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Abstrakt 
Svensk titel: Let’s write a song! Om text-och musikskapande med några flickor 

på ett LVU-hem.  

 

English title: Let’s write a song! About lyric and music creation with some girls 

at a Swedish LVU-hem.  

 

I den här uppsatsen undersöks vad text- och musikskapande kan ha för betydelse 

för unga flickor på ett LVU-hem (Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga) genom kvalitativa intervjuer. Undersökningen utgår från ett 

låtskrivarprojekt inom ramen för ”Skapande Skola” på ett LVU-hem vårterminen 

2015 och omfattar nio tillfällen då flickorna fått jobba individuellt med text- och 

musikskapande. Vid avslutat projekt gjordes intervjuer med fyra av flickorna 

som fick svara på hur låtskrivararbetet upplevts av dem. Resultatet av 

intervjuerna med deltagarna visar att musikskapandet har påverkat dem positivt 

på många olika plan. De ger uttryck för känslor av glädje, lugn och avslappning, 

motivation, mening, ökat självförtroende och mod, tillfredsställelse att få skapa 

något eget, lära sig något nytt och av att få stöd och hjälp. Resultatet stämmer 

överens med tidigare forskning om musikens och skapandets positiva effekter på 

individen vilket redogörs för i studien.  

 

Nyckelord: 

Musikskapande, LVU-hem, rehabilitering, låtskrivande, musik och hälsa 
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Tack! 
Jag vill tacka alla som varit en del i det här examensarbetet. Tack till flickorna på 

LVU-hemmet för att jag återigen fick arbeta med er och bli inspirerad att skriva 

denna uppsats. Tack till min handledare Eva Kjellander Hellqvist på 

Linneuniversitetet i Växjö för att du tog dig tid att svara på alla mina frågor. Jag 

vill också tacka vänner, familj och min pojkvän för stöd, och hjälp på vägen.  

 

Lisen Elwin  
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1. Inledning, syfte och låtskrivarträffar 
Våren 2015 kom jag till LVU-hemmet där jag tidigare arbetat som musiklärare 

för att göra ett låtskrivarprojekt inom ramen för ”Skapande Skola”. LVU-hem är 

ett hem för unga flickor med missbruksproblematik, kriminalitet och 

psykosociala problem. LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), 

reglerar tvångsomhändertagande av unga människor upp till 18 år och i vissa fall 

längre. Anledningar till omhändertagande kan vara att de lever ett destruktivt liv 

med missbruk och kriminalitet eller att föräldrarna inte kan tillgodose barnens 

behov så att de får en bra uppväxt. En dag i veckan vid nio tillfällen var jag där 

och arbetade med text-och musikskapande tillsammans med flickorna. Jag 

avslutade mitt arbete med att göra intervjuer med fyra av flickorna som haft 

musik med mig och var tillgängliga efter avslutat projekt. Det är dessa intervjuer 

som jag redogör för i resultatet av denna uppsats. 

 

Efter att ha arbetat länge med musik tillsammans med flickor på LVU-hem ser 

jag att musikkomponerandet kan utgöra en viktig del av byggstenarna i 

flickornas rehabiliteringsarbete. Musiken kan bli ett av flera sätt att strukturera 

och ordna sin tillvaro. En väg att finna sinnesro, en sysselsättning, lust, 

kreativitet, tröst, trygghet, självförtroende och sin identitet. Ofta bär dessa flickor 

på obearbetade upplevelser. Att skriva text och musik är ett effektivt sätt att ge 

ord till känslor. Det är också ett sätt att hitta sitt ”sanna jag” och stärka sin 

identitet; en väg att uttrycka sina innersta drömmar och önskningar, sortera 

känslor och tankar och få klarhet i vad man vill och vad som är viktigt. Det kan 

också vara ett sätt att hämta ny kraft; ett tillfälle till självreflektion. 

Musikstunderna kan också vara ett sätt att glömma den inlåsta verkligheten en 

stund. Att vara frihetsberövad som barn väcker förstås mycket svårhanterliga 

känslor. I arbetet med musiken, och framförallt låtskrivandet, kunde flickorna 

öppna upp, prata om och bearbeta sina upplevelser i text och musik, och slappna 

av och ha roligt. En möjlighet att bryta tristessen och isoleringen för en stund. 

För en del kan det vara ett tidsfördriv, för andra inspiration och en inkörsport till 

fortsatt musicerande. För de flesta ett sätt att uttrycka känslor om var de kommer 
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ifrån, den situation de är i och vart de är på väg. För några en väg att komma över 

blygsel och våga sjunga för sina kompisar. Eller ett sätt att hitta sin kreativitet 

och våga skapa något eget och tro på sig själv.     

     

Eftersom jag själv är sångerska och låtskrivare sedan länge så tilltalar själva    

musikskapandet mig eftersom det inbegriper väldigt många delar i en kreativ 

process som har positiva effekter på en människans hälsa och utveckling. Den 

glädje som jag själv fått av att skriva sånger vill jag förmedla till andra. Jag tror 

att alla har en historia att berätta, unga som gamla och att vi mår bra av att 

förmedla denna historia, att bli lyssnade på, bekräftade och tagna på allvar. Jag 

har också arbetat med låtskrivande på ett fängelse under ett par års tid med 

interner och även där sett väldigt tydligt vad en skapandeprocess kan göra med 

människor. Jag har sett människor som suttit i fängelse halva sitt liv men som 

med musikens hjälp har hittat en länk till ett nytt liv de inte anade fanns. Musik 

öppnar dörrar, bygger broar, raserar försvar och för människor närmare sig själva 

och varandra.  

   

1.1 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad text- och musikskapande har för 

betydelse för några unga flickor på ett LVU-hem. Följande frågeställning har 

formulerats: 

På vilket sätt kan det ha betydelse för de här flickorna att få ägna sig åt text- och 

musikskapande? 

 

1.2 Betydelse som begrepp 

I denna studie definieras begreppet betydelse som en positiv påverkan på 

individens fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande och något som skapar 

mening för individen. Enligt tidigare forskning som redovisas i denna studie 

visar sig musik ha förmåga att påverka vårt sinnestillstånd och kan användas som 

ångestdämpande och smärtlindring inom vården och kan vara så effektivt att 

behovet av läkemedel kan minska (Bolmstedt, 2013). Musik är också ett 
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kraftfullt medel i att förstå och bearbeta sina känslor och ett sätt att utveckla 

förmågan att tolka och hantera sina känsloimpulser. Musik kan aktivera hjärnan 

andra vägar än de vanliga vilket gör musiken till ett kraftfullt redskap att arbeta 

med känslor (Theorell, 2009 s 68–69). Even Ruud (2002, s 50–51) skriver att 

musiken bidrar till känslan av att ha rötter och skapar mening och sammanhang 

för individen. Psykoanalytikern Donald Winnicott (1981, s 91–93) hävdar att 

kreativiteten är det, som mer än något annat, får människor att känna att livet är 

värt att leva. 

 

1.3 Låtskrivarträffar 
Utformningen av låtskrivarträffarna, som undersökningens intervjuer grundar sig 

på, innebar att vi träffades en hel dag i veckan under nio veckor från och med 

mars till och med maj våren 2015. Detta var inom ramen för ett skapande skola-

projekt. Projektet fick under dessa veckor ersätta den vanliga 

musikundervisningen som finns på skolan på LVU-hemmet. Deltagandet är 

frivilligt och var även så i låtskrivarprojektet. Eftersom flickorna oftast är inlåsta 

under sin vistelse på LVU-hem så är det viktigt att det inte blir något tvång kring 

musiken utan att den ska väcka nyfikenhet och lust att utforskas. Alla flickorna 

på LVU-hemmet valde inte att delta.  

