3), 275-277.   
 
*McCormack, G. L. (1988). Pain Management by Occupational Therapist. The American 
Journal of Occupational Therapy, 42, (9), 582-590. 
 
Mosey, A. C. (1986). Psychosocial components of Occupational Therapy. New York: 
Lippincott Raven Publishers. 
 
Nelson, D. (1997). Why the Profession of Occupational Therapy will Flourish in the 21 st 
Century. American Journal of Occupational Therapy, 51, (1), 11-24. 
 
Patel, R., & Davidsson , B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning (2:a rev. uppl). Lund: Studentlitteratur. 
 
*Paul, S., & Ramsey, D. (2000). Music Therapy in Physical Medicine and Rehabilitation. 
Australian Occupational Therapy Journal, 47, 111-118. 
 
*Pinkney, L. (1997). A Comparison of the Snoezelen Environment and a Music Relaxation 
Group on the Mood and Behaviour of Patients with Senile Dementia. British Journal of 
Occupational Therapy, 60, (5), 209-212. 
 
*Pinkney, L. (1998). Exploring the Myth of Multisensory Environments. British Journal of 
Occupational Therapy, 61, (8), 365-366. 
   
Ruud, E. (1982). Vad är musikterapi? Stockholm: PA Norstedts förlag. 
 
Ruud, E. (2001). Varme oyeblikk .Om musikk, helse og livskvalitet.Oslo: Unipub forlag. 
 
Sandell, A. (1989). Musik, bild, rörelse: musik terapi med barn och ungdomar med 
barndomspsykos. Stockholm: Riksföreningen för psykotiska barn. 
  



 21

Svenning, C. (1999). Metodboken. Eslöv: Lorentz Förlag. 
 
Theorell, T. (1998). När orden inte räcker till: läkning av psykosomatisk sjukdom genom 
terapeutiskt arbete med musik, dans bild, och psykodrama. Stockholm: Natur och kultur i 
samarbete med Statens institut för psykosocial miljömedicin.     
 
Tamm, M. (1994) Modeller för hälsa och sjukdom. Saltsjö-Boo: Tiger. 
 
*Van Deusen, J., & Harlowe, D. (1987). The Efficacy of the ROM Dance Program for Adults 
with Rheumatoid Arthritis. The American Journal of Occupational Therapy, 41, (2), 90-95. 
 
 
Wilcock, A. A. (1986). Occupational Therapy Approaches to Stroke. New York: Churchill 
Livingstone. 
 
*Zemke, R. (1986). Taking a Byte of the Apple: Computer Activities in a Senior Day Care 
Center. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 4, (2), 39-48. 
 
* Studie som har använts i litteraturstudien  


