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Sammendrag 
Introduksjon: Det er et økende fokus på implementering av musikkterapi, og musikkterapeuter 
utvider stadig sine praksisfelt. Dette innebærer at musikkterapi introduseres for og praktiseres 
innenfor ulike organisasjonskontekster; kontekster med allerede etablerte tenkemåter og praksiser. 
Denne presentasjonen fokuserer på den gjensidige prosessen mellom musikkterapi som profesjon og 
fag, og organisasjonen som kontekst for å belyse hvordan musikkterapi potensielt får feste som 
organisasjonspraksis. Presentasjonen baserer seg på foreløpige resultater fra et phd-prosjekt som 
utforsker institusjonaliseringsprosesser av norsk musikkterapi. Det teoretiske rammeverket bygger 
på institusjonell organisasjonsteori og institusjonelle logikker (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). 
Metode: Forskningsdesignet for studien er en kvalitativ komparativ casestudie (Yin, 2018). Fire 
musikkterapitilbud innenfor rammen av fire forskjellige organisasjoner er inkludert i studien. 
Primærdata er intervjuer med musikkterapeutene og deres ledere. Resultat: Foreløpige resultater 
viser blant annet at musikkterapeuter kontinuerlig jobber med å legitimere og integrere profesjonen 
og faget i organisasjonen. Denne prosessen skjer på flere nivåer og kan spores i musikkterapeutenes 
praksis, kommunikasjon, samhandlinger og dokumentasjon, og er både strategisk og intuitiv. 
Diskusjon: I sitt kontinuerlige arbeid med å legitimere og integrere musikkterapi så påvirker, endrer 
og adopterer musikkterapeutene de tenkemåter og praksiser som dominerer 
organisasjonskonteksten. Dette kan lede til at musikkterapi ikke bare implementeres i systemer og 
strukturer, men også institusjonaliseres (jamf. Colyvas & Jonsson, 2011) – altså får feste som 
organisasjonspraksis. Institusjonaliseringen skjer over lang tid og påvirker og påvirkes av at 
forståelsen for musikkterapi som tenkemåte og praksis øker. I et større perspektiv vil prosessene på 
organisasjonsnivå også kunne bidra til å styrke musikkterapi som profesjon.  
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