 

Sammanlagt var det tio flickor som deltog under hela projektets gång. En del av 

dem enbart vid ett eller några tillfällen. Några tillkom efter hand och andra åkte 

hem, avvek eller blev omplacerade tidigare. Vardera ungdom fick ungefär 1-1,5 

timme vid varje tillfälle, men det kunde variera lite beroende på dagsformen för 

ungdomarna vilket påverkade deras deltagande. Genom tidigare erfarenheter 

finns en medvetenhet om att det kan vara problematiskt för dessa flickor att 

skapa i grupp, då mycket attityder, rädsla och blyghet inför varandra kan hindra 

den skapande processen. En del flickor fungerar inte alls i grupp utan har mycket 

lättare att öppna sig och våga uttrycka sig om de jobbar enskilt. Erfarenheten 

säger också att det är viktigt att vara flexibel i arbetet med de här ungdomarna 

och lyhörd för vad de klarar av. Många har prestationsångest och då gäller det 

som pedagog att närma sig dem på ett lekfullt och lustfyllt sätt.  
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Avsikten var att under lugna och lekfulla förhållanden skapa en trygg och 

avslappnad miljö för att kunna vara kreativa och göra musik. Att möta varje 

individ där de befann sig just då, utan förväntningar på resultat. Och med mer 

fokus på processen än slutprodukten. Deltagarnas erfarenhet av musik var lite 

varierande. En del hade ingen eller lite tidigare erfarenhet av musikaktiviteter. 

Andra hade erfarenhet av att sjunga och en hade sjungit i kör tidigare. Flera av 

flickorna skrev texter och dikter och ett par av dem kom dit med färdiga eller 

påbörjade texter som vi utgick ifrån.  

 

Musikträffarna började ofta med att prata om var deltagarna befinner sig här och 

nu. Samtalen handlade också om musik och vad de tycker om att lyssna på för att 

få reda på mer av deras tidigare erfarenheter och preferenser. De fick spela upp 

någon låt som de tycker om från YouTube eller Spotify och vi pratade om den 

och varför de tycker om den. Vi diskuterade kring vilken typ av sång de ville 

göra och vad den skulle handla om. 

 

Låtskrivarprocessen i det här sammanhanget inbegriper väldigt många delar av 

ett musikaliskt och skapande arbete. Textskrivande, skapande av melodi och 

musik, att sjunga och eventuellt spela ett instrument. Sången ska få en 

fungerande struktur och form för att sen spelas in i ett musikprogram på datorn, 

och arrangeras med hjälp av olika instrument som läggs på. En bra ljudbild 

skapas med hjälp av olika verktyg i musikprogrammet och sedan mixas låten så 

det blir bra balans mellan de olika instrumenten. Det finns ett mål i hela arbetet 

med en tydlig början och ett slut både i sången och i processen. Att slutföra en 

egen skapelse som blir lyssningsbar i form av en CD eller mp3fil är ett konkret 

och kraftfullt mål där många sinnen och förmågor involveras. 

 

En arbetsmetod för att skriva en sång är att utgå från texten. Det finns många 

olika övningar att ta till för att sätta igång skrivandet, t ex associationsövningar 

kring ord eller teman. Vanliga teman för de texter som blev till var den situation 

flickorna befinner sig i, att vara inlåst på LVU-hem mot sin vilja, längtan efter 

frihet, saker som hänt i det förflutna, droger, antingen längtan efter droger, eller 
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viljan att sluta använda droger och börja ett nytt liv. Men också ilska mot 

socialen och samhället och tankar kring framtidsdrömmar och planer. Andra 

vanliga teman var kärlek och relationer, sånger till anhöriga, sin mamma, syster 

eller pojkvän med budskap om att bli en bättre människa, ursäkter för olika svek. 

Eller berättelser och sorg över bristande omvård och egna upplevda svek. 

Flickorna behövde mycket vägledning i arbetet med att skriva en egen sång och 

guidning i att hitta en form och struktur i text- och musikskapandet.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas och presenteras tidigare forskning om hur 

musikutövande och text - och musikskapande kan på verka oss såväl fysiskt som 

emotionellt.  

 

Musik påverkar oss människor. Det är något vi inte kan värja oss mot vare sig vi 

är musiklyssnare eller själva utövar musik. Musik kan tränga in genom pansar 

långt bortom våra försvar. Musiken kan förändra oss på djupet och nå fram där 

inga andra kontaktvägar är möjliga. Om detta skriver Alf Gabrielsson (2008) i 

sin bok Starka musikupplevelser där han samlat ihop över 900 berättelser där 

människor i alla åldrar berättar om starka musikupplevelser som de haft och vad 

musiken har betytt för dem i olika situationer i livet. En medelålders kvinna som 

drabbats av en djup chock berättar att hon helt tappade kontakten med 

verkligheten och levde som i en glaskupa helt avskärmad från andra människor. 

Det var bara musiken som nådde fram till henne.  
 

   Jag låg i ett mörkt rum och lyssnade på musik på grammofon. Musiken kunde  

   tränga genom murarna och sippra in i mig, och jag tror att det var musiken  

   som gjorde att jag efter någon månad kunde börja treva mig ut i livet igen. 

   (Gabrielsson, 2008 s 265) 

 

Som citatet visar kan musiken öppna dörrar och få människor att våga ta nya steg 

i livet.  

 
2.1 Översikt 
Det kommer mer och mer forskning om musikens och kulturens påverkan på vår 

hälsa. Mycket inom hjärnforskning finns inom områden som musikterapi och 

musikpsykologi. Vad det gäller många neurologiska sjukdomar såsom till 

exempel stroke, parkinson, alzheimer, demens så har musikterapi länge använts 

som behandling och rehabilitering. Musikupplevelser kan hjälpa oskadade delar 

av hjärnan att ta över funktioner från de skadade delarna. Gemensamt för många 

forskningsstudier om musik och hjärnan är att man utgår ifrån relativt ny 
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forskning om att hjärnan är plastisk och formas om av det vi ser och upplever 

(Bolmstedt, 2013). Musik har också förmågan att påverka vårt sinnestillstånd och 

kan användas för att dämpa både ångest och smärta så pass mycket att behovet av 

läkemedel kan minska. Snabbare rehabilitering, minskat behov av läkemedel och 

ökat välbefinnande är några av de effekter som kan uppnås utifrån den forskning 

som finns om musik och kulturaktiviteter som komplement till medicinsk 

behandling inom vården (Bolmstedt, 2013).  

 

Gunnar Brussel, professor i genetik vid Karolinska institutet, har länge intresserat 

sig för hur kultur och miljö påverkar vår hjärna. Han har arbetat med kultur inom 

vården i många år. På hemsidan ”Kulturella hjärnan” som Karolinska institutet 

står bakom har han samlat en mängd forskningsrapporter och vetenskapliga 

artiklar om musikens påverkan på vår hälsa bland annat om att musikterapi kan 

hjälpa vid behandling av depression och ångest. En av dessa studier,”Individual 

music therapy for depression”, (Erkkilä m fl, 2011) där 80 patienter slumpvis 

fördelades mellan att få enbart normal behandling mot depression, eller 

normalbehandling och individuell musikterapi två gånger i veckan i tio veckor, 

visar att hos den gruppen som fått musikterapi förbättrades depressionssymptom, 

ångest och allmän funktionsförmåga betydligt mer än hos dem som inte fått det. 

     I forskningsrapporten”The neurochemistry of music”, (Chanda m.fl, 2013), 

ges en översikt över de kemiska förändringar som musiken åstadkommer i 

nervsystemet, och effekten av dessa. Musik påverkar hjärnans belöningssystem, 

minskar produktionen av stresshormoner och dämpar därför stress. Musik 

påverkar också kroppens immunförsvar och triggar produktionen av signalämnen 

som uppmuntrar socialt beteende vilket visar att musik kan stärka hälsan. 

     På kulturella hjärnan finns också många studier om att musik och 

musicerande har stor betydelse för vår kognition och inlärning. Med förbättrade 

vetenskapliga metoder lär vi oss mer om vad musiken gör med vår hjärna, och 

hur det påverkar förmågan till lärande. Mycket forskning visar sambandet mellan 

musikaktiviteter och förbättrade prestationer i andra skolämnen, såsom 

exempelvis språk och matematik. Bland annat en stor studie ”Music practice is 

associated with development of working memory during childhood and 
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adolescence” visar att kognitiva förmågor såsom exempelvis arbetsminnet 

förbättras hos barn och unga som utövar musik regelbundet och resultaten blir 

tydligare ju mer man tränar, och är märkbart bättre än hos de som inte utövar 

musik. Detta oberoende av social bakgrund och familjeförhållanden (Bergman m 

fl, 2014). 

