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Abstrakt 

 

Annika Hansson: Frälsarkransen och musikterapi. Radbandet 

Frälsarkransen skapat av Martin Lönnebo utifrån ett musikterapeutiskt 

perspektiv.    

 

Studiens syfte är att belysa symboliseringsprocesser i Frälsarkransen 

utifrån ett musikterapeutiskt perspektiv och vidare utforska hur och på vilket 

sätt Frälsarkransen kan kopplas samman med musikterapi och hur de kan 

berika varandra. Uppsatsen är skriven utifrån ett hermeneutiskt perspektiv 

med förståelse som kunskapsideal. I hermeneutikens tolkningsvärld växlar 

man mellan del- och helhetsperspektiv vilket på ett konkret sätt kan 

överföras på Frälsarkransen där pärlornas olika innebörd bildar en helhet. 

 

Uppsatsen inleds med en översikt över studerad litteratur om musik och 

hälsa, musikterapi, musikpsykologi, psykologi, symbolisering samt 

andlighet för att ge bredare förståelse utifrån uppsatsens ämne. Den 

innehåller även ett sammandrag av Martin Lönnebos bok om 

Frälsarkransen samt en kvalitativ intervju med Martin Lönnebo. En studie 

där Frälsarkransen undersöks som musikterapeutisk metod har även 

genomförts. Allt vävs sedan utifrån uppsatsens syfte samman i den 

avslutande diskussionen. Slutsatsen är att Frälsarkransen kan kopplas 

samman med musikterapi och att de kan berika varandra i musikterapeutiska 

symboliseringsprocesser.  

 

Sökord: Frälsarkransen, musikterapi, Martin Lönnebo, andlighet, 

symbolisering. 
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Abstract 
 

 

Annika Hansson: Pearls of Life and Music Therapy. The rosary Pearls of 

Life created by Martin Lönnebo from a musictherapeutic perspective. 

 
The purpose of the study is to illustrate processes of symbolization in Pearls 

of Life from a music therapeutic perspective, and further to explore how and 

in what manner Pearls of Life can be linked with music therapy and how 

they can enrich each other. The essay is written from a hermeneutic 

perspective, with understanding as an ideal of knowledge. The hermeneutic 

way of interpreting the world switches between partial and holistic 

perspectives, which in concrete terms can be transmitted in Pearls of Life, 

where the different meanings of the pearls form a whole. 

 

The paper begins with an overview of the studied literature on music and 

health, music therapy, music psychology, psychology, symbolizing and 

spirituality to give a broader understanding based on essay topic. It also 

contains a summary of Martin Lönnebo´s book Pearls of Life and a 

qualitative interview with Martin Lönnebo. A study that examined Pearls of 

Life as a music therapeutic method has also been implemented. Based on the 

purpose of the thesis, all is then brought together in a final discussion. The 

conclusion is that Pearls of Life can be linked with music therapy and that 

music and Pearls of Life can enrich each other in processes of symbolization 

in music therapy. 

 

Keywords: Pearls of Life, music therapy, Martin Lönnebo, spirituality, 

symbolization. 
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Förord  

 

 

Jag vill här rikta ett varmt tack till Martin Lönnebo för Frälsarkransen och 

din medverkan i mitt arbete, det har varit mycket berikande.  

 

Tack ”Jakob”, min informant för ditt engagemang i studien, så värdefullt. 

 

Tack David Thyrén för insiktsfull och kunnig handledning. Du har varit ett 

stort stöd.  

 

Tack Anci Sandell, Ingrid Hammarlund och övriga lärare för all kunskap ni 

förmedlat, så lärorikt och inspirerande.  
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Bakgrund 

 

Personlig ingång till studien 

 

Det är något fascinerande med musiken, den finns med i våra liv från 

vaggan till graven. Vi lyssnar, sjunger, spelar, rör oss till musik. Vi skrattar, 

gråter, tröstar oss, dansar, städar, lagar mat till musik. Genomgående talar 

de flesta av oss om att vi mår bra av musik och att den berikar våra liv. 

 

I mitt barndomshem fanns musiken med som en naturlig och viktig del av 

livet, något som senare bidrog till att jag valde musiken som yrke. Det fanns 

även en glädje i musiken som jag med tacksamhet bär med mig än idag. Jag 

minns även hur musiken fanns med då ohälsan och sjukdomarna kom in i 

bilden. Min mormor förlorade de sista åren av sitt liv helt förmågan att 

använda orden men sången levde kvar inombords. Inom sig bar hon en rik 

skatt av sånger som hon tidigare i livet sjungit i den frikyrkoförsamling vi 

tillhörde. Nu fick de sångerna tolka hennes sinnesstämning och blev hennes 

sätt att kommunicera med omvärlden. Sångerna fick symbolisera hennes 

livsberättelse med allt vad livet burit med sig av både glädje och sorg.  

 

Ett starkt minne jag har är när mormor skulle amputera sitt andra ben. Min 

mor och jag var där för att stötta och trösta, vi kramade henne och höll 

hennes händer. När hon så åkte iväg i sin sjukhussäng hörde vi hennes 

kraftfulla stämma i sången: Vi gå över daggstänkta berg fallera…Så här 

långt efteråt tänker jag att hon mitt i det svåra fick uppleva Frälsarkransens 

himmelsblå Bekymmerslöshetspärla inombords. Den här händelsen ägde 

rum innan Frälsarkransen som radband var skapat men den djupa mänskliga 

erfarenheten som den är bunden ur fanns. 

 

Frälsarkransen skapades 1995 av biskop emeritus Martin Lönnebo och ingår 

i Svenska kyrkans andliga tradition. Den består av arton pärlor och kallas 

även för Livets pärlor. Dessa pärlor symboliserar olika aspekter i 

människans liv. Tillsammans bildar de en helhet som kan sägas symbolisera 

livet. Frälsarkransen är ett konkret redskap för andlig längtan och 

fördjupning samt balans och harmoni i livet. Den sammanbinder det andliga 

och världsliga i färg och form. Jag har träffat människor i de mest skiftande 

sammanhang som berättat om vad Frälsarkransen betytt i deras liv. Den har 

även funnits med och berikat mitt eget liv, liksom musiken alltid gjort. Jag 

arbetar som diakon i Svenska kyrkan och har förmånen att få kombinera 

diakoni och musik i min tjänst där jag upplever att musiken kan bidra till 

meningsfullhet, tillhörighet och gemenskap oavsett hur livet i övrigt ser ut. 

Så föll det sig naturligt att välja Frälsarkransen som ämne för denna uppsats 

då jag tror att musikterapi och Frälsarkransen kan berika varandra i det goda 

syftet ge människor nya handlingsmöjligheter och bidra till livskvalité. 
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Syfte och forskningsfrågor 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa symboliseringsprocesser i Frälsarkransen 

utifrån ett musikterapeutiskt perspektiv. 

 

Forskningsfrågor 

 

För att konkretisera och uppfylla syftet har jag utarbetat tre 

forskningsfrågor.  

 

 Hur kan man belysa att Frälsarkransen och musiken är andlighet i 

fysisk form? 

 

 Hur kan Frälsarkransen och musiken berika varandra i 

musikterapeutiska symboliseringsprocesser? 

 

 Hur kan Frälsarkransen och musiken sägas symbolisera människans 

existens och livsberättelse? 

 

 

Musiken i livet 

 

Musik och hälsa 

 

Förståelsen av musikterapi hänger nära samman med förståelsen av hälsa 

och den mänskliga naturen där musiken kan sägas vara ett vittnesbörd om 

mänskligt liv. Musiken har alltid funnits med i människors liv såsom det 

genom tiderna gestaltat sig, i vardag som fest. Den har även genom tid och 

rum förknippats med magiska, helande och läkande egenskaper för fysisk 

och mental hälsa inom olika kulturer, traditioner och religioner. 

Synen på musikens välgörande förmåga går långt tillbaka i tiden och kan 

sägas vara den äldsta konstarten för hjälpande av sjuka. Här innefattas 

begreppet musik även av drama och dans. Berättelserna är många från olika 

tider, civilisationer och kulturer. Ett exempel är berättelsen från första 

Samuelsboken, kapitel 16, där David med sin lyra spelade för kung Saul för 

att mildra den nedstämdhet som Saul drabbats av (Paulander 2011; Wigram, 

Nygard Pedersen & Bonde 2002). 
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Sandell (2013) beskriver begreppet musik och hälsa både ur ett historiskt 

och nutida perspektiv. I Antikens Grekland såg man sambandet mellan 

musik och hälsa, främst med två inriktningar: Etosläran där olika ackord 

avspeglade den kosmiska ordningen med harmonier som skulle samklinga 

med själens inre tillstånd. Endast viss musik ansågs som helande. 

Katharsisläran satte den känslomässiga upplevelsen och utlevandet i 

centrum där det musikaliska utövandet ansågs kunna påverka människans 

tillstånd. Synsättet om musikens påverkan på det mänskliga och gudomliga 

livet fanns också under medeltid och renässans (Sandell 2013). 

 

Under senare delen av 1700-talet och i början av 1800-talet växte synen på 

musik fram som ett hälsobefrämjande medel. Man utvecklade synen på 

musik som en behandlande metod som kunde ordineras i lagom mängd, inte 

botande men lugnande och mildrande. Dock insåg man svårigheterna med 

att förankra dess verkningar rent vetenskapligt. Under senare delen av 1900-

talet utvecklades musiken till att bli en mer medveten resurs i arbetet med 

att förbättra och berika människors hälsa och livskvalité. Mer vetenskapliga 

studier började 1944 att bedrivas vid Music Research Foundation i USA. 

Till Sverige kom musikterapin efter 1960 då den började blomstra inom 

specialpedagogiken och i arbete med barn med kognitiva 

funktionsnedsättningar. Efter det har både forskning och utbildning 

utvecklats internationellt och nationellt (Sandell 2013). 

 

Dagens samhälle genomsyras av musik som på olika sätt når människor i 

alla åldrar. Människor uppger att de tycker om och mår bra av musik samt 

att den framkallar olika känslor och sinnesstämningar (Paulander 2011). Det 

talas om musikens betydelse för folkhälsan både ur ett samhällsperspektiv 

samt utifrån den enskilda människans möjlighet att både lyssna till och 

utöva musik, enskilt och i grupp. Det är också tydligt att musiken används i 

sammanhang där människor av olika anledningar lider av ohälsa, 

exempelvis inom vården och psykiatrin.  

 

Musik handlar även om kommunikation och samspel människor emellan, 

något som också sker på ett samhälleligt plan vilket innebär att det finns 

samband och samverkan mellan musik – människa – samhälle (Sandell 

2013). 

 

Enligt Sandell (2013) har den engelske forskaren Small (1998) introducerat 

begreppet Musicking, där han menar att musik inte kan ses som en isolerad 

företeelse utan behöver ett sammanhang för att kunna existera samt att 

musik alltid är en aktiv handling, lyssnande eller spelande. Det grekiska 

ordet Mousiké  innefattar förutom musik flera konstnärliga och kreativa 

uttrycksformer såsom bild, dans, pantomim och teater (Sandell 2013). 

 

KASAM – innebär känsla av sammanhang och mening. Sandell (2013) 

beskriver det som ett begrepp utvecklat av Antonovsky (1991) som utifrån 

tre dimensioner talar om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet avser hur vi uppfattar och tolkar världen runt omkring oss och 
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utifrån det kan hitta sammanhang och ordning. Hanterbarhet, hur våra egna 

tillgångar kan möta det som fordras av oss samt stimulans som kommer oss 

till del på vår väg genom livet. Till sist meningsfullhet, att kunna ta till sig 

det man upplever som viktigt och värdefullt i livet (Sandell 2013). 

Musikpsykologiskt perspektiv  

 

Bonde (2009) beskriver fyra nivåer för hur man kan tolka musikens 

meningsbärande innebörd: 

 

 Musik är ljud. 

 Musik är ett språk utifrån specifik syntax. 

 Musik är en form av språk med en mångfald av betydelser för den 

enskilda människan.  

 Musik är ett socialt kommunikations- och interaktionsmedel  

(Bonde 2009). 

 

Wigram, Nygaard Pedersen och Bonde (2002) [jfr. även Bonde (2009)] har 

liksom Sandell (2013) uppmärksammat en teoretisk modell som presenterats 

av Even Ruud (2001) med fem grundläggande förståelsenivåer: 

 

1. Den fysiologiska nivån – där musiken tolkas som ett fysiskt 

klingande fenomen: musikens ”materiella” egenskaper. Analysen på 

denna nivå fokuserar på fysiologiska effekter och medicinska 

potentialer av musiken. Musiken som stimulans. 

