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Arbetsterapeuter kan använda musikterapi som ett terapeutiskt medel för att hjälpa patienter 

att klara sina dagliga aktiviteter på ett bättre sätt. Ronnie Gardiners Rytm och Musikmetod 

(RGRM) är en metod som kan sägas ingå under begreppet musikterapi. Metoden är utformad 

för att hjälpa människor med sjukdomar och skador i hjärnan och nervsystemet. I metoden 

används rytm, musik och rörelser för att främja det naturliga rörelsemönstret. Syftet med 

denna studie var att beskriva patienters upplevelser av RGRM metoden. För att uppfylla syftet 

valdes en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes. Deltagarna var sex 

till antalet och hade diagnoserna stroke, Parkinsons sjukdom eller Multipel skleros (MS). 

Analysen gjordes utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och utmynnade i fem 

kategorier: välmående, gemenskap, värde, möda och utvecklad förmåga. Resultatet visade att 

informanterna upplevde metoden som positiv, att den medförde välbefinnande samt att den 

var energikrävande. De utryckte att metoden bland annat gav dem glädje, gemenskap, samt 

förbättrade funktioner så som balans och koordination. Författarna uppmuntrar till fortsatt 

forskning då vetenskaplig litteratur om metoden saknas.  
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Introduktion  
 

Författarna läser sista terminen på arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet. Under 

utbildningens gång introducerades författarna på olika sätt för Ronnie Gardiners Rytm och 

Musikmetod (RGRM), den ena författaren via sin handledare för den verksamhetsförlagda 

delen av utbildningen och den andra via en dokumentärfilm om personer som drabbats av 

stroke. Metoden kan sägas ingå under begreppet musikterapi. Arbetsterapeuter kan använda 

musikterapi (1) som ett terapeutiskt medel för att hjälpa patienter att klara sina dagliga akti-

viteter på ett bättre sätt. Terapeutisk användning av musik inom rehabilitering kan även bidra 

till ökad livskvalitet för personer med funktionshinder. Det gemensamma intresset och ny-

fikenheten för metoden ledde fram till att författarna valde att låta uppsatsen handla om Ron-

nie Gardiners Rytmik och Musikmetod. 

 

 

Musik som arbetsterapeutiskt medel 
 

Målet med arbetsterapi är att främja patientens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet 

med sina egna önskemål och behov samt i förhållande till omgivningens krav. För att nå detta 

mål används arbetsterapi för att utveckla patientens aktivitetsförmåga eller för att förhindra 

nedsatt aktivitetsförmåga och i förekommande fall kompensera den. Arbetsterapins mål och 

medel grundar sig bland annat på antagandet om att människan kan påverka sin hälsa genom 

aktivitet och handling (2). 

Musik kan användas som ett terapeutiskt medel (3) inom arbetsterapi vilket har belysts i en 

evidensbaserad litteraturstudie. Syfte med studien var att definiera musikens unika kvaliteter 

och dess roll inom arbetsterapi. Studien stödjer användandet av musik inom arbetsterapi och 

ger grundläggande kunskaper inom området.  

I en studie om rehabilitering, som nämns i Craigs artikel (3), säger 54 procent av arbetstera-

peuterna att de använde sig av musik för att öka välbefinnandet hos klienterna. Av de som 

använde musik ansåg 89-100 procent att musik var ett värdefullt terapeutisk medel inom ar-

betsterapi som gav positiva effekter. En av arbetsterapeutens roll vid användandet av musik 

inom arbetsterapi är att öka deltagandet i olika aktiviteter. Craig tar upp tre sätt där musik kan 

användas som ett terapeutiskt medel av arbetsterapeuter: 

Musik under aktivitet: Arbetsterapeuter kan använda musik för att påverka patientens aktivi-

tetsutförande. Den så kallade musikassisterande aktiviteten innebär att musik används för att 

hantera de begränsningar och hinder som kan finnas vid genomförandet av aktiviteten. I dessa 

sammanhang finns musik med under aktivitetens gång som ett redskap för att påverka utfö-

randet av aktiviteten och uppnå bättre resultat. 

Musik som förberedelse inför aktivitet: För att i förväg påverka aktivitetsutförandet till att bli 

så bra som möjligt kan musik användas som en förberedelse innan själva aktiviteten. Musik 

kan påverka de kroppsliga funktionerna innan aktiviteten börjar och göra en skillnad i utfö-

randet av den efterföljande uppgiften.  
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Musik som aktivitet: Ett sätt att öka engagemanget i en aktivitet är att använda musik som 

aktivitet. Att patienten använder sig av någon typ av musikterapi leder till ett ökat engage-

mang och deltagande i livet samt bättre livskvalitet.  

 

Det finns lite utbildningsmaterial om musik (3) inom arbetsterapi trots att musik är ett an-

vändbart verktyg. I en annan studie framkom att endast omkring hälften av de som använder 

musik i sitt arbete fått formell undervisning om de terapeutiska fördelarna. Många utövare 

bekräftar dessutom att den arbetsterapeutiska litteraturen om musik är bristfällig och att bris-

ten på forskning och undervisning har begränsat deras användning av musik. Med tanke på att 

musik används inom arbetsterapi behövs ytterligare forskning och utbildning i ämnet. 

 

 

Musikterapi  
 

Att använda musik (1) inom vården kallas ofta för ”musikterapi” på grund av de synliga och 

omedelbara fördelarna gällande beteenden och känslor av välbefinnande. Det är vanligt att 

även lyssnande till musik eller användandet av bakgrundsmusik kallas för musikterapi. En 

mer korrekt definition av musikterapi är dock planerad användning av musik som genomförs 

av en utbildad och kvalificerad utövare, med hjälp av metoder som är vedertagna inom forsk-

ning. Syftet med musikterapi är att möta de kliniskt uppsatta målen rörande patientens för-

måga. Under en musikterapisession utövar terapeuten och patienten gemensamma musika-

liska aktiviteter så som att sjunga, lyssna, komponera, spela eller att röra sig till musik till-

sammans. Den musik som spelas under sessioner är oftare live än inspelad och patienten har 

en aktiv del i musicerandet. Sessionerna sker antingen individuellt eller i grupp, beroende på 

patientens behov.  