 

2.2 Positiva upplevelser – att uttrycka sig genom musikskapande 

Forskning visar att musikaktivitet bidrar till många positiva effekter i 

människokroppen, både på ett biologiskt och psykologiskt plan. Töres Theorell 

(2009), återger i boken Noter om musik och hälsa vad återkommande 

musikupplevelser, och framförallt aktivt musikutövande kan ge för positiva 

verkningar, bland annat:  

 

* Möjlighet till nedvarvning, vilket kan jämföras med meditation, som har 

positiva effekter på hälsan (Theorell, 2009 s 17–23).  

* Musik skulle också kunna påverka oss på cellnivå och stärka kroppens 

reparationsförmåga, påverka vårt immunförsvar vilket ökar våra möjligheter att 

klara av uppvarvningsreaktioner biologiskt (Theorell, 2009 s 17–23). 

* Förändrad coping – förmågan att klara av att lösa problem. Musikaktiviteter 

skulle kunna påverka coping på många sätt, tex bidra till att man får kraft att ta 

tag i sina problem, stimulera nya tankebanor som gör att man får perspektiv på 

sina problem. Ett aktivt bemästrande av problem innebär att man förväntar sig 

att ens handlingar ska leda till en förbättrad situation (Theorell, 2009 s 17–23). 

* Det påverkar också våra hormoner, bland annat så ökar oxytocinhalten i blodet 

när man sjunger, vilket kan ha en lugnande effekt, och minska och dämpa 

ångest och smärta. Det har även positiv påverkan på inlärning. Genom 

musikaktiviteter kan man också skapa lugnare och bättre inlärningsmiljöer i 

skolan som även förbättrar resultaten i andra ämnen. Vid en undersökning med 

patienter med kronisk smärta kunde man se att vid aktivt musicerande så ökade 

endorfinhalten i blodet vilket fungerade smärtlindrande för dessa patienter. 

Efter avslutad behandling med musikterapi under två års tid kunde man också 

se att patienternas energinivå hade ökat betydligt från när de påbörjade 
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behandlingen, ofta passiviserade av sin smärta. Den allmänt psykiska hälsan 

hade också förbättrats. Theorell anser att man inom sjukvården inte insett 

vilken terapeutisk potential som finns i musiken. Den kan hjälpa människor att 

uttrycka sig själva och sin situation på nya sätt (Theorell, 2009 s 17-23, 60-70, 

78-79).  
* Theorell belyser också att musiken kan vara ett kraftfullt medel i att förstå och 

bearbeta sina känslor och ett sätt att utveckla förmågan att tolka och hantera 

sina känsloimpulser. Musik kan aktivera hjärnan andra vägar än de vanliga 

vilket gör bland annat musikterapi till ett kraftfullt redskap att arbeta med 

känslor. I arbete med autistiska barn har man kunnat se att musikundervisning 

kan vara en effektiv metod att nå känslomässig kontakt med omgivningen som 

annars skulle vara omöjlig. Theorell hänvisar visar också till Pennebaker 

(1991) och Lumley (2002) och deras forskning som visar att textskrivandet kan 

ha betydelse för människor som har varit med om traumatiska upplevelser där 

man till exempel lät människor i grupp ägna en vecka åt att skriva om en 

traumatisk händelse. Det visade sig ha gynnsamma effekter på den psykiska 

hälsan, men också biologiskt, framför allt på immunsystemet (Theorell 2009, s 

23, 68-69). 
 

Peter Bastian (1996) beskriver i sin bok In i musiken att musiken ger oss 

möjlighet att möta och konfrontera känslor. Som exempel tar han hopplöshet, 

vilket han menar är den svåraste av alla känslor, känslan av att inte veta vad det 

ska bli av en. Om vi i detta tillstånd när vi upplever en brist på överblick och 

energilöshet får lyssna på en låt av exempelvis en favoritartist så kan vår 

känslovärld förändras och istället upplevas som musik. Som något vackert och en 

smärta vi kan älska. Vi blir medvetna om var vi är och känslan blir inte längre en 

fiende utan kan bli början till något nytt. Han kallar det en konfrontation. 

      
       Musiken är en spegel som berättar något om oss själva. Den kan göra det förbjudna 

       tillåtet, och därvid hjälpa oss att lära oss det svåra och viktiga i att acceptera oss 

       själva hurdana vi än är vilket är en förutsättning för att vi ska kunna flytta oss 

       (Bastian, 1987 s 121-122). 
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Leo Nilsson (2014) förklarar det i sin bok Musikens väsen som att musiken 

försöker ge uttryck åt hela spektrat av känslolägen som vi människor bär med oss 

och har behov av att kommunicera och bearbeta. Lars Ulfvensjö (2008) skriver i 

boken Vägsjälar där han berättar om sitt musikskapande arbete med unga flickor 

på LVU-hemmet Bergmansgården att: 

 
       Musik tar fram bra saker inom människor. En sång är dessutom ett effektivt, 

       terapeutiskt redskap. Även om den kan handla om den mörkaste  

       desperation och det allra mest bottenlösa elände, tar den nästan alltid avstamp mot  

       hoppfullhet och ljus när den kommer till refrängen. Det är liksom sångens natur.  

       Den letar på något märkligt sätt alltid efter positiva argument (Ulfvensjö, 2008 s 192). 

 

Even Ruud (2002) beskriver att musicerande kan ge trygghet och närhet i 

relationer med andra. Musiken bidrar till känslan av att ha rötter och skapar 

mening och sammanhang för individen. Det kan bland annat utgöra en stark 

motståndsresurs mot sjukdom. Musik som aktiv verksamhet skapar samhörighet 

och gemenskap, vi avgränsar oss men kommunicerar både tillhörighet och 

annorlundaskap. Genom musiken kan vi skapa nya identiteter och verkligheter, 

utforma sociala normer, och utforska och omforma vår emotionella miljö. Musik 

handlar i stor grad om kommunikation och interaktion. Att dela och meddela 

upplevelser. Genom musikupplevelser och musikaliskt samspel delar vi något 

med andra (Ruud, 2002 s 50-51, 97, 118).  

 

Musik är ett sätt att samtala med eller utan ord och ett kraftfullt medel för 

kommunikation. Genom musiken kan man samtala både med sin inre värld och 

med andra skriver musikterapeuten Margareta Forss (1999, s 92- 94) i boken 

Konstnärliga terapier.  

 
  Musikens viktigaste egenskap är dess förmåga att skapa känslomässiga  

  upplevelser hos lyssnaren eller hos musikutövaren. Musiken kan forma 

  ett slags ’rum’ som gör det möjligt för människan att möta tillstånd som annars är för  

  smärtsamma och farliga (Grönlund m.fl, 1999 s 92). 
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2.3 Kreativitet, identitet och självkänsla 
Psykologen Rollo May (2005) anser att kreativitet uppstår i ett möte mellan sig 

själv och världen. Äkta skapande yttrar sig som intensiv uppmärksamhet och 

ökat medvetande. När det sker upplevs glädje, en känsla som kommer av att 

förverkliga sina resurser. En viktig del i skapandet är intensiteten i mötet, att bli 

uppslukad och totalt engagerad. Kreativitet är att göra, ge liv åt, en process där 

något nytt skapas och ger upphov till en ny verklighet och självförverkligande i 

världen. Även att ta del av något som skapats, till exempel lyssna på ett 

musikstycke är en kreativ handling. Vi får en ny upplevelse genom mötet med 

verket och något nytt föds till liv inom oss (May, 2005 s 36–52, 74–76). 

 

Han belyser också att det krävs mod för att skapa, och då inte genom frånvaro av 

förtvivlan, utan mod att gå vidare trots förtvivlan. Om vi inte uttrycker våra ideér 

och lyssnar till oss själva förråder vi oss själva, och även hela samhället då vi inte 

bidrar till helheten. Många konstnärer vittnar om att det är något heligt som sker 

när de skapar, nästan som en religiös upplevelse. En annan anledning till att 

kreativiteten är så viktig för oss människor är att vi genom skapandet kan lämna 

avtryck i världen även efter vår död (May, 2005 s 22–23). 