 

2. Den syntaktiska nivån – där musiken ses som ett estetiskt fenomen, 

organiserade och strukturerade musikaliska element.  En analys på 

denna nivå fokuserar på beskrivning och tolkning av de musikaliska 

elementen och deras betydelse för helheten. Musik som terapi. 

 

3. Den semantiska nivån – där musiken tolkas som uttryckande och 

meningsbärande fenomen: Musikens budskap eller referenser till en 

yttre och inre verklighet. Detta är en förståelse av musiken som 

språk med mening.  Analysen på denna nivå fokuserar på förståelse 

och tolkning av musiken som metafor, symbol och musikens 

betydelse för klienten i samspelet i den terapeutiska relationen. 

Musiken i terapi. 

 

4. Den pragmatiska nivån – där musiken tolkas som socialt och 

interaktivt fenomen: Musikens funktion i den terapeutiska processen 

eller sociala kontexten. Analysen på denna nivå fokuserar på det 

musikaliska samspelet/interaktionen och effekterna i behandlingen 

och den sociala processen. Musik som kommunikation och social 

interaktion och samhandling. 

 

5. Ruud menar att en analys inte kan göras neutralt, den präglas alltid 

av analysens/terapeutens förförståelse liksom den musikaliska 
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meningen alltid (re)konstrueras i en given kontext som påverkar 

analysens resultat. Människan konstruerar berättelsen om sig själv 

där musiken kan en betydande roll för den enskildes identitet (Bonde 

2009; Sandell 2013; Wigram, Nygaard Pedersen & Bonde 2002). 

 

Bonde (2009) refererar även till den amerikanske musikpsykologiprofessorn 

Ken Bruscia som menar att musik är ett historiskt, kulturellt och universellt 

fenomen men att musik i första hand ska förstås utifrån människors 

upplevelser med och i musik, upplevelser av mening och skönhet med 

musiken som medel. Meningen och skönheten kan på ena sidan vara knutet 

och konstruerat till ett speciellt sammanhang; det lokala, stilistiska, relativa 

och subjektiva och på andra sidan vara sammanbundet med musiken själv 

som universell och objektiv (Bonde 2009). 

 

Bonde (2009) påvisar liksom Sandell (2013) hur Bruscia (1998) har 

utarbetat en systematisk översikt över musikterapin med sex dynamiska 

modeller för musik och upplevelser med musikupplevelsen i centrum. 

Klientens upplevelser av musikens olika egenskaper bildar också ramen för 

analys. Här fokuseras på sex egenskaper i musiken:  

 

1. Objektiva egenskaper med musiken som stimulus, variabel, osv., där 

analysen fokuserar på de aspekter av musiken som kan bestämmas, 

”mätas och vägas” exakt. 

 

2. Subjektiva egenskaper med musiken som självuttryck. Analysen 

fokuserar här på aspekter av musiken som har med betydelse och 

värdering att göra. Hur klienten relaterar till sig själv och omvärlden. 

 

3. Universella egenskaper. Här ses musiken som ett naturfenomen med 

t.ex. övertonsserien. Analysen fokuserar på de aspekter som är 

allmänt gällande för all musik. 

 

4. Kollektiva (eller sociokulturella) egenskaper. Här är musiken ett 

uttryck för en kultur eller gemensam värdering och identitet. 

Analysen fokuserar här på exempelvis ritualer eller musikaliska 

arketyper. 

 

5. Estetiska egenskaper som gör det möjligt för människan att uppleva 

mening och skönhet i musiken själv eller i aspekter av livet som 

musiken refererar till. 

 

6. Transpersonella egenskaper som gör det möjligt att överskrida 

modellens gränser till fördel för upplevelse av enhet och helhet. Här 

överskrids också gränserna för hur långt en musikanalys kan 

redogöra för. Denna typ av upplevelse kan bara beskrivas till en viss 

gräns (Bonde 2009; Sandell 2013). 
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I estetiska erfarenheter finns upplevelsen av att något möter oss utifrån, 

samtidigt som något väcks inombords. Musiken blir därmed till i mötet 

mellan musik och människa och kan framställa, uttrycka, och symbolisera 

fenomen i människans inre värld av tankar, känslor och berättelser.  

 

Mårtensson Blom och Wrangsjö (2013) refererar till Susan Langer (1953) 

som menar att ”music sounds the way feelings feel” för att beskriva 

musikens speciella förmåga att symbolisera, då musiken i sig inte har ett 

förutbestämt innehåll. Den kan därför sägas kunna symbolisera vår existens, 

vår livsberättelse och vara ett vittnesbörd om mänskligt liv (Mårtensson 

Blom & Wrangsjö 2013).   

 

Musiken i kroppen 

 

Hörseln utvecklas tidigt hos fostret som uppfattar ljud, sång och musik 

mellan tre och fyra månader innan födseln. Örats funktion är fullt utvecklad 

redan från födseln och är en komplex del av kroppen. Efter födseln känner 

barnet igen sina föräldrars röster samt den sång och musik som det hörde i 

mammas mage. Musikens grundelement med puls, rytm och ljud kan 

därmed sägas finnas med människan från livets begynnelse (Bonde 2009). 

 

Hjärnan är den styrande delen av centrala nervsystemet. Den kontrollerar 

och koordinerar olika kroppsfunktioner och består av storhjärnan, 

mellanhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Musiken når och behandlas 

framförallt i höger hjärnhalva, språket i den vänstra men hela hjärnan 

aktiveras vid musik både vid utövning och vid lyssnande. Hjärnan är mycket 

komplex och bäraren av kunskap, tankar, uttryck och känslor i ett 

helhetsperspektiv (Bonde 2009; Havnesköld & Risholm Molander 2009). 

 

Kroppen reagerar utifrån hjärnans aktivitet på musiken som en fysisk 

stimulans och ses som kännande, upplevande och lärande i samklang med 

övriga mänskliga förmågor. Musiken kan påverka och stimulera våra 

upplevelser av tid och rum och kan genom våra kroppsliga förnimmelser 

bidra till processer av utveckling och samspel med omgivningen (Bonde 

2009). 

 

I Starka upplevelser har Alf Gabrielsson (2008/2013) sammanställt en 

mångfald av berättelser där människor beskriver sina starka 

musikupplevelser. Den vanligaste fysiska reaktionen är tårar och gråt som 

oftast förekommer då man blivit positivt berörd och fängslad av musiken. 

Tårar förekommer även vid förtvivlan, ångest och sorg. Att blunda och le är 

också vanligt. Även rysningar och gåshud är vanliga reaktioner liksom 

ändrad andning, hjärtklappning, darrningar och yrsel (Gabrielsson 

2008/2013). 

 

Musiken kan också frammana rörelse såsom att dansa, hoppa, klappa 

händerna och knäppa med fingrarna speciellt när man upplever musik 
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tillsammans med andra. Gabrielsson nämner vidare att musik och ljud som 

fysiska vibrationer kan uppfattas av två sinnen; örat (auditiv perception) 

samt känseln (taktil perception). Detta innebär att man påtagligt kan känna 

och uppfyllas av musiken då kroppen fylls av toner och rytmer (Gabrielsson 

2008/2013). 

 

Musikterapi 

 

Ruud (2008) definierar musikterapi som att den genom musiken ger 

människor nya handlingsmöjligheter. Dagens musikterapi har kopplingar till 

begrepp som musikpsykologi, sociologi, antropologi, specialpedagogik samt 

medicinska och psykoterapeutiska förhållningssätt knutna till förståelsen av 

musik som terapi. Det är av vikt att notera musikens betydelse för 

människans fysik och psyke i samspel med det kulturella sammanhanget när 

man talar om musikens uppgift både i terapi och ur hälsobefrämjande 

aspekter (Ruud 2008).  

 

Ruud (2008) delar in musikterapi i sex tillämpningsområden: 

 

1. Musikterapi med medicinsk inriktning bedrivs inom medicinska 

verksamhetsområden. Exempelvis används musik för att påverka 

och aktivera kroppen, andningen och talförmågan, bland annat i 

sjukgymnastik som stimulans till rörelse. I arbetet med 

demenspatienter har musikterapin förmågan att sammanfläta och 

kombinera musikaliska upplevelser med minnet. Här handlar det om 

att ta tillvara musikens läkande förmåga och stimulera de områden 

av hjärnan som inte är skadade. Andra medicinska målgrupper är 

patienter med Parkinsons samt språkträning för afasipatienter.  

Musiken används också för att lindra smärta, inom sömnproblematik 

samt inom stressproblematik.  

 

2. Psykoterapeutisk musikterapi inriktar sig mot relationen mellan 

terapeut och klient där musiken genom musiklyssning eller 

improvisation som redskap ger möjlighet till inre bearbetning och 

personlighetsutveckling. 

 

3. Den pedagogiska musikterapin används framförallt inom 

specialpedagogik. Här ges personen redskap för att utveckla sin 

motoriska, känslomässiga, intellektuella samt sociala utveckling. 

 

4. Rekreativ musikterapi syftar till att ge vila, återhämtning och 

inspiration till förbättrade levnadsvanor på bland annat institutioner 

och i sammanhang av mötesplatser där människor behöver variation 

i sin vardag, få inspiration och tillgång till sociala kontakter och 

nätverk som ger nya självupplevelser. 
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5. Ekologisk musikterapi inriktar sig på sambandet mellan individ och 

omgivning, sammanhang och samhället runtomkring individen. 

 

6. Samhällsinriktad musikterapi med inriktning mot samhälls- och 

kulturlivet. Syftet är att genom musiken sammanföra människor med 

integrering, nätverksbyggande och socialt deltagande i fokus. Ruud 

talar om tillhörighet och gemenskap, ett socialt kapital som en 

motkraft till social isolering (Ruud 2008). 

 

Fem musikterapeutiska inriktningar 

 

Här följer beskrivningar av fem inriktningar inom musikterapi som jag 

uppfattar som relevanta för uppsatsens syfte och som även ger en god bild 

av bredd och djup inom det musikterapeutiska verksamhetsfältet. 

 

Fri improvisationsterapi 

 

En av musikterapins pionjärer var Juliette Alvin som under åren 1950-1980 

utvecklade en inriktning grundad på improvisation och var verksam 

framförallt inom psykiatrin där hon inspirerades av Freuds analytiska teorier 

där hon ansåg att musikens kraft kunde frigöra perspektiv i det omedvetna. 

Hon var professionell cellist och använde cellon i sin terapeutiska utövning. 

Hon var övertygad om musikens terapeutiska kraft med åsikten att en 

kompetent musikterapeut även behövde vara en duktig musiker. 

Terapeutens instrument var en grundläggande komponent för musikalisk 

kommunikation och interaktion enligt Alvin (Wigram, Nygaard Pedersen & 

Bonde 2002).   

 

Alvin använde själv cellon för att lyssna in klientens personlighet och 

sinnesstämning och den förståelsen kunde hon sedan formulera genom sitt 

cellospel, en mer receptiv form av terapin. En grundtanke var att då musiken 

var skapad av människan kunde hon själv avspegla och synliggöra sig i den 

(ibid.).  

 

Improvisationerna följde inga musikaliska mönster utan var fria vilket 

innebar att musiken blev ett personligt uttrycksmedel med möjlighet till 

terapeutisk mening. Musiken är i fokus där också klientens förhållande till 

instrumentet är av stort värde för att kunna kanalisera inneboende negativa 

känslor. Terapeut och klient möts på samma nivå i sitt musicerande och 

delande av musikaliska upplevelser (Sandell 2013). 

 

Analytisk Orienterad Musikterapi (AOM) 

 

Den engelska violinisten Mary Priestley utvecklade Analytisk Orienterad 

Musikterapi (AOM) som metod i början av 1970-talet. Priestley var elev till 

Juliette Alvin. Bakgrunden var att Priestley parallellt med en flerårig 
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psykoanalytisk utövning hade viljan att utveckla och sammanbinda en 

konstnärlig musikalisk utövning i improvisatorisk form med en 

psykoanalytisk förståelse. AOM har också inslag av utvecklingsteori, 

interaktionsteori samt kommunikationsteorier (Wigram, Nygaard Pedersen 

& Bonde 2002; Sandell 2013).  