Ett av musikterapeutens mål är att med hjälp av musikterapi hjälpa till med fysisk återhämt-

ning och underhåll av patienters hälsa (4). Trots fördelar med fysiska rehabiliteringsprogram 

efterföljs dessa inte alltid till fullo av deltagarna. Musikterapi kan då vara ett bra komplement 

då det uppmuntrar deltagande i övningar och aktiviteter. Musik kan också lindra obehag och 

svårigheter i samband med motion och terapiverksamhet vilket även det bidrar till att säker-

ställa konsekvent deltagande.    

Samtidigt som musikterapi (4) börjar hitta sin plats inom rehabilitering ökar (1, 4) även evi-

densen för och användningen av musikterapi för personer med förvärvade hjärnskador. Med 

förvärvade hjärnskador (1) menas traumatiska och icketraumatiska neurologiska sjukdomar 

med påverkan på kognitiva, fysiska och emotionella funktioner. Inom musikterapi och reha-

bilitering har en gemensam nisch, genom samverkan, börjat ta form för att behandla patienter 

med olika neurologiska, ortopediska och pediatriska sjukdomar.  

Det finns fyra huvudsakliga teoretiska principer (1) som stöder användning av musikterapi för 

personer med förvärvade hjärnskador: musik underlättar kommunikation, bidrar till social 

interaktion, ger uttryck för känslor, samt påverkar neuronala kopplingar i hjärnan.  
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 Kommunikation 

Långt innan språkutvecklingen kommunicerar spädbarn genom vokala ljud som är av 

rent musikalisk karaktär t.ex. uttrycker spädbarn ångest med ett högt upprepat vokalt 

ljud i en hård ton. Medan lekfullhet uttrycks med ett vokalt ljud som rör sig i en upp-

åtgående riktning som ökar i ljudvolym vid varje repetition. Således är musik en med-

född förmåga hos alla människor. I de fall där språket går förlorat på grund av en för-

värvad hjärnskada möjliggör denna medfödda förmåga kommunikativa utryck.  

 

 Socialt medium  

Musik är ett socialt medium både tvärkulturellt och genom hela livet och spelar en 

central roll i gruppupplevelser så som att dansa, sjunga, samt spela musik inom rituella 

och andliga uttryck.   

 

 Emotion 

Musik underlättar privat och personlig reflektion, framkallar känslomässiga reaktioner 

och förmedlar känslan.  

 

 Neuronala kopplingar  

Det finns växande evidens för att musik främjar hjärnans plasticitet (1). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att musikterapi och rehabiliteringsmedicin (4) kan kombineras 

för patienter som har olika neurologiska sjukdomar. Oavsett om människor lär sig att njuta av 

att utföra aktiviteter och övningar till musik, eller bara använda musik för att underlätta deras 

engagemang i övningar och aktiviteter, så är de positiva effekterna av musik avsevärda vad 

gäller att förbättra livskvaliteten för dessa personer 

 

 

Forskning kring musikterapi som behandlingsmetod 
 

En hjärnskada (4) kan leda till nedsättningar så som apraxi, dysartri eller afasi. Efter en hjärn-

skada börjar rehabiliteringen så snart den skadade är medicinskt stabil. Musik kan integreras i 

tal- och språkterapi, sjukgymnastik och arbetsterapi med syfte att utveckla och normalisera 

muskeltonus, förbättra rörelsemönster, öka självständighet i aktiviteter i det dagliga livet, 

samt att återställa socialt och psykiskt välbefinnande. När motoriska förmågor som bidrar till 

fysisk självständighet och livskvalitet har blivit nedsatta på grund av sjukdom eller stroke, kan 

en person behöva lära sig dessa på nytt. Det finns studier där forskare har undersökt vilken 

grad av motivation musik kan frambringa och om effekterna av musikterapi kan förbättra rö-

relseomfång, greppförmåga, finmotorik och koordination på den kroppshalva som har fått 

fysisk nedsättning på grund av stroke. Resultaten av dessa studier visade att musikterapi för-

bättrar bilaterala rörelser, funktionella färdigheter och koordination.  

I en studie (5) där syftet var att testa effekten av musikterapi på patienter som överlevt stroke 

användes rytmisk auditiv stimulering (RAS). Trettiosex deltagare fördelades slumpässigt in i 

en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experimentgruppen deltog i musikterapi två tim-

mar i veckan i åtta veckor medan kontrollgruppen endast fick information om den sedvanliga 

omsorg som kommunen kunde erbjuda. Båda grupperna testades före och efter interventionen 

och resultatet visade en klar och distinkt positiv utveckling av både ledrörlighet och flexibili-
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tet hos patienterna experimentgruppen. Resultatet visade även förbättrad sinnesstämning och 

ökade interpersonella relationer. 

Enligt Paris (6) så finns det fler än två dussin studier som visar att användningen av musik och 

rytmik i sjukgymnastik avsevärt förbättrar gångart och rörlighet i överkroppen för patienter 

med Parkinsons sjukdom liksom för de som har drabbats av stroke eller traumatisk hjärn-

skada. En studie i Music Perception (6) som publicerades förra året visade att 32 strokepati-

enter med måttligt nedsatt motorik fått 15 sessioner av musikterapi. Patienterna hade fått 

skapa toner, skalor och melodier på ett instrument och resultatet visade signifikant förbättring 

i grov- och finmotorik jämfört med de två kontrollgrupperna i studien.  

I en annan studie (6) fick 15 patienter med Parkinsons sjukdom gå 30 minuter om dagen sam-

tidigt som de lyssnade till musik. Efter tre veckor hade de förbättrat sin snabbhet med 25 pro-

cent medan kontrollgruppen endast hade förbättrats 7 procent. 

Patienter med Parkinsons sjukdom (4) som har använt musikterapi som ett komplement till 

den regelbundna fysiska rehabiliteringen har uppvisat en minskning av stelhet och tremor, 

ökad postural kontroll, en minskning av bradykinesi (onormal långsamma rörelser) och för-

bättringar i gång och postural stabilitet. 

Forskare (4) har använt repetitiv rytmisk auditiv stimuli tillsammans med gångträning för att 

utvärdera effekter av inlärning av en motorisk och rytmisk övning hos personer med Parkin-

sons sjukdom. Resultaten visade en förbättrad gång inom olika områden så som regelbunden-

het i steglängd, antal gångna steg och postural stabilitet. Forskarna drog slutsatsen att auditiva 

ledtrådar möjliggör för människor att uppnå en rytmisk promenerad gång samt leder till en 

stabilisering av deras kroppshållning och förbättring av deras reflexer. Genom att få förbättrad 

grov- och finmotorik samt förbättrat gångmönster skulle dessa människor behålla sin själv-

ständighet i dagliga aktiviteter och i slutändan få förbättrad livskvalitet.  

