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Sammandrag 
 

 

 

I takt med att informationssamhället utvecklas, ökar också mängden stimuli runt omkring 

oss. Vi förväntas klara av att göra flera saker samtidigt, med ett ständigt brus från 

omgivningen i öronen. När hjärnan inte längre orkar ta in och processa allt, säger den ifrån. 

Ofta leder det till utbrändhet eller koncentrationssvårigheter. 

 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva FMT-metoden, att se hur den kan användas 

vid utbrändhet och vid koncentrationssvårigheter, samt att se vilka likheter och skillnader 

som kan ses i arbetssättet med dessa båda former av svårigheter. I två fallbeskrivningar 

beskriver jag hur jag arbetat med FMT med två personer, den ena med utbrändhet och 

utmattningsdepression och den andra med koncentrationssvårigheter. 

 

Min slutsats är att FMT-metoden med fördel kan användas som behandlingsform för 

personer med utbrändhet eller koncentrationssvårigheter. Även om både skillnader och 

likheter finns mellan de båda svårigheterna, är likheterna många i arbetssättet i FMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: FMT-metoden, Funktionsinriktad Musikterapi, utbrändhet, utmattnings-

depression, koncentrationssvårigheter, uppmärksamhet, stress 
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1  Inledning 
 

 

 

Min ursprungliga tanke med detta arbete var att se hur Funktionsinriktad Musikterapi – 

FMT kan användas vid utbrändhet, genom att jämföra fallbeskrivningar av två personer 

med symtom på detta. Eftersom denna svårighet karakteriseras av trötthet, utmattning och 

isolering, är det få drabbade som orkar med mer aktiviteter. Det var därför vissa 

svårigheter för mig att hitta personer med utbrändhetssymtom eller utmattningsdepression 

som ville eller orkade komma på musikterapi och jag är mycket tacksam för personen som 

ställde upp.  

 

När det stod klart att jag inte skulle hitta en till adept med utbrändhet, valde jag istället att i 

arbetet jämföra arbetssättet vid utbrändhet med arbetssättet vid koncentrationssvårigheter. 

Jag vill därför också tacka den andra adepten, som har koncentrationssvårigheter, som 

orkat komma och spela varje vecka. För att låta mina adepter vara anonyma har jag valt att 

använda fingerade namn.  

 

I takt med informationssamhällets framväxt ökar också mängden stimuli och människans 

begränsade möjligheter att ta emot information sätts på prov. Detta leder ofta till stress som 

kan ta sig uttryck på olika sätt. Forskning visar att höga halter av stresshormoner negativt 

påverkar bl.a. hjärtat, blodkärlen, immunförsvaret och hjärnan (Klingberg 2007, s. 153).  

 

Pressen på arbetsplatsen har på många ställen ökat, vilket kan leda till ökad stress hos 

arbetstagarna. En del ”går in i väggen” och drabbas av utbrändhet eller utmattnings-

depression (Maslach 1999, s. 22–31). Trots att flera olika behandlingsmöjligheter erbjuds 

finns det ändå behov av flera behandlingsalternativ. Koncentrationssvårigheter har också 

det blivit allt vanligare. När mängden stimuli blir för överväldigande uppstår det 

svårigheter med att koncentrera sig på en uppgift (Klingberg 2007, s. 11, 23).  
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Detta arbete kommer att jämföra hur den Funktionsinriktade Musikterapi-metoden (FMT) 

kan användas vid utbrändhet och utmattningsdepression samt vid koncentrations-

svårigheter. Eftersom arbetet i huvudsak kommer att användas i Finland, använder jag en 

del finlandssvenska ord och uttryck i arbetet, bl.a. trumpinnar istället för trumstockar. 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med mitt arbete är att jämföra hur FMT kan användas vid utbrändhet och 

utmattningsdepression och vid koncentrationssvårigheter, samt försöka hitta likheter och 

skillnader i arbetssättet med dessa två. 

 

Mina frågeställningar är: 

– Hur kan FMT användas vid utbrändhet och utmattningsdepression? 

– Hur kan FMT användas vid koncentrationssvårigheter? 

– Vilka likheter och skillnader kan ses i arbetssättet med dessa båda former av 

svårigheter? 

 

 

 

1.2 Arbetets disposition 
 

Arbetet kommer inledningsvis att behandla musikterapins historia och de olika elementen i 

FMT-metoden, för att sedan övergå till fallbeskrivningar av arbetet med två adepter, en 

med utbrändhet och utmattningsdepression och en med koncentrationssvårigheter. Arbetet 

avslutas därefter med en diskussion och slutsats. 

 

 

 



 

 
6 

2  Bakgrund till arbetet 
 

 

 

I detta kapitel ges en kort bakgrund till fallbeskrivningarna i kapitel fyra. Kapitlet inleds 

med en beskrivning av min väg till musikterapi, för att sedan förklara vad musikterapi är. 

Därefter beskrivs musikterapins historia och dess roll i Finland och Sverige idag. I kapitel 

tre beskrivs FMT-metoden mer ingående; hur den kom till, vad som kännetecknar den och 

hur den är uppbyggd. 

 

 

 

2.1 Jag och musikterapi 
 

I min familj har musiken alltid haft en viktig plats och vi har alla syskon spelat minst ett 

instrument. För mig var det blockflöjt och sång som gällde, även om pianot och gitarren 

lockade ibland också. Som 15-åring beslöt jag mig för att jag ville arbeta med att hjälpa 

andra genom musiken. Jag hade då aldrig hört om musikterapi, men sökte upp information 

om olika musikterapiformer och insåg snabbt att detta var något för mig. När jag några år 

senare träffade min blivande man, och fick veta att hans mor arbetade med Funktions-

inriktad musikterapi, började jag undersöka denna metod lite mera. Den verkade passa mig 

perfekt. Jag tyckte det verkade spännande och intressant att arbetet med metoden sker icke-

verbalt och istället helt bygger på att terapeuten använder musiken som språk. Jag fick 

följa med på två FMT-sessioner med en lokal FMT-terapeut och förundrades över hur 

kraftfullt arbetet med FMT var. Jag beslöt mig för att en dag söka in till utbildningen i 

Arvika.  

 

Efter att ha slutfört mina kandidatstudier i musikvetenskap i Åbo, flyttade jag till Sverige 

för att inleda mina studier i FMT. Efter första året flyttade jag ändå tillbaka till min 

hemstad i Finland, och pendlade till Arvika under resten av utbildningen. Min praktik 
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gjordes därmed i Finland. Genom mina studier har jag fått en helt ny syn på hur andra bör 

bemötas och behandlas, något som mer och mer genomsyrat mitt liv under utbildningens 

gång. Jag har många gånger förundrats över musikens kraft, människans komplexitet och 

min egen möjlighet att påverka och förbättra omgivningen med små handlingar. 

 

 

 

2.2 Vad är musikterapi? 
 

Musikterapi beskrivs av American Music Therapy Association (AMTA) som det ”kliniska 

och evidensbaserade användandet av musikingrepp, för att åstadkomma individuella mål 

inom ett terapeutiskt förhållande med en professionell som har fullföljt en godkänd musik-

terapiutbildning” (AMTA 2011a). 
 

Musikterapi är en rehabiliterings- och vårdform, där musikens olika element (rytm, 

harmoni, melodi, dynamik osv.) används som ett interaktionsskapande medel för att nå 

individuella mål. Musikterapi kan utövas individuellt eller i grupp. Musikterapins 

traditionella användningsområden är psykiatrin och vård av personer med funktions-

nedsättningar (Suomen musiikkiterapiayhdistys ry. 2009). 

 

Nyare användningsområden är t.ex. kommunikationssvårigheter, neurologiska avvikelser 

(MS, autism, Asperger m.fl.), missbruk, utbrändhet och problem förknippade med smärta. 

Genom arbetet med musikterapi är det möjligt att få positiva resultat i behandlingen av 

både fysiska och psykiska symtom och sjukdomar, och det passar för alla åldrar. Musik-

terapi används både som komplement till övriga vårdmetoder och som huvudsaklig 

vårdmetod (Suomen musiikkiterapiayhdistys ry. 2009). 
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2.3 Musikterapins historia 
 

”När så anden från Gud kom över Saul, brukade David ta harpan och spela.  