 

Den engelska barnläkaren och psykoanalytikern Donald Winnicott hävdar att 

kreativiteten är det, som mer än något annat, får människor att känna att livet är 

värt att leva. Det uppstår i ett avsiktslöst tillstånd, i avslappning där man tillåts 

uttrycka en följd oorganiserade tankar, idéer, impulser och förnimmelser. Det är i 

lekandet man kan vara kreativ, finna sig själv och använda hela sin personlighet. 

Och det är bara i lekandet som kommunikation är möjlig (Winnicott, 1981 s 91–

93). 

 

Att vara kreativ är också ett sätt att hitta sin identitet och identitetsskapandet är 

något som pågår hela livet. Det är inte något vi är utrustade med utan summan av 

de berättelser vi skapar om oss själva (Ruud, 2002 s 53).  
      
     Jag kan skriva berättelsen om mitt liv genom att återberätta de episoder där  
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     musikupplevelserna satte sig i kroppen. Och eftersom dessa berättelser alltid  

     handlar om ett större sammanhang – om förhållandet till andra människor, tid,  

     plats och existentiella frågor – blir berättelserna om musikupplevelserna och om  

     ”min musik” alltid en berättelse om ’vem jag är’ eller vad jag önskar framstå som 

     för mig själv och andra (Ruud, 2002 s 53). 
 

I identitetsförståelsen blir musikupplevelsen viktig eftersom den ofta är 

förknippad med känslor. Musiken blir som en karta över vår livsvärld och 

musikupplevelserna en minnesdepå av det förråd av personliga minnen knutna 

till ”vår musik”. En egen komposition kan bli en symbol och ett uttryck för något 

som skapas ur vårt inre. Vi kan ställa fram den inför oss själva, reflektera över 

processen eller dela den med andra. Det ger självinsikt och säger något om oss 

och vårt förhållningssätt till världen. Det finns anledning till att just låtskrivande 

tar plats i musikterapi och andra expressiva terapiformer (Ruud, 2002 s 50–54, 

100–101). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Enligt tidigare forskning så påverkar musik och musikskapande oss människor på 

en rad olika sätt, bland annat påverkas våra hormoner. Oxytocinhalten ökar i 

blodet när man sjunger, vilket kan ha en lugnande effekt samt minska och dämpa 

ångest och smärta. Det har även positiv påverkan på inlärning. Genom 

musikaktiviteter kan man också skapa lugnare och bättre inlärningsmiljöer i 

skolan som även förbättrar resultaten i andra ämnen. I en undersökning med 

patienter med kronisk smärta kunde man se att vid aktivt musicerande så ökade 

endorfinhalten i blodet vilket fungerade smärtlindrande för dessa patienter. 

Musiken kan också vara ett kraftfullt medel i att förstå och bearbeta sina känslor 

och ett sätt att utveckla förmågan att tolka och hantera sina känsloimpulser. 

Musik kan aktivera hjärnan andra vägar än de vanliga vilket gör musiken till ett 

kraftfullt redskap att arbeta med känslor och textskrivande kan ha betydelse för 

människor som har varit med om traumatiska upplevelser (Theorell, 2009). 

Musicerande kan ge trygghet och närhet i relationer med andra. Musiken bidrar 

till känslan av att ha rötter och skapar mening och sammanhang för individen. 
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Musik som aktiv verksamhet skapar samhörighet och gemenskap. Musik handlar 

i stor grad om kommunikation och interaktion. Att dela och meddela upplevelser. 

Att vara kreativ är också ett sätt att hitta sin identitet. En egen komposition kan 

bli en symbol och ett uttryck för något som skapas ur vårt inre. Vi kan ställa fram 

den inför oss själva, reflektera över processen eller dela den med andra. Det ger 

självinsikt och säger något om oss och vårt förhållningssätt till världen. Det finns 

anledning till att just låtskrivande tar plats i musikterapi och andra expressiva 

terapiformer (Ruud, 2002). Psykoanalytikern Donald Winnicott (1981) menar att 

kreativiteten är det, som mer än något annat, får människor att känna att livet är 

värt att leva.  
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3. Metod 
I detta kapitel redovisas och presenteras val av metod, beskrivning av deltagarna, 

databearbetning och etiska frågor. Undersökningen grundas på fyra intervjuer 

med fyra olika flickor på ett LVU-hem genom att träffa dem enskilt efter 

projektets slut. Frågorna i intervjuerna utgår ifrån det låtskrivarprojekt som 

flickorna deltagit i och ställs med avsikt att få en bild av deras upplevelse av att 

arbeta med text-och musikskapande. Intervjuerna har spelats in på mobiltelefon 

och senare transkriberats ordagrant till datorn. De var mellan 6 och 8 minuter 

långa vardera.  
 
3.1 Val av metod 
I studien användes den halvstrukturerade livsvärdsintervjun som ”definieras som 

en intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i 

syfte att tolka de beskrivna fenomenen” (Kvale & Brinkmann, 2014 s 19). Den 

fungerar mer som ett samtal mellan intervjuaren och den intervjuade, och är både 

faktabaserad och meningsbaserad, vilket betyder att intervjuaren måste tolka det 

som sägs. Den kvalitativa intervjun har som mål att beskriva den intervjuades 

livsvärld och arbetar med ord och inte med siffror. Det underförstådda budskapet 

ska formuleras och bollas tillbaka till den man intervjuar för att kanske få en 

bekräftelse på att det som uppfattats stämmer. Med halvstrukturerad menas att 

det varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär och att 

intervjun innehåller en frågeguide med förslag till frågor som man kan utgå ifrån. 

Metoden var lämplig för denna undersökning då följdfrågor ofta behövs. Det är 

också viktigt att skapa en avslappnad miljö som upplevs mer som ett samtal, och 

informanterna behöver ibland hjälp att tolka det som sägs genom att 

omformulera och uttrycka det på ett nytt sätt inför dem kanske i form av en ny 

fråga eller ett påstående (Kvale & Brinkmann, 2014 s 45-47).  

 

Intervjuerna har utgått ifrån sju frågor om hur arbetet med text- och 

musikskapandet har varit för informanterna. Kvalitativa frågetekniker har 

använts såsom dialog och öppna frågor som går på djupet (Kvale & Brinkmann, s 
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41-43). Denna metod var lämplig för att ta reda på vad text-och musikskapandet 

har betytt för flickorna eftersom de kunde bli mer avslappnade när det skedde i 

dialogform, och även följdfrågor behövde ställas så att frågan blev mer begriplig 

och svaret så informativt som möjligt.   

 

3.2 Beskrivning av deltagarna 
På låtskrivarsträffarna deltog tio flickor på ett LVU-hem i en större stad, och i 

intervjuerna deltog fyra av dessa i åldrarna 14 till 18 år och det var de som var 

tillgängliga vid projektets avslut. Ingen tackade nej till att medverka i intervjun. 

Informanterna har fingerade namn och kallas i presentationen av resultatet för 

Anna, Madde, Jasmina och Sulfia.  

 

3.3 Databearbetning 

Intervjuerna har transkriberats ordagrant från mobiltelefonen och ord som 

förekommit mycket i deras intervjusvar har markerats, såsom glädje, utveckling, 

att få prova på något nytt, motivation, lugn, avkoppling, koppla bort tankar, 

sysselsättning, något att se fram emot, att få skapa något eget, att våga sjunga och 

spela in. Intervjusvaren har med hjälp av orden sorterats in i olika kategorier och 

skapat rubriker för dessa som innehåller det väsentligaste som framkommit i 

intervjuerna. 

 

Under arbetets gång har också observerats vad som hänt med flickorna i den 

skapande processen och dokumentation av deras text- och musikskapande har 

varit i form av ljudinspelningar, insamlande av texter och även mina egna 

dagboksanteckningar efter varje avslutad skrivarträff.   

 

3.4 Etiska frågor 
Den kvalitativa intervjuforskningen genomsyras av etiska frågor. Kunskapen 

som kommer ur denna forskning är beroende av det sociala samspelet mellan 

intervjuaren och intervjupersonen, där det gäller att skapa en miljö där 

intervjupersonen känner sig trygg och fri att prata om personliga upplevelser som 
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ligger till grund för offentligt publicerande. Denna intervjuform kräver att 

intervjuaren har kunskap i ämnet för att kunna ställa följdfrågor. Den baseras mer 

på samtal än att mekaniskt följa regler. Den kvalitativa forskningsintervjun är en 

process där båda parter producerar kunskap genom sin relation. Kvaliteten av den 

data som produceras beror mycket på intervjuarens färdigheter och 

ämneskunskaper (Kvale & Brinkmann, 2014 s 97-119).  