Ytterligare en studie har gjorts för att utforska vilken effekt musikterapi har på motoriska och 

känslomässiga funktioner hos patienter med Parkinsons sjukdom (7). Trettiotvå öppenvårds-

patienter med Parkinsons sjukdom valdes slumpmässigt ut och indelades i två grupper med 16 

patienter vardera. Hälften av patienterna deltog i sjukgymnastik och hälften i musikterapi. 

Studien varade i tre månader och bestod av veckovisa sessioner av musikterapi i ca två tim-

mar och sjukgymnastik i ca en och en halv timme. Varje grupp deltog i 13 sessioner. Musik-

sessionerna genomfördes av en musikterapeut och bestod av körsång, användning av instru-

ment, andnings- och röstövningar samt rytmiska och fria kroppsrörelser. I sjukgymnastiken 

ingick en serie passiva stretchövningar, särskilda motoriska övningar samt strategier för att 

förbättra balans och gång. Resultatet av studien visade att den grupp som deltog i musikses-

sionerna uppvisade förbättringar av den motoriska förmågan och den emotionella statusen. 

Den förbättrade motoriska förmågan avsåg främst förändring i bradykinesi. Graden av mu-

sikterapirelaterad förbättring av den motoriska förmågan avtog med varje session men det 

slutliga resultatet var en förbättring i hela gruppen. Förbättringen av emotionella funktioner 

återfanns både efter varje session och under hela studieperioden. När den mättes två månader 

efter avslutad musikterapi hade värdena dock återgått till basnivåer. Betydande förbättringar 

av aktiviteter i dagliga livet (ADL) noterades även hos patienterna som genomgick musikte-

rapi. Sjukgymnastiken ledde till en klar förbättring i stelhet men orsakade inte några större 

förändringar i andra variabler. Alla musikterapipatienter, i motsats till endast fyra sjukgym-

nastikpatienter, rapporterade känslor av välbefinnande och gruppsamhörighet samt var mer 

aktiva och höll sig mer sysselsatta. I synnerhet uttryckte de att de uppskattade den sociala 

kontakten som musikterapin erbjöd dem. 
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En pilotstudie (8) har gjorts där syftet var att utvärdera effekten av musikterapi som ett verk-

tyg för att förbättra respiratorisk muskelstyrka, tal och livskvalitet hos vuxna med långt 

gången MS. Denna pilotstudie utvärderade effekterna av musikterapi för att stärka andnings-

muskulaturen genom betoning på diafragmaandning samt samordning av andning och tal. 

Tjugo patienter delades slumpmässigt in i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experi-

mentgruppen fick musikterapi medan kontrollgruppen fick delta i sammankomster för att lära 

sig mer om musik i allmänhet utan att aktivt utöva musik. Deltagarnas inspiratoriska och ex-

spiratoriska muskelstyrka studerades genom att mäta trycket i munhålan före och efter inter-

ventionen. Resultatet visade en viss förbättring i fråga om exspiratorisk muskelstyrka hos ex-

perimentgruppen. Kontrollgruppen visade däremot respiratorisk försämring, speciellt av ex-

spiratoriska muskler. Deltagare i experimentgruppen uttryckte bland annat följande när det 

gällde den upplevda förmågan om att ta ett djupt andetag: "Jag vet hur man tar ett djupt an-

detag. Jag brukade ta ett andetag till halvvägs och fick därför slut på luft innan jag avslutade 

en mening" och "det har blivit bättre. Jag tränar när jag är i sängen. Det har hjälpt mig att 

slappna av och sova" (författarens översättning). Trots att musikterapins effektivitet vad gäller 

förbättrad respiratorisk muskelstyrka av patienterna med långt gången MS, inte gick att säker-

ställa statistiskt visar dock resultatet att experimentgruppen hade en total förbättring i termer 

av exspiratorisk muskelstyrka, i motsats till kontrollgruppen som visade försämring. Fors-

karna anser därmed att det finns en viss potential i användningen av musikterapi som en inter-

vention. 

 

 

RGRM metoden 
 

Jazzmusikern och trummisen Ronnie Gardiner (9) skapade metoden Ronnie Gardiners Rytm 

och Musikmetod (RGRM) för 30 år sedan. Hans mål var att via sin musik – och rytmkunskap 

utveckla en metod för att rehabilitera personer med hjärnskador. På senare år har han tagit in 

sjukgymnastisk kompetens för att vidareutveckla metoden.  

RGRM metoden (10) är ett komplement till övrig behandling och är utformad för att hjälpa 

människor med sjukdomar och skador i hjärnan och nervsystemet. Metoden stimulerar rörel-

seförmåga, läs- och talförmåga, rytmkänsla, kroppsuppfattning, balans, självkännedom, 

minne, koordination, motorik, liksidighet, koncentration, uthållighet och sociala färdigheter. I 

RGRM metoden används rytm, musik och rörelser för att främja det naturliga rörelsemönstret. 

Deltagarna sitter eller står och leds av diplomerade utövare. De följer ett notsystem som består 

av kroppssymboler i rött och blått och tillhörande ljudkoder och rörelser (se bilaga 1). Rörel-

serna går ut på att händerna klappar på knäna och fötterna stampar i golvet. Notsystemet kan 

kombineras på flera olika sätt, dels för att stimulera olika delar av hjärnan och dels för att ut-

öva metoden på olika svårighetsnivåer.    

Det finns idag inga studier som har undersökt metoden på ett vetenskapligt sätt (9), men några 

kliniska rapporter pekar på ökad livslust, förbättrad motorik och ökad förmåga att rabbla ord. 

Däremot pågår just nu vid Sahlgrenska akademin i Göteborg ett treårigt och tvärprofessionellt 

forskningsprojekt där bland annat metodens effekter hos patienter med stroke ska utvärderas. 

Under tre månader kommer en diplomerad och erfaren RGRM – terapeut att träna med en 

grupp strokepatienter i Göteborgsområdet. Gruppen kommer sedan att jämföras med en grupp 

som fått ridterapi och en kontrollgrupp. 
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Efter att författarna fått en djupare förståelse för verksamheten identifierade de att det inte 

finns vetenskaplig forskning som har utvärderat RGRM metoden. Författarna beslutade då att 

göra denna studie. Då studien vid Sahlgrenska sjukhuset studerar effekterna av metoden, vore 

det intressant att undersöka hur metoden upplevs ur ett patientperspektiv. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att delta i RGRM metoden. 

