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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka om och på vilket sätt Västerås Stads-

missions musikprojekt för människor i social utsatthet är meningsfullt och 

vad det är som gör att musikprojektet fungerar. Vi sökte även efter tecken på 

self-efficacy. Studiens åtta respondenter var musikprojektets bandmedlem-

mar, supportrar och personal på Västersås Stadsmission. Vi använde oss av 

en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer samt observationer. 

Den teoretiska referensramen utgörs av teorin om self-efficacy, tron på den 

egna förmågan. Studiens resultat visar att respondenterna upplever musik-

projektet som meningsfullt och att vad som anses meningsfullt varierar. De 

mest framträdande effekterna är: få spela instrument/sjunga alternativt lyss-

na på musik, få bekräftelse både musikaliskt och/eller som person, ha en 

sysselsättning, känna att man bidrar och gör gott, tillhöra en grupp och kän-

na vänskap samt bättre mående. Studiens resultat pekar på fem viktiga fak-

torer som gör att musikprojektet fungerar: musikprojektets flexibla ramar, 

att bandmedlemmarna redan kunde spela/sjunga, att musikprojektet medve-

tet utvecklas sakta, att deltagarna känner gruppkänsla och att musikprojektet 

upplevs meningsfullt. Projektledaren är betydelsefull på grund av sin per-

sonliga kompetens samt för sina kontakter inom musikbranschen. I resultatet 

finns tydliga tecken på self-efficacy hos bandmedlemmarna. Vilken betydel-

se detta har i musikprojektet framgår däremot ej. 

 

Nyckelord: Musik, social utsatthet, socialpedagogik, self-efficacy,  

stadsmission 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine the Västerås City Mission's music 

project for people in social vulnerability, if and how meaningful it is and 

what makes the music project work. The intention is also to search for signs 

of self-efficacy. Respondents were band members, supporters and staff. We 

used the qualitative method with semi-structured interview-guides and ob-

servations. The theoretical framework includes theory about self-efficacy.  

Our results show that respondents perceive the music project as meaningful 

although what is considered as meaningful verifies. The most prominent 

features are: make or listen to music, get confirmation, have an occupation, 

to feel that you contribute, belong to a group / friendship and to feel good. 

Regarding to our findings there are five key factors that makes the music 

project work: flexible framework, band members that can play or sing, 

slowly progressions, participants to feel like a part of a group and that the 

music project is perceived as meaningful. The project leader has a key role 

for his personal skills and his network within the music industry. The results 

show signs of self-efficacy although what significance it makes cannot be 

interpreted.   

 

Keywords: Music, Social vulnerability, Social pedagogy, Self-efficacy,  

City Mission 
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1. Introduktion 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Insatser och behandling för människor i social utsatthet är under ständig utvärdering och ut-

veckling. Ny forskning, nya teorier och nya metoder prövas i förhoppning om bättre och säk-

rare resultat. Ofta har de mest utsatta människorna flera svårigheter samtidigt så som hemlös-

het, missbruk, psykisk ohälsa och arbetslöshet. Detta försvårar möjligheten att kunna ta till sig 

delar av den hjälp som erbjuds då vissa insatser förutsätter motprestationer, till exempel drog-

frihet för att få ett boende. Det är lätt att i diskussionen kring socialt utsatta glömma bort indi-

videns resurser, sociala behov och möjligheten att kunna ägna sig åt det man tycker är roligt 

och är bra på. Även beröm, uppskattning och fokus på individens kvaliteter hamnar i skym-

undan (Beijer, 2007). Vår studie fokuserar på ett musikprojekt som just baseras på människors 

resurser och intresse som de uppskattas och beröms för. Vi hoppas kunna bidra med kunskap 

om effekterna av projekt av detta slag. 

     Västerås Stadsmission, som är en av Sveriges sju stadsmissioner, har som uppgift att hjäl-

pa människor som befinner sig i någon form av utsatthet.
1
 Västerås Stadsmission, som är en 

ideell, ekumenisk och allmännyttig förening, erbjuder flera olika typer av verksamheter 

(http://www.vasterasstadsmission.se/) och till stadsmissionen kommer en blandning av gäster 

med olika typer av social problematik. 

     Våren 2010 startades i Västerås Stadsmissions regi ett musikprojekt i form av ett band be-

stående av gäster eller före detta gäster på Västerås Stadsmission. Musikprojektets målgrupp 

är människor i social utsatthet med erfarenheter av exempelvis hemlöshet, missbruk och psy-

kisk problematik. Initiativtagare till musikprojektet var Ronald Henriksson och Lotten Eng-

lund, personal på Västerås Stadsmission. Till projektledare utsågs Georg Sibbern från studie-

förbundet Sensus.
2
 Tanken om musikprojektet väcktes när en av gästerna en förmiddag slog 

sig ner vid pianot och började spela. Tillsammans med projektledare Georg Sibbern och några 

potentiella bandmedlemmar satte Lotten Englund och Ronald Henriksson upp ramarna för det 

musikprojekt som så småningom kom att utmynna i bandet City Mission Band.  

     Musikprojektet, vars främsta syfte är resursmobilisering, är inte en regelrätt behandling 

med en uttalad pedagogik och teori. Grunden för projektet är att stötta en grupp människor 

med ett gemensamt intresse och en gemensam vilja. Det bör därför ses som en bladning mel-

lan en insats riktad till människor i social utsatthet och ett band där människor med ett gemen-

samt intresse och mål möts för att utöva sitt intresse. 

     Bandet består i nuläget av sex medlemmar som alla tidigare musicerat och som samtliga 

befinner sig i eller har befunnit sig i social utsatthet i form av exempelvis hemlöshet, miss-

bruk eller psykisk ohälsa. Bandet repeterar två gånger i veckan och genomför då och då spel-

ningar. Ända sedan starten har bandet fått medial uppmärksamhet och haft spelningar. På re-

                                                           
1
 Vi har vid flera tillfällen samtalat med Västerås Stadsmissions personal Lotten Englund, f.d. föreståndare för 

Västerås Stadsmissions motivationsenhet, Ronald Henriksson, tillförordnad föreståndare för Västerås Stadsmis-

sions motivationsenhet och Georg Sibbern, projektledare för musikprojektet. Informationen som framkommit 

under dessa samtal använder vi som del av underlag till bakgrund och information om musikprojektet. Sibbern, 

G. & Englund, L. (110224); Henriksson, R. (110415); Sibbern, G. (110413).  

2 Studieförbundet Sensus är ett rikstäckande studieförbund som arrangerar studiecirklar, utbildningar och kultur-

arrangemang. Studieförbundet består av ett 30-tal medlemsorganisationer av varierande slag. Medlemmar i Sen-

sus är Svenska kyrkan och dess närstående organisationer, därav Sensus koppling till Västerås Stadsmission och 

musikprojektet (Studieförbundet Sensus hemsida). 
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petitionerna och spelningarna närvarar förutom bandmedlemmarna och projektledaren Georg 

Sibbern även anhöriga och supportrar. Musikprojektet är därmed större än endast bandets 

medlemmar (observation, 110413) vilket vi tar hänsyn till i studien.  

     Genom Mälardalens högskola fick vi tips om detta musikprojekt och på initiativ av Väs-

terås Stadsmission valde vi att i vår c-uppsats studera bandmedlemmars, supportrars och pro-

jektansvarigas upplevelser och erfarenheter av bandet, vad som varit meningsfullt och vad det 

är som gör att musikprojektet hittills fungerat. Ronald Henriksson, Lotten Englund och Georg 

Sibbern har uttryckt att de anser musikprojektet som lyckat, meningsfullt och välfungerande 

vilket vi grundat studiens syfte och frågeställningar på. Målet var och är att vår studies resul-

tat ska ses som en pusselbit i strävan efter att inom det sociala arbetet finna metoder för att 

minska den sociala utsattheten och stödja arbetet med att stärka människors autonomi. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att på grupp- och individnivå undersöka på vilket sätt Västerås 

Stadsmissions musikprojekt för människor i social utsatthet är meningsfullt och vad det är 

som gör att musikprojektet fungerar. Vi avser även att titta på musikprojektet utifrån begrep-

pet self-efficacy. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Är musikprojektet meningsfullt för bandmedlemmarna och den närmaste kretsen kring 

bandet? Om ja, på vilket sätt är det meningsfullt? 

2. Vad är det som gör att musikprojektet fungerar?  

3. Vad finns det för aspekter i musikprojektet som går att koppla till begreppet self-

efficacy? 

 

 

1.4 Begrepp  
 

   1.4.1 Social utsatthet  

Social utsatthet är ett begrepp som används i många sammanhang men det är sällan begreppet 

verkligen definieras. Vi väljer därför att tydliggöra vad vi i denna studie menar med begreppet 

social utsatthet. Med social utsatthet menar vi en situation där individen på grund av olika 

faktorer har mist eller riskerar att mista sin möjlighet att bibehålla eller uppnå en skälig lev-

nadsnivå. Exempel på faktorer vi syftar på är hemlöshet, missbruk, fysisk och psykisk ohälsa 

och fattigdom. Med skälig levnadsnivå utgår vi från den definition som finns i socialtjänstla-

gen (4 kap. 1 § SoL). 

 

   1.4.2 Meningsfullhet  

Begreppet meningsfullt kan innebära en mängd olika saker beroende på vem som säger det 

och i vilket sammanhang det sägs. Vi definierar i denna studie begreppet meningsfullt som det 

respondenterna själva beskriver som positiva effekter för sig själva och för människor som på 

olika sätt är kopplade till projektet. 
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   1.4.3 Fungerande 

I studiens syfte och frågeställningar ingår en fråga om huruvida musikprojektet fungerar.  

Med att projektet är fungerandemenar vi att projektet löper på och att strukturen när det gäller 

överenskommen ordning och struktur upprätthålls.  

 

   1.4.4 Self-efficacy 

Self-efficacy handlar om individens tro på den egna förmågan och är enligt Bandura (1997) 

den viktigaste psykologiska aspekten för att en individ ska försöka uppnå eller klara av något. 

En individs self-efficacy är dynamisk och påverkas av fyra källor: tidigare erfarenheter, 

andras erfarenheter, viktiga andras uttryck om individens förmåga och hur individen tolkar 

somatiska signaler (Bandura, 1997). 

 

 

1.5 Musikprojektet som socialt arbete 
 

Vi har under detta avsnitt sökt placera musikprojektet i ett sammanhang inom det sociala ar-

betet. Efter att ha sökt bland metoder, teorier och pedagogiska förhållningssätt har vi funnit 

två metoder som i sin utformning mycket liknar musikprojektet vi i denna studie valt att stu-

dera. Socialpedagogiken strävar efter att integrera människor i samhället och mobilisera indi-

viders resurser samt använder sig av varierande metoder varav musik och skapande är några 

av dessa. Ruuds (1980, 1998, 2002) tankar om musik och musikterapi lyfter upp hur musik 

kan användas som ett verktyg för att uppnå förändring.  

     Nedan presenterar vi dessa metoder närmare. Dessa två metoder utgjorde tillsammans en 

grund för vår studie av musikprojektet. De bidrog båda med viktiga aspekter som sammanta-

get placerade musikprojektet i ett sammanhang inom det sociala arbetet. Musiken används i 

socialpedagogiska verksamheter med syfte att resursmobilisera, underlätta deltagarnas inte-

grering i samhället och främja deras individuella välmående. Ruuds tankar om musik och mu-

sikterapi liknar det socialpedagogiska arbetssättet men utgår specifikt från användandet av 

musiken i behandling. 

 
   1.5.1 Socialpedagogik 

Det finns enligt Eriksson och Markström (2000) flera sätt att försöka definiera begreppet soci-

alpedagogik beroende på valt perspektiv. Målet är att integrera människor i samhället och 

mobilsera resurser för att öka aktivitet och medvetenhet. Detta kan ske både på grupp- och 

individnivå beroende på vad behandlaren bedömer att problemet härrör sig ifrån. Målet blir en 

strävan efter en normalisering av ett beteende eller avsaknaden av ett beteende och socialpe-

dagogiken är därmed att betrakta som normativ. Idag utgår socialpedagogiska tankar ifrån en 

helhetssyn och socialpedagogiska insatser utgår ifrån individers och gruppers hela livssitua-

tion samt även i ett vidare led till samhället i stort. ”Det socialpedagogiska uppdraget har bli-

vit att stödja, stimulera och mobilisera människor” (Eriksson  & Markström, 2000, s. 74). Ett 

centralt begrepp inom socialpedagogiken är bildning och utgör ett förhållningssätt där kun-

skap är eftersträvansvärt. Kunskap här handlar om att utveckla ett gott omdöme och medve-

tenhet både som medborgare och i sociala sammanhang samt inom sig själv och sin person-

lighet. En förutsättning för detta är att förnuft, känsla samt vilja finns med i hela processen 

och att människans behov är i fokus. Socialpedagogiken utgår från att människan är en social 

varelse och tillhör flera grupper och system samt ett erkännande om att grupptillhörighet är av 

viktig betydelse för individens hälsa och välmående. Inom det socialpedagogiska arbetet an-

vänds kunskapen om grupper för att kunna påverka och gruppen i sig ses som ett verktyg för 

förändring. Madsen (2006) menar att samhället utesluter stora grupper genom avståndstagan-

de och negativ bekräftelse. Han diskuterar vidare vikten av att känna sig inkluderad och få 
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positiv bekräftelse för utvecklandet av en positiv självidentitet. Socialpedagogiken är ett till-

vägagångssätt att kompensera för samhällets exkludering 

     Socialpedagogiken ställer krav på utövarens kunskap, val av metoder och dennes värde-

ringar. Socialpedagogen ska kunna välja och motivera relevanta mål och metoder för den ak-

tuella målgruppen och socialpedagogiken används oftast för att arbeta processinriktat med 

grupper. Inom socialpedagogiken kan många olika metoder användas och socialpedagogiska 

insatser kan fyllas med en mängd olika innehåll (Madsen, 2006). Jonsson (2010) lyfter upp 

lämplighet av musik- och konstnärliga metoder i arbetet med utsatta grupper. Jonsson kallar 

själv denna typ av verksamhet för ”stödgrupper”. Stödgruppsarbete är en metodform med 

olika pedagogiska delar som kan ge terapeutiska effekter men som i grunden är socialpedago-

giska. Dessa bör därför inte förväxlas med psykoterapi och behandling.  

 

   1.5.2 Musik och behandlingsarbete 

Vi vill här poängtera att musikprojektet i vår studie inte är att betrakta som musikterapi efter-

som projektet inte är under ledning av en terapeut. Ruud (2002) menar att människor genom 

deltagande i kulturlivet ges möjlighet att utveckla sina intressen, skapa sociala relationer samt 

finna mening och sammanhang i livet. Musik och god hälsa är både historiskt och vetenskap-

ligt sammankopplat och Ruud har i sin forskning sett tydliga samband mellan livskvalité och 

musikupplevelser. Musik kan bidra till att skapa och fördjupa relationer till andra människor 

genom den intimitet en delad musikalisk upplevelse skapar. Att vara medlem i en musikgrupp 

är starkt socialiserande och kan utveckla den sociala kompetensen. Det innebär förpliktelser 

och ömsesidighet gentemot övriga deltagare i gruppen och medlemmarna börjar bry sig mer 

om varandra. Människan har behov av att känna tillhörighet till något större för att kunna ut-

vecklas genom att både uppleva sig som en individ och kunna bidra till en gemenskap. Att 

vara medlem i en musikgrupp leder ofta även till ökad självtillit hos den enskilda individen 

(Ruud, 2002). Deltagandet i kulturella aktiviteter överlag kan stärka ens självbild som en 

kompetent person som platsar på sociala arenor i samhället. I ett vidare perspektiv kan delta-

gande i musikaktiviteter vara nätverksskapande genom att öppna dörrar till nya kontakter och 

erfarenheter, det vill säga en väg till samhället. Musikgrupper värderas också högt i samhället 

genom sitt symboliska värde vilket för socialt utsatta har betydelse i känslan av att vara värde-

full (Ruud, 2002). 