Då kände Saul lindring och blev bättre, och den onde anden vek ifrån honom.” 

1 Sam. 16:16 

 

Musik har i alla tider använts för att förbättra välmående. I de tidiga kulturerna hos 

naturfolken ansågs musik ha magiska krafter, som användes i rituella danser för att bl.a. 

bota vissa sjukdomar (Bojner Horwitz & Bojner 2005, s. 20). Grekerna ansåg att musik 

både kunde förändra och påverka människan. Patienter med sjukdomar som uppstått p.g.a. 

obalans, kunde vårdas genom att lyssna på ”ordnad” musik. Under medeltiden delades 

musiken in i tre begrepp, varav musica humana speglade harmonin i den dygdiga själen 

och den sunda kroppen (Bojner Horwitz & Bojner 2005, s. 21–22).  

 

Den tidigaste kända referensen till musikterapi fanns i en artikel 1789 under namnet 

”Music Physically Considered”. Under 1800-talet skrevs det om det terapeutiska värdet av 

musik i två medicinska avhandlingar. Under 1900-talet blev intresset för musikterapi ännu 

större och de första föreningarna grundades (AMTA 2011b). Den moderna musikterapin 

fick sin start i USA efter andra världskriget, när krigsveteraners psykiska problem 

behandlades med musik. Kort därefter började musiken användas på olika vårdinrättningar 

(Ahonen 1993, s. 30). 

 

Den första musikterapiutbildningen grundades vid Michigan State University 1944. The 

National Association for Music Therapy (NAMT) grundades 1950 och The American 

Association for Music Therapy (AMTA) 1971 (AMTA 2011b). 

 

I modernare tid har studier visat att det med hjälp av musik går att återuppliva patienter 

från koma, påverka Parkinson patienters rörelsemönster, påverka kroppens immunsystem 

samt minska smärta, stress och ångest. Det har även forskats om musikens effekt på 

alkoholism, schizofreni, talstörningar, epilepsi och hjärnskador (Bojner Horwitz & Bojner 

2005, s. 52). Genom projektet Musik och Hjärna som pågår vid Karolinska institutet, med 
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stöd av Statens musikverk, försöker man sprida den senaste forskningen om musikens 

effekter på hälsan (Olsdotter Arnmar 2013). 

 

 

 

2.4 Musikterapi i Finland och Sverige 
 

I Finland började musikterapi systematiskt användas på 1960-talet, även om försök med 

musikterapi gjordes redan 1927 med personer som hade grava funktionsnedsättningar. De 

första utbildningarna startades i början av 1970-talet och Finska musikterapiföreningen 

(SMTY) grundades 1973 (Ahonen 1993, s. 30–31). Musikterapeuter utbildas vid Sibelius-

Akademin, Åbo yrkeshögskola och Eino Roiha-institutet. Vid Jyväskylä universitet kan 

fortsatta studier i musikterapi göras, och där finns även en professur i musikterapi. På 

senare tid har FMT-terapeuter sporadiskt utbildats vid yrkeshögskolan Novia. För tillfället 

pågår ingen utbildningskurs i FMT i Finland (Suomen musiikkiterapiayhdistys ry. 2009). 

 

I Sverige började begreppet musikterapi, i den betydelse det används idag, förekomma från 

mitten av 1900-talet. Det var ändå först på 1970-talet som musikterapin fick sitt 

genomslag, med den pedagogiska varianten som dominerande musikterapiform. 1974 

grundades Svenska Förbundet för Musikterapi (SFM), som bland annat syftade till att 

verka för utbildning i musikterapi. Under 1980-talet började olika utbildningar och 

inriktningar bildas. Idag finns utbildning i musikterapi med psykodynamisk inriktning vid 

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och i FMT vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika. 

Tidigare har även en musikterapiutbildning funnits vid Sjöviks folkhögskola (Granberg 

2007, s. 19–20).  

 

Vid Expressive Arts i Stockholm finns en utbildning i The Bonny Method of Guided 

Imagery and Music (BMGIM), som är en psykoterapi- och självutvecklingsmetod som 

bygger på musiklyssning och samtal (Expressive Arts Stockholm Ab, 2012).  
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I vibroakustisk terapi (VAT) behandlas patienter med vibrationer, genom att musik spelas 

genom högtalare som byggts in i en madrass på vilken patienten ligger. I Sverige ordnas 

sporadiskt självständiga kurser i vibroakustisk terapi (Multivib AS, 2012). 
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3  FMT-metoden 
 

 

 

”Musiken börjar där orden upphör.” 

Heinrich Heine 

 

FMT är en ickeverbal behandlingsform där musiken är ett ledande, bekräftande och 

inspirerande verktyg. Inga instruktioner, anvisningar, kommentarer eller verbalt beröm ges 

till klienten, som i FMT kallas för adept. Istället för att ge instruktioner skapas 

förutsättningar för handlingar, där målet är att adepten själv ska bearbeta och utveckla sina 

funktioner, ofta omedvetet. Den egna spontana handlingen lockas fram, och denna ger 

direkta förbindelser till, och påverkar, sensomotoriska områden i hjärnan. FMT-terapeuten 

är dessutom mycket återhållsam med kroppsspråket och kroppsuttrycket eftersom det finns 

en risk att kroppsspråket annars blir instruktivt. Målet är att locka fram en utökad rörelse-

repertoar, att utveckla adeptens kroppsbalansering, kroppsstabilisering och rörelse-

strukturering med hans eller hennes egen drivkraft (Hjelm 2005, s. 12; 2004, B.1, s. 3). 

 

FMT är en metod som inte kan kombineras med andra musikterapiformer. Den utförs 

endast individuellt, för att det musikterapeutiska arbetet ska kunna anpassas utifrån 

individens utvecklingsnivå och förutsättningar. Arbetet med metoden utgår från den 

normala utvecklingsprocessen och stöder sig på utvecklingsteoretiska grunder, bl.a. Jean 

Piagets teori om den kognitiva utvecklingen, Britta Holles teori om den motoriska 

utvecklingen, Gunnar Kyléns indelning av utvecklingsstörningar och Jean Ayres teori om 

sensorisk integration.  

 

FMT-metoden utvecklades av Lasse Hjelm på Folke Bernadottehemmet i Uppsala mellan 

åren 1975–1989. Hjelm var anställd som musikansvarig på habiliteringscentrat, där han 

arbetade med bl.a. barn och ungdomar med CP-skador. Då han snabbt förstod att någon 

vanlig musikundervisning inte var aktuell, valde han istället att arbeta med barnens och 

ungdomarnas utveckling med hjälp av musik (Hjelm 2005, s. 15, 37–41). Utifrån detta 
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projekt utarbetade Hjelm metoden under de följande åren och 1987 grundades Musik-

terapiinstitutet i Uppsala, som då blev centrum för Funktionsinriktad musikterapi. De 

första terapeuterna utexaminerades våren 1990. 1988 startades en parallellutbildning vid 

Musikhögskolan Ingesund i Arvika (Hjelm 2005, s. 15–16). 

 

Behandlingsmetoden är neuromuskulär, vilket innebär att impulser når hjärnan genom 

muskler och nerver (Hjelm 2005, s. 11–13). Arbetet med FMT är inriktat på människans 

funktioner. Arbetssättet syftar till att skapa förutsättningar för en förbättring av olika 

funktioner hos individen, ex. andning, kroppskontroll och perception. Att höja funktions-

nivån innefattar också andra faktorer, som att öka koncentrationen, stärka uthålligheten, 

öka självkänslan och stöda en utveckling mot att mera aktivt kunna ge uttryck för känslor 

och upplevelser (Ray 1998, s. 11).  

 

En FMT-session ges ca 20 minuter en gång i veckan. Detta eftersom det i FMT inte 

handlar om träning eller övning, utan om utveckling. Terapeuten lär inte ut hur adepten 

skall spela, utan skapar förutsättningar för problemlösning och utveckling. Metoden 

bygger på att all utveckling sker stegvis och att varje steg i utvecklingskurvan måste 

befästas innan nästa fas kan påbörjas. I FMT utgår terapeuten från tesen ”varje 

utvecklingssteg möjliggörs endast av det föregående steget”. Varje enskild funktionsenhet 

behandlas så att den närmar sig sin övre gräns, men aldrig så att den överskrids (Hjelm 

2005, s. 148; 2004, B.9, s. 2). 