 

 

Metod 
 

En kvalitativ ansats användes då den metoden bedömdes kunna uppfylla syftet med studien, 

nämligen att fånga hur deltagarna tolkade och upplevde en viss situation (11). Metoden går ut 

på att utveckla en förståelse av ett fenomen som existerar i verkligheten och som är konstrue-

rat av individer under de förhållanden som råder i den verkligheten (12). Kvalitativ metod 

lämpar sig väl då man har lite kunskap om ett tema, vill tydliggöra ett oklart tema, eller har 

intresse att få klarhet i hur människor uppfattar något (11). 

För att få en djupare inblick i deltagarnas subjektiva upplevelser använde författarna semi-

strukturerade intervjuer (12). Författarna ville vara säkra på att en viss uppsättning frågor 

täcktes i deras intervjuer. Därför förbereddes i förväg en intervjuguide (se bilaga 2), som var 

en lista över de frågor som togs upp med varje deltagare (12).  

 

 

Procedur 
 

Författarna kontaktade RGRM:s stiftelse och fick därigenom namnet på en utbildad och verk-

sam RGRM- och arbetsterapeut. Författarna kontaktade sedan arbetsterapeuten för att infor-

mera om studien och fick då klargjort att denne var positiv till att en sådan studie utfördes. 

Arbetsterapeuten var verksam vid ett lasarett där RGRM metoden bedrevs. Författarna skick-

ade sedan ett pm till verksamhetschefen för att tydliggöra studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Verksamhetschefen gav tillstånd till att studien fick genomföras efter att ha tagit del av ett pm 

över studien samt ett intyg från handledaren. Verksamheten ville gärna ta del av uppsatsen när 

den var klar. 

Metoden bedrevs på tre nivåer inom verksamheten, nybörjarnivå, fortsättningsnivå och avan-

cerad nivå. Arbetsterapeuten föreslog att författarna kunde tillfråga deltagarna på den 
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avancerade nivån då dessa hade deltagit i träningen under längst tid. Kriteriet för deltagarna i 

denna studie var således att de utövade RGRM metoden på avancerad nivå.  

Författarnas första kontakt med deltagarna skedde via ett informationsbrev som arbetstera-

peuten ombads att dela ut till samtliga deltagare i den avancerade gruppen. I brevet fanns in-

formation (13) om studiens syfte och upplägg, rätten till ett frivilligt deltagande, rätten att 

avbryta studien när som helst utan att ange orsak samt att all information behandlas konfiden-

tiellt. Deltagarna kryssade i ja eller nej till deltagande av studien på en talong som fanns 

längst ned i brevet. Om de svarade ja skrev de även ned sina kontaktuppgifter. Talongen 

skulle sedan läggas i ett tillhandahållet kuvert. Detta förfaringssätt användes för att tillförsäkra 

deltagarna så hög grad av anonymitet som möjligt och för att ingen skulle känna sig tvingad 

att delta. Kuverten skulle i sin tur lämnas till arbetsterapeuten. Detta blev dock inte fallet då 

talongerna istället lämnades direkt till arbetsterapeuten som returnerade dessa till författarna i 

ett bifogat frankerat kuvert.  

Fem av sju deltagare svarade ja på frågan om de ville delta i studien. Författarna bokade tid 

med dem via telefon. Efter att först ha svarat ja lämnade en av de anmälda deltagarna återbud 

på grund av sjukdom. Med hjälp av en av RGRM terapeuterna kontaktades istället två delta-

gare från fortsättningsgruppen i RGRM metoden, för att inte få ett för lågt deltagande i stu-

dien. Valet av dessa två gjordes utifrån terapeutens vetskap om att de hade andra tider inbo-

kade på lasarettet samma dag intervjuerna skulle ske, samt att terapeuten trodde att de var 

villiga att delta i studien. Studiens deltagare bestod slutligen av två kvinnor och fyra män i 

åldrarna 46 till 65, där tre av dem hade drabbats av stroke, en av MS och två av Parkinson.  

Författarna valde att göra semistrukturerade intervjuer och diskuterade sig fram till tre öppna 

frågor utifrån studiens syfte. Frågorna avsåg att få deltagarna att beskriva sina upplevelser av 

att delta i RGRM metoden. Författarna utformade en intervjuguide (12) innehållande de tre 

öppna intervjufrågorna samt förslag på följdfrågor. Förslagen på följdfrågor utgjorde ett stöd 

vid intervjutillfällena. 

 

 

Intervju  
 

Intervjuerna utformades och genomfördes efter Jacobsens rekommendationer (11). Författarna 

frågade arbetsterapeuten om det fanns möjlighet att utföra intervjuerna på lasarettet då förfat-

tarna ansåg att det var en miljö där deltagarna kände sig bekväma. Intervjuerna kom sedan att 

äga rum i ett vilorum på lasarettet där det inte fanns några störande moment. Författarna 

genomförde tre intervjuer vardera och valde att inte närvara på den andres intervjuer för att 

minimera störande moment. På grund av att författarna valde att ta in två nya informanter då 

en av informanterna lämnat återbud skedde de två sista intervjuerna parallellt. Författarna lå-

nade då ett kontor på avdelningen och utförde den ena intervjun där. Författarna började med 

att presentera sig, informera om studien samt om etiska överväganden. För att få informan-

terna att bli avslappnade och bekväma, bad författarna informanterna att kort berätta om sig 

själva. Författarna följde intervjuguiden och ställde följdfrågor utifrån vad informanterna 

sade. Författarna uppmuntrade informanterna till att med egna ord prata fritt och berätta ut-

förligt kring alla frågor på listan. Tekniken syftade till att författarna skulle få all information 

som krävdes (12). Slutligen gjorde författarna en sammanfattning av vad informanterna sagt 

och frågade om detta stämde. Detta för att vara säkra på att de förstått varandra rätt. Intervju-
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erna varade mellan 20 och 50 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av minidisc och 

diktafon. En av informanterna återkom via telefon till författarna dagen efter sin intervju och 

lämnade information som denne ville komplettera sin intervju med. Detta skrevs ned orda-

grant och togs sedan med i transkriberingen.  