 

Priestley eftersträvade en medveten hållning gällande processer, effekter 

och överföring mellan terapeut och klient och det var anledningen till att 

hon utvecklade AOM som en kompletterande metod till musikterapimetoder 

där hon ansåg att denna medvetna hållning saknades. Metoden riktade sig 

från början framför allt till personer med psykisk ohälsa men den används 

idag inom ett vidare arbetsområde. Vidare är det viktigt att terapeuten har 

egen erfarenhet av egenterapi i samtals- och musikterapi. Musiken ses som 

en helhet där den musikaliska improvisationen har en framträdande plats 

och analyseras regelbundet. Det är förhållandet musikterapeut - musik- 

klient som står i centrum för analysen. Både hur klientens och terapeutens 

musik påverkas är av värde. AOM kan sägas innehålla musik både som 

terapi och i terapi (Wigram, Nygaard Pedersen & Bonde 2002). 

 

I arbetet med klienter med stor funktionsnedsättning och där förmågan till 

verbal kommunikation är liten eller inte finns används AOM framförallt 

som kontaktskapande och kommunicerande metod. Där den verbala 

kommunikationen finns kan man gemensamt komma fram till ett tema för 

sessionen. Det kan också vara värdefullt att om möjligt få ett avslutande 

samtal om hur den upplevts (Sandell 2013). 

 
 

Guided Imagery and Music (GIM) 

 

GIM är en receptiv musikterapimetod där det viktigaste redskapet utgörs av 

aktiv musiklyssning. Det finns ett flertal metoder inom receptiv musikterapi 

där exempelvis Dr Christoph Schwabe i Tyskland utarbetat Regulative 

music Musicterapie. Den internationellt mest kända metoden är dock The 

Bonny Method of Guided Imagery and Music som används i Nord- och 

Sydamerika, Oceanien samt i ett tiotal europeiska länder. Metoden 

utvecklades på 1970-talet av Helen Lindqvist Bonny i samverkan med 

Stanislav Grof vid Maryland Psychiatric Research Center i USA. Metoden 

innebär att man genom klassisk musik, får uppleva sitt liv i inre 

bilder/metaforer för bearbetning där musikens uppgift att tolka livet som 

upplevs, bryta invanda destruktiva mönster och öppna upp för nya 

handlingsmöjligheter (Wigram, Nygaard Pedersen & Bonde 2002). 

 

Kreativ Musikterapi (CMT) 

 

CMT är en musikterapimetod som bygger på ett aktivt improviserande och 

utvecklades från slutet av 1950-talet fram till mitten av 1970-talet. 

Målgrupper fanns inom specialpedagogiken främst för barn med 

funktionshinder. Grundare var Paul Nordoff, amerikansk pianist och 
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kompositör samt Clive Robbins, engelsk språklärare, tillsammans 

utvecklade de metoden (Wigram, Nygaard Pedersen & Bonde 2002). 

 

CMT är inspirerad av antroposofin och med synen och inställningen att alla 

oavsett funktionshinder kan vara mottagliga för och tillgodogöra sig musik 

och genom den kunna utvecklas. Allt eftersom inspirerades CMT också av 

Maslow och humanistisk psykologi med inställningen om människans 

möjlighet till självförverkligande till dess fulla kapacitet. Man betonar en 

öppen, varm, respekt- och tillitsfull relation mellan terapeut och klient med 

möjlighet till egna val för klienten. Musiken formar och genomsyrar den 

terapeutiska processen och relationen. Fokus ligger på klienten med sitt 

gensvar på musiken och terapeuten möter den responsen med fri 

improvisation, mestadels med gitarr eller piano. Nordoff använde sig även 

av spanskinfluerad musik och exotiska skalor. Han mötte och använde sig 

också av barnens vokala ljud samt kroppsspråk (Wigram, Nygaard 

Pedersen, Bonde 2002). 

 

Community Music Therapy 
 

Begreppet har funnits i amerikansk litteratur sedan 1960-talet och har 

utövats i flera årtionden. Definitionen av begreppet kan växla beroende på 

sammanhang och rådande förutsättningar. Det finns också en stark koppling 

till andra vetenskapliga områden såsom antropologi, sociologi, systemteori, 

samhällsinriktad psykologi samt musikvetenskap.  Utgångspunkten är 

synsättet att se musikterapi som en värdefull och utvecklingsbar resurs ur ett 

samhällsperspektiv som knyter an till samhälle och hälsa. Det finns mycket 

litteratur inom olika inriktningar av området där termen ”health musicking” 

kan ses som en sammanbindande term där individens liv och erfarenheter 

sammanflätas in i ett samhällsperspektiv (Sandell 2013). 

 

Community kan definieras som en grupp, ett kollektiv med gemensam 

social representation och gemensam identitet. Samhälle som övergripande 

nationellt begrepp har allt eftersom med ökat intresse börjat förstå 

musikterapi som en positiv resurs i både behandlande och förebyggande 

syfte med samband mellan relationer, mellan musik, hälsa och livskvalitet 

(ibid.). 

 

Musiken ses som en medfödd social handling vilket innebär att den har en 

enorm kapacitet och kraft att föra människor samman och främja olika 

former av gemenskap och sociala handlingar. Detta innefattar också 

musikens förmåga att positiv bidra till socialt deltagande, tillhörighet och 

gemenskap, integrering i samhället som en positiv motkraft till social 

isolering som en nedbrytande kraft i människors liv (Daykin, 2012).  

 

I det musikaliska arbetet sammanflätar Community Music Therapy det 

individuella arbetet med människor i ett sammanhang/kontext i en 

bekräftelse av sociala och kulturella faktorer av sjukdom, hälsa, 

förhållanden och musik. Musikterapeuten låter alltså sitt arbete utvecklas 
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från det individuella till det gemensamma. Med målsättningen att hjälpa 

klienten att få tillträde till en mångfald av musikaliska tillstånd och vara 

medvandrare mellan individuell ”terapi” och vidgade sociala sammanhang 

med ”musicking” som begrepp för en musikalisk gemenskap.  

Community Music Therapy involverar också utbredandet av roller, syften 

och möjliga platser för musikterapeuter inte bara för att överföra traditionell 

musikterapi i sammanhang av gemenskap. Detta omfattar även en 

omprövning inte bara av förhållandet mellan individen och det 

kollektiva/gemensamma i musikterapi utan också fysiska miljöer, 

klientpreferenser och de kulturella sammanhang som formar arbetet 

(Ansdell 2002). 

 

Musiken i receptiv och expressiv musikterapi 

 

Förståelsen av musikens funktion i musikterapi är nära sammanflätad med 

förståelsen av den mänskliga naturen. Musiken tolkar och symboliserar 

fenomen utanför sig själv samtidigt som den inom människan väcker tankar, 

känslor och berättelser (Wigram, Nygaard Pedersen & Bonde 2002). I alla 

estetiska upplevelser finns upplevelsen av något möter oss utifrån samtidigt 

som något väcks och berörs inombords. Musiken blir levande då den möter 

vår inre människa och i mötet människor emellan i ett meningssökande och 

kommunicerande syfte (Mårtensson Blom & Wrangsjö 2013). 

 

I receptiv musikterapi används olika musik för olika ändamål. För 

avslappning i receptiv musikterapi (musiklyssning) är finstämd, 

förutbestämd och lugn musik med vilsamma klanger, små nyansskillnader i 

stabilt tempo lämplig för att öka möjligheterna för ett avslappnat tillstånd. 

Musik för mer aktivt lyssnande, som stimulerar bildspråk och visualisering, 

behöver vara mer föränderlig och dynamisk i sitt flöde med förändringar i 

rytm, volym och klangfärg för stimulans av kreativa och nyskapande 

upplevelser (Grocke & Wigram 2007; Hammarlund 2015a). 

 

För att bidra till avslappning finns metoder för avspänning där man 

fokuserar på andning och kroppslig närvaro. Fortsättningsvis kan man 

förmedla bildspråk för att samla splittrade tankar och bidra till koncentration 

och därmed stärka upplevelsen av här och nu (Grocke & Wigram 2007).  

 

Denna visualisering kan exempelvis innebära att klienten i sitt inre får 

återvända till en favoritplats eller den inre trädgården som symboliserar det 

inre jaget. Tröskeln är ett tecken som kan leda framåt mot en förändring. 

Visualisering och bildspråk kan även innefatta färg, form, känsel och doft. 

Musik och bildspråk är värdefulla redskap för att bygga broar mellan kropp, 

tanke, känslor själ och den andliga dimensionen. Även målande och 

skrivande är användbara konstnärliga uttryck för att förstärka det inre 

symbolvärdet och tolkningen av den inre berättelsen som även innefattar 

processer av frigörelse, möjlighet till förändring och ny energi (Bojner 

Horwitz 2012; Grocke & Wigram 2007; Hammarlund 2015a).  
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Improvisation är ett skapande i stunden, här och nu. Den kan fungera som 

en brygga mellan den inre och yttre verkligheten och fungera som ett 

gemensamt språk mellan klient och terapeut. Improvisationen kan utformas 

helt fritt eller ha enkla riktlinjer (Wigram, Nygaard Pedersen & Bonde 

2002). 

 

I improvisation kan det vara värdefullt att ha en pedagogisk tanke med i 

processen. Många har ingen eller lite erfarenhet av att improvisera och 

behöver få vägledning där man som deltagare får möjlighet att lära känna 

instrument och röst utan att hamna i ett prestationstänkande. Tony Wigram 

(2004) presenterar i sin bok Improvisation uppvärmningsövningar som kan 

innehålla aktivt musicerande moment, både instrumentalt och vokalt, De 

kan även vara receptiva och avslappnande. Avsikten är att hjälpa individen, 

gruppen att landa här och nu i det terapeutiska rummet samt att bereda 

vägen för nya erfarenheter och upplevelser. Detta kan ske på flera olika sätt: 

Att med slutna ögon i tystnad sitta och lyssna in ljuden runt omkring, att 

lyssna in varandras ljud av andning och liv. Att få röra på sig utifrån att 

stadigt känna golvet under fötterna, böja knäna, tänja på kroppen, sträcka på 

armarna upp mot himlen och tillbaka mot jorden. Andningsövningar med 

variation av djupa, långsamma, snabba andetag, hålla andan, flämta och 

sucka. Vokala ljud såsom exempelvis att ropa, skratta, hosta, olika djurläten 

är användbara, ljud som inte präglas av prestation utan är mer inriktade på 

fantasi och lek. Uppvärmningen kan innehålla moment med aktivt 

musicerande både vokalt och instrumentalt (Wigram 2004). 

 

Framförallt i gruppimprovisation finns det även tekniker för lära känna 

instrument, kropp och röst. En tydlig struktur är lämplig för att skapa 

trygghet och tillit både för individen och gruppen. Valet av instrument kan 

ha flera bottnar då det även finns en relation till själva instrumentet med 

dess egenskaper som kan spegla och uttrycka personlighet, mående och 

känslor i spelandet. Grunden är att först lära känna det instrument man valt 

och att utforska ljudet (Hammarlund 2015b; Wigram 2004).  

 

Genom instrumentet ges möjlighet få uttrycka hur man i nuet känner sig, 

mår eller skulle vilja må. Att göra ett musikaliskt självporträtt som man 

upplever sig i nuet eller skulle vilja vara är en annan variant. Det kan ibland 

vara lättare att uttrycka känslor i musiken än i de talade orden. Att skicka 

och ta emot musikaliska meddelanden blir för givaren en erfarenhet av att 

ge, göra något för någon annan och för mottagaren erfarenheten av att få ta 

emot. Dynamik i ljudstyrka, svagt – starkt – svagt, är redskap i inlyssnande 

och samspel. Improvisation kan vara helt fri i sin karaktär, den kan även 

innehålla konkreta teman som är relevanta och meningsfulla gärna med 

uppslag från vardagen. Exempel på teman är att föra en konversation eller 

argumentation, att i musiken starta på en trygg plats och färdas till en otrygg 

plats för att sedan återgå till den trygga platsen. Man kan även göra en 

musikalisk resa tillsammans. Naturvyer med berg och sjöar, stranden och 

havet, skogen om natten är exempel på användbara bildspråk (Hammarlund 

2015b; Wigram 2004).  
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Sångerna i livet 

 

Sångerna uttrycker vilka vi är och hur vi känner. De för oss närmare 

varandra. De håller oss sällskap när vi är ensamma. De formulerar vår tro 

och våra värderingar. De bär vittnesbörd om våra liv. Sånger väver 

berättelsen om vår glädje och sorg, de lyfter fram våra innersta hemligheter. 

De uttrycker vårt hopp och våra misslyckanden, vår rädsla och vår stolthet. 

De är vår musikaliska dagbok i vår livsberättelse. De är en klingande 

tolkning av vår livsvandring (Grocke & Wigram 2007). 