 

I denna studie har hänsyn tagits till komplexiteten i de etiska aspekterna av detta 

arbete vad det gäller den här målgruppen då flickorna är minderåriga och 

tvångsomhändertagna. Vetenskapsrådets (2012) etiska riktlinjer vad gäller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

har också följts. Vad det gäller informationskravet så blev flickorna i ett tidigt skede 

informerade om studien och att det inom ramen för detta skapande skola projekt i text- 

och musikskapande också skulle göras ett självständigt arbete och en undersökning, 

som bestod av intervjuer med deltagarna efter avslutat projekt. Projektdeltagarna 

tillfrågades om de ville delta i intervjuerna efter projektets slut. De informerades om hur 

intervjuerna skulle gå till, och att de skulle spelas in och att de fick avbryta deltagandet 

om och när de så önskade och att de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville. 

De fick också information om att de kommer vara helt anonyma och inte figurera med 

sina riktiga namn. De har gett sitt samtycke till att deras intervjusvar och låttexter 

används i min undersökning. Det har också begärts tillstånd från de för flickorna 

ansvariga på LVU-hemmet och skolan där studien utfördes som har gett sitt 

medgivande till projektet och intervjuerna med krav att de ska få läsa uppsatsen när den 

är färdig. Varken informanternas namn eller namn på vilket LVU-hem de vistas på har 

nämnts i texten. Det finns heller inget i texten som man kan koppla till någon särskild 

person, exempelvis en speciell färdighet eller egenskap. Vad det gäller 

konfidentialitetskravet inför låtskrivarprojektet med flickorna upprättades ett avtal om 

tystnadsplikt. Intervjuerna har spelats in på en privat mobiltelefon och arbetet med 

intervjuerna har skett på en dator som ingen annan haft tillgång till. Även 

dagboksanteckningar från träffarna och annat material har förvarats utan möjlig tillgång 

för någon annan. 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som gjorts med fyra olika 

flickor på LVU-hemmet som valt att delta i intervjustudien efter avslutat 

låtskrivarprojekt. Det är Anna 14 år, Madde 18 år, Jasmina 17 år och Sulfia 16 

år, namnen är påhittade för denna studie. Anna hade inte mycket erfarenhet av 

musik sedan tidigare förutom i skolan, Madde hade sjungit i kör och skrivit 

texter, Jasmina sjöng, spelade lite gitarr och hade skrivit texter tidigare och även 

provat på att hitta på egna melodier, och Sulfia hade skrivit texter och provat på 

att rappa. Flickornas intervjusvar har delats upp i tre olika rubriker, positiva 

upplevelser och att uttrycka sig genom musikskapande, kreativitet, självkänsla 

och utveckling, och musikens betydelse och kraft. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av intervjuresultaten.  

 

4.1 Positiva upplevelser – att uttrycka sig genom musikskapande 

Alla flickorna uttrycker att de upplevt glädje i samband med musikträffarna och 

de tycker att det har varit roligt, och några har pratat om fysiska upplevelser som 

avkoppling, lugn och avledande av tankar. De har också pratat om sysselsättning, 

att ha något att göra och se fram emot. Tre av informanterna beskrev i 

intervjuerna att det var skönt att få uttrycka sina känslor genom text och 

musikskapandet då det blir lättare att berätta om sig själv och visa vem man är. 

Det blir möjligt att beskriva sin verklighet precis som den är och känns. En flicka 

beskriver att hon blir lugnare och mer positiv av att skriva och dela med sig och 

berätta om hur hon har det.  

 

Alla informanterna valde att göra en sång med en text. En flicka rappade utifrån 

en egen text hon hade. Ett par av flickorna hade aldrig skrivit en text och hade 

ingen tro på att de kunde skriva en heller. De behövde uppmuntran att förstå att 

alla människor har en historia att berätta och dela med sig av. Anna 14 år, tyckte 

det var svårt med texten. Efter en kort stund började hon prata men var då ganska 

fåordig tills hon började berätta om hur det var att vistas på ett LVU-hem vid så 

ung ålder. Plötsligt fanns en text där, en berättelse och ett embryo att utgå ifrån.  
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     Jag har varit här tre månader nu 

     Ingen frihet det har känts som en bur  

     Hur kunde allt bli så fel 

     Inte det jag behövt för att bli hel (Anna, 14 år). 

 

I texten uttrycker hon hur det känns att vara inlåst och beskriver senare i 

intervjun att det var roligt att skriva en egen låt eftersom texten handlar om hur 

det är att vistas på LVU-hemmet och att man får uttrycka sina känslor i en text. 

Hon tyckte det var en positiv erfarenhet att skriva en egen låt eftersom hon inte 

gjort det tidigare och att det var värdefullt att ha något att göra. Hon kände sig 

glad när hon kom från musiken.  

 

Madde 18 år, som bara var med på ett par av låtskrivarträffarna beskrev också 

glädje i samband med musikskapandet. Det var roligt att ha något att göra och att 

se fram emot. Betydligt roligare än att sitta i klassrummet och bara skriva i 

böcker. Hon hade sjungit en del som barn och hade också lite erfarenhet av att 

skriva texter.  
 

     Jag höll på med musik när jag var liten men sen slutade jag. Det här påminner mig om                       

     det är kul faktiskt (Madde, 18 år). 

 

Hon hade med sig en egen text och hon beskrev i intervjun att när hon skrev 

texten så tänkte hon inte att det skulle bli en låt eller en melodi till den utan att 

hon bara suttit och ”kladdat” som hon uttryckte det. Hon säger att det känns bra 

att det blev en sång av hennes text och att det inte var något hon trodde skulle 

hända. Madde beskriver många positiva känslor i samband med låtskrivandet.  
 

    Det är skönt. Det har varit kul. På så sätt har det varit en avkopplingsgrej.  

    Jag behöver inte sitta och tänka på vad som händer på avdelningen. Jag kommer hit.  

    Jag har min text du hjälper mig med musiken. Jag gör nåt annat. Jag kopplar bort mina 

    tankar från vad som händer runt omkring (Madde, 18 år). 
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Jasmina 17 år, beskriver också glädje i samband med träffarna. Textskapande är 

ett sätt att uttrycka sig beskriver hon och säger att hon föredrar att skriva 

verklighetsbaserat, om hur det verkligen är, än till skillnad från exempelvis en 

rappare som bara skriver om att han är rik eller sånt. På frågan om text och 

musikskapandet påverkat hur hon mår svarar hon: 
 

     Jag blir gladare när jag gör något eget. Man tänker, fan det här kanske kan bli något. Eller  

     ja. Då blir man ju glad. Så det påverkar ju hur man mår liksom (Jasmina, 17 år). 

 

Glädjen inför musikskapandet är en röd tråd i intervjuerna. Sulfia, 16 år, som har 

skrivit texter tidigare beskriver också glädje och att det varit jätteroligt att prova 

på att skriva egen musik och melodier. Hon säger också att hon tycker om att 

uttrycka sig genom text om musik och att det är lättare att skriva om sig själv och 

det man känner än att prata.  
 

     Musiken har ändrat mitt liv, jag tänker på det förflutna och vad som har hänt och det blir  

     lättare för mig att typ snacka om det genom att koppla till mitt liv…Jag tycker om att alltså                               

     berätta om mig själv genom musiken […] Det är mycket lättare för mig att berätta vem jag är     

     genom musik och såhär, texter och så här […] Jag blir lugnare och positivare genom att  

     skriva ner det och dela med mig, förstår du, det är så här- aaa, du är inte ensam om det, 

     jag har också gått igenom det (Sulfia, 16 år). 