     Musikverksamhet och musik i behandlingssammanhang bör utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv se till individens omgivning, sociala situation och samhällets förutsättningar. Mu-

sik kan skapa en mer greppbar kontext för individen, både socialt och i den egna identiteten. 

Känslan av att ha kontroll, ansvar och makten i sitt liv är också kopplat till välmående och 

livskvalité. Ruud beskriver från sina studier att upplevelsen av att bemästra ett instrument 

eller uppträda är stärkande ur ett empowermentperspektiv och ofta leder till ökat självförtro-

ende och tron på sig själv i sociala sammanhang (Ruud, 1998). 

          I Ruuds teorier är musikterapi ett centralt begrepp. Musikterapi är en typ av terapi där 

en musikterapeut tillsammans med en individ eller grupp använder musiken för att utveckla 

och stärka olika förmågor (Ruud, 1980). Det kan handla om allt från att lyssna på musik för 

att komma i kontakt med känslor till att själv medverka i skapandet av den. Ruud skriver i 

”Varma ögonblick: Om musik, hälsa och livskvalitet” (Ruud, 2002, s. 36) att ”Musikterapi är 

användandet av musik för att ge nya handlingsmöjligheter” och poängterar därmed musikte-

rapins salutogena perspektiv. Eftersom musiken inom musikterapin är ett medel för föränd-

ring är de musikaliska resultaten i sig inte viktiga. Musikterapin utgår från den enskilda indi-

videns förutsättningar och behov i stunden snarare än från mallar och exakta, på förhand, pla-

nerade tillvägagångssätt. Det förutsätter därför att musikterapeuten är flexibel och improvisa-

tionsinriktad. En musikterapeut är en person med musikaliska kunskaper som även besitter 
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kunskaper inom psykologi, specialpedagogik och psykiatri. Musikterapin använda ofta som 

komplement till annan behandling eller insatser (Ruud, 1980) 
 

 

1.6 Disposition 
 

I nästa kapitel, ”Tidigare forskning”, presenteras tidigare forskning i form av fem studier 

inom tre områden: musik och musikterapi; av beroendebeteende samt efficacy beliefs. Kapitlet 

avslutas med en diskussion där den tidigare forskningen kopplas till den aktuella studien. Se-

dan följer kapitlet ”Teoretisk referensram” där studiens valda teori, self-efficacy, presenteras. 

Vidare kommer kapitel ”Metod och empiriskt material” där vi redogör för vald metod, studi-

ens genomförande samt databearbetning. Vi för i detta kapitel en diskussion kring studiens 

validitet och reliabilitet samt aktuella etiska ställningstaganden. Sen följer kapitlet ”Resultat-

redovisning” där studiens insamlade empiriska material presenteras. Vi har delat upp materia-

let i teman och presenterar varje tema för sig. Efter kapitlet med resultatrapporteringen kom-

mer kapitlet ”Analys” i vilket vi kopplar studiens resultat till frågeställningarna, tidigare 

forskning, metoder och teori. Slutligen kommer kapitlet ”Avslutandet diskussion” där vi reso-

nerar kring huruvida studiens frågeställningar blivit besvarade, om några intressanta slutsatser 

uppkommit, studiens brister och uppslag på vidare forskning kring samma tema.  
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2. Tidigare forskning 
 

Det var svårt att hitta tidigare studier som direkt berör liknande verksamhet som musikprojek-

tet. De studier vi hittade rörande olika slags musikprojekt rörde regelrätta behandlingar, där 

någon form av musikterapi endast utgjort ett komplement till den huvudsakliga behandlingen. 

Vi hade därför vid sökning efter tidigare forskning en bred ingång för att hålla öppet för in-

tressanta tankesätt och teorier. Vi redogör nedan för fem utvalda forskningsartiklar inom tre 

områden: musik och musikterapi; förändring av beroendebeteende samt self-efficacy. Samtli-

ga valda teman är relevanta för den aktuella studien var för sig och tillsammans täcker de upp 

det mesta av studiens syfte och resultat. 

 

 

2.1 Musikterapi inom behandling för missbruk 
 

Dingle, Gleadhill och Baker (2008) menar att trots effektiva behandlingar för missbrukspro-

blematik är deltagarnas närvaro låg och det finns svårigheter i att engagera och motivera kli-

enter med missbruksproblematik i behandling. Syftet med denna kliniska studie var att under-

söka närvaro och självrapporterad tillfredställelse för deltagarna i en öppen musikterapigrupp 

som träffades en dag i veckan under sju veckor. Under musikterapin fick deltagarna själva 

bestämma sessionens innehåll vilket bland annat kunde vara att spela instrument, skriva mu-

siktexter eller sjunga. Deltagarna på det privata sjukhuset för avgiftning och akutvård i Au-

stralien var patienter med alkohol- eller drogmissbruk där samsjuklighet som ångest och per-

sonlighetsstörning var vanligt förekommande. På sjukhuset erbjöds det öppna grupper med 

kognitiv beteendeterapi (KBT) fem dagar i veckan i tre veckor, musikterapin blev ett kom-

plement. Data samlades in genom anonyma självskattningsformulär samt antalet närvarande 

deltagare på musikterapin. 

     Resultaten av Dingles, Gleadhills och Bakers (2008) studie visar att deltagarna uttryckte en 

hög motivation till att delta i musikterapin och att sessionerna uppskattades, hälften berättade 

även att de deltog för att det hjälpte dem att känna sig som en del av gruppen. Det observera-

des även en gruppkänsla hos deltagarna både under och utanför musikterapin samt ett ökat 

engagemang och aktivt deltagande i de öppna grupperna med KBT. Musikterapi anses av för-

fattarna vara en lovande ansats för att öka närvaron i behandlingar för missbruk samt att mu-

sikterapi är en flexibel och glädjefylld ansats till lärande. 

 

 

2.2 Musik i vardagen 
 

Chamorro-Premuzic och Furnham (2007) har undersökt förhållandet mellan individuella 

skillnader och användandet av musik i det vardagliga livet. Det var 341 deltagare som alla var 

studenter från brittiska och amerikanska universitet. De har genom tre etablerade enkäter 

ringat in deltagarnas intelligens och personlighet. Deltagarnas användande av och kunskap om 

musik samlades in med en enkät, fokusgrupper och intervjuer. Tre faktorer inom användandet 

av musik analyserades i förhållande till personlighet och intelligens: emotionell (musik för att 

stärka eller ändra humör), intellektuell (fokuserar på artisten och musikens kvalité) och bak-

grundsmusik (i samband med aktiviteter som studerande eller träning). Materialet analysera-

des sedan i Atlas-ti software och korrelationer diskuterades. 

     Chamorro-Premuzics och Furnhams (2007) studie visar att det finns skillnader i varför 

individer väljer att lyssna på musik i vardagen och den skillnaden korrelerar med de under-

sökta personlighetsdragen. De individer som använde musik intellektuellt tenderade att ha 

högre intelligens, vara mer öppna och extroverta. De individer som använde musik emotio-
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nellt tenderade att vara mera neurotiska, introverta och samvetsgranna. Ett, för studiens förfat-

tare, oväntat resultat var att individer med låg grad av samvetsgrannhet tenderade att använda 

musik emotionellt. Ett försök till en delförklaring görs genom att hänvisa till tidigare forsk-

ning som kopplar ihop låg samvetsgrannhet med hög fientlighet eller artistisk kreativitet.  

 

 

2.3 Stadier i förändring av beroendebeteende och dess processer 
 

Prochaska, Diclemente och Norcross (1992) har utgått från teorin ”the transtheoretical model 

of change” när de i sin artikel sammanfattat tidigare studier om hur människor förändrar be-

roendebeteende. Studierna rör olika typer av beroende som mat, cigaretter och alkohol vissa i 

kombination med behandling, andra inte. I deras sammanställning har de funnit likheter i för-

ändringsmönster oavsett beroende och eventuell behandling vilket beskrivs i tre punkter. För 

det första, att det finns specifika stadier i förändringen av beroendebeteende som människan 

går igenom i ett cykliskt mönster. För det andra, att inom dessa stadier finns det olika proces-

ser för att förändra beteenden vilka innehåller olika tekniker och metoder så som tankemöns-

ter och beteenden. För det tredje, dessa två konstaterande hänger samman med varandra. Des-

sa resultat används för att förtydliga och förklara meningen med att matcha insatser med vil-

ket stadie individen befinner sig i samt utforma dessa insatser utifrån dessa kunskaper. Detta 

gäller även när människor på egen hand försöker åstadkomma en förändring. Diskussionen 

avslutas med ett konstaterande att det är mer regel än undantag att människor i förändring 

cirkulerar i de olika stadierna flertalet gånger innan den önskade förändringen förhoppnings-

vis upprätthålls.  

 

 

2.4 Self-efficacys samverkan med positiva känslor 
 

Salanova, Llorens och Schaufeli (2010) studie rör känslan av efficacy, positiva känslor och 

aktivt engagemang. Syftet med studien är att klargöra hur känslan av efficacy, både individu-

ell och kollektiv, tillsammans med positiva känslor (entusiasm, tillfredställelse och komfort) 

samverkar för att över tid öka det aktiva engagemanget hos människor. Studien som genom-

fördes i Spanien består av två longitudinella kvantitativa studier, studie 1 med lärare för ung-

domar mellan 11-13 år och studie 2 med universitetsstudenter.  

     I studie 1 fyllde 274 stycken lärare i två enkäter med åtta månaders mellanrum. Enkäterna 

bestod av tre olika delar. En del där deltagarna genom att skatta olika påståenden synliggjorde 

sin känsla av self-efficacy, en del där deltagarna fick skatta sitt mående kopplat till entusiasm, 

tillfredsställelse och komfort och en del där engagemanget i arbetet mättes genom att delta-

garna fick skatta påståenden kring energi/kraft, hängivenhet och närvarande (vår översättning 

av ”absorption”). Studie 2 gick ut på att 100 studenter fick i uppgift att genomföra tre olika 

uppgifter både individuellt och i grupp. Detta upprepades ytterligare två gånger med några 

veckors mellanrum. I samband med genomförandet av uppgifterna fick studenterna fylla i en 

enkät bestående av tre delar. En del där studenterna individuellt fick skatta känslan av kollek-

tiv efficacy, en del där de fick skatta känslan av kollektiv entusiasm, kollektiv tillfredsställelse 

och kollektiv komfort samt en del där de fick skatta upplevelsen av gruppens aktiva engage-

mang med fokus på gruppens kollektiva energi/kraft, hängivenhet och närvarande. Enkäterna 

som fylldes i i studie 1 och 2 skiljer sig såtillvida att den i studie 1 fokuserar på individen och 

i studie 2 fokuserar på gruppen (Salanova, Llorens & Schaufeli, 2010). 

     De viktigaste resultat som Salanovas, Llorens och Schaufelis (2010) studie visar är att 

känslan av efficacy samverkar med positiva känslor för att öka det aktiva engagemanget över 

tid, att entusiasm är den av de undersökta positiva känslorna som har den starkaste påverkan 



Tina Berndtsson och Emeli Lanninge 

8 
 

på ett aktivt deltagande samt att det finns en positiv spiral där känslan av efficacy, de goda 

känslorna och ett aktivt engagemang ömsesidigt påverkar varandra i en positiv riktning. 

Ovanstående presenterade resultat är tydligast i samband med känslan av kollektiv efficacy. 

 

 

2.5 Self-efficacy i förhållande till beroendebeteende 

 

Hyde, Hankins, Deale och Marteau (2008) har gjort en systematisk översikt med syfte att 

sammanställa tidigare studier kring insatser för att öka känslan av self-efficacy samt huruvida 

en ökad känsla av self-efficacy bidrar till ett förändrat beroendebeteende. Den systematiska 

översikten består av tio tidigare undersökningar varav sex studier är randomiserade, kontrolle-

rade experiment, tre är kvasi-experimentella och en är A-B-experimentell. Studiernas mål-

grupper är människor med olika typer av beroende och studierna rör olika typer av missbruk; 

tobak, alkohol, droger, anabola steroider och övriga substanser. De tio studierna är genomför-

da i USA, Kanada, Nederländerna och Taiwan. 

     Det viktigaste som Hydes, Hankins, Deales och Marteaus (2008) systematiska samman-

ställning åskådliggör är att sex av de tio studierna visar att insatser ökar känslan av self-

efficacy, men att endast två av de tio undersökningarna kan påvisa ett direkt samband mellan 

ökad känsla av self-efficacy och ett förändrat och förbättrat beroendebeteende.  I de under-

sökningar där en beteendeförändring rapporteras rapporteras även en ökning av känslan av 

self-efficacy. De konstaterar därmed att insatser kan öka känslan av self-efficacy men att mer 

forskning behövs kring kopplingen mellan ökad self-efficacy och ett förändrat beroendebete-

ende för att någon form av slutsatser ska kunna dras.  

 

 

2.6 Den tidigare forskningens koppling till studien 
 

Vi valde en stor variation på våra forskningsartiklar och ringade in tre områden som är aktuel-

la inom den tidigare forskningen: musik och musikterapi; förändring av beroendebeteende 

samt efficacy beliefs. Detta för att vår studie hade en öppen inställning till vilka resultat som 

kunde tänkas påträffas. Denna bredd är också ett resultat av bristen på tidigare forskning kring 

verksamheter liknande musikprojektet.  

     Resultaten från området musik och musikterapi visade tillsammans att musik kan öka mo-

tivationen och att hur man upplever musik är individuellt. Eftersom vi eftersträvade att hitta 

individens upplevelse av musikprojektet är vi medvetna om att flera faktorer spelar roll i upp-

levelsen, bland annat personlighet. 

      

     Artiklarna kring efficacy beliefs visar att man inte har kunnat konstatera att känslan av 

self-efficacy leder till minskat missbruk men att positiva känslor i allmänhet tillsammans med 

efficacy beliefs påverkar graden av engagemang. Vår studies frågeställningar var att undersö-

ka vad individen upplever som meningsfullt i musikprojektet samt söka tecken på self-

efficacy. Vi kunde genom dessa tidigare forskningsartiklar stärka att det finns en relevant 

koppling mellan våra frågeställningar.  

 

 

3. Teoretisk referensram 
 

Förutom de tidigare nämnda metoderna socialpedagogik och Ruuds tankar om musik och be-

handlingsarbete har vi valt att titta närmare på Banduras (1997) teori kring self-efficacy som 

kortfattat handlar om individens tro på den egna förmågan. Detta eftersom self-efficacy, enligt 
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Bandura, är den viktigaste psykologiska aspekten för att en individ ska försöka uppnå eller 

klara av något. Vi bedömer att det är en viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller bandets 

funktion, inte minst med tanke på att samtliga bandmedlemmar redan sen tidigare kunde mu-

sicera. 

 

 

3.1 Self-efficacy 
 

Enligt Bandura (1997) är begreppet self-efficacy den viktigaste psykologiska aspekten hos 

individen när det gäller att agera för att försöka nå sina mål och ta sig an vägen dit. Self-

efficacy handlar om tron på den egna förmågan att nå önskade effekter med ens egna handlin-

gar. ”Perceived self-efficacy refers to beliefs in one´s capabilities to organize and execute the 

courses of action required to produce given attainments” (Bandura, 1997, s. 3).  