 

FMT kan vara ett komplement till pedagogik, specialpedagogik och andra stödåtgärder i 

skolvärlden, och även inom vården, habilitering och rehabilitering. ”Som behandlings-

metod kan musikterapi i denna form erbjudas och utnyttjas utan att den berörda individen 

behöver uppfatta terapisituationerna som en påtvingad och arbetsam ’träning’. Det är 

roligt med musik!” (Hjelm 2004, B.1, s. 7). FMT kan även vara självvald i friskvårdssyfte. 

Flera av dem som genomgått FMT-behandling saknar diagnos, och terapeutens uppgift blir 

då dels att analysera och identifiera funktionsnedsättningar, dels att arbeta med och 

utveckla de olika funktionerna (Ray 1998, s. 12). 
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Genom författaren Märta Tikkanen fick Hjelm kontakter till Finland (Hjelm 2005, s. 15) 

och 1991 startades en utbildning på finska vid Sibelius-Akademin i Kuopio och en på 

svenska 1992 vid Svenska Yrkesinstitutet i Jakobstad (Rikberg 1995, s. 6). Utbildning 

bedrivs för tillfället vid Musikhögskolan Ingesund i Sverige. Utbildningen omfattar tre år 

på halvfart (Hjelm 2005, s. 15–16). Ett utvecklingsarbete har påbörjats och planer finns på 

att starta ett högskoleprogram 120 hp i Funktionsinriktad musikterapi. Beslut har i 

skrivandets stund ännu inte fattats av universitetsledningen. I Finland har utbildning 

bedrivits vid Yrkeshögskolan Novia, varifrån de sista studerandena utexaminerades hösten 

2012. 

 

För tillfället bedrivs en del forskning kring FMT-metoden. I Tyskland utarbetas en 

programvara som med hjälp av beröringsfri rörelseinspelning skall kunna analysera 

rörelser i terapi. Genom att dokumentera terapin i grafer försöker programvaran visa på 

fysiska förändringar som kan ske med FMT och övriga terapiformer (Drematrix 2012). I 

Eskilstuna, Sverige bedrivs samtidigt forskning om FMTs effekt som rehabiliteringsmetod 

för stroke och Parkinsons. I studien har tio patienter med Parkinsons och 10 patienter som 

drabbats av stroke behandlats med FMT under 20 veckor. De preliminära resultaten visar 

att FMT-behandling har en positiv effekt på dessa båda patientgrupper (Rosin 2013). 

 

 

 

3.1 Attributen och FMT-rummet 
 

Terapeuten spelar piano medan adepten spelar slag- och blåsinstrument. Olika trummor 

och cymbaler, blockflöjter och s.k. ACME-instrument (blåsinstrument med ex. fågelläten) 

är sådana instrument. De trumpinnar som adepten spelar med, utgörs dels av helt vanliga, 

dels av olika specialtillverkade varianter. T.ex. används somliga trumpinnar för att särskilt 

stimulera handutvecklingen. Även fotstöd och stolar, på vilka höjd och lutning kan 

justeras, används. De olika instrumenten och specialverktygen kallas för attribut (Hjelm 

2005, s. 128–130). 
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Trummor lockar enligt Hjelm ofta till en aktivitet hos människor, speciellt hos barn. 

Dessutom är trummor och cymbaler inte bundna till toner eller ackord och hänger inte ihop 

med specifika melodi- eller harmonimodeller som kan ställa krav på spelandet. Trummor 

och cymbaler är även ställbara och kan placeras i olika vinklar och höjder. Alla dessa 

fördelar är viktiga då attributen alltid placeras och anpassas efter den enskilde adeptens 

storlek och räckvidd (Hjelm 2004, B.9, s. 11). 

 

Ett idealt FMT-rum används enbart för FMT. Alla instrument ska finnas i rummet innan 

arbetet börjar. Störande stimuli i och utanför rummet bör avskärmas, så att så få saker som 

möjligt finns runtom adepten. Tryggheten är viktig och rummet behöver därför alltid se 

lika ut från gång till gång. Adepten sitter i fokus i förhållande till terapeuten. Inne i rummet 

förs inga samtal, med varken adepten eller en ev. följeslagare. Även början och slutet på en 

session bör vara likadana varje gång (Hjelm 2005, s. 127–128; 2004, B.9, s. 8). 

 

 

 

3.2 Koder 
 

Musiken innefattas i ett specialkomponerat system bestående av ett tjugotal melodislingor, 

komponerade av Lasse Hjelm. Detta sker i en kombination med de ljudimpulser, 

vibrationer och ljudeffekter som adepten själv producerar på speciella instrument-

uppställningar. Varje enskild melodi omfattar även en specifik uppställning av attribut och 

ett specifikt rörelse- eller handlingsmönster. Denna kombination av melodi och upp-

ställning kallas för kod.  

  

De enskilda koderna har även egna syften. Vissa koder används för att lugna adepten, 

andra stimulerar individen att utföra olika rörelser genom spelet på attributen. En tredje 

sorts koder används till att söka kontakt med adepten och få igång en samverkan. 

Melodierna innehåller inget utrymme för improvisation utan spelas endast som en 

bekräftelse på adeptens spel, detta för att skapa trygghet hos adepten. Kodsystemet stöder 
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beteendestruktureringen och utvecklar associations- och minnesfunktionerna (Hjelm 2005, 

s. 11, 64, 189; Ray 1998, s. 17, 19).  

 

I FMT är det alltid adepten som styr händelseförloppet i fråga om t.ex. rytmen. 

Terapeutens uppgift är att skapa förutsättningar för ett agerande och sedan följa adepten i 

dennes agerande och på så vis motivera ett fortsatt agerande. Den rörelse som terapeuten 

lockat fram bekräftas genom att terapeuten rytmiskt efterliknar rörelsen i spelet på pianot 

(Ray 1998, s. 14). 

 

 

 

3.3 Observationspunkter 
 

FMT-terapeuten kan med hjälp av sin observationsteknik skapa sig en bild av adeptens 

funktionsnivå. Detta görs med hjälp av ett antal observationspunkter som kan ge en 

förklaring till eventuella orsaker till diagnoserna eller funktionsnedsättningarna. Någon 

klar koppling mellan observationspunkterna och givna diagnoser kan inte hittas, vilket har 

sin förklaring i att diagnoser ofta förekommer parallellt (komorbiditet) och att symtom som 

”normalt” inte hör till en diagnos ändå kan förekomma. Svårigheter inom de olika 

punkterna bedöms enligt en skala 0–3 (Hjelm 2005, s. 203–204). 
 

Samverkan är den ickeverbala kommunikationen mellan adept och terapeut. Den innebär 

att fungera tillsammans, att vara medveten om varandra, att kunna lyssna in sig på vad den 

andra gör. Terapeuten observerar om adepten är medveten om terapeutens existens, spel 

och rörelser. Samverkan är därmed nära kopplat till auditiv och visuell perception (Hjelm 

2004, B.9, s. 14). 

 

Stabilitet handlar om balans, kroppskontroll och KFU, Känsla För Underlaget. KFU 

innefattar de sittknölar som utnyttjar stolen och påverkar rygg, svank och nacke. Dessutom 

beskriver det en stabil kontakt mellan fötter och golv. En svag gravitationskänsla, dålig 

eller ingen kontakt med underlaget eller en osäkerhet i sittande, stående och gående kan 
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vara tecken på svag stabilitet. Sittandet, ståendet och gåendet kan vara instabilt och energi-

krävande eller t.o.m. statiskt. Terapeuten observerar hur adepten sitter, står och går samt 

om och hur KFU existerar (Hjelm 2005, s. 204). 

 

Sidoskillnad är den skillnad som finns mellan kroppens två sidor. För stor sidoskillnad kan 

medföra en osäkerhet och i många fall en viss klumpighet. Ofta påträffas även svag känsla 

för underlaget. Kontakten med sittunderlaget och golvet blir dålig, vilket påverkar 

stabiliteten negativt. Dessutom kan det resultera i en perceptuell osäkerhet då avläsningen 

av omvärlden sker på olika nivåer på höger respektive vänster sida. Terapeuten observerar 

eventuella stora sidoskillnader i spelet och stabiliteten (Hjelm 2005, s. 205). 