 

4.2 Kreativitet, självkänsla och utveckling 
Alla flickorna uttryckte att det har varit roligt och påverkat dem positivt på 

många olika sätt att skriva egen text och musik. De upplever att det har varit 

utvecklande att få lära sig något nytt och att skapa något eget. Och att det var 

roligt att spela in sina låtar och göra något som blir någonting. Flera av 

informanterna upplever att det har stärkt deras självkänsla att hålla på med 

musikskapande. Jasmina säger att det är ett steg till något och att det har påverkat 

hennes självkänsla positivt vilket Sulfia också uttrycker i intervjun. De pratar 

också om att de fått inspiration och motivation att fortsätta att skriva låtar och 

spela in. Jasmina berättar att hon från att ha varit blyg nu vågar sjunga för andra. 
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      Jag är fortfarande blyg för att visa det jag har gjort, men liksom jag är inte lika blyg,  

      för jag vågade knappt sjunga för nån förut… Jag kanske kommer våga sjunga lite för  

      vänner och sånt när de frågar mig för annars brukar jag bara ,nej nej, jag pallar 

      inte, fast jag egentligen inte vågar (Jasmina, 17 år). 

 

Att få spela in sin musik har utvecklat henne mycket eftersom hon inte har gjort 

det tidigare och hon är inte längre lika blyg för att visa det hon gjort. Hon har lärt 

sig att hon ibland måste ta i lite mer när hon sjunger och att inte vara så blyg att 

sjunga inför folk.  

 

En del av flickorna hade aldrig provat på text- och musikskapande tidigare och 

upplevde att det var svårt att hitta på en egen melodi. Alla hade inte heller 

erfarenhet av att sjunga eller spela instrument och fick då hjälp med melodin och 

att föra låten framåt, ibland nynnade de med och vi hittade något gemensamt. 

Några av flickorna föredrog under arbetets gång att utgå helt ifrån musiken 

genom att använda ett beat eller en ackordvända som upprepas. En del hade egna 

förslag på vilken typ av låt de ville skriva. Flera av flickorna hade egna idéer om 

arrangemang och några spelade något enkelt på ett instrument. Vi arbetade oftast 

med piano eller gitarr som grund för att skriva. De färdiga låtarna spelades in på 

datorn, i musikprogrammet Logic. Det är en viktig del av processen eftersom 

man kan göra mycket med en sång vid inspelningen. Man kan lägga på olika 

instrument och effekter som får det att låta professionellt. Skapandet blir också 

väldigt konkret i den stund man får sin sång på skiva eller mp3. Ibland var det 

svårt att få flickorna att sjunga på inspelningen. För en del kom det efter ett tag 

när vi jobbat lite lekfullt på det. Anna hade aldrig sjungit tidigare och var blyg 

från början men gick med på att vi sjöng tillsammans. Hon sjöng väldigt tyst, 

knappt hörbart, nästan viskande. Men när vi drog upp hennes röst i mixen 

framträdde en mycket vacker stämma. Anna tyckte också att det var roligt att 

spela in. Hon hade inte gjort det innan.  

 

Jasmina beskriver också att det varit roligt att skapa något eget, att få 

improvisera, göra egna melodier och beats och komma fram till något jättebra. 
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    Det blir nånting liksom, asså, man får spela in, man får utvecklas, man får hjälp av  

    dig, o ja, tycker det är jättekul, liksom. Jag har aldrig riktigt typ kommit så här  

    långt i nån musik jag har gjort, så, ett stort steg (Jasmina, 17 år). 

 

Hon säger att hon tar med sig en massa erfarenheter utifrån detta arbete och att 

hon vill fixa ett musikprogram så snart hon kommer hem så hon kan försöka 

hemifrån. På frågan hur arbetet med musikskapande har påverkat henne säger 

hon:  

    
    Det här att jag fått spela in och allt har utvecklat mig jättemycket. Jag har inte gjort det  

    förut, det är väl ett steg till nåt. Jag tycker det har påverkat mig rätt mycket (Jasmina, 17 år). 

 

Sulfia säger att hon är mer motiverad nu att fortsätta med musiken än innan 

projektet startade då hon var mer osäker. Det har påverkat henne väldigt positivt 

och hon vill gärna fortsätta skriva texter och spela in och hoppas att hon får hålla 

på mer med det. Musikträffarna gav henne motivation att uppträda och ha 

musiken som fritidssysselsättning.  
 

   Nu är jag motiverad mera…innan var jag mer osäker om jag skulle fortsätta skriva texter  

   och spela in, du gav mig motivering att liksom uppträda och spela in och så här. Göra det  

   som fritid såhär. Det har motiverat mig jättemycket faktiskt senaste tiden (Sulfia, 16 år). 

    

Hon sa också att det var spännande att få vara med hela vägen från början till 

slutet och se hur det blev.  

 
    Man fick se till slutet, hur det blev och det var det som var det intressanta (Sulfia, 16 år). 

 

Hon beskriver att hon är ganska envis och självständig och att det var roligt att få 

bestämma vad det skulle vara för melodi och bakgrund på låten.  

 

Madde som hade med sig en egen färdig text, upplevde att det var svårare att 

skapa musik än att sjunga och skriva texter. Hon tyckte att det var svårare att 

hitta och komma på vad hon skulle göra. På frågan om hon kan ta med sig något 
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utifrån erfarenheten att göra en egen sång svarar hon att hon har lärt sig lite hur 

man ska göra när man spelar in och att man ska göra en melodi. Hon kommer att 

fortsätta att skriva egna texter, dikter, eller vad man nu ska kalla det, som hon 

uttrycker sig. Sen har hon kompisar som håller på med musik och de kan hjälpa 

henne att lägga in ljud och så i bakgrunden.  

 

På frågan om det var något som varit jobbigt eller tråkigt i det här arbetet svarar 

alla flickorna att det inte fanns några sådana inslag förutom Madde som säger: 

 
   Det var bara det att jag har svårt att sitta still, typ vi har egentligen inte så långa pass, men  

   jag har ändå så här spring i benen typ, kryp i benen, så det är väl det enda som varit jobbigt 

   (Madde 18 år). 

 

4.3 Musikens betydelse och kraft 
Alla informanterna uttrycker att musik betyder jättemycket för dem. De beskriver 

att musiken förändrar deras liv och sinnestillstånd. Den påverkar känslor och hur 

man mår, och man kan känna igen sig i musik och slippa känna sig ensam. 

Musiken är allt för mig, säger Jasmina.  

 
    Alltså verkligen allt, eftersom att om jag mår dåligt eller om jag mår bra eller om jag  

    mår mittemellan så finns det alltid musik för det. Nä men asså, det är så här att vissa  

    låtar kan man typ känna igen sig och det är väldigt skönt för då känner man sig inte så  

    ensam på samma sätt […] Jag tycker musik är allt för mig. Ja! Det liksom har följt med  

    hela livet […] Jag kan inte tänka mig en värld utan musik Jag älskar musik (Jasmina, 17 år). 

     

Som citatet visar så kan musiklyssning vara ett sätt att känna igen sig och 

identifiera sig med den som sjunger och därför känna sig mindre ensam. På 

frågan vad det har för funktion att skriva en text svarar hon: 
 

   Det är jättebra, för då liksom, även om det är typ nån annan som skrivit texten, typ nån  

   känd artist, som vill uttrycka sig själv, då får den ju chansen att uttrycka sig själv via  

   texten, och då kan ju den som lyssnar på musiken asså förstå det den har uttryck liksom,  

   förstå dennes känslor eller hur dom tänker. Det finns många sätt att uttrycka asså sin text  

   genom sina känslor (Jasmina, 17 år). 
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Det Jasmina säger visar att man kan uttrycka sina känslor i en text och 

kommunicera med lyssnaren via musiken och texten. Madde beskriver att musik 

är det enda hon har och att det ger ett lugn.  

 
    Musiken är det enda jag har! (Skratt.) Nej men alltså. Speciellt härinne alltså. Det är 

    skönt. Jag har alltid lyssnat på musik. Asså till och med när jag är ute och går på stan. Jag  

    kan va med en grupp människor och så trycker jag in musik i mina öron. Det är nånting, 

    inte ett lugn men på nåt sätt ett lugn. Det är skönt. Det betyder rätt mycket asså. Det är  

    ett lugn. Det är det ändå. Jag tror inte att det går en enda dag utan att jag lyssnar på musik 

    (Madde, 18 år). 