     Self-efficacy är ett inlärt tankemönster som påbörjas i barndomen och fortsätter livet ut. 

Self-efficacy grundas på socialkognitiva teorier vilka utgår från tre premisser/antagande om 

människans natur. För det första har människan förmågan att utveckla tankemönster utifrån 

erfarenheter. Vidare kan människan utvärdera sin kapacitet utifrån dessa tankemönster även i 

andra miljöer och kontexter och därmed kunna anpassa sitt beteende. Denna process mellan 

tankar och erfarenheter är konstant och ömsesidigt påverkningsbar. Till sist utgår socialkogni-

tiva teorier från att människan och hennes personlighet är ett resultat av denna process mellan 

tankar, miljö och erfarenheter. Detta betyder att människan genom att observera hur hennes 

handlingar får följder lär sig hur hon med sitt agerande kan påverka omgivningen och sin egen 

situation (Snyder & Lopez, 2007). 

     När en människa står inför beslutet att försöka nå ett önskat mål går hon först igenom vilka 

handlingar som behövs utföras för att nå målet. Därefter analyserar hon den egna kapaciteten 

att utföra dessa handlingar och det är denna bedömning som har störst betydelse i människans 

beslut om att försöka nå önskade mål (Snyder & Lopez, 2007). Bandura (1997) menar att self-

efficacy är konstant aktuell i människans agerande och den är dynamisk. Det är en individuell 

tro som är uppbyggd av och påverkas av fyra olika faktorer: Enactive Mastery Experience, 

Vicarious Experience, Verbal Persuasion och Physiological and Affective States.  

     Enactive Mastery Experience rör individens tidigare erfarenhet av att ha lyckats eller 

misslyckats med en uppgift i ett specifikt sammanhang. Bandura menar att detta är den faktor 

som är mest avgörande för en individs känsla av self-efficacy eftersom den är den tydligaste 

indikatorn för om personen i fråga kan eller inte kan genomföra önskad handling. Att lyckas 

med en handling kan lägga grunden för en stark self-efficacy men samtidigt kan personer som 

lyckats utan särskilt stor ansträngning förvänta sig snabba resultat vilket kan innebära att mot-

gångar kan uppfattas som oerhört jobbiga. Att misslyckas med en önskad handling innebär 

ofta en försämrad känsla av self-efficacy, inte minst om detta misslyckande inte föregåtts av 

att personen sen tidigare lyckats med samma eller en liknande handling. De positiva erfaren-

heterna används då för att påminna sig om att man kan lyckas med uppgiften för att man har 

gjort det förut och vice versa kan få en att ifrågasätta sin förmåga då man tidigare försökte 

något liknande inte klarade av uppgiften (Bandura, 1997).   

     Vicariuos Experience handlar om hur personer i liknande situationer eller med liknande 

förutsättningar lyckas eller misslyckas med en uppgift i ett specifikt sammanhang. Det hand-

lar med andra ord om jämförelse med andra i den bemärkelsen att ”lyckas hon/han så borde 

jag kunna lyckas” (Bandura, 1997). Individen kan även lära sig av och härma andra männi-

skors beteende som visat sig ge positiva resultat för att själv lyckas med uppgiften (Snyder & 

Lopez, 2007). 

     Verbal Persuation handlar om vad andra viktiga, trovärdiga personer uttrycker kring in-

dividens förmåga. Detta gäller både tro på förmåga och en icke-tro på förmåga. Personer som 
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vet att andra för dem viktiga personer tror på dem tenderar både att övertygas om sin egna 

förmåga att lyckas samt att faktiskt anstränga sig mer. Detta under förutsättning att förvänt-

ningen eller tron på individen är rimlig. Är uttrycket av förväntan eller tron på en individs 

förmåga alldeles för stor leder det nästan uteslutande till att individen misslyckas med en 

handling och att det i sin tur sänker individens self-efficacy (Bandura, 1997).   

     Physiological and Affective States är hur individen tolkar den egna kroppens somatiska 

information som förmedlas utifrån individens fysiska och psykiska upplevelse vid ett visst 

beteende eller viss situation. Speciellt i stressade situationer tolkas de somatiska signalerna 

som sårbarhet och att man har bristande förmåga att klara av uppgiften, det vill säga lägre 

self-efficacy (Bandura, 1997).  

     Dessa fyra faktorer kan samtliga påverka känslan av self-efficacy samtidigt är de fristående 

ifrån varandra. De kan påverka tron på den egna förmågan både positivt och negativt. Efter-

som tron på den egna förmågan är situationsbunden och dynamisk påverkas den även av till 

exempel dagsmående, stundens motivation samt förändring av den aktuella situationen. Hur 

individen hanterar till exempel misslyckande, uthållighet, stress och hennes förmåga att se 

sina framgångar påverkar också self-effiacy genom att de påverkar den individuella uppfatt-

ningen av erfarenheter och hur omgivningens uppmuntran tolkas (Bandura, 1997).  

 

 



Tina Berndtsson och Emeli Lanninge 

11 
 

4. Metod och empiriskt material 
 

4.1 Val av metod  
 

Den kvalitativa forskningsmetoden grundar sig på antagandet att människan har unika, sub-

jektiva upplevelser och samtidigt befinner sig i och påverkas av en kontext. Det är individens 

tolkning av fenomen och omvärlden som forskaren intresserar sig för. Kunskap om mänskliga 

fenomen nås då inte främst genom mätningar och kvantitet utan genom att fördjupa sig i spe-

cifika fall där man söker variation i utsagor, intentioner bakom handlande och processer (Star-

rin & Svensson, 1994). Eftersom vår studies syfte är att studera en begränsad grupp männi-

skors individuella och gemensamma upplevelser kring ett specifikt fenomen, musikprojektet, 

bedömde vi den kvalitativa metoden som mest lämplig.  

     Kvalitativ forskning kan vara induktiv, deduktiv eller abduktiv. I en induktiv studie skapas 

teori utifrån empiri och i en deduktiv studie styrs studien av en iförväg vald teori och studiens 

resultat tolkas även utifrån denna teori. En abduktiv studie är en kombination av induktion 

och deduktion och innebär att teori och empiri varvas (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

Vår studie har en abduktiv ansats, då teorin inspirerat frågeställningar och frågor och använts i 

analysen. Men vi har även varit öppna för de nya teman som empirin genererat. 

     Hermeneutiken som vetenskaplig metod betonar innerbörden och avsikten i handlingar och 

företeelser med hänsyn både till att människan är unik och samtidigt är en del av olika sam-

manhang. Vid hermeneutisk analys tolkar man materialet och respondenternas utsagor syste-

matiskt. I tolkningen varvar man fokus mellan specifika delar och helheten, den så kallade 

hermeneutiska cirkeln. Delar anses få betydelse i sitt sammanhang och vice versa. Möjliga 

tolkningar prövas hela tiden tills man anser sig funnit den mest rimliga. (Starrin & Svensson, 

1994). Vi inspirerades i vår studies utformning, datainsamling och analys av hermeneutiken. 

Vi närmade oss våra frågeställningar genom intervjuer och deltagande observationer samt att 

våra olika respondenter har olika roller i musikprojektet. I vår analys diskuterade vi fortgåen-

de och ifrågasatte våra tolkningar av det empiriska materialet och vi var även medvetna om i 

vilka situationer och sammanhang musikprojektet och respondenterna befann sig i.  

 

 

4.2 Urval 
 

I forskning har det valda alternativt tillgängliga urvalet stor vikt för studiens resultat och det  

finns olika typer av urvalsstrategier. Ett strategiskt urval kan handla om att utifrån liten kun-

skap om tänkbara respondenter välja den grupp eller de i gruppen som är mest lämpade ut-

ifrån studiens syfte (Hartman, 2004). Denna studies syfte är att studera ett specifikt musikpro-

jekt med ett begränsat antal möjliga respondenter. Vi avsåg vid studiens början att intervjua 

bandets samtliga sex medlemmar samt två av Västerås Stadsmissions personal med anknyt-

ning till projektet. Då endast fyra av bandmedlemmarna var intresserade av att delta valde vi 

att även intervjua två supportrar. Dessa två valdes utifrån vår kunskap om deras aktiva delta-

gande i musikprojektet. Vi har alltså haft ett strategiskt urval.  

 

 

4.3 Datainsamling och genomförande 
 

Västerås Stadsmission kontaktade Mälardalens högskola med förslag på uppsatsidéer vilka 

låg till grund för utformandet av studiens syfte och frågeställningar samt vår valda teoretiska 

referensram. Vi besökte bandet i deras replokal och vi presenterade oss, informerade om stu-

dien, de etiska huvudkraven samt frågade om intresse av att delta i studien. Vi nämnde inte 
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begreppet self-efficacy vid presentationen av studiens syfte eftersom det kunde påverka re-

spondenternas utsagor.  

     Observationer kan variera i utformning, forskarens roll, grad av delaktighet och materialets 

omfång samt att anteckningar präglas av mycket detaljer. I deltagande observationer växer 

kunskap fram genom att forskaren strävar efter att få en bild av studieobjektet inifrån. Detta 

görs bland annat genom att socialisera, kommunicera och uppleva för att skapa sig en bred 

och djup bild av fenomenet (Svensson & Starrin, 1996). Våra deltagande observationer var tre 

stycken och i samband med repetitionstillfällena. Observationerna användes endast för att 

bedöma respondenternas utsagor samt nyansera resultatet. Att få förmånen att delta vid repeti-

tionstillfällen gav oss en möjlighet till ökad förförståelse och en närmare kontakt med respon-

denterna. Denna förförståelse och kontakt bedömde vi stärkte våra möjligheter att tolka re-

spondenternas utsagor på ett adekvat och rättvisande sätt. 

     Intervjuer inom kvalitativ metod ses som en kommunikation två människor emellan där 

intervjuaren delvis vägleder. Intervjuerna har som mål att utan förutfattade meningar fördjupa 

sig i och få variation i utvalt fenomen vilket gör icke-standardiserade intervjuguider mest 

lämpade. Det ger intervjuaren möjlighet att löpande ställa frågor för att få specificerade och 

utvecklade svar. I en kvalitativ intervju erkänns intervjuarens påverkan på intervjun vilket 

man försöker begränsa genom ett neutralt och öppet förhållningssätt (Svensson & Starrin, 

1996). Vi genomförde åtta semistrukturerade intervjuer som spelades in för att kunna tran-

skriberas. Våra respondenter bestod av fyra bandmedlemmar, två supportar, projektledaren 

och Västerås Stadsmissions tillförordnade föreståndare. Intervjuerna genomfördes i Västerås 

stadsmissions lokaler, replokalen och parker. Intervjuerna varierade mycket i längd, den kor-

taste varade drygt tio minuter medan den längsta blev över två timmar lång och övriga sex 

intervjuerna varade mellan 30 till 60 minuter.  

     Den intervjuguide vi använde gjordes i tre versioner (se bilaga 1) för att vi skulle kunna 

anpassa frågorna till typ av respondent. Varje fråga i guiden var noga genomtänkt och hade ett 

tydligt syfte. Vi gjorde en pilotintervju med en person utanför musikprojektet vilket ledde till 

en mindre korrigering av intervjuguiden. 

 

  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

 

Intervjuerna transkriberades till största del ordagrant för vidare analys. Delar som med säker-

het inte var relevant för studiens syfte och frågeställningar sammanfattades enbart.  

     Analys inom kvalitativ metod kan variera men går ut på att strukturerat få en hanterbar 

överblick av materialet. Detta görs till exempel genom kategorisering och tematisering utifrån 

studiens syfte. Genom meningskategorisering delas intervjumaterialet in efter passande teman 

och genom meningskoncentrering kortas utsagor ner till passande sammanfattningar (Larsson, 

Lilja & Mannheimer, 2005).   

     Vi använde oss först av meningskategoriseringen då vi utifrån empirin utformade åtta pas-

sande teman varav två var uppdelade på tre respektive fyra underkategorier och parallellt 

markerade vi uttryck för self-efficacys fyra källor. Dessa teman användes för att få en över-

blick över intervjuerna samt i analysen. I analysen och dess presentation används dock andra 

teman som visade sig var mer passande. Temana är empirigenererade med undantag från te-

mat kring self-efficacy som är teorigenererat. De valda temana för meningskategoriseringen 

var: 1. Bakgrund a) musikaliskt b) uppväxt, familj, jobb med mera c) social problematik d) 

ingång till stadsmissionen och till musikprojektet; 2. Musikens betydelse i livet; 

3.Musikprojektets betydelse a) musikaliskt och kändisskap b) socialt inom och utanför grup-

pen c) övrigt; 4. Mående kopplat till musikprojektet samt dagsmående; 5. Stämning; 6. Ge-

orgs och Hasses roll; 7. Vad som gör att musikprojektet fungerar respektive inte fungerar; 8. 
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Övrigt eventuellt relevant. Self-efficacy markerades efter 1. Enactive Mastery Experience; 2. 

Vicariuos Experience; 3. Verbal Persuation; 4. Physiological and Affective States. Denna 

tematisering användes sedan som grund när vi meningskoncentrerade materialet. Vilket i sin 

tur var det material som vi utgick ifrån i resultatsammanställningen, dock användes de ur-

sprungliga transkriberingarna frekvent som stöd i analysen. Under analysen skapades teman 

som var mer passande. Det empiriska material som samlades in under observationerna är inte 

bearbetat utan utgörs av våra ursprungliga kortfattade anteckningar som gjordes direkt efter 

respektive observation. Det användes främst för vår förförståelse alternativt som förstärkning 

till respondenternas utsagor och låg alltså inte till grund för resultat och analys.  

  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 

Inom kvalitativ metod är det svårt att särskilja reliabilitet och validitet ifrån varandra och de-

finitionerna varierar. Reliabilitet syftar till mätinstrumentets tydlighet och exakthet, vilket 

sällan är syftet med en kvalitativ undersökning. Istället är det i kvalitativ forskning fokus på 

validitet vilket går ut på att säkerställa kvalitén i studiens alla steg. Detta är avgörande för den 

kvalitativa forskningens trovärdighet och användbarhet i ett vidare skede. Validiteten är aktu-

ell i undersökningens upplägg, datainsamlingsmetodik, analys av data samt resultat (Svensson 

& Starrin, 1996). 

     Vi har stärkt studiens validitet genom att analysens alla steg, transkribering, kategorisering 

och meningskoncentrering gjordes inledande tillsammans varefter vi arbetade var för sig. Vid 

eventuella oklarheter diskuterade vi och de gånger vi inte enades om en tolkning valde vi att 

inte ta med dessa delar i analysen. Detta gjorde att vi två sinsemellan har mer överensstäm-

mande tolkningar och genom att vara två som tolkar samma empiri minskar risken för subjek-

tivitet.  

     Till denna undersökning utvecklade vi själva semistrukturerade intervjuguider och det går 

att ifrågasätta om vi verkligen lyckats fånga det vi eftersöker i våra valda intervjufrågor. Detta 

tog vi hänsyn till genom att för oss själva formulera ett tydligt syfte kring vad vi ville uppnå 

med varje specifik fråga. Vi genomförde även en pilotintervju som medförde förbättringar i 

intervjuguiden. Detta stärker studiens validitet genom att intervjuerna sinsemellan blir liknan-

de varandra i valda följdfrågor och då även intervjuernas innehåll. 