 

Den mellanmänskliga och musikaliska väven 

 

Mårtensson Blom och Wrangsjö (2007) beskriver kommunikativ musikalitet 

som benämningen på den kroppsliga, rytmiska och vokala kommunikation 

som finns med redan från livets början mellan barn och föräldrar och som 

ligger som en resonansbotten i den mänskliga kommunikationen livet 

igenom (Mårtensson Blom & Wrangsjö 2007). 

 

Det mänskliga fältet mellan samhörighet och avskildhet, delande av 

livserfarenhet människor emellan och allt levande, innefattas av begreppet 

intersubjektivitet. Begreppet kan också liknas vid varpen i en väv som 

fångar mönster av hur vi är, blir och förblir människor där vårt liv och 

medvetande utvecklas i delandet av levd erfarenhet både på ett medvetet och 

omedvetet plan samt på ett verbalt och ett icke verbalt plan. Spegling, 

bekräftelse och tillhörighet har olika klangbottnar. På ena sedan är vi 

begränsade i våra kroppar i olikhet, avskildhet och ensamhet där vi i dialog 

med oss själva kan ställa oss frågor som hur och vem jag är. Utifrån den 

gemsamma nämnaren kan vi mötas och konstatera vår ensamhet samtidigt 

som vi behöver varandra. Vi får även uppleva och dela våra likheter i mötet 

med varandra där vi får känna bekräftelse och samhörighet (Mårtensson 

Blom & Wrangsjö 2007; Stern 2004). 

 

Mårtensson Blom och Wrangsjö (2007) menar att musiken kan symbolisera 

den intersubjektiva väven i människans liv.  Den grundläggande 

komponenten i all livskraft är pulsen, rytmen som utgår från andningens 

livsrytm från vårt första andetag, där vi har tillförsikten att andas in och ta 

emot livskraft, till det sista med tillförsikten att släppa taget om vår 

livskraft. Den mest fundamentala rytmen är därmed den mellan liv och död, 

mellan död och pånyttfödelse (Mårtensson Blom & Wrangsjö 2007). 

 

Livet i dess mångfald och komplexitet består av mönster i ständig 

förändring där rytmen, med uppbyggandet, skapandet och upplösandet av 

energi, kan sägas symbolisera grundtemat. Melodin med toner som binds 

samman till ett sammanhang kan sägas symbolisera vår livsberättelse. 

Musikens dynamik och nyanser är en bild för livets förändring och dynamik 

som också innefattar relation och spännvidd dem emellan. Både melodin 
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och dynamiken har också ett tids- och rumsperspektiv. Den musikaliska 

väven kan därmed sammanvävas med den mänskliga och mellanmänskliga 

väven och har förmågan att kunna tolka och uttrycka det mänskliga livet 

(Gabrielsson 2008; Mårtensson Blom & Wrangsjö 2007).  

 

Musiken har även en transcendent, gränsöverskridande förmåga där 

människan genom musiken kan få upplevelser av att ingå i något större som 

övergår det vi med vårt förstånd kan förklara och våra ord beskriva 

(Gabrielsson 2008/2013). 

 

Barn av jorden och himlen 

 

Människan i en osäker värld 

 

Nutidens människa lever i en osäker tid i en oberäknelig värld fylld av 

konflikter. I dagens samhälle präglas livet i mångt och mycket av 

prestationstänkande, effektivitet, stress, kommersialism och förödelse där 

många människor upplever ett främlingskap. Saknaden av sammanhang och 

tillhörighet är stor då det inte längre finns någon sammanhängande 

helhetssyn på tillvaron med gemensamma referensramar. Frågan vad denna 

splittrade värld betyder för människans identitet och hennes självbild där 

många upplever att ”själen inte hinner med” (Geels & Wikström 1999; 

Ollil-Nylund 2013).  

 

Währborg (2008) beskriver i sin essä Från Snigelbiologi till Raketkultur om 

hur människan med sina begränsade biologiska resurser lever i en 

raketkultur i en föränderlig värld där vår tillvaro förändras i en allt snabbare 

takt. Människor lever i stressade livssituationer där tiden måste planeras och 

disponeras för att utnyttjas effektivt. I det antika Grekland delade man upp 

tiden i två begrepp; Kronos som betecknar den objektiva, linjära klocktiden 

med ögonblick som är riktade framåt i tiden. Kairos står för den subjektiva, 

kvalitativa tiden med ögonblick av innehåll och mening, ögonblick som 

upplevs. I den narrativa tiden skapas tidsperspektivet av den som berättar, 

utan tidsordning. Währborg menar att tiden blivit en bristvara i vår kultur 

och att det får negativa konsekvenser för människors hälsa (Währborg 2008; 

jfr. Stern 2004). 

 

Vi utsätts i vardagen för intryck av olika slag i en mångfald av 

sammanhang. Omgivningens intryck finns runt omkring oss som ett tecken 

på liv. Våra hjärnor behöver dem för att vi som människor ska fungera, 

finna mening och sammanhang. Total avsaknad av intryck samt motsatsen 

där vi inte hinner få ro för att smälta det vi får till oss blir till skada och 

bryter ned oss. Det behövs med andra ord en balans i tillvaron. Währborg 

betonar främjandet av hälsa i en tid där många drabbas av ohälsa och 

sjukdomar, flera av dem stressrelaterade. Depressioner räknas som en av de 
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vanligaste orsakerna till ohälsa och försämrad livskvalité i en snar framtid.  

Det är därför av vikt att människans livsfrågor får innefatta just livskvalité 

och meningsfullhet. En tolkning Währborg ger av kulturbegreppet är att 

kultur är både historisk anknytning och nyskapande utveckling. Naturen 

med dess läkande miljöer, bilden, musiken och dansen tillhör människans 

biologiska ursprung och trygga anknytning och innehar därmed läkande  

och helande krafter (Währborg 2008 och 2013). 

 

Människans längtan 

 

I sitt examensarbete Andlighet i en ordtrött tid – längtan efter stillhet och 

tystnad  skriver Li Ollil- Nylund (2013) om kristen andlighet, spiritualitet 

och mystik. Här beskrivs människans längtan efter en erfarenhetsbaserad 

andlighet i mötet med det gudomliga enligt fyra huvudteman: 

 

 Människans längtan efter livstolkning, svar på de stora 

frågorna/meningsfullhet. 

 Människans längtan efter andlig fördjupning. 

 Människans längtan efter mänsklig mognad 

 Människans längtan efter gemenskap med andra människor och 

socialt engagemang (Ollil-Englund 2013, s. 29).   

 

Religion 

 

Ordet religion kommer från latinets re-ligare = återbinda eller re-ligere = 

återsamla. I det här sammanhanget kan religion mycket kortfattat tolkas som 

trosföreställningar och symbolsystem med sociala strukturer som 

sammanbinder och uttrycker människors tro på en annan verklighet än den 

av tid och rum (Geels & Wikström 2012).  

 

Andlighet 

 

Vår värld är full av materiella ting som har färg, form, höjd, djup, bredd och 

massa. Vi uppfattar denna värld med vårt medvetande som inte är materiellt 

vilket vi också har en medvetenhet om. En av människans grundläggande 

frågeställningar är om det finns något bortom den tillvaro och värld som vi 

uppfattar den.  Det engelska ordet Spirituality, spiritualitet, översätts 

vanligtvis med ordet andlighet på svenska. Andlighet kan sägas tolka 

människans längtan och insikt om att det finns något större än den 

materiella världen, en ickemateriell dimension, som är sammanflätad med 

den materiella. Människans personliga och djupa relation till självet som 

subjekt, till det heliga eller transcendenta, gränsöverskridande som också 

genomsyrar relationen med andra. Sammanfattningsvis kan man säga att det 

handlar om livets mening och mål (Geels 2008). 

 

Begreppet ”självet” innebär att människan som subjekt uppfattar och 

upplever sitt eget centrum med uppmärksamhet och känslor och har 

förmågan att reflektera och handla utifrån denna självmedvetenhet. En bild 
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av begreppet subjekt är att självet står för den psykologiska delen och själen 

den andliga, existentiella. Subjektets utveckling hänger samman med och är 

relaterad till möjligheten att få uppleva ömsesidig spegling av andra subjekt 

samt att det finns en balans mellan avskildhet och sammanhang (Mårtensson 

Blom & Wrangsjö 2013). 

 

Wikström (2007) menar att samtidigt som människors vardag styrs av 

almanackan med alla inbokade aktiviteter, där många beskriver en ökad 

oförmåga att ta det lugnt, så har resonemang om andlighet, livsfrågor och 

kristen tro blivit öppnare och att det talas mer om andlighetens relation till 

god hälsa. Här betonas också värdet av människans eget medvetna val och 

övning för att skapa ett inre rum, en inre växtplats där hon får möjlighet att 

stanna upp och möta sig själv. Utifrån denna avskildhet kan hon på ett mer 

moget sätt vara en del av och bidra till gemenskap och samhörighet. 

Människans uppdrag är att leva och att förverkliga det livet utifrån att vara 

skapad och medskapare (Wikström 2007). Modéus (2016) menar vidare att 

människan med sin förmåga att reflektera och att handla efter sina beslut har 

ett speciellt ansvar och uppdrag att vårda den värld vi står i relation till med 

kärleken som klangbotten där vi både är älskade och medälskande (Modéus 

2016). 

 

Christina Doctare (2008) definierar ordet hälsa enligt följande där också 

människans andliga och existentiella dimension finns med.  

 
Hälsa är balans mellan kropp och själ och ande och att leva i frid med sig 

själv och fred med andra. Det är en holistisk definition som omfattar den 

fysiska, psykiska och andliga dimensionen av oss människor. Att leva i frid 

med sig själv handlar om sanning och försoning med sig själv och sitt eget 

liv, som det kommit att gestalta sig. Alltså en klar existentiell dimension. 

Att leva i fred med andra handlar om en social och politisk dimension, där 

kommunikation och förståelse utgör broar mellan människor och strävan 

efter fredliga konfliktlösningar (Doctare 2008, s. 66). 
 

 

Symbolisering 

 

Ordet symbol kommer från grekiskans symbolon som betyder kännetecken 

”står för” . Verbet symballo kan översättas med att föra samman, 

sammanbinda. Symbolisering innefattas av både konkreta och abstrakta 

begrepp och äger rum både på ett medvetet och omedvetet plan i mänskliga 

processer (Sandell 2013). 

 

Under mitten av det andra levnadsåret utvecklas barnets förmåga att 

använda sig av symboler. Barnet finner nu att det finns ord som 

överensstämmer med den inre verklighet de inre föreställningar som det 

redan upplever. Orden kommer utifrån men de har ingen funktion om den 

inre föreställningsvärlden inte finns. Ordet kan ses som en gåva från någon i 

barnets närhet samtidigt som det är skapat av barnet själv. Ordens innebörd 

definieras i den nära relationen med föräldrarna. Barnet lever nu i ordens 

värld och känslornas värld, två världar där föreningen av ord och symboler 
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är en komplex livsuppgift i livet som aldrig helt kan förenas då alla känslor 

inte kan beskrivas i ord. Att med ord beskriva regnbågen är inte detsamma 

som att uppleva den (Havnesköld & Risholm Mothander 2009). 

 

Symbolisering handlar därmed om en mänsklig förmåga där vi söker och 

skapar mening. Förmågan till symbolisering är av avgörande betydelse för 

vår förmåga till kommunikation med vårt eget inre liv och vår mänskliga 

utveckling, den gestaltar och omgestaltar vårt liv. Symbolen är närvarande i 

sig själv samtidigt som den visar på något bortom sig själv som den också är 

delaktig i. Den bygger broar till andra verklighetsnivåer, mellan det 

medvetna och omedvetna. Genom symbolerna kan vi få tillgång till den 

mångfald av inre minnesbilder, minnen, erfarenheter och känslor som vi bär 

inombords. De kan så medla mellan den yttre och inre världen och därmed 

bidra till mänsklig mognad och utveckling (Bojner 2012; Mårtensson Blom, 

Wrangsjö 2013; Wikström 1999). 

 

Symbolernas värde ligger även i att de har ett budskap bortom gränserna för 

vårt mänskliga förnuft. (Sandell 2013).  Det yttre rummet med de 

konstnärliga uttrycksätten, såsom musiken, konsten, det levande ljuset, kan 

med sin symbolik möta och beröra det inre rummet. Cirkeln kan sägas 

symbolisera Självet ur en helhets/helighetsperspektiv sammanbundet med 

det gudomliga Självet ( Geels & Wikström 2012).  