 

Hennes ord beskriver att musiken hjälper henne att avskärma sig ifrån det som 

händer runt omkring. Den fyller en stor funktion för henne på LVU-hemmet och 

ger avkoppling. Anna säger att hon lyssnar på musik varje dag och att det gör 

henne glad. Sulfia beskriver att det förändrar hennes liv och betyder jättemycket, 

lika mycket som att bli kock och att spela basket, vilket också är något hon 

drömmer om att satsa på i framtiden.  
 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Informanternas svar på intervjufrågorna visar att arbetet med att skriva text och 

musik har varit positivt för dom i många avseenden. Ingen uttrycker att något 

varit tråkigt förutom en flicka som sa att ”det var svårt att sitta still, men det är 

betydligt roligare än att vara i klassrummet”. De beskriver att arbetet har varit 

roligt, man har något att göra och att se fram emot, man får uttrycka sina känslor, 

skriva om hur man har det, det stärker självförtroendet, blygheten försvinner, 

man utvecklas och får prova något nytt, det är ett avbrott från tristessen, det är ett 

steg till något, man får skapa något eget, improvisera, utvecklas, man blir 

motiverad att fortsätta skriva och spela in, man får hjälp och stöd och möjlighet 

att lära sig nya saker. De beskriver också att musiken kan vara ett sätt att berätta 

om sig själv och vem man är och känna sig mindre ensam. De pratar också om 
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att man blir lugn, det ger avkoppling och känsla av glädje när man kommer 

därifrån. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet av intervjuerna i förhållande till den tidigare 

forskning som finns redovisat, kring musikskapande och dess positiva effekter på 

människan.   

 

5.1 Positiva upplevelser genom musikskapande 

Informanternas beskrivningar av sina erfarenheter stämmer väl överens med den 

tidigare forskning om positiva effekter och upplevelser i samband med 

musikutövande. De pratar om glädje, lugn, avslappning och avledande av tankar 

vilket knyter an till det som bland annat Theorell (2009, s 17-23) beskriver om 

att musikutövning påverkar våra hormoner, vilket kan ha lugnande effekt, dämpa 

ångest och smärta, fungera energiökande och ge upplevelser av glädje.  

 

Informanterna beskriver också att det är skönt att uttrycka sina känslor genom 

musiken. Man får skriva om hur det verkligen är och känns. Theorell belyser att 

musiken kan vara ett kraftfullt medel i att förstå och bearbeta sina känslor och ett 

sätt att utveckla förmågan att tolka och hantera sina känsloimpulser vilket kan 

hjälpa människor att uttrycka sig själva och sin situation på nya sätt (Theorell 

2009, s 68-69).   

 

Min erfarenhet av arbetet med flickorna på LVU-hemmet är att de ofta saknar ett 

språk att uttrycka sina känslor på. Genom att på ett lekfullt sätt hjälpa dem att 

berätta sin historia, vara nyfiken och ställa frågor, brukar så småningom orden 

växa fram. Alla har vi något att berätta och det är fascinerande vad som faktiskt 

finns inom oss alla. En av flickorna hävdade att hon absolut inte kunde skriva. 

Hon var helt tom, som hon uttryckte det. Vi började samtala och hon berättade 

om sin upplevelse av att vara inlåst. Hon berättade en historia utan att förstå det 

själv. Den skrevs ner och hennes berättelse blev en sång. Det här är en viktig del 

av musikskapandet – möjligheten att bearbeta och ge uttryck för känslor och 

drömmar. 

 



 

30 

Margareta Forss beskriver i boken Konstnärliga terapier, (Grönlund m.fl 1999, 

 s 92-94) att man genom musiken kan samtala både med sin inre värld och i 

dialog med andra och att man i musiken kan forma ett slags rum för att möta och 

bearbeta sina känslor. Precis som Forss så tror jag att musikträffarna med 

flickorna kan forma ett rum och utgöra en del av deras trygga bas i vardagen. 

Genom att träffas regelbundet i en lugn och avslappnad miljö utan press, där man 

kan vara sig själv, möta sig själv och bli sedd, bygger man förhoppningsvis en 

tillitsfull relation där musiken får en bärande funktion. Jag anser också precis 

som hon beskriver i boken, att speglingen fyller en stor funktion. Genom att få 

bekräftelse i sitt skapande och i musiken får flickorna bekräftelse av det egna 

jaget vilket kan stärka deras självkänsla. Att ta emot beröm kan också vara 

problematiskt för de här flickorna eftersom de ofta har en låg självkänsla och 

kanske inte upplever att de är ”värda” det. Då tror jag att den positiva 

bekräftelsen är ännu viktigare. Att bara fortsätta ge trots att det kanske t.o.m. kan 

väcka aggressiva reaktioner. Till slut brukar isen smälta. 

 

Enligt min erfarenhet är arbetet med att skriva en sång att hålla samman något. 

Att värna om och föra fram. Det finns en form och struktur som representerar en 

musikkomposition och som får den att hålla ihop. En sång kan också vara ett sätt 

att bearbeta relationer. De flesta av flickorna har komplicerade relationer till 

familj och närstående. Många av låtarna som skrivs handlar om dessa relationer. 

 

Even Ruud (2002, s 97, 118) belyser också att musicerande kan ge trygghet och 

närhet i mänskliga relationer. Att musik handlar om kommunikation och 

interaktion. Om att dela och meddela upplevelser. Flera av informanterna 

beskrev att de upplevt att det var skönt att de har fått mycket hjälp och stöd på 

vägen vilket jag tror är en viktig funktion för det här flickorna som har 

smärtsamma upplevelser med sig, att få bli sedda och bekräftade. Flera uttryckte 

också att det stärkt deras självkänsla på många olika sätt att få skapa något eget 

och att de fått mod och motivation att vilja fortsätta våga sjunga och presentera 

sin musik inför andra i framtiden. 
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5.2 Musikskapande och känsla av mening 

Informanterna beskriver i intervjuerna att det varit roligt att skapa något eget, att 

få hitta på egna melodier och improvisera. ”Jag blir ju gladare när jag gör något 

eget” som Jasmina uttrycker det. De uttrycker också att det var utvecklande att 

prova på och lära sig nya saker och att de nu är motiverade till att fortsätta med 

musiken.  

 

Rollo May (2005, s 36-52) menar att skapande aktivitet gör att vi upplever glädje 

och en känsla av att man utnyttjar sina resurser.  En viktig del av skapandet är 

intensiteten, att bli uppslukad, fokuserad och totalt engagerad vilket också 

informanterna bekräftar med att musikskapandet var ett sätt att avleda tankar från 

det som händer runtomkring. Han beskriver att kreativitet är, att göra, ge existens 

åt och en process där något nytt skapas. Den är självförverkligande och ger 

upphov till en ny verklighet. Många av informanterna vittnade om att de nu 

kände sig motiverade att fortsätta med musiken och att låtskrivarträffarna på 

olika sätt hade stärkt deras självförtroende.  

 

Det är endast i lekandet man kan vara kreativ. Kreativiteten är ett sätt att hitta sig 

själv genom att tillåtas uttrycka oorganiserade ideer, tankar och impulser 

(Winnicott 1981). Det bekräftade en av informanterna genom att tala om glädjen 

i att få improvisera sig fram till melodier, text och en sång. Att improvisera och 

musicera tillsammans är att leka. Liksom Winnicott tror jag att kreativitet skapas 

ur leken och därför är det viktigt att skapa ett lekfullt rum där allt är möjligt, för 

att kunna göra musik tillsammans. En plats där man får skratta och gråta, testa 

gränser, vara experimentell, barnslig, ”dålig”, glad och arg. En lugn och trygg 

miljö där alla känslor är tillåtna. Bara då finns det utrymme att utforska. Det är 

inte resultatet som är det viktigaste. Kreativitet kräver nyfikenhet och mod. Att 

skriva en sång är att ge nytt liv. Sången kan liknas vid ett barn och det kan också 

vara ett sätt att få kontakt med barnet inom oss. 

 

Even Ruud (2002, s 53) skriver att musikskapande också är ett sätt att hitta sin 

identitet genom att få berätta sin historia och berätta om vem man är. En 
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musikkomposition kan bli en symbol och ett uttryck för något som skapas från 

vårt inre. Ett sätt att få självinsikt och få dela med oss av våra erfarenheter till 

andra. Sulfia bekräftar detta i intervjun genom att berätta hur det varit för henne 

att skriva text och musik.  
 