     Vi är medvetna om att vårt samarbete med Västerås Stadsmission kan öka känslan av 

tvång att delta i studien hos respondenterna och har därför varit extra noga med att informera 

om frivillighet och övriga etiska riktlinjer. Detta samt avsaknaden av total anonymitet inser vi 

kan ha påverkat respondenternas uppriktighet i intervjuerna. Vi bedömer dock att det inte är i 

sådan stor utsträckning att studiens resultat har blivit allvarligt påverkat av detta. 

 

 

4.6 Etiska överväganden 

 
I vår studie tog vi hänsyn till de fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets forskningsetiska princi-

per (antagen 1990): Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentiali-

tetskravet. I enlighet med informationskravet informerade vi i korta drag respondenterna om 

syftet med studien, vilka typer av frågor intervjun skulle komma att bestå av och att deltagan-

de i studien givetvis är frivilligt. I enighet med samtyckeskravet var vi även här tydliga med 

att deltagande i studien är helt frivilligt, att deltagandet när som helst kan avbrytas utan följder 

samt att de kan avstå från att svara på frågor om de så önskar. I enlighet med nyttjandekravet 

informerade vi om att materialet från intervjuerna endast kommer att användas till vår studie 

och för vilka studien kommer presenteras samt var den kommer att finnas tillgänglig för andra 
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att läsa. När det gäller konfidentialitetskravet kunde vi på grund av det begränsade antalet 

liknande musikprojekt och tänkbara respondenter inte garantera anonymitet. Detta informera-

de vi respondenterna mycket tydligt om. Vi berättade att vi avsåg att i studien namnge Väs-

terås Stadsmissions men att vi inte skulle skriva ut respondenternas namn i samband med re-

sultatrapportering och analys. Vi tillade att det i sig inte är någon garanti för att någon som 

känner till projektet väl inte kan lista ut vilka respondenterna är och vilka som sagt vad. När 

det gäller de två respondenter som är personal på Västerås Stadsmission berättade vi att det i 

studien skulle framkomma vilka de är och därmed vad de sagt.  Detta godkändes av de två 

berörda respondenterna. Dessutom informerade vi i samband med konfidentialitetskravet att 

endast vi och vår handledare skulle komma att ha tillgång till råmaterialet.  

     Ur ett etiskt perspektiv kopplat till vår studie diskuterade vi med varandra social utsatthet, 

studiens nytta för samhälle och respondenter, integritet, beroendeställning samt hur kontakten 

med Västerås stadsmission och respondenterna borde se ut. Vi har tagit hänsyn till detta i stu-

diens alla steg.  
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5. Resultatredovisning 
 

Vi redogör nedan för studiens resultat utifrån fem utvalda teman som i sin tur har underrubri-

ker. De fem utvalda temana är: respondenternas bakgrund, musikprojektets betydelse, stäm-

ning och mående, ledares funktion och betydelse samt self-efficacy. Dessa teman är främst 

valda med hänsyn till det totala insamlade empiriska materialet men även till studiens fråge-

ställningar. För att tydliggöra resultatet har vi försökt dela upp de olika styckena genom att 

först presentera bandmedlemmarnas upplevelser, följt av supportrarnas upplevelser och till 

sist projektledarens samt föreståndarens upplevelser. Alla namn, med undantag från persona-

lens, är för konfidentialitetens skull, fiktiva.  

 

I rutan nedan presenteras studiens respondenter, deras eventuella fiktiva namn samt återkom-

mande begrepp: 

 

 

Fiktiva namn Beskrivningar 

Bandmedlemmar Sune, Rolf, Kim, Robin 

 Supportrar 

  

Michelle, Lasse 

 Projektledare Georg (ej fiktivt) 

 Föreståndare 

 

Ronald (ej fiktivt) Ronald arbetar inte direkt med musikpro-

jektet och dess deltagare. 

Respondenterna 

 

 Alla åtta respondenter 

 

Musikprojektet 

 

 

 Musikprojektet som helhet inklusive band, 

supportrar, personal samt organisationen 

kring bandet. 

Bandet  City Mission Band 

 

 

5.1 Respondenternas bakgrund 
 

Efter önskemål från några av respondenterna har vi avsiktligen låtit bli att ställa ingående frå-

gor om respondenternas bakgrund. Mängden bakgrundsinformation som framkom under in-

tervjuerna varierade mycket men de flesta respondenterna berörde ändå på något sätt sina 

uppväxtår. Det var mycket skiftande uppväxter som beskrevs och ingen påminde om den 

andra. Vissa växte upp i familjer med ett starkt musik- eller skapandeintresse där de uppmunt-

rades till att musicera medan andra kommer från familjer där musicerande inte förekom. I 

vilken utsträckning arbete, partners och barn varit ett inslag i livet varierade också starkt. 

Bandmedlemmarna hade alla någon form av social problematik i sitt bagage: psykisk ohälsa 

eller missbruk, ibland i kombination. Några av dem hade varit hemlösa och/eller suttit i fäng-

else. En supporter hade en liknande social problematik som flera av bandmedlemmarna me-

dan den andre supporter aldrig  hade haft det.  

 

   5.1.1 Musikerfarenhet 

Bandmedlemmarna hade alla musicerat sedan de var barn och de hade alla tidigare erfarenhet 

av att spela i band, men även av andra musikformer. Lasse var även han en gammal musiker 

medan Michelle aldrig musicerat själv men alltid lyssnat på musik. Georg har i många år varit 

sångare i ett band och Ronald har sjungit i kör och varit trubadur. Nästan samtliga responden-

ter berättade att musiken varit en mycket viktig del i livet, några att den betytt allt. De flesta 
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nämnde ord som lycka, glädje, lugn och kul i samband med musiken. Respondenternas be-

skrivning av musikens funktion varierade mycket: allt från att se musiken som ett verktyg för 

att slappna av och bli lugn till att se musiken som ett sätt att visa sina talanger, glädja andra 

och som en öppning till andra möjligheter.  

 

   5.1.2 Kontakt med Västerås Stadsmission samt ingång till musikprojektet 

Samtliga bandmedlemmar kom i kontakt med Västerås Stadsmission i samband med sina tidi-

gare eller nuvarande sociala svårigheter. Vissa sökte sig dit själva och andra kom dit tillsam-

mans med vänner. Ronald var med och startade Västerås Stadsmission och Georg blev an-

ställd för att driva musikprojektet och hade sedan tidigare ingen koppling till Västerås Stads-

mission. Ingången till musikprojektet varierade mellan bandmedlemmarna. Vissa sökte sig till 

bandet själv, vissa blev tipsade av vänner och en ”halkade in på ett bananskal”. Supportrarna 

var båda anhöriga till bandmedlemmar och hade via dem blivit inbjudna att delta. Ronald be-

rättade att det i början fanns andra bandmedlemmar och att människor försvunnit längs vägen. 

Den nuvarande konstellationen av bandmedlemmar hade, då studien genomfördes, varit per-

manent i drygt ett halvår.  

 

 

5.2 Musikprojektets betydelse  
 

   5.2.1 Musikaliskt 

Alla fyra bandmedlemmar berättade att de i första hand tycker att det är roligt att börja musi-

cera igen, både att repa och att ha spelningar. Två nämnde vikten av att få tillhöra ett band och 

att musicera ihop med andra. Två sa dessutom att musikprojektet är ett sätt att få visa upp sin 

talang för nära anhöriga och en publik samt att få bekräftelse för det. De två vill göra en karri-

är som musiker och musikprojektet utgör en möjlighet till att knyta viktiga kontakter inom 

musikbranschen. Kim beskrev: .”... anledningen till att jag är där är ju att jag vill komma 

fram och att jag alltid har velat bli en känd sångerska ... och tjänar egen ekonomi och lever 

på det.” En av bandmedlemmarna sa tvärtom: att han inte har någon önskan till karriär genom 

musikprojektet. Ambitionsnivån och tron på bandets framgång varierade bland respondenter-

na.  

     Baserat på respondenternas utsagor och våra observationer såg vi en tydlig känsla av pro-

fessionalitet hos bandmedlemmarna när det gällde musiken. De uttryckte irritation när de av 

olika anledningar blev avbrutna och hittade lösningar för att kunna fortsätta spela ändå.Rolf sa 

att för de andra bandmedlemmarna är musikprojektet även ett sätt att få utlopp för känslor 

vilket även Georg beskrev som av viktig betydelse för vissa bandmedlemmar: ”Ventilation 

för aggression, en ventilation för att få lov att göra någonting man är bra på, att bli bekräftad 

för det man är bra på, eh, att andra säger att man är duktig ...”   

     De övriga fyra respondenterna, det vill säga supportrarna och personalen, beskrev stolthet 

över bandet och att de var imponerade av individernas och bandets musikaliska talang. Till 

skillnad från bandmedlemmarna gav de i sina beskrivningar större vikt åt den sociala biten än 

den musikaliska. Georg förklarade sin syn på vad som är viktigt för bandmedlemmarna: ”I 

början så var musiken jätteviktig. Eh, och nu är musiken inte lika viktig. Nu är det viktigare 

att mötas och prata skit och dricka kaffe och sen så spelar man musik.”  

       

   5.2.2 Sysselsättning 

Bandmedlemmarna uttryckte att musikprojektet även fyller en funktion som sysselsättning. 

Kim menade att i och med musikprojektet ges det kontinuerliga tillfällen att få musicera vilket 

gör att man kan slippa tänka på jobbiga saker. Rolf menade att för övriga bandmedlemmar är 

musikprojektet en nödvändighet i deras liv och mer än en fritidssysselsättning. Sune beskrev 
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känslan: ”... plösligt har jag något att göra. Jag har två dagar i veckan. Jag kan sitta och 

förbereda dagen innan och nu på morgonen har jag plockat fram tio nya låtar.”  Supportrar-

na berättade att musikprojektet även ger dem något att göra, se framemot och en chans att 

skingra tankarna. Michelle berättade att hon ser fram emot repetitionerna och kan längta i 

flera dagar. Det är ett tillfälle att bara få slå sig ner och prata med trevliga människor. Både 

Georg och Ronald berättade att de överlag starkt tror på en meningsfull sysselsättning som en 

viktig del i människor liv och mående, vilket de menade att musikprojektet är ett exempel på. 

Vidare lyfte Ronald upp vikten av att ha något regelbundet att göra som känns värdefullt, ger 

stadga i vardagen och att man har en uppgift som känns betydelsefull. Georg och Ronald tror 

att det är viktigt att gå långsamt fram med musikprojektet, med tanke på risken för frestelser 

så som alkohol i och med framgång och för att hålla intresset vid liv.  

 

   5.2.3 Vänskap 

De flesta av bandmedlemmarna och supportrarna kände till varandra sedan tiden innan mu-

sikprojektet och några har även umgåtts privat. Alla respondenter berättade att bandmedlem-

marna betyder mycket för varandra och de flesta gav uttryck för att vänligheten och vänska-

pen är viktig. Däremot varierade det i hur starkt de lyfte fram vänskapens betydelse för dem 

personligen och även huruvida eventuella vänskaper är en följd av musikprojektet eller inte. 

En bandmedlem uttryckte att personen ifråga förutom att få musicera eftersökte vänskap samt 

gemenskap. En bandmedlem väljer att inte umgås med övriga utöver repetitioner och spel-

ningar. Supportarna uttryckte tydligt att de känner att de har fått värme, vänskap och bekräf-

telse i och med musikprojektet. Michelle beskrev om bandmedlemmarna: ”Att de är så öppna 

och visar, kramar om en, att man får så mycket värme. Så det är helt enormt faktiskt. Det är 

skönt, att få en extra kram ibland.” Georg berättade att han själv upplever vänskapen i grup-

pen som ömsesidig samt att den är unik och givande för honom personligen. Både Georg och 

Ronald sa att det är en långsiktig process att skapa trygghet, förtroende och vänskap.  

      

   5.2.4 Att få bidra till andra utsatta och samhället 

Två av bandmedlemmarna uttryckte tydligt hur givande och viktigt det var för dem att genom 

musikprojektet kunna glädja och hjälpa andra utsatta samt att de önskar fler liknande projekt 

då behovet är stort. Sune beskrev känslan: ”Nu känns det äntligen som att jag gör något 

schysst i alla fall, inte bara elände ...” En bandmedlem beskrev att han är viktig musikaliskt 

och moraliskt för de andra bandmedlemmarna och för projektets funktion samt att han kan nå 

ut med budskap till en större publik genom deras spelningar. Både Georg och Ronald berätta-

de att Västerås Stadsmissions övriga gäster har uttryckt en samhörighet till bandet och kallar 

det för ”vårt band” med stolthet. Detta berättade även Sune om i anekdoten om när bandet 

spelade i radion och hela stadsmissionen lyssnade i tystnad och med stolthet, han säger: ”Det 

är bästa betyget, det är vårt band som lirar. Jag liksom oup!”.  

      

   5.2.5 Positiva effekter som ett direkt resultat av musikprojektet 

Georg menade att eftersom han inte har gjort några studier är det svårt att svara på om positi-

va effekter är ett direkt resultat av musikprojektet men att han överlag tror att sysselsättning är 

bra. Ronald beskrev sin bild: ”Jag tror att det här för vissa har en avgörande betydelse för 

om man ska vara på banan eller inte.”. Han beskrev vidare att sysselsättning är ett sätt att öka 

viljan till förändring i livet och genom musikprojektet kan han stötta människor i den proces-

sen. Ronald berättade att han är helt säker på att det finns flera positiva effekter som en direkt 

följd av musikprojektet och nämnde flera konkreta exempel som att en bandmedlem fått bo-

stad och att en fördjupat sin relation till sin partner.  
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5.3 Stämning och mående 
 

   5.3.1 Stämning 

De flesta respondenterna beskrev att stämningen i bandet och i replokalen för det mesta är bra 

och ord som gemytligt, skitkul och trevligt nämns. De flesta berättade att de själva eller andra 

uppmuntrar och stöttar. Några gav uttryck för att de känner sig välkomna, att det finns en 

sammanhållning och en känsla av omtanke. Vid våra observationer såg vi tydligt glädjen, trots 

att vissa ibland uppvisade sämre mående. Det applåderades, diggades med, nickades impone-

rat och det hördes starka, positiva kommentarer. Några berättade att om en bandmedlem mår 

mindre bra är det accepterat att sitta ner och titta på istället för att spela. Det berättades även 

om tillfällen då stämningen inte varit lika bra. Några bandmedlemmar nämnde ett tillfälle då 

det nästan blev slagsmål. Några beskrev att det ibland blir tjafsigt vid exempelvis val av låtar, 

dock tar ingen det särskilt allvarligt. Robin sa: ”... det blir lite tjafs ibland. Men det får man ju 

räkna med, så är det ju alltid.” Rolf berättade att det fanns en period när några bandmedlem-

mar trodde sig vara rockhjältar och superkändisar och att han i samband med det försökte 

bromsa dem. Ronald berättade att han upplever att den positiva uppåt-känslan ofta är indivi-

duellt förknippad snarare än kollektiv. Flera av respondenterna berättade att när det gäller 

alkoholen är den förbjuden nere i replokalen. Den som kommer berusad får gå hem och några 

bandmedlemmar berättade att de är noga med att inte dricka före repetitioner och spelningar.  

     Både Georg och Ronald berättade att Georg arbetar medvetet med ömsesidig respekt och 

att visa hänsyn inom gruppen. Ronald vittnade om att det finns en speciell stämning på Väs-

terås Stadsmission som innebär ett ömsesidigt förtroende och respekt mellan gäster och per-

sonal och att många gäster byggt upp något av en grundtrygghet där. Han menade att det är en 

av anledningarna till att projektet lyckats och att exempelvis ett studieförbund aldrig skulle 

lyckas lika bra eftersom de saknar den speciella känslan. Ronald talade även i mer generella 

ordalag om vikten att se varje individ för sig och att inse att Västerås Stadsmissions gäster 

utöver de mest påtagliga problemen så som hemlöshet och missbruk har andra problem som 

oroar dem.  