 

 

Analys  
 

Författarna lyssnade inledningsvis igenom samtliga intervjuinspelningar. Därefter transkribe-

rade författarna sina egna intervjuinspelningar ordagrant. Dock valde författarna att inte tran-

skribera information som uppenbart inte var relevant för studiens syfte. Det framgår tydligt i 

varje intervjus transkribering var information utelämnades. Författarna lyssnade sedan på sina 

egna intervjuinspelningar samtidigt som de läste transkriberingarna och korrigerade dessa i de 

fall de inte var korrekta. De slutliga transkriberingarna användes sedan i arbetet med analysen.  

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes (14). Denna analysmetod valdes för 

att den innebär en förutsättningslös analys av text som t.ex. kan vara baserad på människors 

berättelser av sina upplevelser. Författarna ansåg även att analysmetodens analysschema var 

lättöverskådligt och skulle ge en översikt av materialet. 

Författarna betraktade transkriberingarna av alla inspelade intervjuer som en analysenhet (14). 

Författarna läste analysenheten, reflekterade och diskuterade kring innehållet och kom då 

fram till att materialet handlade om tre huvudsakliga domäner. Med domäner menas text som 

handlar om specifika områden och som utgör den grova strukturen av en analysenhet. Utifrån 

domänerna identifierades sedan ord, meningar och stycken med samma innebörd som till-

sammans utgjorde meningsenheter. Meningsenheterna kondenserades, vilket betyder att tex-

ten förkortades men behöll sin innebörd. Därefter abstraherades meningsenheterna till en 

högre logisk nivå och försågs med koder. Författarna granskade sedan koderna för att vara 

säkra på att de stämde överens med respektive meningsenhet och kondenserad meningsenhet. 

Vidare sorterades koderna utifrån dess innebörd och delades in i underkategorier. I underkate-

gorierna slogs flera koder ihop. Författarna ansåg att de koder som slogs ihop hade likartad 

innebörd. Därefter sorterades underkategorierna in i kategorier efter samhörigheter. Under 

analysens gång pendlade författarna mellan att försöka lyfta sig upp över analysenheten för att 

se det övergripande och att gräva långt ned för att se det underliggande. Författarna formule-

rade sedan ett tema baserat på analysenhetens innehåll och den underliggande innebörden. 

Nedan följer ett exempel på analysens gång. Se tabell 1 
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Domän Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Livslust det ger så mycket 

glädje… och det 

ger så mycket 

glädje på ett roligt 

sätt… den här 

glädjen är nog kan-

ske det viktigaste… 

glädjen skulle jag 

nog sätta som den 

första huvudpunk-

ten… glad… det 

blir en glädje… det 

är nog det som är 

det största för mig 

den glädjen… jag 

har upplevt det med 

glädje hela tiden… 

mycket glädje… det 

ger en glädje... det 

ger en glädje som… 

Upplevs med 

glädje, 

ger mycket 

glädje 

Ger 

glädje 

Positiva upplevelser Välmående 

 

Författarna utförde hela analysarbetet tillsammans och förde hela tiden en dialog för att för-

säkra sig om att de kondenserade meningsenheterna, koderna, underkategorierna och katego-

rierna återspeglade analysenheten. Analysenheten lästes flera gånger för att både få en allmän 

överblick och en djupare förståelse för materialet. Till sist lästes analysenheten igen för att 

författarna skulle vara säkra på att adekvata domäner, underkategorier, kategorier samt tema 

skapats. 

 

 

Trovärdighet 
 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (14) syftar all forskning till att finna ny kunskap. 

Denna kunskap kan ses från flera olika håll och det finns därmed inte en sanning utan flera 

olika tolkningar. Av denna anledning måste därför författarna vidta vissa åtgärder för att visa 

trovärdighet av sina resultat. Trovärdighet handlar bland annat om hur överförbart och san-

ningsenligt resultatet är. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överfö-

ras till andra grupper eller situationer. För att kunna stärka överförbarheten behövs en nog-

grann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys. Hur sanna resultaten är 

handlar om giltighet och giltigheten kan stärkas genom att presentera citat från studien. Slutli-

gen kan sägas att en noggrann beskrivning av analysarbetet är av vikt för att stärka tillförlit-

lighet av studien. 

Tabell 1. Exempel ur analysschemat 

t  
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Etiska aspekter  
 

En skriftlig inbjudan till studien skickades ut till informanterna där de upplystes (13) om syf-

tet med studien, hur den skulle gå till väga och att det var frivilligt att delta. I inbjudan fanns 

även information om att de hade rätt att avbryta sin medverkan utan att ange orsak och att de 

kunde avbryta när som helst. Denna information gavs både skriftligt och muntligt. Skriftligt i 

inbjudan och muntligt innan intervjun ägde rum. Informanterna fick även information om att 

studien skulle offentliggöras och att de skulle få ta del av det slutgiltiga arbetet. När intervju-

erna genomfördes gavs informanterna möjlighet att överväga om de ville fortsätta eller inte. 

Allt insamlat material hanterades konfidentiellt och författarna har tystnadsplikt. Vid en studie 

där personer deltar som forskningsobjekt är det viktigt att väga de risker studien medför för 

deltagarna kontra de vinster som uppnås med studien. Med hänsyn till studiens natur bedömde 

författarna att studien inte utgjorde någon risk för informanternas hälsa och välbefinnande. 

Studien ger däremot en vinst genom att bidra med kunskap inom området.  

 

 

Resultat  
 

Resultatet baseras på sex semistrukturerade patientintervjuer. Patienterna bestod av två kvin-

nor och fyra män i åldrarna 46 till 65 med diagnoserna stroke, Parkinsons sjukdom eller Mul-

tipel skleros. Resultatet av analysen utmynnade i tre domäner, elva underkategorier, fem kate-

gorier och ett tema, se tabell 2.  

 

Domäner Underkategorier Kategorier Tema 
Livslust Positiva upplevelser 

 

Välmående  

 Stärkt självkänsla  Kropp 

och 

 Det är socialt 

 

Gemenskap själ 

 Känner varandra väl 

 

  

 Nyttig och viktig metod 

 

Värde  

 Viktigast i mitt liv nu 

 

  

Uthållighet Krävande och svårt 

 

Möda  

Kroppskontroll Föra sig bättre 

 

Utveckla förmåga  

 Bättre tal 

 

  

 Kroppslig träning 

 

  

 Träning för hjärnan 

 

  

Tabell 2. Översikt av analysresultat 
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Domäner: Livslust, uthållighet och kroppskontroll 
 

Författarna kategoriserade resultatet av informanternas upplevelser av att delta i RGRM meto-

den i tre domäner: livslust, uthållighet och kroppskontroll. Livslust tar sig uttryck i välmå-

ende, gemenskap och värde. Uthållighet handlar om möda medan kroppskontroll beskrivs 

som utvecklad förmåga. 