     Jag tycker om att alltså berätta om mig själv genom musiken […] det är mycket lättare  

     för mig att berätta vem jag är genom musik och såhär, texter och så här […] Jag blir 

     lugnare och positivare genom att skriva ner det och dela med mig, förstår du, det är så  

     här- aaa, du är inte ensam om det, jag har också gått igenom det (Sulfia, 16 år). 

 

I likhet med Even Ruud ser jag låtskrivandet som ett kraftfullt verktyg i arbetet 

med de här flickorna för att hjälpa dem att stärka deras identitet och självkänsla. I 

och med att man berättar sin historia så tvingas man ställa frågor till sig själv. 

Det kan vara ett sätt att komma till klarhet vem man är och vem man vill vara, 

vart man är på väg och en möjlighet att omvärdera sitt liv och sina prioriteringar. 

Genom att ställa frågan vad musiken har för betydelse i en människas liv får man 

oftast reda på mycket om den människan. 

 

Even Ruud (2002, s 50-51) skriver vidare att musiken skapar mening och 

sammanhang för individen vilket också alla informanter bekräftade om 

låtskrivarträffarna, att det var något roligt att göra och se fram emot. En 

sysselsättning i en inlåst vardag och ett avledande av tankar som också gav dem 

motivation. 

 

I likhet med den forskning Alf Gabrielsson (2008) gjort om musikens kraft och 

betydelse för oss människor, så visar alla informanternas svar på frågan vad 

musiken betyder för dem att den är viktig och livsavgörande i många avseenden. 

Jasmina uttrycker:   

 
   Jag kan inte tänka mig en värld utan musik. Jag älskar musik (Jasmina, 17 år). 
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5.3 Metoddiskussion 
Jag anser att resultatet av studien tydligt styrker det jag har hittat i tidigare 

forskning och litteraturstudier på området. Det har varit ett ganska komplext 

sökande då det inte finns någon direkt forskning som jag hittat om just 

musikskapandets betydelse för hälsan, vilket gjort att jag försökt bryta ner det i 

de olika delarna som låtskrivandet inbegriper. Att vara kreativ, att uttrycka tankar 

och känslor i text och musik, att sjunga, improvisera och skapa en egen melodi, 

att spela in och arrangera en sång och hitta en form och struktur i musik och text. 

 

På hemmet finns de som har vistats en längre tid, och en del är bara där tillfälligt 

i väntan på vidare placering vilket jag av erfarenhet visste kunde bli ett problem 

för deltagandet i min undersökning då man aldrig vet vilka som kommer att vara 

kvar i verksamheten till slutet. Det är inte heller ovanligt att flickorna avviker 

från hemmet vilket jag förstod kunde bli ett problem med tanke på intervjuerna. 

Jag är ändå glad att jag lyckades få till intervjuer med fyra av deltagarna på 

slutet. Jag upplever också att det fungerade väldigt bra att göra intervjuerna med 

informanterna. De hade i de enskilda intervjuerna möjlighet att öppna sig och 

uttrycka det som de upplevt. Ibland ställdes samma fråga fast på ett annat sätt 

senare i intervjun då de kommit igång lite. Jag fick vrida och vända lite på 

frågorna ibland eftersom det kunde vara lite fåordiga och inte alltid riktigt förstod 

frågan, så då fick jag formulera den på ett annat sätt, med hjälp av liknande 

följdfrågor. Jag tror att det underlättade vid intervjuerna att jag redan hade arbetat 

med flickorna vid ett antal tillfällen och lärt känna dem. Vi hade redan byggt upp 

en relation i arbetet med text och låtskrivandet vilket jag tror gjorde dem mer 

öppna och avslappnade. Vi vistades också i ”deras” miljö på LVU-hemmet under 

intervjuerna vilket kanske också gjorde att de kunde slappna av bättre. Däremot 

var det ibland lite problematiskt att i studien förhålla mig objektiv till mitt arbete 

med flickorna och att inta rollen av forskare mer än som den som lett 

låtskrivarträffarna. Det krävdes en del arbete att få distans och se på projektet 

som en som observerar utifrån vilket varit spännande och utmanande.  
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Det som framkommit i studien bekräftar det som jag redan erfarit i mitt arbete 

med text- och musikskapande på LVU-hem, att musiken har positiva effekter på 

individens hälsa. Det var heller ingenting som var helt nytt eller förvånande i 

studien utan det har styrkt mina egna tankar om detta och även bekräftat det jag 

hittat i tidigare forskning om musikens och skapandets betydelse för individens 

mående och utveckling, både fysiskt och känslomässigt.  

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom jag hittat väldigt lite forskning om hur text- och musikskapande 

påverkar hälsan vore det intressant med mer forskning kring det och hur det 

skulle kunna användas som en del av ett rehabiliteringsarbete inom olika 

vårdinstanser i samhället. Jag menar att text- och musikskapande inbegriper 

väldigt många delar i en musikalisk och kreativ process, som alla visat sig ha god 

påverkan på hälsan i många avseenden och som jag redogjort för i min studie. 

Det vore intressant med studier på LVU-hem. På vilka olika sätt kan text- och 

musikskapande utgöra en del i ett rehabiliteringsarbete med unga flickor på 

LVU-hem som ett komplement till den behandling som erbjuds? Jag skulle också 

gärna se en studie om text- och musikskapande på fängelse. Jag har tidigare 

arbetat med låtskrivarkurser på en anstalt under några år och sett positiva effekter 

på de intagnas mående i samband med detta och skulle gärna se mer forskning 

om det. På vilka sätt kan det få betydelse för intagna på en kriminalvårdsanstalt 

att ägna sig åt text- och musikskapande? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Låttext 
 

Förvandlad 
 

Så många minnen att se men det är svårt att le 

Du var mitt helvete men du fyllde ett tomrum 

Jag gick på dina lögner  

Hur kunde jag vara så dum 

 

Folk är så falska vill rädda sitt eget skin 

Jag skiter i din historik, det blir bara dramatik 

Lever i misär 

Men det är väl så vi lär 

 

Förvandlad av knarken 

Medan vi faller mot marken 

Drömmer om en verklighet med dig 

Djävulen viskar i mitt öra 

Men du är så mycket mer än bara en grej 

 

Jag lämnar dig ifred, går tillbaka till samma destruktiva mönster 

Jag känner av ditt svek 

För dig är det bara en lek 

Bara tomma ord, rätta ord, för att fastna i ditt spel 

 

Vart ska jag nu, jag vänder mig till knarket 

Min enda trygghet, så jag meckar upp en till 

Ser natten blir till dag 

Och tar ett djupt andetag 
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Bilaga 2 - Låttext 
 

Hem igen 
 

Jag har varit här tre månader nu 

Ingen frihet har känts som en bur  

Hur kunde allt bli så fel 

Inte det jag behövt för att bli hel 

 

Så svårt att skiljas från dom där hemma  

14 år hur kan det stämma att det skulle vara bättre på Lvu istället för att få den 

hjälp man behöver här och nu  

 

Men snart ska jag hem igen, hem igen  

Så skönt att vara mig själv igen  

Det här får bli någonting som hänt för längesen 

 

Det här livet är inget för mig 

Jag längtar tillbaka till friheten 

Att få komma ut och se på världen  

Och gå framåt på den rätta vägen  

 

Men snart ska jag hem igen, hem igen  

Så skönt att vara mig själv igen  

Det här får bli någonting som hänt för längesen 

Hem igen, hem  
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Bilaga 3- Frågeguide 
 

 

Dessa sju frågor ställdes till informanterna med vissa variationer: 

 

Beskriv hur det har varit för dig att skriva text och musik? 

 

Hur har det påverkat dig?  

  

Vad kan du ha med dig utifrån erfarenheten du gjort av att skriva text och musik? 

  

Vad gjorde arbetet roligt? 

  

Fanns något som var tråkigt/dåligt? 

  

Vad har du för tidigare erfarenheter av musik? 

  

Vad betyder musik för dig? 

 

Är det något du vill säga innan jag stänger av? 

 

Följdfrågor: 

 

Vad har du för erfarenhet av att skriva texter? 

 

Hur känns det att det blir musik av ens texter? 

 

Vad betyder det att skriva text, vad har det för funktion? 

 

Skulle du vilja göra det igen? 

 