 

Vattnet, öknen, natten och ljuset är religiösa bilder som kan hjälpa 

människan i sökandet efter den yttersta och innersta meningen med våra liv 

och vår existens. Samtidigt som symbolerna kan bevara det 

gränsöverskridande outgrundliga kan de ge en konkret, tillgänglig form och 

en inre bild som vi kan bära med oss och återvända till (Wikström 1999, 

2007). Symboliseringsförmågan ses som grundläggande i människans liv, 

för inre växt, dialog och mognad samt i samspel och kommunikation med 

andra. Symbolisering ses som en meningsskapande, existentiell och 

spiralformad process i människans livsvandring (Sandell 2013; Geels & 

Wikström 2012). 

 

Teori  

Uppsatsen är skriven utifrån ett hermeneutiskt perspektiv med förståelse 

som kunskapsideal. Begreppet kommer från gudarnas budbärare Hermes i 

antikens Grekland som förmedlade och tolkade gudarnas budskap till 

människorna. Hermeneuein är det grekiska verbet vars översättning 

vanligtvis är tolkning och hermeneutikens kärnpunkt är just tolkningslära 

och förståelse.  

 

Hermeneutik är en kvalitativ inriktning vars rötter finns i de medeltida 

bibeltolkningar som kyrkans präster i Europa, framförallt i Tyskland ägnade 
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sig åt. Under 1800-talet utvecklades hermeneutiken till en modern 

vetenskaplig inriktning (Langemar 2008). 

 

Ödman (2004) talar om fyra huvudmoment i processen: tolkning, förståelse, 

förförståelse samt förklaring. I början hade tolkning betydelsen 

översättning, en innebörd som den fortfarande har men som numera också 

innefattar förmedlande av betydelser, innebörd och mening. Förståelse är 

enligt Ödman ett svårgripbart begrepp där en synonym kan vara en insikt i 

ett sammanhang. Vi kan förstå och fatta något på en mer ytlig nivå men 

förståelse kan finnas på ett djupare plan och kallas då hermeneutisk 

förståelse där tillvaro och livsstil berörs och vår förståelse förändras på ett 

existentiellt plan. Förförståelsen är själva grundförutsättningen för att vi ska 

kunna förstå och utgår från våra tidigare erfarenheter samt kunskap och 

innefattar också känslor och upplevelser. Förklaring har nära samband med 

tolkning och förståelse. För att kunna förstå behöver vi kunna förklara och 

tvärtom, för att förklara behöver vi förstå. Förklaringar är många gånger en 

del och en byggsten i våra tolkningar (Ödman 2004). 

 

Bilden av den hermeneutiska cirkeln är tillämpbar. För att få en förståelse av 

helheten måste man förstå delarna och tvärtom. Denna cirkel av förståelsens 

process har ingen början och inget slut. Däremot kommer man inte tillbaka 

till samma förståelse då processen leder vidare. Därmed blir bilden av en 

spiralrörelse användbar då förståelse är en process i rörelse och utveckling. 

Spiralrörelsen kan även ses som en bild av vår livsprocess i ständig rörelse 

där vi bär med oss våra erfarenheter (Langemar 2008; Paulander 2011; 

Sandell 2013).  Här kan en parallell till Frälsarkransen dras, då den har 

formen av en cirkel men användandet av den blir en spiralformad process av 

förståelse och utveckling. (Lönnebo 1996/2015a). 

 

I hermeneutikens tolkningsvärld växlar man mellan del – och 

helhetsperspektiv vilket kan överföras på Frälsarkransen på ett konkret sätt 

där pärlornas olika innebörd bildar en helhet. Texttolkning är ett redskap i 

förståelsen av Frälsarkransen som radband. Här utgår jag från den 

sammanfattning jag gjort av Frälsarkransen. Övning i livsmod, livslust, 

självbesinning och i att leva nära Gud (Lönnebo 1996/2015a). 

Texttolkningen ligger till grund för att sedermera kunna binda samman 

Frälsarkransen med övrig vetenskaplig text i den instuderade litteraturen.  
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Bild 1. Frälsarkrans  

 

 

Tidigare forskning 

 

Jag har inte funnit tidigare forskning som knyter samman Frälsarkransen 

med musikterapi utan hänvisar till den litteratur jag tidigare i uppsatsen 

redogjort för (se ovan) med intentionen att få en vetenskaplig grund för mitt 

syfte och mina forskningsfrågor. 

 

Metod 

 

Metodologiskt har jag utförd en litteraturstudie och en kvalitativ intervju 

med Frälsarkransens skapare Martin Lönnebo, samt en delstudie med en 

anonymiserad informant.  

 

Litteraturstudien bygger på Lönnebos bok Frälsarkransen. Övning i 

livsmod, livslust, självbesinning och i att leva nära Gud  (1996/2015a). 

I boken skriver Lönnebo om Frälsarkransen och dess tillkomst. Boken är 

ämnad som en vägledning in i användandet av den. 

 

Den kvalitativa intervjun med Lönnebo utfördes för att fördjupa och berika 

min hermeneutiska förståelse av Frälsarkransen. Intervjun som var två 

timmar lång ägde rum i Linköpings domkyrka en dag i februari 2016. 

Intervjun var semi-strukturerad (jfr. Kvale & Brinkman 1991). Jag hade 

förberett några relevanta frågor som skickades till Lönnebo via e-post i 

förväg så att denne fick tillfälle att förbereda sig. Vid intervjutillfället utgick 

vi ifrån frågorna men jag var även lyhörd för Lönnebos utvikningar och 

berättelser om historien och bakgrunden till Frälsarkransens skapelse. Jag 

fick även ta del av skisser om tillämpningen av Frälsarkransen. Intervjun 

med Lönnebo spelade in på medhavd ljudbärare och transkriberades därefter 
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manuellt till läsbara rådata som underlag för min undersökning (jfr. Kvale & 

Brinkman 1991).    

 

Delstudien med den anonymiserade informanten utfördes för att undersöka 

hur Frälsarkransen och musiken kan berika varandra i musikterapeutiska 

symboliseringsprocesser. Delstudien genomfördes vid fem tillfällen under 

februari och mars 2016. Varje tillfälle varade i en timme. Lokalen har varit 

ett körrum i en av Norrköpings kyrkor. Vi har haft tillgång till CD-spelare, 

piano, djembetrummor och tonboxar. Vi har använt oss av både receptiv och 

expressiv musikterapi.  

 

I den receptiva musikterapin har jag både använt mig av inspelad rogivande 

musik för avslappning och mer dynamisk musik för att stimulera bildspråk. 

Vidare har vi inte använt oss av själva radbandet utan begränsat oss till 

vägledande ord med pärlornas budskap in i musiken, både i den receptiva 

musikterapin där vi lyssnat till musik och i den expressiva musikterapin där 

vi spelat tillsammans. Anledningen till denna begränsning har varit att få en 

enhetlig linje i undersökningen av de symboliseringsprocesser som ägt rum i 

denna tidsbegränsade delstudie.  

 

Jag har i huvudsak valt musik, instrument och pärlor för att få möjlighet att 

undersöka hur olika musik påverkar upplevelsen i samband med pärlorna. 

Däremot har samtalen lett oss in på olika pärlor och musik. Vid olika 

musikupplevelser har även fokus förflyttats från en pärla till en annan i den 

musikterapeutiska processen.  

 

Etik 

 

Martin Lönnebo har gett sitt godkännande till att Frälsarkransen har använts 

som ämne i denna uppsats. Han har även godkänt sammandraget av 

Frälsarkransen. Övning i livsmod, livslust, självbesinning och i att leva 

nära Gud. (Lönnebo 1996/2015a) samt den genomförda intervjun. Lönnebo 

fick därefter ta del av utskrifter från intervjun som han har godkänt.  

 

Informanten i delstudien är en man i 60-årsåldern, i övrigt anonymiserad 

och uppträder här under ett fingerat namn, jag kallar honom i 

undersökningen för Jakob. Då avsikten för våra musikterapitillfällen har 

varit att undersöka hur Frälsarkransen kan användas i musikterapi har min 

intention varit att göra informanten delaktig i den processen samt 

utvärderingen av den. En bilaga med informantens samtycke bifogas i 

studien. Intervjuer och musikexempel har dokumenterats enligt 

Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet.se 2016). 
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Genomförande 

Litteraturstudie av Lönnebos bok Frälsarkransen 

 

Sammandrag av Martin Lönnebos bok Frälsarkransen. Övning i livsmod, 

livslust, självbesinning och i att leva nära Gud  (1996/2015). 

 
Frälsarkransen är andlighet i fysisk form. 

Den är ämnad för hela människan och är både andlig och världslig. 

Den är bunden för den yttre och inre pilgrimsvandringen. 

Syftet är att stärka livslust och livsmod som ger kraft att leva i kärlek och 

ansvar. 

Användaren binder sin egen räddningskrans i sitt sätt att tänka, känna och 

handla (Lönnebo 1996/2015a). 

 

Lönnebo (1996/2015a) beskriver jorden som ett delvis härjat rymdskepp 

som färdas genom ett oändligt stort universum in i en osäker framtid. För 

framtiden ges inga garantier då nuet är den enda vi äger. Allt levande, även 

människan söker efter trygghet i denna osäkra värld. Insikten om framtidens 

otrygghet innebär att tillvaron kan bli osäker och ångestskapande för många. 

Lönnebo menar att självbesinning är ett värdefullt ord för att vår värld inte 

ska drunkna i ytlighet, hopplöshet och förtvivlan. En värld där också förakt 

och girighet leder till lidande och fördärv för allt liv och naturen. En klok 

människa eftersträvar att göra livet tryggt samtidigt som hon är medveten 

om den osäkra och sköra värld hon lever i. Vitalitet, livsmod och livslust är 

centrala ord där Lönnebo beskriver att livsmodets människa bär sin rikedom 

och trygghet som en inre skatt. Den inre skatten ger vitalitet och kraft att 

våga vara sig själv, se sina gränser och därmed kunna älska och ta ansvar för 

sin omvärld (Lönnebo 1996/2015a).  

 

Frälsarkransen är bunden utifrån den kristna tron men välkomnar alla 

människor av god vilja. Det finns ett i världen som alltid är gott, nämligen 

god vilja, såsom filosofen Kant uttryckte det. I denna osäkra värld är vi alla 

färdkamrater och vi behöver varandra för att bli mer mänskliga. 
 

Vi är alla barn av jorden och den stjärnbeströdda himlen. 

Vi är alla beroende. Nära eller på avstånd är mitt liv i dina händer, ditt liv i 

mina. Sök inte främst religionen utan den djupaste relationen. Relation är 

tro på människans spontana sätt att förhålla sig till sin existens (Lönnebo 

1996/2015a). 

 

Frälsarkransen består av arton pärlor, tolv runda och sex avlånga. De tre 

första; Gudspärlan, Tystnadspärlan och Jagpärlan utgår från alltings 

ursprung och mål, evighetens närvaro i allt, Gud. Den nutida människans 

relation till det gudomliga, existentiella, om att se sig själv som oändligt 

värdefull, ansvarsfull och gränsöverskridande, barn av himlen och jorden. 

Den tystnadspärla som binder samman dessa två pärlor står för den 

kärleksfulla uppmärksamheten.  
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De övriga femton pärlorna är en fördjupad andlig vandring utifrån kristen 

tro samt förankrad i det mänskliga livet. Doppärlan med överlåtelsen, om 

att födas på nytt och börja om i fullständig tillit. Ökenpärlan, den 

nödvändiga besinningens pärla med vuxenhetens ansträngning och ansvar. 

Bekymmerslöshetspärlans budskap om frihet från allt som tynger.   

 

Innebörden i de två Kärlekspärlorna handlar om att få ta emot kärleken som 

gåva och att ge den vidare i ansvarsfullhet. Tre hemlighetspärlor varav en 

skimrar i grönt rymmer livets förundran, drömmar, önskningar och böner. 

Nattens svarta pärla – om kriserna och döden som leder fram till 

Uppståndelsepärlan med den gudomliga upprättelsen och friden. 

Tystnadspärlorna står för vilan i tanken inför Det Stora Hela och är olika i 

sin innebörd då de omgivande pärlorna har olika innebörd. De ger på så sätt 

vila samtidigt som de leder vidare och är sammanbindande. 

 
Frälsarkransen är bunden med pärlor ur den gemensamma mänskliga 

erfarenheten och ur den gemensamma kristna skattgömman. Den är en 

innerlig bön om enhet i den världsvida kyrkan och mänskligheten, om fred 

med allt levande och den fruktsamma sköna jorden (Lönnebo 1996/2015a). 