 

Separata sidorörelser innebär att kunna utföra och kontrollera samtidiga rörelser på 

kroppens båda sidor, t.ex. peka i en bok med ena handen och samtidigt göra anteckningar 

med den andra. För att detta ska fungera behövs stabilitet, en god kroppskontroll och en väl 

utvecklad perception. Terapeuten observerar hur adepten klarar av att göra samtidiga men 

olika rörelser med båda sidorna (Hjelm 2005, s. 206). 

 

Bålrotationen utgår från en bild av människokroppen som två funktionella system, det 

nedre med fötter, ben och bäcken, det övre med bröstkorg, skuldror, hals, huvud och 

armar. Systemen behöver fungera både tillsammans och separat. Bålrotationen behövs för 

stabiliteten, sidoskillnaden, separata sidorörelser, korsrörelser och en fungerande total-

perception, och kan därmed sägas vara grunden i kroppens funktion. Hjelm ansåg att en 

försenad bålrotation bl.a. kan medföra inlärningssvårigheter, speciellt vad gäller stavning 

och läsning. Terapeuten observerar om adepten kan röra på överkroppen utan att samtidigt 

röra på nedre kroppen (Hjelm 2005, s. 206–207).  

 

Korsrörelser, dvs. att korsa händer och armar över medianlinjen (kroppens tänkta 

mittlinje), kräver att order från båda hjärnhemisfärerna måste växla och samverka. 

Terapeuten observerar om korsning över medianlinjen är möjlig (Hjelm 2005, s. 207–208). 

 

Handens utveckling är viktig för att barnet skall lära känna sin omgivning. Genom att 

avläsa handens funktion kan terapeuten skapa sig en uppfattning om hur utvecklingen hos 
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adepten framskridit. Med den kunskapen kan FMT-terapeuten välja rätt nivå i 

behandlingen.  

 

Handledsfunktionen är viktig i preciserade rörelser och har en stark koppling till kontakten, 

avläsningen och kontrollen av omvärlden. Terapeuten observerar om adeptens handled är 

stel eller avslappnad, samt med vilket grepp adepten håller i trumpinnarna (Hjelm 2005, s. 

208–209). 

 

Modell/logik innefattar adeptens möjlighet och förmåga till problemlösning. För adepten 

innebär detta att avläsa rummet och att utan instruktioner hitta en struktur i instrument-

uppställningarna. Även adeptens logiska tänkande och förmåga till planerade handlingar 

står i fokus. Terapeuten observerar hur adepten klarar av att läsa av en modell och använda 

den även i andra koder (Hjelm 2005, s. 209). 

 

Den totala perceptionen, innefattande auditiv (ljud), visuell (synintryck), taktil (känsel) 

perception och proprioception (omgivningen i förhållande till sin egen kropp), är mycket 

viktig. En koppling mellan dålig kroppskontroll och svag totalperception uppmärksammas 

ofta hos både barn och vuxna. Detta påverkar funktionerna, framförallt förmågan att 

uppfatta, urskilja, lokalisera och tolka de stimuli som finns i omgivningen. Terapeuten 

observerar om och hur adepten förhåller sig till omgivningen, t.ex. hur adepten hanterar 

ljud utanför rummet (auditiv perception) eller hur hårt hon/han slår på trummorna 

(proprioception) (Hjelm 2005, s. 210). 

 

Andningen behövs för att syresätta hela kroppen och är viktig för helhetsutvecklingen. 

Andningskoordinationen, dvs. andningen i relation till rörelse, är viktig för att individen 

ska hålla kvar kraft för att orka slutföra en uppgift, och är därför starkt kopplad till 

koncentration och uthållighet. Terapeuten observerar hur andningen fungerar när adepten 

trummar och hur adepten blåser i blåsinstrument (Hjelm 2005, s. 190, 198). 

 

Koordination mellan hand och fot är viktigt för att kroppen och KFU ska fungera. Denna 

samverkan övas ständigt omedvetet hos barnet genom springande, klättrande och 

hoppande. Koordinationen är basen för många funktioner och viktig i behandlings-
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sammanhang. Terapeuten observerar om adepten kan spela samtidigt med hand och fot 

(Hjelm 2005, s. 211). 

 

Helhetskoordination innebär adeptens förmåga till samordning av sin rörelserepertoar och 

andning. Också samordningen av rörelse och tanke uppmärksammas. Terapeuten 

observerar förmågan att anpassa kroppen till kommande aktiviteter och förmågan att 

utnyttja sin balans, för att kunna koncentrera energin till den aktuella aktiviteten (Hjelm 

2005, s. 211). 

 

 

 

3.4 MUISK 
 

MUISK (MUsik Inför SKolan) är en musikverksamhet som erbjuds för förskole-, 

musiklekis- eller övriga barngrupper. Även om verksamheten är utarbetad för sexåringar, 

har det visat sig att den också fungerar för äldre barn och även som en anpassad version för 

seniorgrupper, t.ex. på ålderdomshem (rikssvenska äldreboende) (Hjelm 2005, s. 147).  

 

Avsikten med verksamheten är att lägga vikten vid fritt agerande, istället för att lära ut 

sånger, i en lekfull samvaro som är minimalt verbal. Målet är att genom en strukturerad 

och nivåanpassad musikverksamhet ge barnen en meningsfylld förstärkning i sin ordinarie 

förskoleverksamhet (Hjelm 2005, s. 141, 144). 

 

Arbetet med MUISK är stödjande för helhetsutvecklingen, stärker den motoriska och 

perceptuella utvecklingen och koordinationsförmågan, samt utvecklar uttrycksförmågan. 

Metoden bygger på att med minsta möjliga verbala information skapa förutsättningar för 

deltagarna att uppleva musik och ge en förbättrad auditiv perceptionsförmåga genom 

strukturerade musikmodeller som succesivt byggs ut till mer avancerade mönster. 

Dessutom ges en möjlighet att genom rörelseaktiviteter åstadkomma en funktionshöjning, 

förbättrad kroppskontroll, kroppstrygghet och förbättrad uthållighet (Hjelm 2005, s. 142, 

144).  
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MUISK utförs i grupp och innefattar särskilda sånger med tillhörande rörelser. Till sin 

hjälp har FMT-terapeuten en agerande ”spegel”, t.ex. en förskollärare, som visar 

rörelsemodeller. Deltagarna behöver därmed vara mer uppmärksamma än vid verbala 

instruktioner och tränas på avläsning, något som är viktigt för att läs- och skrivförmågan 

ska utvecklas vidare i livet. Deltagarna får även möjlighet att följa sin egen rytm och får 

öva sig på att vänta på sin tur (Hjelm 2005, s. 144).   

 

I MUISK-verksamheten får FMT-terapeuten möjlighet att observera vilka deltagare som 

kan vara i behov av stöd, t.ex. i form av FMT. Själva verksamheten är inte en form av 

musikterapi i sig (Hjelm 2005, s. 145). 
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4  Fallbeskrivningar 
 

 

 

I detta kapitel kommer arbetet med två adepter beskrivas, en med utmattningsdepression 

och en med koncentrationssvårigheter. I kapitlet presenteras även fakta om dessa 

svårigheter. 

 

 

 

4.1 Maria 

 

Maria är 52 år gammal och har drabbats av flera utmattningsdepressioner, den senaste 

under hösten 2011. Hon började med FMT hos mig våren 2012. Före terapins början fick 

hon fylla i ett frågeformulär (bilaga 1), med frågor om varför hon sökt sig till FMT, vilka 

symtom hon hade och vad hon önskade av terapin. Efter avslutad behandling fick hon fylla 

i om hon upplevt någon förändring under och/eller efter terapin.  

 

Före terapin uppgav Maria att hon kände sig otrygg, spänd, hade koncentrationsproblem, 

ångest och sömnstörningar. Hon upplevde humörsvängningar med svåra gråtattacker. 