 

   5.3.2 Mående kopplat till musik samt dagsmående 

Två bandmedlemmar berättade att de mår bättre och blir gladare av att delta i repetitionerna 

och får musicera varav en beskrev den fysiska, lugnande känslan i kroppen som uppkommer 

när han spelar sitt instrument. Vissa kommer till repetitionerna trots att de mår dåligt eftersom 

de vet att de blir gladare efteråt medan andra väljer att stanna hemma. Rolf berättade att han i 

början av musikprojektet mådde bättre av att komma till repetitionerna eftersom han kunde 

koppla av i bakgrunden. Idag upplever han dock att projektet mest medför mer arbete för ho-

nom. Supportrarna beskrev att de ser framemot och mår bättre av att delta på repetitionerna 

och att de annars troligen skulle sitta hemma. Lasse berättade att han under en tuff period i 

livet fick stöttning och möjlighet att prata med projektledaren om sina problem. Georg trodde 

också att projektet är bra för bandmedlemmarnas välmående, det finns något att längta till, de 

får delta i ett band och känna teamkänsla. Han såg även att musikprojektet och repetitionerna 

är en sorts ventil för känslor och även ett sätt att bli bekräftad för det man är bra på.  Ronald 

berättade att en del bandmedlemmars musikaliska förmåga starkt påverkas av hur de mår.  

  

 

5.4 Ledarens funktion och betydelse 
 

Genom intervjuerna och observationerna förstod vi att Georgs roll som projektledare är bety-

delsefull. Hans projektledarskap innebär många olika roller och fyller flera olika funktioner. 

Georg är en lokalkändis och är ett etablerat namn. Han har därför kontakter inom musikbran-
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schen vilket är en av anledningarna till varför just Georg tillfrågades att bli projektledare. 

Några av bandmedlemmarna uttryckte en stolthet över att Georgs kändisskap förknippas med 

bandet. Georg själv uttryckte att han inte bidrar nämnvärt på det musikaliska planet utan 

främst genom uppmuntran och ledning. Georg berättade att hans fokus ligger på timmarna 

bandmedlemmarna har tillsammans och inte på att fördöma det bandmedlemmar och suppor-

tar gör vid andra tillfällen.  

 

Jag säger så här att de två timmarna när vi repar, onsdag och fredag, det ska 

vara en jävligt schysst tid av mycket skratt och dåliga historier, av kaffe och 

mycket höga gitarrljud så att man får spela av sig sin frustration ... 

       

 

Under Georgs intervju berättade han om sin inställning till livet i allmänhet och om sitt syn-

sätt på sin uppgift som projektledare i synnerhet. Vi sammanfattar nedan Georgs beskrivning. 

Georg är rak till sättet, anser att ärlighet varar längst och ser inte någon poäng i att älta pro-

blem eller saker som hänt. Han tar inte ställning i skitsnack och han är mån om att ha en väl-

komnande och uppmärksammande attityd även om människan han möter är berusad och dryg. 

Han menar att insikt och vilja hos en individ är avgörande för om förändring ska kunna ske 

och först då kan han stötta. Hans inställning till bandmedlemmarna och supportarna är ny-

fikenhet och han menar att hans arbete som projektledare för detta musikprojekt är något som 

skiljer sig markant från alla hans tidigare upplevelser, vilket berikar hans liv.  

     Under intervjuerna med övriga respondenter fick Georg många varma ord. Nästan samtliga 

respondenter berättade gott om Georg som person och ord som rolig, underhållande, ödmjuk, 

engagerad och stöttande användes för att beskriva honom. Ingen respondent nämnde något 

betydande negativt om Georg. Utifrån våra observationer uppfattar även vi att Georg upp-

muntrar, motiverar och inspirerar. Under intervjuerna framkom det också att Georg fyller rol-

len som ordningsman i bandet. Vi observerade (replokalen, 110429) vid ett tillfälle att Georg 

tog med sig två personer för att reda ut deras interna bråk. Bandmedlemmen Sune berättade 

att Georg säger ifrån till onyktra som vill komma in vilket betyder att bandmedlemmarna och 

supportrarna själva slipper ansvaret att säga till sina vänner. Georg berättade även att en del 

av hans roll som projektledare är att driva på frågor när bandmedlemmarna själva inte orkar. 

Genom att boka spelningar kan Georg bidra till att bandet och bandmedlemmarna får nya mål 

i tillvaron. På en direkt fråga sa fyra respondenter att de inte tror att bandet skulle fungera bra 

utan Georg. En sa att det nog skulle fungera ändå. Tre, varav en är Georg själv, fick aldrig den 

frågan. 

     Vid starten av musikprojektet deltog Steffe som är en, i sin genre, känd person. Enligt ut-

sago tog han rollen som kapellmästare samt stöttade upp organisering i bandet. Respondenter-

na nämnde både hans personliga egenskaper så som att han var inspirerande, stöttande och 

uppmuntrande samt hans musikaliska kunskap och att de känner sig stolta över hans kändis-

skap. En bandmedlem berättade att det var den musikaliska kontakten med denne kändis som 

var en avgörande del för hans deltagande i bandet. 

 

 

5.5 Self-efficacy 
 

I detta avsnitt redogör vi för generella tecken på self-efficacy hos respondenterna och projekt-

ledaren. Vi har uteslutit tecken på self-efficacy och self-efficacys källor när det gäller annat än 

musikprojektet. I redogörelsen fokuserar vi på bandmedlemmarnas tro på den egna förmågan 

att vara med i projektet och projektledarens tro på den egna förmågan att leda projektet. Vi 

gör bedömningen att det framförallt är deras tro på den egna förmågan som är avgörande i 
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musikprojektet och att exempelvis supportrarnas tro på den egna förmågan att vara supporter 

är av mindre vikt. 

     Under detta tema redogör vi för vissa uttalanden som kan anses känsliga och därmed är vi 

måna om att minska möjligheten för läsaren att koppla uttalanden till en viss respondent. På 

grund av att bandet består av fem män och en kvinna och denna kvinna är en av våra respon-

denter valde vi att i rapporteringen kring self-efficacy inte skriva ut de fiktiva namnen utan 

använder oss genomgående av ordet bandmedlem alternativt bandmedlemmar. Vi skriver inte 

heller vid citat ut vem det är som sagt vad. 

 

   5.5.1 Tecken på self-efficacy 

Samtliga bandmedlemmar berättade att de vet att de kan spela/sjunga och de flesta uttrycker 

på olika sätt att de är duktiga på det de gör. En beskrev att den har totalt gehör, en annan att 

den vill visa sin familj vilken bra musiker den är och en tredje att den är den mest musikaliske 

i bandet. En bandmedlem beskrev det som: ”… jag kan min sak och jag är stolt över det. Jag 

visar verkligen det för omvärlden och ger människor glädje …” Georg uttryckte aldrig någon 

uppfattning om sin egen kvalitet som projektledare eller huruvida han utför sin uppgift bra 

eller dåligt. Däremot gav han exempel på när hans eget agerande lett till positiva följder för 

musikprojektet.  

     De fyra bandmedlemmarna har i olika utsträckning sysslat med musik ända sedan de var 

barn. Två bandmedlemmar beskrev dock att musiken i perioder har fått stå tillbaka för annat. 

Samtliga bandmedlemmar har tidigare varit medlemmar i band och en del har även gjort annat 

med koppling till musiken, exempelvis spelat som trubadur, deltagit i cabaréer och shower 

samt spelat in låtar i studio. Nästan alla bandmedlemmar beskrev sina tidigare musikerfaren-

heter i positiva ordalag när det gäller deras egen prestation. Georg berättade att han bedömer 

att bandmedlemmarnas tidigare erfarenheter av musik gjorde det lättare att få igång projektet. 

Georg berättade även att bandet gjort ett par fantastiska spelningar men att bandet också gjort 

mindre bra spelningar. Dessa tidigare erfarenheter kan ses som tecken på self-efficacys första 

och främsta källa, Enactive Mastery Experience, hos bandmedlemmarna. Georg själv har 

många års erfarenhet av att sjunga i band men har däremot aldrig tidigare varit projektledare. 

Den erfarenhet som tangerar hans nuvarande projektledarroll är hans tidigare arbete i ett stu-

dieförbund där han arbetade med att stötta olika ungdomsband med exempelvis bidragsredo-

visningar, lokaler och spelningar. 

     Två bandmedlemmar berättade att även deras föräldrar sysslade med musik alternativt an-

nat skapande. Några vittnade om att de haft andra musiker som förebilder, både sådana som 

funnits i deras direkta närhet och sådana som de aldrig träffat. Ingen berättade att de kände till 

något liknande projekt förutom projekteldaren Georg. Detta kan ses som tecken på self-

efficacys andra källa Vicarious Experience. 

     Två av bandmedlemmarna berättade att de blivit stöttade i sitt musikintresse av sina föräld-

rar. De flesta bandmedlemmar beskrev att de innan musikprojektets start blivit uppmuntrade 

och att människor har sagt till dem att de är duktiga musiker. En bandmedlem berättade dock 

om hur den i ett tidigare sammanhang i samband med en audition blev dåligt behandlad. 

Samtliga medlemmar berättade att de i samband med musikprojektet har fått positiv uppmunt-

ran och stöttning från flera håll. En bandmedlem berättade om ett tillfälle då den blivit upp-

muntrad: ”Och han vart ju fruktansvärt imponerad, han tyckte ju då att ”Herregud, om jag 

kunde hälften av det där hade jag varit jävligt bra lixom””. En bandmedlem uttryckte tvek-

samhet till bandets totala musikaliska kapacitet och brukar försöka bromsa de andra när de får 

för höga tankar om sin egen kapacitet. En bandmedlem beskrev att Georg vid ett tillfälle sagt 

att musikprojektet inte skulle fungera utan personen. Föreståndare Ronald berättade att han 

tror att bandmedlemmarna känner att Västerås Stadsmission satsat på dem och därmed känner 

ansvar. En bandmedlem berättade att den fick vara med och spela tillsammans med projektle-
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darens band och för det kände sig väldigt hedrad. Flera har upplevt att de är lite kända, även 

bland ”höjdargubbarna” som behandlar dem som jämlikar, vilket de uppskattar. De övriga 

gästerna på Västerås Stadsmission har från flera håll rapporteras ha kallat bandet ”vårt band” 

och Ronald berättade att gästerna numera ser bandmedlemmarna som musiker och inte bara 

en person man dricker alkohol med. Det finns fler personer på Västerås Stadsmission som 

visat intresse att delta i liknande projekt. Även utanför Västerås Stadsmission är reaktionerna 

positiva. Supportrarna är stolta över och tycker att bandmedlemmarna är duktiga. Det syns 

genom att de ofta deltar på repetitionerna, sparar tidningsurklipp, är engagerade och uppmunt-

rar gruppen. Den uppmuntran som många av respondenterna beskrev är tecken på self-

efficacyns tredje källa: Verbal Persuasion. 

     Även self-efficacyns fjärde källa, Affective States, finns det tecken på. Två bandmedlem-

mar berättade att de blir glada av att spela varav en beskriver den fysiska, lugnande känslan i 

kroppen som uppkommer när den spelar sitt instrument och den andre att den deltar oavsett 

om den är glad eller ledsen. En bandmedlem berättade att den i början mådde bra av att spela 

och kunde slappna av men med tiden blev musikprojektet mer arbete än nöje och projektet 

påverkar inte längre hans mående positivt. Georg och Ronald bekräftade bandmedlemmarnas 

upplevelser i sina utsagor. 
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6. Analys 
 

Vi har valt att dela upp detta kapitel i avsnitt kopplade till de olika frågeställningarna. Vår 

avsikt är att här analysera det insamlade materialet kopplat till de olika frågeställningarna 

samt göra kopplingar till den teoretiska referensramen, metoderna och tidigare forskning. Ka-

pitlet innehåller fyra avsnitt varav de tre första besvarar frågeställningarna och det fjärde av-

snittet redogör för kopplingen mellan frågeställningarna, den teoretiska referensramen, meto-

derna och den tidigare forskningen.  

 

 

6.1 Är musikprojektet meningsfullt för bandmedlemmarna och den närmaste 

kretsen kring bandet? Om ja, på vilket sätt är det meningsfullt? 
 

I studiens empiriska material finns det underlag som visar att musikprojektet är meningsfullt 

på flertalet sätt, både för deltagande individer och människor runt projektet. Samtliga respon-

denter gav uttryck för många positiva aspekter av musikprojektet. Det är dessa positiva aspek-

ter som vi, utifrån vår givna definition av begreppet, betraktar som meningsfulla för respon-

denterna. I det insamlade empiriska materialet fann vi fem positiva aspekter som mer än andra 

beskrivs av respondenterna. De positiva effekterna var att få spela instrument/sjunga alterna-

tivt lyssna på musik, att få bekräftelse både musikaliskt och/eller som person, att ha en syssel-

sättning, få känna att man bidrar och gör gott, att tillhöra en grupp och känna vänskap samt 

bättre mående. Dessa positiva aspekter ser vi förutom att de skapar en känsla av meningsfull-

het för respondenterna även som ett bidrag till att musikprojektet fungerar. Det som skiljer 

respondenternas utsagor åt är inte typen av positiva faktorer utan snarare rangordningen av de 

olika aspekterna. Bandmedlemmarna gav alla uttryck för att det är musiken, att få möjlighet 

att musicera, som är viktigast. Först i andra hand kom de mer sociala värdena. De övriga re-

spondenterna nämnde främst de sociala värdena och uttryckte att de sociala värdena, även för 

bandmedlemmarna, var de mest viktiga. Detta synliggjorde en intressant diskrepans mellan 

vad bandmedlemmarna ansåg som viktigast och vad andra trodde var viktigast för bandmed-

lemmarna.  

     Det empiriska materialet visar att respondenterna hade en mycket varierande syn på syftet 

och meningen med musikprojektet. Bandmedlemmarna beskrev musikprojektet som en möj-

lighet att få spela/sjunga igen, få möjlighet att visa andra sin talang och som en väg till andra 

musikaliska möjligheter. Supportrarna beskrev snarare musikprojektet som en social aktivitet 

och sysselsättning och personalen beskriver musikprojektet som ett sätt att skapa sysselsätt-

ning och mening för människor i social utsatthet. Det finns med andra ord varierande orsaker 

till deltagande i projektet men vi bedömer, utifrån det insamlade empiriska materialet, att 

denna skillnad hittills inte lett till negativa konsekvenser för musikprojektet eller för deltagar-

na.  

     Många av studiens respondenter nämnde att fler människor än de direkt berörda påverkas 

av musikprojektets existens. Under intervjuerna berättades många anekdoter om hur övriga 

gäster på Västerås Stadsmission kallar bandet ”vårt band” och hur man där är angelägen om 

att få se bandet spela. Utifrån det empiriska materialet kan vi dra slutsatsen att musikprojektet 

på ett eller annat sätt påverkar fler än de direkt berörda. Det viktigt att poängtera att de flesta 

bandmedlemmarna gav uttryck för stolthet och ser det som positivt att de kan vara med och 

påverka andra människor och i vissa fall till och med utgöra någon form av förebild för män-

niskor i svår social utsatthet. 