 

Intervjun med Lönnebo 

 

I intervjun med Lönnebo framgick att han föddes 1930 i Storkågeträsk i 

Västerbotten. Han blev präst och senare biskop i Linköpings stift. Lönnebo 

har skrivit ett stort antal böcker. Frälsarkransen presenterades 1995 och 

firade 2015 tjugoårsjubileum. Den tillverkas i Indien enligt de bestämmelser 

för Fairtrade, den produktmärkning som bidrar till förbättrade livsvillkor 

för odlare och anställda med familjer i länder med utbredd fattigdom. 

Lönnebos del av intäkterna från försäljningen går till Jonas Lönnebos fond 

som stöttar barn med intellektuella funktionsnedsättningar.  

 

I Lönnebos gärning som präst har han strävat efter att gestalta också det 

yttre så att man känner igen sig i skilda traditioner och i det 

allmänmänskliga. Han har bland annat arbetat mycket med att Svenska 

kyrkan, frikyrkorna, att vi i den evangeliska delen av kristenheten skulle 

använda det levande ljuset i större utsträckning.  Därav av de ljusträd / 

ljusbärare som han på 1960-talet gav impulsen till och som nu finns i de 

allra flesta kyrkor. Man tänder ett ljus för stillhet och medtanke. Ljuset talar 

för sig självt, det behövs inga skrivna ord. Lågan, alla är vi lågor som möter 

varandra, värmen och doften. Lönnebo har erfarit att om man anknutit till de 

stora traditionernas liturgier lite mer så börjar främlingskapet minska. Det 

här yttre är en slags doft, vi har olika dofter här i världen. Därför är det 

viktigt med lite doftblandning så att vi får en mänsklighetens doft. Att vi 

känner att vi alla är människor även om vi är olika och lever i olika 

traditioner. Det grundläggande är att vara människa.  
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Lönnebo menar att ett vanligt missförstånd i det nutida sekulariserade 

samhället är att tro är det samma som vetande. Om man tror på Gud och på 

något sätt gör de allra flesta människor det, ska man inte göra någon form av 

innehållsförteckning av vad Gud är. Tron på Gud är inte en beskrivning av 

vad Gud är, det är en hand man fattar, det är en relation, det är förtröstan 

och tillit. Det latinska grundordet för religion innefattar just relation, att 

knyta samman. Religion ska vara relation, tillit och förtröstan. Barnet vet 

inte allt om mamma eller pappa men har en tillit. Det ligger i vår reaktion, vi 

söker händer, vi söker leenden. Vi söker kontakt med ögon, vi söker någon 

form av struktur. Det här behovet av att bygga upp strukturer ligger ända in i 

cellens funktion där människan får order om att bygga upp strukturer av 

olika slag. Vi är meningsskapande, vi är meningssökande. Fastän 

Frälsarkransen är skriven i en kristen tradition är den ämnad för det genuint 

mänskliga. Konsten att bli en god kristen är att försöka bli en riktig 

människa, som vi är tänkta att vara och skapade till. 

 

Självbesinning är ett ord som kan tyckas vara omodernt i vår tid men enligt 

Lönnebo det är ett väldigt avgörande sådant. Ett stort ord i den moderna 

världen är begreppet kritiskt tänkande men det moderna kritiska tänkandet 

har i många fall en stor brist. Man har inte kritiskt tänkande på sig själv men 

man har det på andra och då har man förbundit det med dömande och 

bedömande och hamnar då i rollen som en allsmäktig domare i världen. 

Därför är självbesinning ett så viktigt ord. En människa som börjar lära 

känna sig själv finner att hon i grunden inte är så olik andra människor. 

Känner man sig själv då börjar man känna andra. Kan man älska sig själv 

kan man älska andra.  

 

Strax efter sin pensionering 1995 begav sig Lönnebo ut på en båtluffning i 

den grekiska övärlden med fokus på antikens litteratur och med grekisk 

konst i sikte vid sina besök på de grekiska öarna. En tidig höststorm ville 

dock annorlunda, han blev strandsatt på en liten ö med knappt femtio 

invånare. Vid sin vistelse på ön lade Lönnebo märke till öns präst som till 

synes glad, sjungande och gnolande vandrade runt bland sina 

församlingsbor bärande den ortodoxa bönekransen för Jesusbönen. Han fann 

också vid hamnen några äldre män som satt med sina Komboloi vars pärlor 

försynt klickade mot varann. Komboloi är gammalgrekiska och kan 

översättas med radband på svenska. Ljudet från pärlorna påminde om musik 

och var rogivande att lyssna till. 

 

Under vistelsen på ön tog tankarna på ett radband fart. De flesta religioner 

använder olika redskap för hjälp till inre samling, bön och koncentration. 

Inom islam, buddism och hinduism finns olika former av radband. I 

judendomen har man en annan tradition där man använder speciella kapslar 

av läder med ord ur Gamla testamentet. Radband används inom den 

romersk-katolska och den ortodoxa kristna kyrkan. Lönnebo reflekterade då 

över avsaknaden av radband i den evangeliska kyrkan. Så formades tanken 

på att skapa ett ekumeniskt, allmängiltigt radband som skulle fungera i vår 

kyrka. Där inblåst på den grekiska ön med vinden piskande på havet band 
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Martin Lönnebo den första Frälsarkransen och den visade sig väl 

överensstämma med människors behov, den har spridit sig av sig självt.  

 

På frågan om avsikten med Frälsarkransen svarar Martin Lönnebo att det 

inte var så mycket ett detaljerat syfte från starten. Det grundläggande syftet 

var att hjälpa människor till stillhet och bön där bara beröringen är en god 

början, något att hålla fast vid, att vara så öppen att man kan lägga sina 

tankar i kransen. Vi lever våra liv med olika behov och på det sättet finns 

det väldigt många kransar i funktion samtidigt som vi människor i grund 

och botten är väldigt lika. Frälsarkransen är både bön och meditation i 

kristen tradition öppen mot alla människor jorden över. Man binder sin egen 

räddningskrans i sitt sätt att tänka, känna och handla. Det avgörande är att 

det inte blir något yttre utan att det blir ens eget.  

 

Under åren har många människor hört av sig med berättelser om vad 

Frälsarkransen betytt i deras liv. Det har mycket med närhet att göra, att de 

känner att de inte är ensamma och det är en god terapeutisk start att känna 

att man inte är utlämnad i tomhet. Människan är till sitt väsen ensam men 

har till sin uppgift att upptäcka att det finns en gemenskap, en stor 

gemenskap. 

 

Lönnebo förmedlar en skiss av Bekymmerslöshetspärlan där han tänker sig 

att man står nedanför ett berg och vandrar uppåt med en stor, tung säck med 

bekymmer. Böjd och trött sätter människan sig ned. Då syns där en liten 

grupp på berget. Det är Jesus, lärjungarna och Maria som står där. Jesus 

säger: ”Gör er inga bekymmer, var dag har nog av sin egen plåga. Kom till 

mig alla ni som arbeten och ären betungade så skall jag giva er ro för era 

själar.” (Matteus 6:25-34, 11:28-30). 

 

Då tänker den här stackars människan att detta kanske borde tas på allvar, 

öppnar säcken och häller ut allt för Kristi fötter men den första känslan som 

kommer är: Var det inte mer? För det som varit kommer inte, det finns inte 

mer, det finns bara i min fantasi. Det som rinner ut är det som är nu och det 

kan man kanske härda ut med och klara av. Det är en oerhörd lättnad. Så 

står där en ängel med en broderad liten tavla som man har över kommoden i 

köket. Där står det: ”Min morgondag har jag icke sett. Min gårdag är redan 

fjärran. Se, idag hjälper Herren.” Maria kommer fram med 

bekymmerslöshetens berömda blå kappa, den är tunn såsom ljuset. Den blå 

kappan kan man omsluta sig med som en osynlig mantel.  

 
Om den gröna Hemlighetspärlan: 

Vi behöver lära oss att älska jorden, det är så avgörande i vår tid.  

Jorden bär så många hemligheter.  

Tack Gud för alla dina under. 

Tack för moder Jord, universums vackraste stjärna. 

En sådan gåva är inget litet under. 

Att förvalta en stjärna är ingen ringa uppgift. 

Tack för broder Sol och syster Vatten. 

Tack för broder Eld och syster Liv med Djur och Växt. 

Lyssna Allgode, till ångestropen från Liv i nöd.  
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Tack Gud för himlens lysande hemlighet, 

Din Gudomliga närvaro även i materien. 

(Via Sacra, Lönnebo 2015b). 

 

Här kan man sjunga Franciskus (1181/82–1226) solsång. Den sjöng han 

strax innan han avled, då han var blind, skadad och sjuk. Trots sin dåliga 

hälsa kunde han sjunga en solsång i tacksamhet till Gud för allt som finns:  

 
Tack för alla dina under. När vi kommer till slutet av sången kommer 

syster Död som för oss i sin tysta vagn en afton hem från mödans mark. 

Tack för alla dina under. Det är stort när man kommer till en sådan syn på 

döden (Svensk psalm 23). 

 

Lönnebo talar om språket som ett symbolsystem där vi kan bli så rationella 

så att vi tror att ord är entydiga, så är det inte. Ord kan vara förvirrande och 

innehålla en rad olika element som kan tolkas olika. Om man bara använder 

ett rationellt språk som är synligt och tydligt ungefär som datorerna 

använder det då blir vi en slags dator och det vill vi inte bli. Religionens 

språk är symbolens. Känslornas språk är symbolens. Relationens språk är 

symbolens. Storheten ligger i att vi är symbolskapande varelser. 

Frälsarkransen tilltalar tydligen kreativt skapande. Därför ser det ut på ett 

otal olika sätt och det är så det ska vara.  

 

Vidare talar Lönnebo om musiken som ett oerhört direkt symbolspråk. När 

musiken sammanförs med Frälsarkransen blir det tydligt att andlighet också 

har en fysisk form. Det är inte bara något som svävar, det är förenat med 

verkligheten. Allting i verkligheten är rytm och rörelse på olika sätt. 

Musiken finns med i Frälsarkransen både med Taizésånger och med sånger 

från den svenska psalmboken. (Lönnebo 2015). CD-n ”Huset med de arton 

rummen” är ett annat exempel på hur Frälsarkransen flätats samman med 

sånger och texter där Martin Lönnebo stått för idé och manus (Verbum 

2003), den har använts i terapeutiska sammanhang. ”Frälsarkransen i 

toner” med texter av Martin Lönnebo tonsatta av Lars Åberg kom ut 2015. 

Dessa sånger kommer man i framtiden att kunna lyssna till i hörlurar vid Via 

Sacra – Den Heliga vägen, en vandring med pärlorna i Linköpings 

domkyrka. Listan kan säkert göras lång på alla de sångare, musiker och 

tonsättare som inspirerats av Frälsarkransen. 

 

Vi samtalar om musiken i livet, hur den finns runt omkring oss. Vi talar om 

hur den uttrycker det vi känner och upplever, det är musikens brus och 

ocean. Vi kommer fram till att det är den musik vi tycker om som berör oss 

mest och berikar oss. Musiken väcker tankar, minnen, känslor och kan sägas 

symbolisera berättelsen om våra liv. 

 

Lönnebo skissar att man skulle kunna göra små terapeutiska stationer för 

varje pärla. Att börja med att stå vid Guds hav där man ser att solen glittrar 

över oändlig vidd och man tänker att man är en droppe tillsammans med 

andra droppar i bäcken på väg till Guds oändliga hav i frid och 

fullkomlighet. Så skulle man kunna bygga upp det med korta, enkla, men 

inte banala, sånger med lugn rytm liknande den porlande bäcken. Så hör 



29 

man en sjungande fågel då måste man stanna upp och lyssna. Där ser man 

hur många dimensioner det finns i dessa pärlor. Det begränsas endast av vår 

skaparkraft och den är ganska stor bara den blir stimulerad. 

 

Det vore en stor lättnad för människor som är drabbade av lidande att kunna 

frigöra sig, att bli en droppe tillsammans med andra droppar som rinner i 

floden som finns på den här gröna planeten ut i Guds ocean, den gränslösa. 

Det mest grundläggande är dock att låta Frälsarkransen komma till en utan 

särskilda krav, som en vän, som en kärleksfull medvandrare i livet som man 

alltid har med sig. 