Dessutom hade hon fibromyalgi, vilket karaktäriseras av värk, ömhet och trötthet i 

kroppens muskler. Även symtom från andra organ, såsom magvärk och huvudvärk, kan 

förekomma. Fibromyalgi kan bl.a. utlösas av en skada efter en olycka, stress eller ärftliga 

faktorer (Vårdguiden 2012). Med FMT hoppades Maria få bearbeta ”något som ligger och 

stör” för att minska depressionerna, samt att få avslappning. 
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4.2 Utbrändhet och utmattningsdepression 
 

Utbrändhet är resultatet av långvarig stress. Man kan beskriva det som en stegvis eller 

plötslig förlust av energi, livsglädje och företagsamhet p.g.a. långvarig intellektuell och 

mental överbelastning. Denna förlust tar sig uttryck i en förlamande trötthet (Ekstam 2001, 

s. 24). Herbert Freudenberger anses vara den som myntade begreppet ”burn-out-syndrom” 

på 1970-talet. Han beskrev utbrändhet som utplånandet av motivation, speciellt när hän-

givenheten till en sak eller relation inte ger önskat resultat (Stier 2003, s. 43). Utbrändhet 

behandlas normalt med olika former av psykoterapi, beteendeterapi, avslappnings-

behandling och mental träning, basal kroppskännedom eller läkemedel (Ekstam 2001, s. 

93).  

 

Medicinskt sett är stress en ospecifik reaktion på något, kallat en stressor, t.ex. en 

närståendes död, skilsmässor, för höga ambitioner eller osäkerhet. Stressen blir skadlig 

endast under vissa förhållanden, t.ex. om reaktionen blir långvarig och individen inte får 

tillfälle till återhämtning. Inom psykologin anses stress uppstå i samspelet mellan individ 

och omgivning, t.ex. när individen måste utnyttja sina resurser extremt mycket för att klara 

en viss påfrestning (Theorell 2012, s. 15, 19–21). Man kan alltså säga att stress 

uppkommer när en obalans uppstår mellan de yttre kraven och individens egna resurser.  
 

En inbördes obalans i hjärnans olika funktionssystem och mellan de olika hjärnhalvorna 

uppstår också, som i sin tur skapar en obalans i hjärncellernas neurokemi som påverkar 

cellernas struktur och funktion. Detta kan till och med leda till en för tidig celldöd 

(apoptos). Obalansen leder till att hjärnans kognitiva-intellektuella och empatiska-

emotionella kapacitet reduceras och även de inre organen, immunsystemet, hormon-

balansen och ämnesomsättningen påverkas (Doctare 2000, s. 64–65). 

 

Om stressen blir långvarig blir obalansen bestående, vilket leder till permanenta störningar 

och förändringar i hjärnan och kroppen. Detta leder i sin tur till att individens förmåga att 

hantera yttre påfrestningar försämras ytterligare och en ond cirkel bildas (Doctare 2000, s. 

64–65). 
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Utbrändhet är resultatet av långvarig daglig stress och belastning, där stressen har sitt 

ursprung i sociala relationer. Det kan definieras som ett syndrom med emotionell 

utmattning, depersonalisation och nedsatt prestationsförmåga. Depersonalisationen innebär 

en upplevelse av att det egna jaget genomgår förändringar, vilket tar sig uttryck i känslan 

av att svimma, domna bort eller att inte vara närvarande. Upplevelserna varvas med ett 

iakttagande av sig själv, av sin förlorade spontanitet eller av att vara en passiv åskådare till 

sina handlingar. Detta gör att individen får svårt att upprätthålla ett emotionellt bemötande 

och istället försöker undvika människor. Den utbrände känner sig ofta värdelös och miss-

lyckad och ser sitt tillstånd som en följd av en personlig brist eller svaghet (Stier 2003, s. 

43–44).  

 

Utbrändhet kan även uppkomma när klyftan mellan människorna och arbetskraven är för 

stor. Detta kan bero på för stor arbetsbelastning, brist på kontroll över sitt arbete, brist på 

uppskattning, brist på gemenskap, brist på rättvisa på arbetsplatsen eller en värderings-

konflikt mellan arbetets krav och personliga värderingar (Maslach 1999, s. 22–31).  

 

Utbrändheten har tre dimensioner: utmattning (både fysisk och känslomässig), cynism i 

form av en kall och distanserad inställning till arbetet och otillräcklighet. Dessa leder till 

flera känslomässiga biverkningar; negativa känslor som frustration och vrede, fientlighet, 

rädsla och oro, men även frånvaro av positiva känslor (Maslach 1999, s. 32–33, 44–45).  

 

Utbrändhet kan leda till både emotionell och fysiskt trötthet. Kronisk trötthet och spänning 

gör människan mer mottaglig för sjukdomar, vilket ofta visar sig hos utbrända i form av 

t.ex. långa förkylningar och intensiv huvudvärk. En känsla av nedsatt personlig prestation 

och förlorad självaktning uppstår. Detta kan leda till misskötande av sitt arbete, samt att 

personen drar sig undan och isolerar sig. En emotionellt utmattad individ blir lätt irriterad, 

vilket i längden leder till en latent misstänksamhet eller paranoia (Maslach 1985, s. 92–96).  

 

Den emotionella utmattningen inleds med ett trötthetstillstånd, då individen känner sig 

pressad och stressad, samt upplever kritik från omgivningen. En övertolkning sker och en 

upplevelse av att den inre personligheten är hotad uppstår. Otålighet, irritation, oro och 

ångest börjar infinna sig. Så småningom tar irrationella skuldtankar över och individen 
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orkar inte känna, tycka, bry sig eller ha åsikter. Individen börjar distansera sig från 

omgivningen. En minskad effektivitet infinner sig. Oftast märker omgivningen av den 

snabbare, eftersom individen arbetar mer och längre än tidigare men åstadkommer mindre 

(Ekstam 2001, s. 36–37).  

 

Kognitiva störningar kan infinna sig i form av en nedsättning av förnuftsfunktionen. 

Individen får svårt att memorera saker, komma åt sina grundkunskaper och får ett sämre 

faktaminne. Allvarliga koncentrationssvårigheter och överkänslighet i olika sinnen är 

vanligt. För somliga blir tids- och rumsuppfattningen rubbad, vilket gör dem stresskänsliga 

och oförmögna att utföra komplicerade kognitiva uppgifter. Påtagliga störningar i kroppens 

fysiologiska reglering är vanliga. Detta kan vara problem med regleringen av grund-

funktionerna i kroppen (ex. temperaturkontroll), symtom från de inre organen (ex. hjärt-

klappning), hudproblem, smärttillstånd, muskelryckningar, förlamning m.m. (Perski 2002, 

s. 92–94, 96–98). 

 

Utbrändheten brukar beskrivas som en process delad i fyra, delvis överlappande, faser. 

Den första kallas den entusiastiska fasen och präglas av att individen känner glädje, 

motivation och tillförsikt för sitt arbete. Fasen övergår i stagnationsfasen då medarbetarnas 

negativism, i form av t.ex. ovilja till förändring och nytänkande, börjar påverka individen. 

Omgivningens känslor börjar påverka individen och bli delar av dennes inre referens-

system. Stagnationsfasen övergår i frustrationsfasen, där personen känner sig bitter, miss-

förstådd, trött, besviken och arg på sina medarbetare. Det blir svårt att koppla av på fritiden 

och empatin övergår till ett distanstagande, som av andra kan uppfattas som irritabilitet, 

känslokyla och ointresse. Slutligen kommer den apatiska fasen, där personen upplever de 

kännetecken som definierar utbrändhet. Fasen kan ta sig uttryck i likgiltighet, uppgivenhet, 

apati och oförmåga till att känna tillfredsställelse. Hur utbrändhetsprocessen ser ut och 

vilka konsekvenser den får beror ändå på individens välmående, aktuella livsfas och 

personlighet (Stier 2003, s. 45–46).  