     Flera av respondenterna nämnde överenskommelsen att inte dricka alkohol eller att vara 

berusad i replokalen. Vi bedömer att musikprojektet för vissa ses som en anledning att stund-

tals hålla sig ifrån alkoholen. Vi bedömer utifrån det empiriska materialet att två repetitioner i 
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veckan och spelningar när det är möjligt innebär en stadga i vardagen för många av respon-

denterna. Några vittnar om hur de ser fram emot repetitionerna och hur de förbereder sig da-

garna innan. Vi bedömer att musikprojektet kan vara ett sätt för bandmedlemmarna och sup-

portrarna att skapa rutiner i livet och ta ansvar för sina egna och andras intressen.  

 

 

6.2 Vad är det som gör att musikprojektet fungerar?  
 

I studien har vi utgått från antagandet att musikprojektet fungerar. Det antagandet har vi base-

rat på möten med inblandade i musikprojektet, främst de anställda, på vilka de tydligt uttryck-

te att de ansåg musikprojektet som lyckat, meningsfullt och välfungerande, som tidigare 

nämnts. Utifrån det empiriska materialet har det framkommit antal aspekter som vi bedömer 

som viktiga för att musikprojektet fungerar, det vill säga att projektet löper på och att över-

enskommen ordning och struktur upprätthålls.  

     Flera respondenter, främst föreståndare och projektledare, redogjorde för vissa förutsätt-

ningar som de bedömer varit avgörande för att musikprojektet överhuvudtaget skulle kunna 

startas. Redan innan musikprojektet startade fanns på Västerås Stadsmission en etablerad rela-

tion mellan personal och gästerna som föreståndaren beskriver gav en känsla av trygghet hos 

gästerna. Enligt föreståndaren underlättade detta för de blivande deltagarna i musikprojektet 

att våga pröva och lita på projektidén. Föreståndaren hade också en viss förkunskap om tänk-

bara bandmedlemmars kunnande inom musik, personlighet och aktuell situation i livet vilket 

vi bedömer underlättade sammansättningen av ett fungerande band. Att samtliga bandmed-

lemmar redan kunde spela instrument eller sjunga är något som projektledaren beskriver som 

en avgörande del i att musikprojektet fungerar. Bandmedlemmarna hade alla tidigare erfaren-

heter av att musicera på egen hand och i grupp och trodde på den egna musikaliska förmågan, 

se stycket om self-efficacy.  

     Musikprojektet har, enligt oss, ganska unika förutsättningar: musikprojektet är inte en skat-

tefinansierad verksamhet som styrs av lagar och regler, det finns en stark ekonomisk och or-

ganisatorisk uppbackning genom Västerås Stadsmission samt att musikprojektets ramar är 

generösa vilket innebär en möjlig anpassning efter målgruppens behov och vilja. Detta möj-

liggör en mycket flexibel utformning av projektet och även ett mycket flexibelt arbets- och 

förhållningssätt. Musikprojektet är riktat till och anpassat efter målgruppen vilket i detta fall 

innebär flexibilitet i organiseringen av projektet och ett stort handlingsutrymme för projektle-

daren att forma sin egen pedagogik. Dessutom bygger deltagande i musikprojektet på frivil-

lighet och därmed på deltagarnas eget intresse, vilja och drivkraft. Det finns inga direkta krav 

på prestation för att få delta, så som exempelvis total nykterhet, vilket vi bedömer medför att 

människor som i andra sammanhang skulle ha uteslutits får plats i detta musikprojekt. Vi vill 

tydliggöra att det trots dessa flexibla ramar finns förhållningsregler. Dessa har satts upp 

gemensamt av musikprojektets deltagare och innehåller bland annat krav på nykterhet i replo-

kalen. Är en bandmedlem eller supporter berusad är personen inte välkommen förrän hon 

eller han åter är nykter. Denna regel nämns av många respondenter och vi uppfattar det som 

att den är viktig för dem. Det är framförallt projektledarens ansvar att se till att reglerna efter-

följs men vi upplevde vid våra observationer att bandmedlemmarna och supportrarna även 

säger till varandra om någon missköter sig. En bandmedlem berättar att det är skönt att pro-

jektledaren säger till när folk missköter sig eftersom det inte alltid känns bra att säga till sina 

egna vänner. 

     I det empiriska materialet uttrycks även en gruppkänsla. De flesta respondenterna beskri-

ver att de gillar varandra som vänner och att de värdesätter bandet. Däremot kan vi inte utläsa 

om gruppkänslan beror på djup vänskap och känsla av samhörighet genom liknande erfaren-

heter eller om gruppkänslan mer bygger på bandmedlemmarnas gemensamma intresse och 
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mål när det gäller musik och kändisskap. Vad gruppkänslan baseras på bedömer vi kan påver-

ka vad som händer med gruppen i det fall själva musikprojektet avslutas. Vi gör bedömningen 

att det är denna gruppkänsla som bidrar till att projektdeltagarna visar stor hänsyn för band-

medlemmars och supportrar varierande mående. Detta hänsynstagande medför, bedömer vi, 

att vissa beteenden som i vanliga fall inte skulle accepteras i en musikgrupp godtas i detta 

musikprojekt och att det möjliggör för människor att delta trots varierande mående och age-

rande. Projektledare och föreståndare är överens om att det är viktigt att gå långsamt fram när 

det gäller bandets utveckling och framgång. Detta för att hålla intresset hos bandmedlemmar-

na vid liv och dels för att ett kändisskap kan innebära frestelser, såsom alkohol.  

     I avsnittet ovan diskuterar vi musikprojektets meningsfullhet och gör bedömningen att det 

som framkommer i det avsnittet även påverkar musikprojektets funktion och utgör en förut-

sättning för att musikprojektet fungerar. Skulle respondenterna inte finna musikprojektet me-

ningsfullt skulle troligtvis heller inte projektet fungera. Med hänvisning till avsnittet ovan 

lämnar vi nu diskussionen om kopplingen mellan meningsfullhet och att musikprojektet fun-

gerar.  

     Georg blev för sin sociala kompetens, musikaliska erfarenhet och sitt professionella kon-

taktnät utvald av Västerås Stadsmission till att vara projektledare. Förutom att organisera mu-

sikprojektet fyller Georg även en funktion som vän och samtalskontakt. Georgs positiva och 

uppmuntrande sätt och hans förmåga att arbeta utan specifika riktlinjer upplever vi, baserat på 

intervjuerna och observationerna, är något som faller naturligt för honom. Musikprojektets 

karaktär ger Georg möjligheten att vara sig själv vilket av nästan alla har rapporterats som 

positivt och som en viktig del i musikprojektets funktion. Några beskrev Georg som en avgö-

rande del i att projektet fungerar.  

     I musikprojektets början deltog en, i musiksammanhang, känd person som agerade ka-

pellmästare och var med och spelade i bandet. Han har nu slutat men flera av respondenterna 

beskrev att han varit viktig för projektets funktion samt för deras vilja att delta. Vi bedömer 

att denna persons deltagande var avgörande för att några av bandmedlemmarna valde att bli 

medlemmar i bandet och sedan stannade kvar.  

     Sammantaget finns det ett flertal olika orsaker till att musikprojektet fungerar. Vi är med-

vetna om att det kan finnas fler än de som kommer till uttryck i det insamlade empiriska mate-

rialet. Hur dessa olika aspekter samverkar och vilka som är viktigast för att musikprojektet 

ska fungera kan vi inte uttala oss om utan överlåter det till eventuell vidare forskning.  

 

 

6.3 Vad finns det för aspekter i musikprojektet som går att koppla till begreppet 

self-efficacy? 
 

Vi har i studiens resultat funnit aspekter som kan kopplas till self-efficacy. I presentationen 

nedan fokuserar vi på bandmedlemmarnas och projektledarens känsla self-efficacy men utgår 

i presentationen från samtliga respondenters utsagor. I det empiriska materialet finns det 

många tecken på att bandmedlemmarna redan innan musikprojektets start hade en stark känsla 

av self-efficacy när det gäller musicerandet. Tydligt är att bandmedlemmarna musicerat tidi-

gare och överlag är nöjda med sina insatser. De har fått uppmuntran av olika slag för sitt mu-

sicerande från sin omgivning och några har blivit uppmuntrade av föräldrar sedan barnsben. 

Dessutom beskrev nästan alla bandmedlemmar att musicerandet leder till positiva känslor, 

både psykiska och fysiska. Vi tolkar det som att bandmedlemmarna sen tidigare har en hög tro 

på den egna musikaliska förmågan. Projektledaren beskrev att han tror att bandmedlemmarnas 

sen tidigare förvärvade kunskap i att spela instrument eller sjunga underlättade startandet av 

musikprojektet. Vi har i vårt empiriska material inte hittat något som talar emot det men det 

finns heller inte underlag för att kunna fastslå det sambandet. Vi vill här passa på att poängte-
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ra att känsla av self-efficacy är kopplad till en specifik uppgift med vissa givna förutsättningar 

och att en stark self-efficacy när det gäller musicerande inte per automatik betyder att perso-

nerna i fråga känner self-efficacy när det exempelvis gäller att uppträda, samarbeta eller att 

skaffa nya vänner. Eftersom vi inte på något sätt har försökt mäta self-efficacy gör vi inte an-

språk på att klargöra för huruvida musikprojektet leder till ökad känsla av self-efficacy hos 

deltagarna eller inte. Däremot tar vi det för troligt att bandmedlemmarnas känsla av self-

efficacy på ett eller annat sätt påverkas genom deltagande i projektet och nedan redogör vi för 

respondenternas rapporter kopplat till self-efficacyns fyra källor (Bandura, 2008).  

     Bandmedlemmarna får av deltagande i musikprojektet mer och mer erfarenhet av att spela 

i band och delta i projektet. De repar varje vecka och har haft spelningar, vissa mer lyckade än 

andra. Vi bedömer att dessa erfarenheter av goda och mindre goda resultat påverkar bandmed-

lemmarnas tro på den egna förmågan att spela i band. Dessa erfarenheter påminner om det 

som Bandura menar utgör self-efficacys första och mest avgörande källa, Enactive Mastery 

Experience.  

     Self-efficacyns andra källa, Vicarious Experience, är under denna rubrik inte särskilt aktu-

ell för bandmedlemmarna. Däremot nämner några av respondenterna att övriga gäster på Väs-

terås Stadsmission är intresserade av att spela i band och identifierar bandet som sitt. Dessut-

om beskriver en supporter att hon själv växer av att se bandmedlemmarna utvecklas. Uppen-

bart är att musikprojektet påverkar fler än bara bandmedlemmarna och att andra människor i 

svår social utsatthet kan påverkas i sin självbild och tro på den egna förmågan. Inte heller här 

gör vi anspråk på att säga på vilket sätt eller i vilken omfattning.  

     Generellt berättar respondenterna att bandmedlemmarna får mycket uppmuntran för sitt 

deltagande i musikprojektet. Detta utgör ett mycket tydligt tecken på self-efficacys tredje käl-

la Verbal Persuation. Supportrarna berättar även om hur de uppmuntrar och stöttar bandet. 

Bandmedlemmarna själva berättar om tillfällen då de fått positiv uppmuntran från allt från 

Västerås Stadsmissions gäster och bandmedlemmarna själva till kändisar. Det faktum att Väs-

terås Stadsmission med flera satsar pengar på projektet kan även ses som ett erkännande och 

en tro på bandet. En bandmedlem uttrycker tveksamhet inför bandets, och framförallt vissa 

bandmedlemmars, förmåga. Om det kommer till uttryck kan den åsikten, likt övriga uttryckta 

uppfattningar om bandet, påverka bandmedlemmarnas tro på den egna förmågan att spela i ett 

band. Supportrarna beskriver också att de blir uppskattade för att de är supportrar till bandet, 

både från bandmedlemmarna själva och av utomstående.  

     Samtliga bandmedlemmar beskriver att själva musicerandet i sig påverkar dem positivt och 

några berättar att de blir glada, att det är kul och att de blir lugna. Det är dock en bandmedlem 

som även beskriver att deltagandet i musikprojektet med tiden blivit mer arbete snarare än 

något lustfyllt och personligt utvecklande. Ingen beskriver att musicerandet medför fysiska 

obehagligheter och en bandmedlem berättar att han rent fysiskt mår bra av att spela sitt in-

strument. Det finns med andra ord många positiva känslor, men även enstaka negativa, som 

direkt framkallas av deltagande i musikprojektet. Dessa rapporter kan ses som tecken på self-

efficacys fjärde källa, Physiological and Affective States. 

     Vi kan inte i vår studie fastslå musikprojektets påverkan på respondenternas känsla av self-

efficacy. Enligt Banduras (2008) fastställda teorier om vad som ökar self-efficacyn så borde 

bandmedlemmarnas samt supportarnas känsla av self-efficacy enligt vår empiri öka genom 

musikprojektet. Återigen vill vi poängtera att vi inte kan uttala oss om för vad self-efficacyn 

har påverkats. Musikprojektet innebär mycket mer än att bara musicera. För att exemplifiera 

kan en lyckad repetition betyda allt möjligt som att spela synkroniserat, ta rätt ton, hålla sams, 

lösa ett problem, föra en konversation, undvika alkohol, hålla ihop psykiskt med mera. En 

lyckad repetition kan därmed betyda att ha lyckats på många olika sätt och därmed kan self-

efficacyn påverkas på många olika sätt.  
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     I det empiriska materialet finns det tecken på att Georg även före projektet hade en tro på 

sig själv när det gäller sin förmåga att leda projektet. Han berättade visserligen att han aldrig 

gjort något liknande men uttryckte heller inga tveksamheter kring sin lämplighet som projekt-

ledare. Vi tolkade det som att Georg har en stark self-efficacy när det gäller projektledarrol-

len. Eftersom han inte lett ett liknande projekt tidigare är det rimligt att tro att Georgs eventu-

ella känsla av self-efficacy när det gäller projektledarskapet härrör från andra typer av erfa-

renheter. Utifrån hans beskrivningar av sitt förhållningssätt och sin pedagogik bedömer vi att 

han anser att han sköter arbetet som projektledare bra. Det är utifrån tecken på self-efficacys 

källor i det empiriska materialet rimligt att tro att Georgs känsla av self-efficacy även påver-

kats under musikprojektets gång. Faktorer som kan ha påverkat Georgs self-efficacy är ban-

dets musikaliska framgång och den positiva sociala utvecklingen internt i musikprojektet. 

 

 

6.4 Koppling till tidigare forskning, metoder i socialt arbete och teori 
 

Vår avsikt är att i detta stycke synliggöra eventuella likheter och olikheter mellan vår studies 

resultat och den utvalda tidigare forskningen, metoderna och den teoretiska referensramen. 

 

   6.4.1 Koppling till tidigare forskning 

Många av de aspekter vi ringat in är svåra att koppla till den forskning vi funnit som rör eller 

tangerar vår studie. Detta då den forskning om socialt arbete kopplat till musik som vi funnit 

främst handlar om metoder och insatser som har andra regler, ramar och utgångspunkter än 

musikprojektet. 