 

 

Kategorier: Välmående, gemenskap, värde, möda och utvecklad 

förmåga 
 

Välmående 

Välmående innebar att RGRM metoden har gett dem positiva upplevelser och stärkt själv-

känsla. De flesta informanterna utryckte att de upplevt hela metoden med glädje. En av in-

formanterna talade om att metoden gett denne livsglädjen tillbaka. Några beskrev att det var 

uppmuntrande och att de blev upprymda. En annan informant uttryckte att de hade roligt när 

de utövade metoden tillsammans. Många talade även om att de mådde bra av att utöva meto-

den och att de kände ett välbefinnande.  

”jag mår bra nu och mycket tack vare RGRM, det är jag helt övertygad om…” (IP4) 

”för jag blir upprymd av det här att hålla på med det här…”(IP2) 

Stärkt självkänsla beskrevs som att det i början fanns en osäkerhet och blyghet hos en del av 

deltagarna men att det allt eftersom infann sig mer självsäkerhet.  

”Kursen hjälpte mig att inte vara så tyst som jag var förut…”(IP1) 

 

Gemenskap 

Informanterna beskrev att det var ett socialt utbyte och att de lärde känna varandra väl. Detta 

uttryckte de genom att säga att det var socialt, att de kände en grupptillhörighet, samt att det 

var nyttigt för dem att träffa andra med likande erfarenheter. En av informanterna ansåg att 

det var social träning. Alla deltagarna i gruppen hade något gemensamt och kände därför en 

viss samhörighet med varandra. En informant beskrev att det alltid var samma människor som 

kom och att de hade lärt känna varandra väl. 

”komma in i en grupp där vi är ett antal som har varit med om någonting liknande allihop, 

 vi vet vad vi pratar om…”(IP4) 

 

Värde 

Värde tog sig uttryck i att informanterna ansåg att RGRM metoden var en bra och nyttig me-

tod för personer med hjärnskador. Vidare uttryckte en av informanterna att metoden höll 
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igång dem på ett bra sätt. Många talade även om att de inte visste hur det hade gått för dem 

om de inte börjat med RGRM metoden samt att de var helt övertygade om att metoden hjälpt 

dem. En av informanterna uttryckte att RGRM metoden var det viktigaste i dennes liv just då.  

”Jag är helt övertygad om att det här har hjälpt mig oerhört mycket att komma tillbaka till 

där jag är idag.” (IP4)  

”RGRM är det viktigast som finns för närvarnade just nu i mitt liv.”(IP3) 

 

Möda 

Möda innebar att informanterna beskrev metoden som krävande och svår. Detta tog sig ut-

tryck i att många beskrev metoden som energikrävande samt att de blev trötta efteråt. En av 

informanterna beskrev att denne blev trött i huvudet efteråt. Vissa informanter talade om att 

de tyckte att metoden var svår i början men att ”polletten snart trillade ner”. De allra flesta 

ansåg att det var mycket koncentrationskrävande och att det var viktigt att vara koncentrerad 

under hela sessionen. En av informanterna sa att det var många sinnen som skulle fungera 

tillsammans. 

”är du inte koncentrerad från det du börjar med träningen med uppvärmning och alltihop  

så är du borta med en gång…”(IP5) 

 

Utvecklad förmåga  

De flesta informanterna beskrev att de fått någon form av utvecklad förmåga tack vare RGRM 

metoden. Det var många olika förmågor som beskrevs. En av informanterna sa att denne hade 

lärt sig att föra sig på ett mer civiliserat sätt. 

”Ja, visst har jag blivit bättre för att jag organiserar ju liksom på ett annat sätt nu… därför 

att jag har kunnat uppföra mig på ett korrekt sätt… att man sitter tyst när folk pratar…”(IP2) 

En annan beskrev att metoden hade hjälp denne att hålla en röd tråd när denne pratade. 

”jag känner ju ibland att liksom man kan inte hålla en röd tråd man pratar… det snarare att 

det liksom stör språket… att jag liksom kan inte hålla ihop när jag pratar så att säga…” F: 

Ja, så du säger att RGRM metoden får dig att fokusera mer och hålla ihop ditt tal? ”Ja 

ja”(IP6) 

De flesta sa att de hade fått bättre rörelseförmåga, ökad kroppsmedvetenhet och att de kände 

sig mindre stela i kroppen. Många beskrev även att metoden var träning för hjärnan och hade 

gett dem ökad koncentrationsförmåga och koordinationsförmåga. En av informanterna sa 

även att denne upplevde ökad simultankapacitet och balans. 

”man lär sig att hantera koncentrationen…”(IP5) 

”att röra sig och liksom använda händer och fötter på rätt sätt och liksom få tänka på det här 

med hjärnhalvorna…”(IP6) 
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Tema: Kropp och själ 
 

RGRM metoden beskrevs av informanterna i studien som något mycket uppskattat och för-

delaktigt. De beskrev en känsla av både glädje och upprymdhet samtidigt som de talade om 

att det var krävande och tog mycket energi. Författarnas tolkning av den underliggande inne-

börden av resultatet var att patienterna upplevde att RGRM metoden hade effekt på både 

kropp och själ. 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att delta i RGRM metoden. Re-

sultatet baseras på sex semistrukturerade intervjuer. 

 

Metoddiskussion  
 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att delta i RGRM metoden. För 

att uppfylla studiens syfte valde författarna att göra en kvalitativ studie. Den kvalitativa meto-

den lämpade sig väl då det finns lite kunskap om fenomenet och författarna ville tydliggöra 

hur deltagarna upplever att det är att delta i metoden (11). Om studien hade utförts med en 

kvantitativ ansats hade det inte varit möjligt att komma åt deltagarnas subjektiva upplevelser. 

Författarna ansåg därför att en kvalitativ ansats var ett lämpligt tillvägagångssätt då de ville ta 

reda på patienters upplevelser av att delta i metoden. 