 

Processen kan även ses som en trappa med fem trappsteg. Det första är den fysiska 

tröttheten som inte tycks ha någon orsak. Det andra är den intellektuella tröttheten som 

visar sig i att individen glömmer viktiga möten och saker. Det tredje är den sociala 
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tröttheten som yttrar sig i att individen inte längre orkar eller vill ha sociala kontakter på 

fritiden. Beteendeförändringar är det fjärde steget som uppkommer när de psykologiska 

försvaren minskar, så att individen blir arrogant och cynisk. Det femte steget i form av 

meningslöshetskänslor dyker upp och domineras av ett ifrågasättande av livets mening och 

en besvikelse över hur livet blivit. Det slutgiltiga steget är sammanbrottet som sker när 

individen inte längre orkar utan ger upp. En förlamande trötthet och en inre tomhet av 

depressiv karaktär infinner sig (Ekstam 2001, s. 39, 88–93). 

 

Utmattningsdepression är den yttersta konsekvensen av långvarig stress och utbrändhet. 

Det innebär att individen upplever en känsla av ett allvarligt hot utan möjlighet till hjälp 

eller något hopp om att undkomma katastrofen. Individen är extremt trött, har allvarliga 

sömnproblem och problem med förnuftsförmågan, samtliga symtom som också finns med i 

utbrändhetsbilden (Perski 2002, s. 118). 

 

Ofta har patienter med utmattningsdepression höga nivåer av stresshormonerna kortisol 

och adrenalin. Kroppen visar flera tecken på anspänning, men inga tecken finns på 

aktivering. Detta leder till ett stort tröstbehov. Social isolering och passivitet är vanligt, 

men förvärrar även sjukdomen med tiden. Utmattningsdepression kan behandlas med 

selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (Perski 2002, s. 118–119), en form av 

antidepressiva läkemedel som hindrar signalämnet serotonin från att återupptas i nerv-

cellernas synapser (Selektiva seretoninupptagshämmare 2013). 

 

 

 

4.3 Arbetet med Maria 
 

Vid det första observationstillfället med Maria kunde jag se att hon placerade fötterna 

under stolen, suckade och tryckte ihop läpparna när avstånden mellan trummorna blev 

långa. Rygg och handleder var stela. Hon höll i trumpinnarna längst ut i ändarna med ett så 

kallat toppgrepp. Maria spretade med lillfingret på vänster sida när endast den handen 

användes. Hon såg alla attributen, uppfattade mitt spel och samverkade bra. När nya koder 
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presenterades dröjde det en stund innan hon hittade modellen, men kunde sedan även 

tillämpa den på andra koder. Blåset i ACME-instrumenten gök och duva var svagt och 

lagom hårt. Också greppet om dessa instrument var ytligt och försiktigt, med vänster 

lillfinger spärrande. 

 

Fokus i terapin har legat på bålrotation, stabilitet, hållning och andning. Under terapin har 

hon fått använda konformade och korta trumpinnar. Flera koder har spelats med en balans-

kudde med små piggar som placerats på stolen eller under fötterna. Koder där trummor 

använts har även varvats med arbetet med blockflöjter eller ACME-instrument. 

 

Efter sju träffar ådrog sig adepten en knäskada vilket gjorde att det blev en paus i terapin 

fram till hösten. Efter knäskadan var spel med långa avstånd fortfarande svåra och greppet 

var fortfarande ytligt kring trumpinnen. Maria drog ofta in fötterna under stolen då 

avstånden var långa, men höll dem på balanskudden när den plockades fram. När hon 

spelade med fötterna på bastrumma hade hon till en början hälen i golvet och utförde 

rörelsen i vristen, men började efter en stund lyfta hela foten. Detta var speciellt tydligt på 

det skadade benet.  

 

Efter pausen fick Maria börja arbeta mycket med hållningen. Hon fick göra ”uppsamlings-

rörelser” genom att spela bakifrån och fram på instrument som stod uppställda vid sidan 

av, och framför henne. Mot slutet av hösten orkade Maria endast kortare pass och 

hållningen blev igen mer sluten. Vi växlade oftare med blåskoder med blockflöjter eller 

ACME-instrumenten gök och duva än tidigare under sessionerna. Blåset fortsatte vara 

lugnt och med lagom kraft. 

 

Kring julen 2012 blev det också en längre paus på 1½ månad, eftersom hon började känna 

sig fysiskt och mentalt trött och inte hade krafter att köra till terapitillfällena en gång i 

veckan. Vid årsskiftet beslöt vi oss för att avsluta terapin tills vidare. Totalt blev det 12 

terapisessioner under ett års tid. 
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4.4 Resultat av arbetet med Maria 
 

Maria kommenterade själv efter en session hur tungt det var att spela när hon satt på en 

balanskudde och hur hon kände i nedre ryggen hur hon fått träna. Under terapins gång har 

hon blivit mindre stel och fått igång en bättre bålrotation. Ibland har hon blivit lite irriterad 

ifall hon inte klarat av att lösa modellen i någon kod, vilket inte förändrats under terapins 

gång.  

 

När vi fyra månader efter knäskadan träffades på nytt kunde en bättre hållning omedelbart 

observeras. Maria hade börjat vidga bröstkorgen mera och hade fått mer rörlighet i 

kroppen. Efter att ha fått göra ”uppsamlingsrörelser” berättade hon att det hade känts lite 

tungt och jobbigt, men arbetade bra och orkade från gång till gång lite mera. Efter att ha 

spelat på bastrumman kommenterade hon att det varit nästan omöjligt, då knäet börjat 

värka, och att hon därför inte klarat av att endast utföra rörelsen i vristen utan varit tvungen 

att lyfta hela benet. 

 

Efter avslutad terapi fick Maria återgå till frågeformuläret och svara på hur hon hade 

upplevt FMT och om något ändrats efter terapins slut. Hon upplevde FMT positivt och 

ansåg att hon fått god hjälp av terapin. I början var hon spänd när hon inte visste vad det 

gick ut på, men märkte efterhand vad hon hade svårt med, bl.a. spänningar och trötthet av 

korta och enkla övningar. Hon berättade även att hon efter FMT mera tänkt på att aktivt 

försöka slappna av när hon märker att hon börjar spänna sig i axlar och rygg. 

 

 

 

4.5 Rebecka 
 

Rebecka är nio år gammal och har koncentrationssvårigheter. Hon började med FMT hos 

mig hösten 2011, när hon gick i andra klass. Innan hon kom till mig hade hon gått hos 

stadens skolpsykolog, som konstaterat att hon hade svårigheter med organisering, 
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planering och strukturering. Hennes koncentration och uthållighet sviktade i skolan, vilket 

påverkade hennes inlärning. 

 

 

 

4.6 Koncentrationssvårigheter 
 

Enligt Nationalencyklopedin är koncentration ”inriktande och kvarhållande av 

uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet”. I skolan kan 

det t.ex. vara fråga om att kunna koncentrera sig på vad läraren säger och ignorera ljudet 

från musiksalen, eller att kunna läsa en text uppmärksamt och koncentrera sig på innehållet 

utan att låta tankarna glida i väg åt olika håll (NE, 11.3.2013). 

 

När en person koncentrerar sig på en uppgift, söker sinnena efter så mycket information 

om uppgiften som möjligt. Med hjälp av informationen värderas alla viktiga delar av 

uppgiften. Koncentrationsförmågan är bra om det är den mest användbara informationen 

som samlats in, medan sådant som är onödigt eller störande uteslutits. Vilken information 

som samlas in bestäms av personens tidigare erfarenheter, känsloliv och motivation till att 

utföra uppgiften (Kadesjö 2007, s. 15–16). 

 

För att ett barn ska kunna vara koncentrerat måste det som uppmärksamheten ska riktas 

mot, stämma överens med det som barnet redan har en uppfattning om, samt att dessa 

uppgifter och aktiviteter inte är på en alldeles för abstrakt nivå för att barnet ska ha 

förutsättningar att klara av dem (Kadesjö 2007, s. 17). 

 

Koncentrationsförmågan varierar beroende på den aktuella uppgiften. Detta beror på att det 

finns åtminstone tre olika sorters uppmärksamhet. Kontrollerad uppmärksamhet används 

när man viljemässigt bestämmer sig för att koncentrera sig på en uppgift, t.ex. att läsa 

tidningen. Stimulusdriven uppmärksamhet dras automatiskt till något nytt i omgivningen, 

t.ex. när tidningsläsandet avbryts när någon kommer in genom dörren. Den tredje sorten är 

vakenhet, vilken skiljer sig från de andra två genom att inte vara selektiv, dvs. den väljer 
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inte ut ett specifikt objekt. Vakenhetsgraden kan variera från sekund till sekund och kan 

tillfälligt ökas genom att man förvarnas om att något ska hända. Även vissa substanser, 

som kaffe, kan tillfälligt öka vakenhetsgraden (Klingberg 2007, s. 24–25). 