     Musikprojektet i vår studie är inte ett komplement till behandling och vi har inte heller 

avsett att mäta hur musikprojektet påverkar deltagande i eventuell behandling. Däremot är det 

hög närvaro på repetitionerna, nästan alla beskriver att de så gott som alltid närvarar, vill när-

vara och ser fram emot repetitionerna. Vi kan också se och av respondenternas utsagor utläsa 

en tydlig gruppkänsla hos musikprojektets bandmedlemmar, de närmaste supportrarna samt 

övriga av Västerås Stadsmissions gäster. Huruvida den beror på bandets framgång, bandmed-

lemmarnas sociala bakgrund, bandets sammansättning eller något annat kan vi inte uttala oss 

om. Vi kan genom vår studie inte heller dra slutsatser om vad känslan av grupptillhörighet 

betyder för de olika individerna men enligt vår teoretiska referensram är känslan av grupptill-

hörighet viktig för individens välmående. Dingles, Gleadhills och Bakers (2008) studie visar 

att musikverksamhet som komplement till annan behandling av missbruk och psykisk ohälsa 

ökar närvaron och engagemang på behandlingen samt ökar gruppkänslan. Vår studie av Väs-

terås Stadsmissions musikprojekt lyfter även den upp graden av närvaro och gruppkänsla och 

kan ses som ett komplement alternativt ytterligare en pusselbit i sökandet efter musikens på-

verkan i arbetet med människor i social utsatthet.  

     Vårt empiriska material är för begränsat för att vi, likt Chamorro, Premuzic och Furnham 

(2007), ska kunna koppla personlighet och intelligens till hur olika individer använder sig av 

musik i vardagen. Däremot innehåller respondenternas berättelser om hur de överlag upplever 

musik liknande alla tre av Chamorro-Premuzic och Furnhams valda variabler: emotionellt, 

intellektuellt och som bakgrundsmusik. Det har handlat både om den fysiska känslan i krop-

pen, upplevelser relaterat till känslor, delvis teknik i aspekten att få bandet att gemensamt låta 

bra eller att musik används i bakgrunden i samband med andra aktiviteter. Majoriteten av be-

rättelser om upplevelsen av musik har handlat om musik i emotionella syften. Vi fördjupade i 

vår studie oss inte i ämnet men Chamorro-Premuzics och Furnhams studie kan tyda på att de 

flesta av vår studies respondenter tenderar att vara mer introverta än extroverta. 

     Deltagarna i Västerås Stadsmissions musikprojekt bedömdes av personal lämpliga att delta 

i livet, delvis  för att de befann sig i ett passande stadie i livet. Detta är troligen också en an-
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ledning till att musikprojektet fungerar. Flera bandmedlemmar berättade om att de i perioder 

inte kunnat spela på grund av social problematik men att de nu kan det. Det har även berättats 

om andra som vill delta men där problematiken hos vissa fortfarande är för allvarlig för att det 

ska vara möjligt. Prochaska, Diclemente och Norcross (1992) studie lyfter även de upp vikten 

av att matcha individens stadie i förändringen av beroendebeteende med passande insatser.  

     Musikprojektet har inte som uttalat syfte att öka känslan av self-efficacy utan har ett mer 

allmänt syfte som rör resursmobilisering. Den systematiska översikten utförd av Hyde, Han-

kins, Deale och Marteau (2008) visar att insatser med syfte att öka känslan av self-efficacy 

kan ha lyckat resultat. Den stödjer vår tro i att det finns en möjlighet att musikprojektet kan 

påverka deltagarnas känsla av self-efficacy. Däremot behövs mer forskning kring musikpro-

jektet för att det ska kunna fastslås.  

     Många av vår studies respondenter uttrycker engagemang och glädje kring musikprojektet. 

Detta hänger, enligt Salonovas, Llorens och Schaufelis (2010) studie, ihop med känsla av ef-

ficacy. Det sambandet stödjer self-efficacyns relevans i musikprojektet samt vikten av att vara 

medveten om self-efficacyns inverkan på känslor och beteende.  

 

   6.4.2 Metoder i socialt arbete 

Musikprojektets upplägg har många socialpedagogiska inslag. Socialpedagogikens mål är att 

genom resursmobilisering integrera människor i samhället (Eriksson & Markström, 2000). 

Denna ambition rimmar väl med Västerås Stadsmissions mål för musikprojektet som enligt 

föreståndaren är just resursmobilisering. Musikprojektets utgångspunkt är, likt socialpedago-

gikens, en helhetssyn på människan utifrån ett systemteoretiskt perspektiv (Eriksson & Mark-

ström, 2000). Därför har Västerås Stadsmission valt att kringgärda musikprojektet med lösa 

ramar och gett projektledaren stort handlingsutrymme, allt för att anpassa verksamheten efter 

dess deltagare och på så sätt förbättra möjligheterna till ett lyckat resultat.  Projektledaren har 

även en större roll än att endast leda musikprojektets musikaliska del; han fungerar också som 

samtalskontakt, vän och entusiasmerare. Detta påminner mycket om socialpedagogikens tanke 

om att stötta, stimulera och mobilisera människor (Eriksson & Markström, 2000). I musikpro-

jektet arbetar man därmed med mer än bara den musikaliska utvecklingen, även utveckling av 

de sociala förmågorna står på dagordningen. Socialpedagogiken betonar att människan är en 

social varelse som är i behov av social samhörighet. Även detta arbetar Västerås Stadsmission 

med i musikprojektet och många av studiens respondenter uttrycker just glädjen i att lära kän-

na nya medlemmar och att få tillhöra en grupp. Den kompisuppfostran som delvis sker inom 

gruppen bedömer vi utifrån socialpedagogiken även är en del i individens sociala utveckling. I 

socialpedagogiken är grupper i sig själva verktyg för förändring och personalen på Västerås 

Stadsmission berättar om att de medvetet arbetar för att stämningen i gruppen ska bli god och 

att positiva känslor i samband med exempelvis lyckade spelningar även ska vara kollektiv och 

inte bara individuell. Vi bedömer att den strävan kan leda till utvecklad social kompetens. 

Enligt Madsen (2006) är socialpedagogiken ett sätt att kompensera för samhällets exkludering 

av vissa grupper. Musikprojektet ligger väl i linje med denna strävan. Några respondenter 

beskriver hur bandmedlemmarna blir sedda som mer än dryckesbröder och hur skönt det 

känns när andra musiker uppmärksammar bandet. Musikprojektet är därmed en väg för delta-

garna att bli något annat än schablonbilden av socialt utsatta i samhällets ögon.  

     Även Ruuds tankar om musik och behandlingsarbete har delar som påminner mycket om 

musikprojektet.  Ruud (2002) beskriver hur man med musiken som verktyg kan uppnå många 

positiva effekter på den sociala utvecklingen. Vår studies empiriska material stödjer delvis 

detta och många respondenter ger uttryck för delar som även Ruud beskriver så som vänskap, 

respekt, omtanke och nya kontakter. Dessutom beskriver många respondenter strävan efter 

kändisskap vilket enligt Ruud kan vara ett sätt att för en person i utsatthet stärka känslan av att 

vara värdefull i och med att musikgrupper är något som värderas högt i samhället. Ruud 
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(1998, 2002) beskriver även att det kan vara identitetsskapande att tillhöra en musikgrupp 

vilket vi delvis kan relatera till vår studies resultat. Uttryck för förändrad identitet syns hos 

studiens respondenter i stoltheten av att vara en del av musikprojektet och att man inte längre 

endast blir sedd som en i mängden utan tillhör något välkänt och respekterat. Även inom mu-

sikterapi (Ruud 1980, 2002) tas det hänsyn till individers, av samhället givna, förutsättningar 

samt specifika och aktuella behov. Individer kan inte lyftas ur sitt sammanhang. Dessa tankar 

om behovet av anpassning efter målgruppen stämmer väl överens med både socialpedagogi-

ken, Västerås stadsmissions tankar kring musikprojektet och därmed projektledarens arbets-

sätt. Däremot är det viktigt att poängtera att projektledaren inte är eller betraktar sig själv som 

musikterapeut.  

     Att musikprojektet till stor del är baserat på deltagarnas vilja och att de har varit med i de-

lar av organiseringen från start ser vi även som ett sätt att utveckla samarbetsförmåga och 

social kompetens. Detta stöds av Ruuds (2002) tankar om musikgruppens socialiserande funk-

tion men även av socialpedagogikens (Eriksson & Markström, 2000) tankar om att utveckla 

den sociala kompetensen.       

 

   6.4.3 Self-efficacy 

Utifrån Banduras (2008) teorier kring self-efficacy bedömer vi att känsla av self-efficacy hos 

bandmedlemmarna är en viktig del för att musikprojektet ska bli framgångsrikt. Om band-

medlemmarna inte tror att de har förmågan att lyckas med det de önskar kommer de heller 

inte försöka helhjärtat och projektets förutsättningar att fungera och bli framgångsrik kommer 

vara små. Eftersom deltagandet i projektet är frivilligt bygger det på att deltagarna vill delta 

och verkligen deltar.  
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7. Slutdiskussion 
 

   7.1 Inledning 

Studiens syfte var att undersöka på vilket sätt Västerås Stadsmissions musikprojekt var me-

ningsfullt för bandmedlemmar och den närmaste kretsen samt vad det är som gör att musik-

projektet fungerar. Vi ville även söka tecken på self-efficacy kopplat musikprojektet. Att mu-

sikprojektet är att betrakta som fungerande baserar vi på Västerås Stadsmissions personals 

beskrivningar om att musikprojektet är lyckat, meningsfullt och välfungerande. Denna upp-

fattning låg till grund för formuleringen av studiens syfte och frågeställningar.  

     Utifrån den första frågeställningen visar studiens resultat att musikprojektet är menings-

fullt. Både för musikprojektets deltagare men även för en bredare skara människor, exempel-

vis Västerås Stadsmissions övriga gäster. Vi har utifrån studiens resultat ringat in fem positiva 

effekter som enligt respondenterna gör musikprojektet meningsfullt, vilken vikt de olika posi-

tiva effekterna ges varierar mellan respondenterna. Dessa fem positiva effekterna är att få 

spela instrument/sjunga alternativt lyssna på musik, att få bekräftelse både musikaliskt 

och/eller som person, att ha en sysselsättning, få känna att man bidrar och gör gott, att tillhöra 

en grupp och känna vänskap samt bättre mående. Dessutom visar det empiriska underlaget att 

musikprojektet kan vara en anledning för minskad alkoholkonsumtion och ett sätt för respon-

denterna att skapa rutin i vardagen. Utifrån den andra frågeställningen har vi funnit några vik-

tiga faktorer till att musikprojektet fungerar. Musikprojektet har en del unika förutsättningar 

såsom ekonomiskt uppbackning och att det inte är en skattefinansierad verksamhet vilket möj-

liggör flexibilitet och anpassning. Det fanns även musikalisk erfarenhet sedan tidigare och 

musikprojektet genomsyras av en gruppkänsla. Projektledaren Georg fyller en viktig funktion 

med sin personliga kompetens och sitt engagemang samt hans kontakter inom musikbran-

schen. Hur avgörande de olika faktorerna är för att musikprojektet ska fungera kan vi däremot 

inte uttala oss om. Utifrån den tredje frågeställningen har vi även hittat tydliga tecken på self-

efficacy och self-efficacys fyra källor hos bandmedlemmarna och projektledare. Alla band-

medlemmar visar tro på den musikaliska förmågan. De fyra källorna visas i att de har alla 

tidigare erfarenheter av att musicera, flera berättar om positiva, fysiska och psykiska, upple-

velser av att musicera samt att bandet får uppskattning och beröm. Vi menar därför att man 

bör ta hänsyn till self-efficacy i diskussionen kring bandets funktion och möjlighet att starta.   

     Vi hoppas att vår studie kan bidra till nya tankar inom socialt arbete. Detta genom att vi 

har studerat ett projekt som är riktat till och anpassat efter människor i social utsatthet men 

som inte är att betrakta som en regelrätt behandling eller insats. Vi bedömer att musikprojek-

tet på flera sätt kan inkludera människor i samhället. Dels genom att musikprojektet med sina 

flexibla ramar kan nå människor i social utsatthet på ett sätt som vi bedömer att de flesta re-

gelrätta, skattefinansierade insatser och behandlingar inte kan. Dels för att musikprojektet ger 

deltagarna en chans att synas i sammanhang som inte är kopplade till social utsatthet. 

 

   7.2 Effekter och funktion ur ett bredare perspektiv 

Under studiens gång har vi återkommande haft tre funderingar som inte direkt inrymts i denna 

studies syfte eller frågeställningar: musikprojektets påverkan på individen; ringarna på vatt-

net-effekten och alternativa liknande projekt.  

     När det gäller musikprojektets påverkan på individen har vi funderat kring i vilken ut-

sträckning de uttryckta positiva effekterna även påverkar andra livsområden än musiken. Det 

vill säga om man mår bra av att delta på repetitionerna mår man även överlag bättre och hur 

påverkar det i så fall möjligheten till en ökad levnadsnivå? Vi anser att svaret på den frågan är 

av stor relevans för verksamheters, liknande musikprojektet, betydelse inom socialt arbete. Vi 

kan enbart spekulera kring om deltagande i musikprojektet ger positiva konsekvenser för in-

dividen även utanför bandet och musiken. Däremot kan vi konstatera att musikprojektet upp-
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levs meningsfullt och givande på flera sätt vilket skulle kunna bidra till ett bättre mående 

överlag. Detta skulle i sin tur kunna bidra till en lite starkare och positivare plattform att utgå 

ifrån om deltagare vill göra förändringar i livet.  

     Genom musikprojektet har Västerås Stadsmission tagit vara på en mindre grupp männi-

skors resurser samt satsat ekonomiskt och organisatoriskt på dem. Det beskrevs att även män-

niskor utanför denna grupp så som supportrar och övriga gäster på Västerås Stadsmission 

upplevde positiva effekter av musikprojektets existens. Vi vill likna spridningen av dessa po-

sitiva effekter som ringar på vattnet.  

     En av de faktorer som vi funnit avgörande för att musikprojektet skulle kunna starta är att 

bandmedlemmarna redan kunde spela ett instrument alternativt sjunga. Denna faktor är den 

enda faktor som vi funnit som enbart baseras på projektdeltagarnas tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Övriga faktorer baseras snarare på omgivningens resurser och vilja samt är delvis 

föränderliga. Vi funderar utifrån detta om projekt med samma uppbyggnad och organisation 

men med annan inriktning än musik skulle fungera. Det vill säga skulle det kunna vara ett 

keramikprojekt med gamla konstnärer eller ett fotbollsprojekt med fotbollsveteraner? Vi har 

även funderat på om musikprojektet skulle kunna bestå av nybörjare istället för erfarna musi-

ker. Är musikprojektets grund att människor får göra det dem älskar och är bra på eller skulle 

musikprojektet lika gärna kunna bestå av ett gäng nybörjare? Skulle resultatet bli detsamma? 

Om detta kan vi inte uttala oss om. Vidare kan vi utifrån studies resultat fundera kring möjlig-

heten att använda kunskapen från denna studie om musikprojektet i andra sociala insatser som 

till exempel behandling. Detta genom att lyfta de positiva effekterna av att få syssla med samt 

få bekräftelse på det en individ är bra på samt få vara delaktig i organisationen kring detta. 

Kan behandlingshem ha olika projekt med sina brukare?  

 

   7.3 Intervjuguide, tidigare forskning och metoder samt vidare forskning 

Överlag anser vi att vår intervjuguide var lämplig för att få svar på studiens frågeställningar. 

Däremot ställdes frågorna i olika följd utifrån hur intervjuerna utvecklades och intervjuguiden 

användes mer som ett minnesstöd än som en direkt mall. Flertalet gånger fick vi under inter-

vjuerna släppa, enligt oss, intressanta spår med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. 

Många av dessa spår gav oss tips på vidare forskningsområden och vi hade, om studiens om-

fattning varit större, velat ha fler djupgående frågor. Av respekt för respondenternas blandade 

sociala situation valde vi att vid intervjusituationerna vara flexibla i vårt förhållningssätt. På 

grund av detta varierar intervjuernas omfång och innehåll mycket och alla tänkta områden 

berördes inte alltid i liknande omfattning. 