Författarna bestämde sig inledningsvis för att kriteriet för deltagande i studien var utövande 

av RGRM metoden på avancerad nivå. Då en av deltagarna som först svarat ja lämnade åter-

bud på grund av sjukdom ändrade författarna kriteriet för deltagande i studien och inkluderade 

två deltagare från fortsättningsgruppen. Detta ansåg författarna var nödvändigt för att få 

tillräckligt information.  

För att uppfylla studiens syfte användes semistrukturerade intervjuer (12). Författarna valde 

att följa Jacobsens rekommendationer om hur intervjuer ska utformas och genomföras (11). 

Utifrån resursförutsättningar och tidsram för studien avgränsade författarna antalet informan-

ter till sex stycken. Dessa informanter var förstahandskällor som därmed refererade till något 

de själva upplevt (11), vilket ökar giltigheten av studiens resultat. Intervjuguiden innehöll tre 

öppna frågor utformade för att uppnå studiens syfte. Informanterna uppmanades att fritt be-

rätta med egna ord om hur de upplevde att det var att delta i metoden. Mot bakgrund av att en 

del av informanterna hade svårt att utrycka sig under intervjuerna, bland annat på grund av 

afasi, anser författarna att strukturerade intervjuer kanske hade varit mer fördelaktigt att an-

vända. Vissa deltagare gled exempelvis även ibland ifrån ämnet och pratade om sådant som 

inte var relevanta för studien. Vid dessa tillfällen avledde författarna informanten på ett dis-

kret sätt och använde sig av intervjuguiden för att återgå till intervjuns ämne.  
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Med hänsyn till de språkbegränsningar som förekom hos en del deltagare var författarna vid 

enstaka tillfällen tvungna att utifrån författarnas förståelse sammanfatta vad informanterna 

hade sagt och ställa frågan om det var detta de ville uttrycka. Författarna anser inte att detta 

kan ses som ledande frågor utan istället som en metod för att säkerställa att de tolkade infor-

manterna rätt. De ansåg inte heller att materialets kvalitet påverkats av detta. Exempel: ”jag 

känner ju ibland att liksom man kan inte hålla en röd tråd man pratar… det snarare att det lik-

som stör språket… att jag liksom kan inte hålla ihop när jag pratar så att säga”… F: Ja, så du 

säger att RGRM metoden får dig att fokusera mer och hålla ihop ditt tal?  ”Ja ja” 

Efter varje intervju hade författarna avstämmande samtal om hur det hade gått och om något 

kunde förbättras inför nästkommande intervju. Under dessa samtal identifierades inget behov 

av ändringar i intervjuarbetet. I de senare intervjuerna upplevde författarna att en informa-

tionsmättnad (10) infann sig och att informanterna bara lämnade samma typ av information. 

Samtliga intervjuer spelades in så att författarna kunde fokusera på intervjun istället för att ha 

fokus på att anteckna. Intervjuinspelningarna gav också författarna möjlighet att gå tillbaka 

och lyssna på materialet flera gånger och på det sättet få mer kunskap om och förståelse för 

materialet.  

Författarna var medvetna om att deras egna subjektiva bedömningar, om vad som skulle tran-

skriberas och inte, kunde vara en fara för studiens trovärdighet. Författarna anser att medve-

tenheten i sig i kombination med att författarna varit mycket sparsamma med att exkludera 

information inte bör påverka studiens trovärdighet. För att öka trovärdigheten lyssnade för-

fattarna dessutom på varandras intervjuinspelningar samt granskade varandras transkribe-

ringar (14). 

Författarna valde att göra en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (14). Denna ana-

lysmetod valdes för att den innebär en förutsättningslös analys av text som t.ex. kan vara ba-

serad på människors berättelser av sina upplevelser. Författarna utförde hela analysarbetet 

tillsammans och förde hela tiden en dialog. De läste analysenheten flera gånger för att vara 

säkra på att lämpliga domäner, underkategorier, kategorier samt tema skapats. Författarna har 

satt sig in i deltagarnas upplevelser genom att läsa transkriberingarna tillsammans. Då något 

var oklart eller uppfattades på olika vis fördes en diskussion mellan författarna tills de enades 

om en tolkning.  

Kvalitativa analyser är svårare att genomföra men oftast lättare att förstå än kvantitativa, vil-

ket beror på det vardagliga språk som ofta finns i kvalitativa berättelser. Kvalitativa analyser 

är däremot ofta svårare att utvärdera än kvantitativa analyser eftersom läsarna inte kan veta 

om forskarna har fångat tematiska mönster i data på ett adekvat sätt (12). 

Det är viktigt att påvisa trovärdigheten i en kvalitativ studie (14). Trovärdighet handlar bland 

annat om hur överförbart och sanningsenligt resultatet är. Författarna har vidtagit vissa åtgär-

der för att öka trovärdigheten i studiens resultat. För att påvisa tillförlitligheten har författarna 

redovisat noggranna beskrivningar. Författarna har även för att öka tillförlitligheten, under 

hela studiens gång haft ett nära samarbete där de genom hela analysen fört diskussioner och 

sett till olika tolkningsmöjligheter. Överförbarheten har författarna ökat genom en noggrann 

beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys, vilket i sin tur ökar trovärdigheten. 

För att öka giltigheten av studiens resultat har författarna noggrant beskrivit urval och analys-

arbete samt redovisat citat från deltagarna. 
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Resultatdiskussion 
 

Studien har en kvalitativ ansats (12) och författarnas intentioner har inte varit att göra genera-

liseringar utifrån resultatet. De slutsatser som dras utifrån resultatet gäller därför möjligen 

enbart för den grupp studien har gjorts på.  

Resultatet visade att informanterna genom deltagande i RGRM metoden upplevde välmående, 

gemenskap, värde, möda och utvecklade förmågor. Informanterna beskrev bland annat att de 

fått bättre självkänsla, att de kände gruppsamhörighet, att de fått ökad rörelseförmåga, ökad 

koncentrationsförmåga, ökad koordination samt ökad balans. Detta stämmer överens med 

beskrivningen (10) av RGRM metodens syfte, det vill säga att den stimulerar rörelseförmåga, 

läs- och talförmåga, rytmkänsla, kroppsuppfattning, balans, självkännedom, minne, koordina-

tion, motorik, liksidighet, koncentration, uthållighet och sociala färdigheter. 