 

Koncentrationssvårigheter kan vara av tre slag. Primära eller varaktiga koncentrations-

svårigheter skapar återkommande bekymmer och påverkar personen i de flesta situationer. 

De innebär problem med att rikta uppmärksamheten på en uppgift, att utesluta onödiga 

stimuli och att hålla fast vid uppgiften tills den är avslutad. Dessutom tillkommer ofta 

sekundära problem, t.ex. med perception, motorik, språk och kognitiva funktioner.  

Sekundära koncentrationssvårigheter är en reaktion på förhållanden i miljön, t.ex. brister 

eller stressfaktorer i barnets uppväxtsituation. En tredje grupp har svårt att koncentrera sig 

i vissa situationer, medan det går bra i andra, vilket kallas för situationsbundna 

koncentrationssvårigheter. T.ex. kan personen få en uppgift som han/hon inte klarar av att 

lösa på grund av att den inte stämmer överens med personens förutsättningar och tidigare 

erfarenheter, vilket minskar motivationen och därmed förstärker koncentrations-

svårigheterna (Kadesjö 2007, s. 17–18, 21). 

 

Typiska svårigheter för personer med koncentrationsproblem är uppmärksamhetsstörning, 

impulsivitet, svårigheter med att hitta en lämplig aktivitetsnivå och svårigheter med att 

uppfatta och följa instruktioner och regler. Impulsiviteten kan förekomma på flera plan; vid 

problemlösning, i känsloyttringar och i motoriken. Personer med koncentrationssvårigheter 

är lättdistraherade. De har svårt för att hålla kvar uppmärksamheten på en uppgift och de 

störs lätt av annat som sker runt omkring dem. Men koncentrationssvårigheter kan också 

leda till passivitet. Det blir svårt att komma igång med uppgifter och individerna upplevs 

istället som dagdrömmare. Koncentrationssvårigheter hos passiva elever hämmar 

utvecklingen och inlärningen. Dessutom blir relationen till andra lidande. De är ofta sena i 

sin utveckling och uppfattas därför ofta av andra som tröga (Kadesjö 2007, s. 25, 32–33, 

37, 39). Ofta förekommer också dyslexi, depression, sociala beteendestörningar, tics eller 

tvång parallellt med koncentrationssvårigheterna (Kadesjö 2007, s. 114–121). 

 

Koncentrationssvårigheter hos flickor är svårare att upptäcka än hos pojkar. Detta pga. att 

kriterierna är för höga då de utgår från pojkar, vilket gör att flickor inte får tillräckligt med 
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poäng för en diagnos. Flickor anpassar sig lättare, är mindre aggressiva och socialt mer 

otvungna än pojkar (Opettajatv, 24.2.2013). 

 

 

 

4.7 Arbetet med Rebecka 
 

Vid det första observationstillfället med Rebecka kunde jag se att hon snabbt hittade 

modellen i koden, men frångick den ibland senare. Hennes handleder var stela och slagen 

hårda. Hon spelade snabbt och satt stelt, men hade en bra hållning. Hon uppmärksammade 

och spelade på alla instrument, men noterade inte mitt spel.  

 

Under början av terapin spelade Rebecka mycket hårt och snabbt. Kroppen låstes i en stel 

position när avstånden mellan instrumenten blev långa och hastigheten ökade. Dessutom 

aktiverades en nackreflex så att huvudet sköts bakåt för varje slag. Också spelet i blås-

instrument var hårt och snabbt. När hon spelade med lättare och kortare trumpinnar, 

spelade hon svagare och även något långsammare. Hon hittade modellerna snabbt i 

koderna, varefter hon höll fast vid dem också när hon inte fick bekräftelse av mig. Om hon 

däremot spelade fel enligt sin modell, rättade hon till det genom att slå om det slag hon 

missat. Greppet om trumpinnarna var löst och handlederna var stela. Detta ändrades inte 

heller när cymbalerna vinklades eller justerades. Ibland kunde hon ha svårt att träffa 

cymbaler och trummor och ofta slog hon ”igenom dem”. 

 

Vid observationstillfället efter sommaruppehållet noterade jag att hon återigen spelade 

ungefär lika som vid terapins början. Hon fortsatte spela hårt och snabbt, ryggen var på 

nytt stel och låst och den auditiva perceptionen var problematisk. 

 

Fokus i terapin har legat på auditiv perception, proprioception, balans och koncentration. 

Under terapin har hon fått varva mellan att sitta, stå och gå medan hon spelat. Dessutom 

har balansboll, balanskudde och olika klossar använts. Attributen har placerats på olika 

höjd och avstånd. Instrumenten har ibland övertäckts med ljuddämpande material. Hon har 
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fått spela med korta trumpinnar av olika tjocklek. Koder där trummor använts har även 

varvats med arbetet med blockflöjter eller ACME-instrument. Terapisessionerna har hållits 

korta, max 15 min. 

 

Totalt har vi haft 31 terapisessioner under lite mindre än två års tid, med kortare uppehåll 

runt jul och ett lite längre sommarlov. 

 

 

 

4.8 Resultat av arbetet med Rebecka 
 

Efter ett års terapi hade kraften i slagen minskat något och spelet blev svagare. Dessutom 

blev spelet lite långsammare. Svårigheterna med proprioceptionen minskade, då hennes 

rörelser blev mer avvägda och oftare träffade instrumenten. Också den auditiva 

perceptionen fungerade bättre genom att hon reagerade mera på mitt spel och de ljud hon 

själv producerade. Greppet var fortfarande löst och handlederna stela, men ryggen och 

bålen hade mjukats upp något. När jag lät henne växla mellan spel på trummor och spel 

med blåsinstrument blev tempot lugnare och slagen mjukare. Efter sommaruppehållet hade 

hennes sätt ändrats, så att hon var gladare och positivare när hon kom till FMT. 

 

Under våren 2013 blev spelet på nytt lite lugnare och svagare. Hon började även röra mera 

på ryggen, istället för att låsa den i en viss position när attributen befann sig på långt 

avstånd. Samtidigt fick hon även en lite aktivare bål. Fortfarande stelnade hon ändå till när 

avstånden mellan instrumenten blev för långa och när hon spelat en kod en längre stund. 

Greppet om trumpinnarna blev lite fastare, men handlederna var fortfarande stela. Blåset 

blev också det svagare och mycket lugnare. 
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5  Diskussion och sammanfattning 
 

 

 

Vid det första observationstillfället med Maria kunde jag notera att hon hade svårt med 

långa avstånd, eftersom hon placerade fötterna under stolen, suckade och hade medrörelser 

i ansikte, bl.a. genom att trycka ihop läpparna. Hon hade svårare att spela med vänster 

hand och hon spretade med lillfingret när endast den handen användes (s. 24), vilket ofta är 

ett tecken på att uppgiften är svår. Svårigheterna kan tyda på det smärttillstånd som är 

vanligt vid utbrändhet (s. 23). Att korsa medianlinjen med vänster hand blev också svårt.  

 

Med Rebecka kunde jag notera att handlederna var stela och slagen hårda (s. 28). Hon 

spelade snabbt, ett tecken på den impulsivitet som kan vara vanlig vid koncentrations-

svårigheter (s. 28), och satt stelt, men med bra hållning (s. 29). Hon hade problem med den 

auditiva perceptionen, vilket märktes då hon inte reagerade på mitt spel, och 

proprioceptionen, genom att hon inte kunde avgöra hur hårt hon behövde slå på 

instrumenten och inte alltid träffade dem (s. 29). 

 

De perceptuella problemen kan tänkas bero på att Rebecka hade svårigheter med att 

uppmärksamma ljud, attribut och avstånd på en gång, vilket stämmer överens med vad 

Kadesjö påpekar (s. 27). Dessutom är ofta brister i perception ett sekundärt problem vid 

koncentrationssvårigheter (s. 27). 