     Vi var vid intervjuerna, trots antagandet om att musikprojektet fungerar, öppna för be-

skrivningar av negativa aspekter i musikprojektet. Vi hade dock enbart ett fåtal frågor som 

direkt eftersökte det som fungerade mindre bra och vi inser att det kan eventuellt ha bidragit 

till att vi inte fått en helhetsbild av musikprojektet. Dock var syftet med studien inte att göra 

en heltäckande utvärdering och vi bedömer att det resultat som framkommit till stor del svarar 

på våra frågeställningar.  

     Då musikprojektet inte av Västerås stadsmission hade någon uttalad metod eller teori som 

utgångspunkt har vi valt de vi anser mest passande och relevanta utifrån vår kunskap om mu-

sikprojektet samt för studiens syfte. Socialpedagogiken fyller en funktion genom att placera 

musikprojektet inom socialt arbete och vilken typ av insats musikprojektet skulle kunna anses 

vara. Tankarna kring musik och musikterapi förtydligar mer specifikt vad musikprojektet 

konkret sysslar med och vad just musicerande kan ha för betydelse för individen och gruppen. 

Self-efficacy tillhör både en avgränsad del i studien och har samtidigt betydelse för studiens 

hela syfte samt båda frågeställningarna då vi anser att i detta musikprojekt möts involverade 

återkommande av utmaningar/prövningar där self-efficacy har betydelse i individers handlan-

de och hanterande. Utifrån self-efficacy handlar musikprojektet för bandmedlemmar även om 
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att konstant utföra handlingar för att nå delmål och mål. Det har även under musikprojektets 

gång skett flera viktiga händelser, stora och små, så som byte av bandmedlemmar, spelningar, 

samarbete, öva, medial uppmärksamhet. Om och hur allt detta hanteras och utförs påverkas av 

tron på den egna förmågan samt vidare påverkar tron på den egna förmågan. Vi anser att soci-

alpedagogiken, Ruuds tankar om musik, , self-efficacy som teori samt tidigare forskning har 

varit relevanta och givande för studien.  

     Vår studie har ett begränsat antal respondenter. Mycket av det vi nämner i studien skulle 

göra sig förtjänt av mer forskning för att resultaten ska kunna säkerställas. Vidare forskning 

skulle kunna fördjupa kunskapen om den subjektiva upplevelsen av musikprojektet samt ur ett 

samhälleligt perspektiv undersöka betydelsen av musikprojektet långsiktigt. Dessutom skulle 

vidare forskning kunna röra våra tre funderingar som vi diskuterar ovan: musikprojektets på-

verkan på individen; ringarna på vattnet-effekten och alternativa liknande projekt.  

     Då studiens empiriska material pekar på många positiva effekter av musikprojektet gör vi 

bedömningen att vidare forskning kring detta och liknande projekt är värt att satsa på. Detta 

för att vi tror att det kan vara en del i sökandet efter bra verksamheter inom socialt arbete. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide, bandmedlem 
 

Tema: Bakgrund och musikhistoria 

Syfte: Förförståelse, lära känna IP, få ett grepp om individen, skapa förtroende. 

 

Fråga: Nuläget: berätta lite om dig själv!  

Syfte: Namn, ålder? Bor du i Västerås? Uppväxt i Västerås? Sysselsättning? Umgänge?  

 

Fråga: Bakgrund: Berätta lite kort om din bakgrund?  

Syfte: Kontakt med Västerås stadsmission, anledning? Social situation, historiskt? 

 

Fråga: Hur kommer det sig att du började med musik? Vad har musik betytt för dig? Har du 

spelat hela livet? Hur har det sett ut senaste tiden?  

Syfte: Musikhistoria, personlig upplevelse/inställning till musik. 

 

 

Tema: Anledning till deltagande i Musikprojektet  

 

(1)Egen prestation: Har du gjort något liknande tidigare? Vad? Hur gick Det för dig? 

  

(2)Andras prestation: Det ni gör nu, har du hört om något liknande? Känner du någon som 

gjort något liknande? Vad? Förebilder/familj? 

 

Fråga: Hur kommer det sig att just du kom med i bandet? Hur tänkte du i början? 

Syfte: Anledning och inställning till deltagande. Lära känna IP. (övertalad). 

 

(5)Fråga: Vad gjorde att du tackade ja till deltagande? Vad gjorde att du tänkte att det här fix-

ar jag? 

Syfte: Direkt och öppen fråga om self-efficacy. 

 

Fråga: Kan du beskriva ett typiskt repetitionstillfälle? (Vad gör ni? Vad händer?) Vad är vik-

tigast för dig? (rangordna) 

Syfte: Ringa in viktiga aspekter i musikprojektet. 
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Tema: Musikprojektet betydelse och funktion 

 

Fråga: Vad är det som gör att du kommer hit för att repa?  

(Vad är det som gör att du inte stannar hemma istället?)  

Syfte: Motivationen till deltagande. Ringa in viktiga aspekter. 

 

(4)Somatisk information: Hur påverkar din hälsa/ditt mående ditt deltagande i bandet? (stress, 

nervositet, ångest?) 

 

Fråga: Vad är det för stämning i bandet? Vad är viktigt för er? Vad betyder bandmedlemmar-

na och ”supportrarna” för varandra? För dig? 

Syfte: Känslan och stämning i gruppen. Gruppens betydelse för individen och musikprojektet. 

 

Fråga: Vad är bra och vad är mindre bra med bandet tycker du? 

Syfte: Klargöra synen/inställningen till bandet. Övergångsfråga. 

 

Fråga: Vad tror du är det som gör att bandet fungerar?  

Syfte: Specificera viktiga, fungerande delar i musikprojektet. 

 

Fråga: Vad har bandet betytt för dig? (Specificera, exemplifiera, förtydliga, hur menar du?) 

Syfte: Öppen fråga. Bandets betydelse för individen. 

 

 

Tema: Avslutande fråga 

 

(3)Andras tro på en: Vad har folk sagt till dig om att du är medlem i ett band? Uppmuntrar ni i 

bandet varandra, hur? Uppmuntrar andra runtomkring er, hur? Georgs betydelse? 

 

 

 

 

 

Tema: self-efficacy (dessa frågor är redan inkluderade i ovanstående intervjuguide) 

Syfte: Indirekta frågor som ringar in self-efficacyns fyra parametrar. 

 

(1)Egen prestation: Har du gjort något liknande tidigare? Vad? Hur gick Det för dig? 

  

(2)Andras prestation: Det ni gör nu, har du hört om något liknande? Känner du någon som 

gjort något liknande? Vad?  

 

(3)Andras tro på en: Vad har folk sagt till dig om att du är medlem i ett band? Uppmuntrar ni i 

bandet varandra, hur? Uppmuntrar andra runtomkring er, hur? Georgs betydelse? 

 

(4)Somatisk information: Hur påverkar din hälsa/ditt mående ditt deltagande i bandet? (stress, 

nervositet, ångest?) 

 

(5)Fråga: Vad gjorde att du tackade ja till deltagande? Vad gjorde att du tänkte att det här fix-

ar jag? 

Syfte: Direkt och öppen fråga om self-efficacy. 
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Intervjuguide, supporter 

 

Tema: Bakgrund och musikhistoria  

Syfte: Förförståelse, lära känna IP, få ett grepp om individen, skapa förtroende. 

 

Fråga: Nuläget: berätta lite om dig själv!  

Syfte: Namn, ålder? Bor du i Västerås? Uppväxt i Västerås? Sysselsättning? Umgänge?  

 

Fråga: Bakgrund: Berätta lite kort om din bakgrund?  

Syfte: Kontakt med Västerås stadsmission, anledning? Social situation, historiskt? 

 

Fråga: Vad har du för relation till musik? Vad har musik betytt för dig?  

Syfte: Musikhistoria, personlig upplevelse/inställning till musik. 

 

 

Tema: Anledning till deltagande i Musikprojektet 

 

(1)Egen prestation: Har du gjort något liknande tidigare? Vad? Hur gick Det för dig? 

  

(2)Andras prestation: Det bandet gör nu, har du hört om något liknande? Känner du någon 

som gjort något liknande? Vad? Förebilder/familj? 

 

Fråga: Hur kommer det sig att just du började hänga med bandet? Hur tänkte i början kring 

bandet? 

Syfte: Anledning och inställning till deltagande. Lära känna IP. (övertalad). 

 

Fråga: Kan du beskriva ett typiskt repetitionstillfälle? (Vad gör ni? Vad händer?) Vad är vik-

tigast för dig? (rangordna) 

Syfte: Ringa in viktiga aspekter i musikprojektet. 
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Tema: Musikprojektet betydelse och funktion 

 

Fråga: Vad är det som gör att du kommer till repen?  

(Vad är det som gör att du inte stannar hemma istället?)  

Syfte: Motivationen till deltagande. Ringa in viktiga aspekter. 

 

(4)Somatisk information: Hur påverkar din hälsa/ditt mående ditt supportande av bandet? 

(stress, nervositet, ångest?) 

 

Fråga: Vad är det för stämning i bandet? Vad är viktigt för dig? Vad betyder bandmedlem-

marna och ni ”supportrar” för varandra? För dig? 

Syfte: Känslan och stämning i gruppen. Gruppens betydelse för individen och musikprojektet. 

 

Fråga: Vad är bra och vad är mindre bra med bandet tycker du? 

Syfte: Klargöra synen/inställningen till bandet. Övergångsfråga. 

 

Fråga: Vad tror du det är som gör att bandet fungerar?  

Syfte: Specificera viktiga, fungerande delar i musikprojektet. 

 

Fråga: Vad har bandet betytt för dig? (Specificera, exemplifiera, förtydliga, hur menar du?) 

Syfte: Öppen fråga. Bandets betydelse för individen. 

 

 

Tema: Avslutande fråga 

 

(3)Andras tro på en: Vad säger folk till dig när du berättar om bandet och att du hänger med 

bandet? Uppmuntrar ni som umgås kring bandet varandra, hur? Uppmuntrar andra runtom-

kring er, hur? Georgs betydelse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: self-efficacy (dessa frågor är redan inkluderade i ovanstående intervjuguide) 

Syfte: Indirekta frågor som ringar in self-efficacyns fyra parametrar. 

 

(1)Egen prestation: Har du gjort något liknande tidigare? Vad? Hur gick Det för dig? 

  

(2)Andras prestation: Det bandet gör nu, har du hört om något liknande? Känner du någon 

som gjort något liknande? Vad?  

 

(3)Andras tro på en: Vad säger folk till dig när du berättar om bandet och att du hänger med 

bandet? Uppmuntrar ni som umgås kring bandet varandra, hur? Uppmuntrar andra runtom-

kring er, hur? Georgs betydelse? 

 

(4)Somatisk information: Hur påverkar din hälsa/ditt mående ditt supportande av bandet? 

(stress, nervositet, ångest?) 
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Intervjuguide, personal 
 

Tema: Bakgrund och musikhistoria  

Syfte: Förförståelse, lära känna IP, få ett grepp om individen, skapa förtroende. 

 

Fråga: Nuläget: berätta lite om dig själv!  

Syfte: Namn, ålder? Bor du i Västerås? Uppväxt i Västerås? Sysselsättning? Umgänge?  

 

Fråga: Bakgrund: Berätta lite kort om din bakgrund?  

Syfte: Kontakt med Västerås stadsmission, anledning? Social situation, historiskt? 

 

Fråga: Vad har du för relation till musik? Vad har musik betytt för dig? 

Syfte: Musikhistoria, personlig upplevelse/inställning till musik. 

 

 

Tema: Anledning till deltagande i Musikprojektet 

 

(1)Egen prestation: Känner du till om någon av bandmedlemmarna eller supportrarna gjort 

något liknande tidigare? Vad? Hur gick Det för dem? 

  

(2)Andras prestation: Det de gör nu, har du hört om något liknande? Vad? Förebilder/familj? 

 

Fråga: När det gäller bandet och ”supportrarna” – hur kommer det sig att det blev just dessa 

människor som är med i bandet och som är ”supporters”? 

Syfte: Anledning och inställning till deltagande. Lära känna IP. (övertalad). 

 

(5)Fråga: Vad tror du gjorde att bandmedlemmarna tackade ja till deltagande? Vad gjorde att 

de tänkte ”att det här fixar jag”? 

Syfte: Direkt och öppen fråga om self-efficacy. 

 

Fråga: Kan du beskriva ett typiskt repetitionstillfälle? (Vad gör ni/dom? Vad händer?) Vad 

tror du är viktigast för dem? (rangordna) 

Syfte: Ringa in viktiga aspekter i musikprojektet. 
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Tema: Musikprojektet betydelse och funktion 

 

Fråga: Vad tror du att det är som gör att bandmedlemmarna och ”supportrarna” kommer till 

repen? 

(Vad är det som gör att de inte stannar hemma istället?)  

Syfte: Motivationen till deltagande. Ringa in viktiga aspekter. 

 

(4)Somatisk information: Bedömer du att bandmedlemmarnas och ”supportrarnas” hälsa/ må-

ende påverkar deltagande som bandmedlem eller supporter? (stress, nervositet, ångest?) 

 

Fråga: Vad upplever du att det är för stämning i bandet? Vad tror du är viktigt för bandmed-

lemmarna och ”supportrarna”? Vad betyder bandmedlemmarna och ”supportrarna” för var-

andra tror du?  

Syfte: Känslan och stämning i gruppen. Gruppens betydelse för individen och musikprojektet. 

 

Fråga: Vad är bra och vad är mindre bra med bandet tycker du? 

Syfte: Klargöra synen/inställningen till bandet. Övergångsfråga. 

 

Fråga: Vad är det som gör att bandet fungerar?  

Syfte: Specificera viktiga, fungerande delar i musikprojektet. 

 

Fråga: Vad tror du att bandet har betytt för bandmedlemmarna och supportrarna? (Specificera, 

exemplifiera, förtydliga, hur menar du?) 

Syfte: Öppen fråga. Bandets betydelse för individen. 

 

Tema: Avslutande fråga 

 

(3)Andras tro på en: Vad säger ”folk” om bandet? Upplever du att bandmedlemmarna och 

”supportrarna” uppmuntrar varandra? Uppmuntrar andra runtomkring bandet, hur? Vad tror 

du att Georg/du betyder för bandet och ”supportrarna”? 

 

 

Tema: self-efficacy (dessa frågor är redan inkluderade i ovanstående intervjuguide) 

Syfte: Indirekta frågor som ringar in self-efficacyns fyra parametrar. 

 

(1)Egen prestation: Känner du till om någon av bandmedlemmarna eller supportrarna gjort 

något liknande tidigare? Vad? Hur gick Det för dem? 

  

(2)Andras prestation: Det de gör nu, har du hört om något liknande? Vad?  

 

(3)Andras tro på en: Vad säger ”folk” om bandet? Upplever du att bandmedlemmarna och 

”supportrarna” uppmuntrar varandra? Uppmuntrar andra runtomkring bandet, hur? Vad tror 

du att Georg/du betyder för bandet och ”supportrarna”? 

 

(4)Somatisk information: Bedömer du att bandmedlemmarnas och ”supportrarnas” hälsa/ må-

ende påverkar deltagande som bandmedlem eller supporter? (stress, nervositet, ångest?) 

 

(5)Fråga: Vad tror du gjorde att bandmedlemmarna tackade ja till deltagande? Vad gjorde att 

de tänkte ”att det här fixar jag”? 

Syfte: Direkt och öppen fråga om self-efficacy. 