Studier visar att musikterapi förbättrar bilaterala rörelser, funktionella färdigheter (4), ledrör-

lighet, flexibilitet, sinnesstämning samt ökade interpersonella relationer (5). Detta anser för-

fattarna är i linje med resultatet av denna studie då flera av informanterna beskrev att de ansåg 

sig ha fått ökad rörelseförmåga. I en studie där patienter med Parkinsons sjukdom deltog i 

musikterapi (7), rapporterades känslor av välbefinnande och gruppsamhörighet. I synnerhet 

uttryckte patienterna att de uppskattade den sociala kontakten som musikterapin erbjöd dem. 

Detta stämmer även det överrens med vad informanterna utryckte efter att ha deltagit i RGRM 

metoden, nämligen att metoden hade gett dem känslor av välmående, gemenskap och ett soci-

alt utbyte. 

Musik (4) kan integreras i olika former av rehabilitering. Syftet kan då vara att förbättra rörel-

semönster, öka självständighet i aktiviteter i det dagliga livet, samt att återställa socialt och 

psykiskt välbefinnande. Detta syfte återspeglas i resultatet i denna studie då många av infor-

manterna beskrev just utvecklade förmågor så som ökad rörelseförmåga och koordination.  

Det går vidare att koppla studiens resultat till de fyra huvudsakliga teoretiska principerna (1) 

som stödjer användandet av musikterapi för personer med förvärvade hjärnskador. En infor-

mant beskrev hur förmågan att hålla ihop talet hade förbättrats och på så vis underlättat kom-

munikationen. De flesta informanterna utryckte att metoden bidrog till gruppsamhörighet vil-

ket kan kopplas till principen om att musikterapi är ett socialt medium som har stor betydelse 

för gruppupplevelser av dans, sång och musik. Metoden framkallade också känslomässiga 

reaktioner. Informanterna berättade om upplevelser i form av bland annat glädje och upp-

rymdhet. Många talade även om förbättrade förmågor så som balans och koordination som 

skulle kunna liknas med att musikterapi främjar hjärnans plasticitet. 

Författarna anser att det inte går att utesluta att de personliga egenskaperna som ledarna för 

RGRM metoden hade kan ha påverkat informanternas upplevelser av metoden. Då författarna 

själva deltog i en session upplevde de att ledarna var väldigt glada, utåtriktade och drivande. 

Informanternas upplevelser hade möjligen blivit annorlunda om ledarna hade varit mer däm-

pade i sina känslouttryck. Vidare anser författarna att studiens resultat kan ha påverkats, om 

än i ringa grad, av att informanterna lämnade sina svar om deltagande i studien öppet till ar-

betsterapeuten och inte anonymt i de svarskuvert som hade bifogats. Informanterna kan där-

igenom ha upplevt en beroendeställning gentemot ledarna för RGRM metoden. I och med att 

författarna vid intervjutillfället klargjorde för informanterna att intervjuerna avpersonifierades 

i studien bör dock denna tänkbara beroendeställning vara liten och därför som mest ha en 

ringa påverkan på studiens resultat.  
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Under senare år har intresset för RGRM metoden (10) ökat. Metoden har vuxit till en organi-

serad verksamhet och kan idag erbjuda allt fler människor en möjlighet att utmanas och ut-

vecklas. Metoden används både inom sjukvården som rehabiliteringsresurs samt i den privata 

sektorn. Den används som ett komplement till annan rehabilitering men kan även med fördel 

användas inom friskvård. 

Författarna anser att det skulle vara intressant att djupare undersöka vad det är i RGRM meto-

den som gör att informanterna upplever den så positivt. Om det är ledarnas inställning, musi-

ken, rytmen, gemenskapen, en mix av dessa, eller någon annan faktor. I dagsläget saknas ve-

tenskaplig forskning om RGRM metoden och författarna efterlyser därför detta. Författarna 

ser fram emot att få ta del av resultatet från forsningsprojektet som pågår vid Sahlgrenska 

akademin i Göteborg där bland annat effekterna av RGRM metoden på personer som drabbats 

av stroke ska utvärderas. 

Enligt FSA (2) är målet med arbetsterapi att främja patientens möjligheter att leva ett värde-

fullt liv i enlighet med sina egna önskemål och behov samt i förhållande till omgivningens 

krav. För att nå detta mål används arbetsterapi för att utveckla patientens aktivitetsförmåga 

eller för att förhindra nedsatt aktivitetsförmåga och i förekommande fall kompensera den. Det 

har visat sig att musik (3) är ett värdefullt terapeutiskt medel som ger positiva effekter. För att 

hjälpa patienter att klara sina vardagliga aktiviteter på ett bättre sätt kan arbetsterapeuter an-

vända sig av musikterapi (1). Craig (3) har identifierat att arbetsterapeuter använder musik på 

tre olika sätt: musik under aktivitet, musik som förberedelse inför aktivitet samt musik som 

aktivitet. Om Författarna skulle placera RGRM metoden under någon av dessa tre sätt, så ser 

de mest likheter med musik som aktivitet, eftersom deltagarna använde rytm och musik i sig 

som en aktivitet. Detta genom att klappa händer, stampa i takt och röra sig till musik. Även 

likheter i musik under aktivitet finns eftersom musik hela tiden finns med under metodens 

gång. 

Trots att musik är ett användbart medel inom arbetsterapi framkommer det att verksamma 

arbetsterapeuter efterlyser mer utbildningsmaterial och forskning kring ämnet (3). Författarna 

hoppas att deras studie kan bidar till att fler får upp ögonen för hur musikterapi kan användas 

för att gynna patienter på olika sätt. Kanske kan studien även inspirera fler arbetsterapeuter att 

använda musik som ett terapeutiskt medel. 
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Bilaga 1.  

 

 
 



Bilaga 2. 

 

Intervjuguide 

 
Öppning av intervju 

 

Kort presentation av oss själva.  

 

Syfte med studien.  

 

Information om studiens bakgrund. 

 

Information om etiska överväganden. 

 

Skulle du kort kunna presentera dig själv?  

 

 

Frågor  

 
Skulle du vilja berätta om hur du kom i kontakt med RGRM metoden? 

 

Skulle du vilja berätta om hur du upplever att det är att delta i RGRM metoden? 

Hur har den hjälpt dig? 

 

Följdfrågor 

 

Skulle du kunna utveckla… 

Skulle du kunna ge något exempel… 

Hur kände du då… 

 

Sammanfatta vad personen sagt, stämmer detta? 

 

 

 

 

 

 

 