 

 

Delstudien med informanten Jakob 

 

På frågan om vad musiken betyder för min informant ”Jakob” svarar han att 

den beskriver det andliga, den andliga vägen. Jakob tycker om att gå på 

pilgrimsvandringar som en väg till meningsfullhet och gemenskap. Här 

dyker även minnen och upplevelser upp som är sammanflätade med naturen, 

framförallt den irländska. Jakob berättar även om ett besök på klostret i Iona 

där naturen, atmosfären, musiken och gemenskapen skapat värdefulla 

minnen för livet. För Jakob är det viktigt att saker och ting får ta tid och att 

finna platser för ro och trygghet i livet.  

 

Under musiklyssning har Jakob lätt att uppleva inre bilder där han även kan 

förflytta sig runtomkring i världen. Ofta är det samma bilder och platser som 

återkommer. Det som här följer är glimtar av tankar, samtal och 

musikupplevelser. 

  

Jagpärlan – om att se sig själv som värdig och ansvarfull. 

 

Här har vi receptivt lyssnat till Brusa högre lilla å av Björn J:son Lindh, 

musik där Jakob beskriver att han upplever en känsla av frihet som ger 

honom hopp, kraft och energi. I samma anda lyssnar vi till Solschottis av 

Kalle Moraeus där upplevelsen växer vidare i en gemenskapskänsla av 

glädje: Jag är inte ensam. 

 

Doppärlan – om att födas på nytt. Överlåtelse. 

 

När vi stannat upp vid Doppärlan har jag expressivt hållit en stadig rytm och 

grundpuls på trumma med och Jakob spelat på tonboxar med avsikten att 

kombinera en stadigt hållande grund med klingande melodi. I det 

efterföljande samtalet talar Jakob om vikten av att respektera barn, små som 

stora och hur viktigt det är att behålla barnets öppenhet och lekfullhet även 
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som vuxen. Jag kan här uppfatta att denna öppenhet och lekfullhet även 

fanns med i musiken.  

 

Ökenpärlan – för andlig prövning och strävan efter ett äkta liv. 

 

För att uttrycka prövningarna i livet använder vi bilden av öknen där vi med 

tunga steg vandrar framåt mot oasens grönska. Djembetrummorna blir de 

instrument som expressivt tolkar vår mödosamma vandring med stadig, 

långsam puls och tunga dova rytmer. Relativt snabbt upplever jag dock att 

det smyger sig in en lekfull ton i Jakobs spelande som jag tonar in. Vid det 

efterföljande samtalet berättar Jakob att han för sin inre syn sett människor i 

vackra, färgglada kläder som på sina kameler kommit och följt med på 

vandringen. Den mödosamma karaktären byttes efterhand mot det vackra 

och livsbejakande. Vi färdades därmed genom ökenpärlan fram till 

upplevelsen av Bekymmerslöshetspärlan – om evighetens frihet och lätta 

sinne. 

 

De tre Hemlighetspärlorna, varav en skiftar i grönt – som rymmer livets 

förundran, drömmar, önskningar, böner, en djup önskan och allt levande. 

Vi lyssnar receptivt till Il Postino av Sergio Endrigo som upplevs som ljus 

och rogivande. Jakob finner här en trygghet i att människan har hemligheter 

inombords som ingen kan se. Har vi inga hemligheter vore vi genomskinliga 

och då vore det inget kvar av oss. Hemlighetspärlorna behöll sina 

hemligheter. 

 

Kärlekspärlorna – om försoning, om att människan får ta emot och ge 

kärlek. 

 

Vid våra samtal konstaterar Jakob att kärlek kan vara så mycket. Han 

berättar om den nära vän som lider av en dödlig sjukdom och som han på 

olika sätt finns till hands för med önskan och viljan att den sista tiden i livet 

ska bli fin och värdefull. Hur viktigt det är att bejaka livet här och nu 

samtidigt som lidandet och den förestående döden finns närvarande och 

behöver ta plats. Hur värdefull men också så svår den balansgången kan 

vara att sammanfläta dåtid, nutid och framtid med allt vad livet bär med sig. 

Vi kommer även in på förlusten och sorgen som en följd av döden. Jakob 

betonar hur viktigt det är för honom att ha en fysisk plats, en grav, att gå till 

för att kunna uttrycka sorgen efter nära och kära. Han upplever kyrkogården 

som en rofylld meditativ plats. 

 

Nattens pärla – om kriserna och döden. 

 

Musiken vi receptivt lyssnar till är Adiemus – Songs of Sanctuary, av Karl 

Jenkins. Då musiken klingat bort förmedlar Jakob följande bild av den 

upplevelse han fått. Han befinner sig i en film som börjar i mörker och 

smärta där han ser en ensam förtvivlad kvinna som saknar något. Allt som 

musiken fortgår byts smärtan och mörkret ut mot en upplevelse av frihet och 

ljus som därefter växer sig allt starkare till en freds – och frihetskamp. 
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Uppståndelsepärlan – om hoppet,, om livets förnyelse. 

 

Vi lyssnar receptivt till Morgonstämning  av Edvard Grieg där Jakob i sitt 

inre upplever ett naturprogram med dess skönhet. Han känner positiv 

framåtanda, styrka och kraft. 

 

Gudspärlan – om den hemlighetsfulla närvaron. Du är gränslös, du är nära, 

du är ljus. 

 

Resultat 

Litteraturstudien av Lönnebos bok har förmedlat en bakgrund till 

Frälsarkransens tillkomst, för vem den är skapad och ändamålet med den. 

Den har även givit kunskap om Frälsarkransens pärlor och dess symbolik. 

Intervjun där Lönnebo med egna ord berättar om Frälsarkransen, dess 

bakgrund och tillkomst, har ytterligare givit en dimension till 

undersökningen. Det har även varit berikande att i intervjun få ta del av 

Lönnebos syn på symboler och musik samt de skisser och berättelser han 

förmedlat.  

 

I intervjun talar Martin Lönnebo om musiken som ett oerhört direkt 

symbolspråk. När musiken sammanförs med Frälsarkransen blir det tydligt 

att andlighet också har en fysisk form och är förenat med verkligheten där 

allt är rytm och rörelse på olika sätt. Här kan två paralleller dras:  

Att Frälsarkransen är andlighet i fysisk form och musiken är andlighet i 

fysisk form. Detta innebär även det omvända att Frälsarkransens och 

musikens fysiska former sammanbinds med det andliga.  

 

Litteraturstudien och intervjun med Martin Lönnebo har fungerat som 

utgångspunkt för den avslutande delstudien som på ett konkret sätt visat hur 

Frälsarkransen kan användas inom musikterapi. 

 

Vid den sammanfattande intervjun beskriver informanten Jakob att han har 

uppskattat pärlornas budskap i samband med musiken där han finner både ro 

och trygghet, frihet och kraft. En tydlig slutsats som han drar är att 

Frälsarkransen tillsammans med musikterapi är tillämpbar i 12-

stegsprogrammet som används bl.a. inom Anonyma Alkoholister (AA) och 

Anonyma Narkomaner (NA) för att vägleda människor från missbruk till ett 

drogfritt liv. 12-stegsprogrammet har en andlig dimension med överlåtelse 

till det vi kallar Gud men det är upp till den enskilde att definiera 

Gudsbegreppet (Djurachkovitch & Timiras 2008).  

 

I 12-stegsprogrammet fyller Sinnesrobönen av Reinhold Niebuhr (1926) en 

viktig funktion: ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan 

förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden” 
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(Niebuhr 1926). I samma anda nämner Jakob även Sinnesrogudstjänsten där 

musik och delande är viktiga moment (jfr. Edgardh 2013). Denna slutsats 

kan ses som en utvecklande inriktning i det konkreta användandet av 

Frälsarkransen och musikterapi som kan leda till nya användningsområden 

och handlingsmöjligheter. 

 

 

Diskussion 

 

Utifrån resultaten av den genomförda undersökningen utkristalliseras 

intressanta reflektioner och slutsatser som återknyter till studiens syfte: att 

belysa symboliseringsprocesser i Frälsarkransen utifrån ett 

musikterapeutiskt perspektiv. 

 

De tre forskningsfrågorna är enligt följande:  

 

 Hur kan man belysa att Frälsarkransen och musiken är andlighet i 

fysisk form? 

 

 Hur kan Frälsarkransen och musiken berika varandra i 

musikterapeutiska symboliseringsprocesser? 

  

Hur kan Frälsarkransen och musiken sägas symbolisera människans 

existens och livsberättelse? 

 

Forskningsfrågorna kommer här att besvaras gemensamt i ett holistiskt 

sammanhang.  

 

Lönnebo beskriver jorden som delvis sargat och skövlat rymdskepp i ett 

oändligt universum som skapar ångest och oro för många. En jord som 

också präglas av ytlighet, förakt och girighet som får ödesdigra 

konsekvenser för allt levande. Även i den övriga studerade litteraturen 

beskrivs vår värld som oberäknelig och splittrad, fylld av konflikter. Dagens 

samhälle präglas av stress och prestation, ja listan kan göras lång. Samtidigt 

konstateras det att det finns en längtan efter andlig fördjupning, 

meningsfullhet, mänsklig mognad, gemenskap och socialt engagemang 

(Geels & Wikström 1999; Ollil-Nylund 2013). 

 

Naturen nämns som en läkande miljö, samt bilden, musiken, dansen 

tillhörande människans ursprung, som helande (Währborg 2008, 2014). Här 

tänker jag även in KASAM – Känsla av sammanhang och mening med dess 

tre dimensioner av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Sandell 

2013). Synsättet att alla oavsett funktionshinder kan vara mottagliga för och 

kan tillgodogöra sig musik och genom den kunna utvecklas är här på sin 
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plats (Wigram, Nygaard Pedersen & Bonde 2002).  Likaså att musikterapi 

genom musiken ger människor livskvalité och nya handlingsmöjligheter. 

Även samspelet med det kulturella sammanhanget är viktigt att betona när 

man talar om musikens uppgift (Ruud 2008; Wigram, Nygaard Pedersen & 

Bonde 2002). 

 

De tre första pärlorna Gudspärlan, Tystnadspärlan och Jagpärlan 

tillsammans utgår från alltings ursprung och mål, evighetens närvaro i allt, 

Gud och människans relation till detta. Vid dessa tre pärlor kan tanken 

svindla då man står inför det oerhörda, det oändliga där vårt förstånd inte 

kan förklara och orden inte räcker till. Jag återkommer här till begreppet 

andlighet med tolkningen om människans längtan och insikt om att det finns 

en ickemateriell dimension som är sammanflätad med den materiella. 

Människans personliga och djupa relation till självet, till det heliga, 

transcendenta eller gränsöverskridande som genomsyrar relationen med 

andra. (Geels 2008). Här har musik liksom konst, drama och dans genom 

tiderna fungerat som ett andligt och religiöst språk som bundit samman 

människan med det gudomliga (Wigram, Nygaard Pedersen & Bonde 2002; 

Sandell 2013).  

 

Bruscia (ref. i Bonde 2009) pekar på musikens spännvidd och menar att 

musik är ett historiskt, kulturellt och universellt fenomen men att musik i 

första hand ska förstås utifrån människors upplevelser med och i musik, 

upplevelser av mening och skönhet med musiken som medel. Musikens 

transcendenta egenskaper kan ge musikupplevelser som kan uppfattas som 

gudomliga, övernaturliga, mystiska eller magiska (Gabrielsson 2008/2013). 

Här kan symbolernas värde sägas ligga i att de har ett budskap bortom 

gränserna för vårt mänskliga förnuft (Sandell 2013).  

 

Tänkbar musik till dessa tre pärlor gemensamt vore receptiv musiklyssning 

inriktad på avslappning med finstämd, lugn musik med vilsamma klanger 

(Grocke & Wigram 2007; Hammarlund 2015a) för att uppnå en avspänd 

meditativ stämning. Wikström (2007) betonar värdet av människans 

medvetna val och övning för att skapa ett inre rum, en inre växtplats där hon 

får stanna upp och möta sig själv. Finns det stress eller ohälsa med i bilden 

är min erfarenhet att det inte är så lätt att stanna upp och möta sitt inre, det 

kan vara ångestskapande. Den lugna, finstämda musiken kan här bidra till 

att skapa en inre ro och stillhet samt en känsla av gemenskap och 

tillhörighet då vi alla är barn av jorden och himlen. 

 

De övriga femton pärlorna är en fördjupad andlig vandring utifrån kristen 

tro förankrad i det mänskliga livet. Jag tror här att en anledning till att så 

många tar till sig Frälsarkransen och gör den till sin egen är att den är så 

allmänmänsklig, det är lätt att känna igen sig i pärlornas budskap samtidigt 

som den speglar det andliga, det stora Hela, det vi kallar Gud och att allt 

binds samman till en helhet.  