 

Båda adepterna har varit stela i kroppen och detta har de fått arbeta med på delvis samma 

sätt. För att få igång rygg och bål hos Maria, och på så vis få bort stelheten i hennes kropp, 

har hon fått arbeta mycket sittandes på en balanskudde med små piggar (s. 25). Under 

terapins gång har detta också gjort att hon blivit mindre stel och fått igång en bättre 

bålrotation.  

 

Med hjälp av att ha balanskudden under fötterna och göra rörelser som krävde bålrotation 

aktiverades bålen extra mycket vilket ledde till en ännu mer ökad rörlighet i kroppen. Med 
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Rebecka har en balansboll som hon fått sitta på använts mera än balanskudden (s. 29), 

vilket gett samma resultat hos henne som balanskudden hos Maria. 

 

Båda adepterna har också haft stela handleder. För att få bättre grepp om trumpinnarna, 

och samtidigt få en mjukare handled, har därför tjocka konformade trumpinnar använts 

mycket med båda adepterna. I övrigt har främst korta trumpinnar använts för att få dem 

båda att sträcka och röra sig mer (s. 25, 29). Maria hade dessutom fibromyalgi (s. 20), 

vilket gjort att hennes spel varit försiktigt och vissa trumpinnar varit extra svåra att hålla i. 

 

Hos Maria var blåset lugnt och lagom hårt (s. 26), medan det var raka motsatsen hos 

Rebecka som blåste hårt och snabbt (s. 29). Ändå användes blåset på samma sätt med båda 

adepterna, för att lugna ner adepten och aktivera andningen efter en kod som varit tyngre 

att spela. 

 

Trots att det vid koncentrationssvårigheter är vanligt att personen är lättdistraherad (s. 28), 

har Rebecka inte blivit störd av ljud utifrån. Detta tyder på att hennes koncentrations-

svårigheter främst rör sig kring kontrollerad uppmärksamhet (s. 27). Däremot har jag vid 

problemlösning av nya koder kunnat ana den impulsivitet som enligt Kadesjö är vanlig i 

samband med koncentrationssvårigheter (s. 28). Hon har då snabbt hittat en modell och 

hållit fast vid den oavsett om hon fått bekräftelse av mig eller inte (s. 29). 

 

Rebecka hade svårigheter med perceptionen, främst den auditiva och proprioceptionen, 

medan detta inte vållade några problem för Maria. Hon var väldigt uppmärksam på hur jag 

spelade och försökte passa in sitt spel enligt mitt spel (s. 25), medan Rebecka inte alls 

noterade spelet (s. 29). Hon spelade som hon ville. Båda ville däremot rätta till om de 

spelade fel enligt deras modell (s. 25, 29), genom att slå om det slag de missat, vilket visar 

att den visuella perceptionen var bra hos båda. För Rebecka kan detta varit ett tecken på 

hennes svårigheter att utesluta onödiga stimuli i uppgiften (s. 28), då hon fastnat på ljudet 

och bilden av att något blev fel. 

 

Maslach menar att det vid utbrändhet är vanligt med negativa känslor som frustration och 

oro (s. 22) och en känsla av nedsatt personlig prestation (s. 22), vilket märkts i FMT-
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rummet när Maria har haft svårt att hitta modellen i koder (s. 25). Dessutom kan personer 

med utbrändhet ha svårt att utföra komplicerade kognitiva uppgifter (s. 23), vilket är 

mycket likt problematiken vid koncentrationssvårigheter, då aktiviteter som är på en för 

abstrakt nivå blir svåra (s. 27). 

 

Före vårt långa uppehåll upplevde jag Maria som lite negativt inställd till terapin eftersom 

den tog så mycket kraft av henne (s. 25), vilket också det kan vara ett utslag av 

utmattningsdepressionen, men efter pausen såg hon på nytt fram emot terapisessionerna 

och verkade ha fått ny motivation. Under pausen hade adepten bytt arbete och flyttat till 

annan ort, vilket kan ha bidragit till att stressen lättat och humöret höjts, något som direkt 

kunde ses på hållningen (s. 25). Detta var ett klart framsteg då personer med utbrändhet 

ofta förlorar energi, livsglädje och företagsamhet (s. 21).  

 

En av svårigheterna när musikterapi utförs med människor med utbrändhet eller 

utmattningsdepression är att det i terapin krävs både tid och kraft, vilket inte är en 

självklarhet för dessa personer. Dessutom är det vanligt att de drabbade försöker undvika 

sociala kontakter och att de är mer mottagliga för sjukdomar (s. 22), vilket även det har 

märkts under terapiåret med Maria. Detta har gjort att det blivit flera kortare uppehåll i 

terapin på en eller två veckor då hon haft en period med ökad kraftlöshet och mental 

trötthet (s. 22). 

 

Hos Rebecka kunde jag ana en negativ inställning till terapin, men detta hade försvunnit 

under sommaruppehållet. Denna inställning kan också varit ett uttryck för att spelet varit 

utmanande och att hon därför spänt sig. Under sommaruppehållet hade hon utvecklats och 

spelet upplevdes kanske inte längre som lika krävande, vilket i sin tur kan ha gjort att 

spänningarna släppte och inställningen förändrades (s. 30). Till skillnad från i arbetet med 

Maria har det inte blivit särskilt många uppehåll med Rebecka, vilket också gjort att det 

blivit mer kontinuitet i arbetet och därmed varit lättare att se en utveckling med henne. 
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6  Slutsats 

 

 

 

FMT fungerar mycket bra som behandlingsmetod för personer med utbrändhet eller 

utmattningsdepression. Eftersom sessionerna alltid är korta och inte innehåller några krav 

eller instruktioner, känns de inte så övermäktiga (s. 12, 23). Även vid koncentrations-

svårigheter är FMT ett bra behandlingsalternativ. I FMT-rummet minimeras yttre stimuli 

så mycket det bara går, så att adepten inte ska störas av ovidkommande information (s. 14, 

28 ). 

 

Även om utbrändhet och koncentrationssvårigheter oftast inte ser lika ut i vardagen, finns 

det likheter i FMT-rummet. För båda kan det vara svårt att ta in för många attribut 

samtidigt (s. 23, 28). En stelhet i kroppen kan också förekomma i båda fallen, speciellt när 

uppgiften blir för krävande eller tung. 

 

En klar skillnad i FMT-rummet är hastigheten. För personer med koncentrationssvårigheter 

blir det lätt impulsivt spel. Personer med utmattningsdepression känner sig ofta fysiskt och 

mentalt trötta, vilket kan avspegla sig i spelet så att det blir långsammare (s. 22, 25). 

 

Stressen som uppstår när vi omringas av för mycket stimuli kan vara grunden till både 

koncentrationssvårigheter och utbrändhet. Därför behöver personer som lider av något av 

dessa få ta tid på sig för att utföra en uppgift, i en trygg miljö med få påträngande stimuli 

som stör uppgiften. Detta kan FMT erbjuda och på så vis ge personerna redskap att 

använda sig av i vardagen. 
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Bilagor      Bilaga 1 

 

Frågeformulär FMT 

Namn:  

NN (borttaget av författaren) 

Ålder: 

52 år 

Jag går i FMT för att: 

Förhoppningsvis hitta något ”obearbetat” som ligger och ”stör”. (Återkommande 

depressioner.) Avslappning. 

Dessa symtom hade jag innan FMT: 

Har haft utmattningsdepressioner flera gånger. Senast hösten -11. Otrygghet, spänd, 

koncentrationsproblem. Humörsvängningar med svåra gråtattacker. Ångest. 

Sömnstörningar. 

Dessa saker vill jag arbeta med i FMT: 

- 

Dessa saker ändrade efter FMT: 

Jag upplevde FMT positivt. Till en början var jag spänd och visste ju inte vad det hela gick 

ut på. Men efterhand märkte jag själv vilka saker jag hade "problem" med. Att jag spände 

kroppen och att jag blev väldigt trött, trots att övningarna var korta och enkla. Efter FMT 

har jag mera tanke på att "aktivt" slappna av t ex när jag sitter vid datan eller annat där jag 

lätt börjar spänna i axlar och rygg. Jag har fått god hjälp av FMT! Tack Jennie! 

Övriga kommentarer: 

- 