 



34 

I den instuderade litteraturen omtalas naturen vid ett flertal tillfällen. 

Naturvyer nämns som användbara bildspråk vid visualisering (Wigram 

2004). Naturen ses som en ursprunglig läkande och helande miljö för 

nutidsmänniskan (Währborg 2008). Jorden, naturen, skapelsen finns starkt 

närvarande i Lönnebos bildspråk och i Frälsarkransen. I intervjun finns 

Martin Lönnebos text om den gröna Hemlighetspärlan med som ett exempel 

på ordens värde i beskrivningen av moder Jord, hennes hemligheter och 

mänsklighetens ansvar (Via Sacra 2015b), en text som kan fungera som 

vägledning in i musiken. Här nämns även Franciskus solsång från 1200-talet 

som jag uppfattar som ett exempel på sångens förmåga att genom historien 

formulera och binda samman människans och skapelsens berättelser med 

det gudomliga (Gabrielsson 2008; Grocke & Wigram 2007; Mårtensson 

Blom & Wrangsjö 2007).  

 

Pärlorna är fysiska, de har färg och form. De ger även liksom musiken en 

estetisk erfarenhet med upplevelsen av att något möter oss utifrån samtidigt 

som något väcks inombords och kan därmed bygga broar mellan den yttre 

och inre verkligheten (Wigram, Nygaard, Pedersen & Bonde 2002; Grocke 

& Wigram 2007). Du kan mitt i vardagen stanna upp, samla dina tankar vid 

en pärla och sedan fortsätta din dag. Jag gör här jämförelsen med Ruuds 

beskrivning av begreppet musikalisk egenomsorg när han talar om hur 

människor använder musiken i sin vardag för att främja sin hälsa (Ruud 

2008). 

 

Musikens fysiska form kan rent konkret bestå av den fysiska beröringen av 

instrumentet som i sin tur genom beröringen kan spegla och uttrycka 

känslor. Musikens fysiska egenskaper kan vidare vara den inre pulsen, 

andning kropp och rörelse, vokala ljud och sång (Wigram 2004). 

 

Gabrielsson (2013) beskriver att musik och ljud uppfattas av två sinnen: örat 

(auditiv) och känseln (taktil perception). Detta innebär att man påtagligt kan 

känna och uppfyllas av musiken. 

 

Pärlornas fysiska form är beröringens, man kan ta på och hålla i den samt 

synens, att man ser dess färg och form vilket även kan ge en estetisk 

upplevelse. Här kan man även tänka in andra kreativa konstformer där man 

exempelvis kan måla det man upplever i samband med pärlorna och 

musiken. Lönnebo förmedlar i intervjun en bild av Bekymmerslöshetens blå 

kappa, ”tunn såsom ljuset” som man kan svepa om sig. Här kan man 

associera vidare och tänka sig pärlornas färger i sjalar som kan användas i 

rörelse och dans. 

 

Det går även att reflektera över användbara improvisationstekniker i 

samband med Frälsarkransen i ett vidare perspektiv. 

 

Spegling, imitation och kopiering är användbara vid Jagpärlans budskap. 

Kärlekspärlorna skulle kunna uttryckas med dialog för att i musiken 

formulera ett kärlekens bekräftande och empatiska samtal. Mer 



35 

konfronterande dialog kan användas vid Ökenpärlan för att förstärka 

prövningen och strävan efter det äkta livet. Även empatisk och reflekterande 

är tänkbara i sitt syfte att fånga upp och reflektera. Matchning är över lag 

mycket användbar, här kan den vara ett tecken på att terapeuten är empatiskt 

bekräftande och medvandrare på ökenfärden. 

 

I delstudien började Ökenpärlans vandring med att jag inledningsvis lade en 

långsam och stadig puls för vår improvisation. Efter hand kommer den 

lekfulla tonen i Jakobs spelande in bilden, jag tonar in och matchar. Öknens 

vandring med tunga steg förvandlas till Bekymmerslöshetens vackra och 

livsbejakande. Här uppfattade jag även tydligt hur den fysiska beröringen av 

instrumentet, i det här fallet trumman, tydligt sammanflätades med 

upplevelsen (Bonde 2009).  

 

Vid Doppärlans överlåtelse, om att få födas på nytt, tänker jag mig att 

grundande och hållande kan vara lämpliga tekniker då det i överlåtelsen 

behöver finnas en tillitsfull och trygg ”famn” att överlåta sig till. 

I studiens Doppärla höll jag en stadigt hållande grundpuls medan Jakob 

spelade på tonboxar. Man kan även säga att jag ackompanjerade Jakob i 

hans vackert klingande melodi bestående av toner i dorisk kyrkotonart. 

Likadant tänker jag vid Nattens pärla som symboliserar kriserna och döden 

där terapeutens roll kan vara att härbärgera och omsluta klienten i 

processen.  

 

Samtidigt är improvisation ett skapande i stunden där olika 

improvisationstekniker länkas vid varandra i den pågående interaktiva 

processen (jfr. Wigram 2004; Hammarlund 2015b). En process som kan 

översättas till Frälsarkransen där de olika pärlorna länkas samman. 

Musiken i sin fysiska form (Bonde 2009; Gabrielsson 2008/2013) kan 

symbolisera och binda samman det andliga, det gudomliga, det som ord inte 

kan förklara med den mänskliga erfarenheten (Sandell 2013; Geels & 

Wikström 2012).  

 

Utifrån Jakobs slutsatser om 12-stegsprogrammet och Sinnesrobönen ser jag 

musikterapins viktiga uppdrag att även finnas i sammanhang utanför det 

musikterapeutiska rummet där kombinationen med Frälsarkransen ses som 

mycket värdefull. Jag tänker även på musiken som medfödd social handling 

med förmåga och kraft att föra människor samman i tillhörighet och 

gemenskap samt Community Music Therapy med synsättet att se 

musikterapi som en värdefull och utvecklingsbar resurs ur ett 

samhällsperspektiv som knyter an till musik, hälsa och livskvalité (Ansdell 

2002; Sandell 2013). 

 

Enligt Modéus (2016) kan andlighet ses som ett nyckelbegrepp till 

förståelse om att tillvarons tre grundrelationer hör samman i en helhet: 

Relationen till Gud, skapelsen, medmänniskan och mig själv. Denna 

förståelse innefattar även det som är svårt i våra liv, den skadade skapelsen, 

vår härjade värld. Människan ses både som skapad och medskapare i denna 
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värld som vi står i relation till med kärleken som klangbotten. Vi är både 

älskade och medälskande. Människan med sin förmåga att reflektera och att 

handla utifrån sina beslut har ett speciellt ansvar och uppdrag att vårda den 

värld hon är en del av och har en relation till.  

 

Modéus (2016) menar vidare att alla människor över vår jord, var vi än bor, 

i all vår mångfald av, kultur och religion har fått den kallelsen att vara just 

människor och att förmedla Guds kärlek till världen i både ord och handling.  

Här vill jag väva in människans förmåga till symbolisering där vi söker och 

skapar mening, gestaltar och omgestaltar vårt liv. (Mårtensson Blom; 

Wrangsjö 2013; Bojner 2012; Wikström 1999). Symboliseringsförmågan 

ses som en meningsskapande, existentiell och spiralformad process i 

människans livsvandring (Sandell 2013; Geels & Wikström 2012). 

 

Frälsarkransen är skapad för det genuint mänskliga i livsvandringen där 

konsten är att bli en riktig människa, som vi är tänkta att vara och skapade 

till. Här finns även musiken sammanvävd med människans livsberättelse 

med i bilden samt musikens förmåga att öppna upp för nya 

handlingsmöjligheter (Mårtensson Blom, Wrangsjö 2013; Sandell 2013; 

Ruud 2008).   

 

Min uppfattning är att Frälsarkransens pärlor är mycket användbara i 

musikterapi då de utgår från det mänskliga livet i färg, form och budskap 

och därmed kan vara ett redskap i samspelet i den musikterapeutiska 

relationen. Musiken kan här förstärka upplevelsen och bidra till inre 

bearbetning och personlighetsutveckling (Ruud 2008; Sandell 2013; 

Wigram, Nygaard Pedersen & Bonde 2002).  

 

Lönnebo betonar ordet självbesinning som viktigt. En människa som lär 

känna sig själv inser att hon i grunden inte är så olik andra människor. Kan 

man älska sig själv kan man älska andra (Lönnebo 1999/2015a). Lär man 

sig att leva i frid med sig själv kan man leva i fred med andra (Doctare 

2008). Jag tänker här på Kärlekspärlornas budskap att både få ta emot 

kärleken som gåva och att ge den vidare i ansvarsfullhet och att vi alla bär 

på den kallelsen i våra liv.  

 

 

Slutsatser 
 

 

Gudspärlan är den pärla som i fysisk form symboliserar Gud, det Stora 

Hela. Här räcker orden inte till då det stora mysteriet är gränsöverskridande, 

transcendent och ligger bortom vårt förnuft. Den gyllene Gudspärlan binder 

samman de övriga pärlorna i Frälsarkransen som i sin fysiska form 

innefattar de stora livsfrågorna och är bundna ur den gemensamma 

mänskliga erfarenheten. Det andliga sammanflätas därmed med det fysiska 

och materiella. Detta innefattar människans djupa relation till självet, till det 

gränsöverskridande heliga och som även genomsyrar relationen och 
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ansvaret till medmänniskan och skapelsen i den värld vi lever i (Doctare 

2008; Lönnebo 1996/2015a; Modéus 2016; Wikström 2007). 

 

Utifrån den instuderade bakgrundslitteraturen, undersökningen samt 

diskussionen med litteraturreferenser är min slutsats att musiken kan 

sammanflätas med ovan nämnda beskrivning av Frälsarkransen. 

För att tydliggöra detta formulerar jag även i andra termer utifrån ett mer 

musikterapeutiskt perspektiv: 

 

Musiken i sin fysiska form är gränsöverskridande, transcendent (Bonde 

2009; Gabrielsson 2013) och kan symbolisera och binda samman det 

andliga, det gudomliga, det som ord inte kan förklara, med den mänskliga 

erfarenheten (Sandell 2013; Geels & Wikström 2012).  

 

Musiken kan vidare symbolisera och binda samman vår existens och 

livsberättelse och därmed vara ett vittnesbörd om mänskligt liv i ett 

helhetsperspektiv (Mårtensson Blom & Wrangsjö 2013). Musiken kan 

därmed påverka och stimulera våra upplevelser av tid och rum och kan 

genom våra kroppsliga förnimmelser bidra till processer av anknytning, 

interaktion, utveckling och samspel med omgivningen (Bonde 2009). 

 

Här tänker jag in även hermeneutikens tolkningsvärld som teori där 

Frälsarkransens olika pärlor i samklang med symboliseringsprocesser i 

musikterapi bildar en cirkel utan början och slut med en spiralformad 

process av förståelse och utveckling där tillvaro och livsstil berörs och 

förändras på ett existentiellt plan (Geels & Wikström 2012; Langemar 2008; 

Lönnebo 1995/2015a; Sandell 2013; Ödman 2004).  

 

Min slutsats är därmed att Frälsarkransen och musikterapi kan berika 

varandra i det goda syftet att bidra till nya handlingsmöjligheter, stärka 

livslust, livsmod, medmänsklighet och ansvarsfullhet i den värld vi lever i. 

 

När jag nu sammanfattningsvis ser tillbaka på arbetet med denna uppsats så 

ser jag egentligen den som en begränsad pilotstudie inom ett mycket 

intressant ämnesområde. Det har varit otroligt lärorikt att få använda 

Frälsarkransen som ämne och man kan säga att jag har bundit min egen 

Frälsarkrans i mitt sätt att känna, tänka och handla under resans gång. Min 

övertygelse är Frälsarkransen kan vara ett mycket värdefullt redskap inom 

musikterapi för människor i alla åldrar med olika behov i olika 

sammanhang. Jag är även lika övertygad om att musikterapi är en mycket 

värdefull resurs i vårt samhälle av idag. Det vore framöver intressant och 

värdefullt att få genomföra fler studier inom det valda området med 

Frälsarkransen och musikterapi för att ytterligare vidga och fördjupa 

kunskapsområdet. 

 

Jag avslutar med Martin Lönnebos egna ord:  
Det mest grundläggande är dock att låta Frälsarkransen komma till en utan 

särskilda krav, som en vän, som en kärleksfull medvandrare i livet som 

man alltid har med sig (Lönnebo 1996/ 2015a). 
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