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Peter Feldt ny generalsekreterare för Stiftelsen 
MusikBojen!
Stiftelsen MusikBojen, grundad av bland andra Claire Rosvall och Max Martin, verkar för att skapa tillgång till musikterapi för svårt utsatta 
barn och ungdomar med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. 

Efter 5 år som generalsekreterare önskar Claire träda tillbaka för att öka sitt fokus på långsiktiga strategiska frågor på styrelsenivå. Hon 
efterträds av Peter Feldt som tillträder tjänsten den 15 januari 2023.

Sen starten för fem år sen har stiftelsen bidragit till att etablera musikterapi hos 12 olika vårdgivare i landet genom att finansiera musikterapeuter som 
har genomfört totalt 7.000 terapitimmar till 1.200 barn och ungdomar. På 5 platser har vårdgivaren efter några års prövotid kunnat konstatera de 
positiva effekterna av att inkludera musikterapi och därför tagit över verksamheten med egen finansiering. 

”Det är ett gott betyg för musikterapins spridning i Sverige och för vår modell att inspirera ytterligare satsningar på denna behandlingsform hos fler 
vårdgivare för barn och ungdomar”, menar Claire. ”Tack vare många generösa bidrag från andra stiftelser, Region Stockholm, företag och 
privatpersoner känner jag att MusikBojen är etablerad och står på en stabil grund. Jag vill framöver vara mindre operativ och ägna mig åt stiftelsens 
långsiktiga strategi och är därför väldigt glad att vi har lyckats attrahera en så välmeriterad person som Peter Feldt” avslutar Claire.

Peter Feldt har en bakgrund som bl.a. Generalsekreterare på Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Synskadades Riksförbund. Han har också varit 
Utvecklingschef och marknadsstrateg på Korpen Svenska Motionsförbundet samt Projektledare och bitr. affärsområdeschef för Medicin & Hälsa på 
Stockholmsmässan. 

Ett viktigt inslag i Peters liv är sång och musik. Dels har han på nära håll upplevt hur musik kan öka livskvalitén, dels är han en mycket aktiv 
körsångare (barbershop) i flera prisbelönta körer på EM och VM-nivå. 

Om rollen som Generalsekreterare på MusikBojen säger Peter: 
”Barn- och ungdomars psykiska ohälsa engagerar mig mycket, inte bara yrkesmässigt utan även av personliga skäl. Jag kan inte tänka mig att arbeta 
med något mer angeläget än det. Att få kombinera något så här viktigt med musik är nästan en dröm som går i uppfyllelse. Musiken är bara en hobby 
för mig, om än en viktig sådan, men genom mina barn har jag sett hur betydelsefull musiken har varit för deras välbefinnande. Jag har ägnat nästan 
hela mitt yrkesverksamma liv åt hälso- och sjukvårdsbranschen och en stor del av den här tiden i idéburen verksamhet. Tillsammans kan vi göra 
skillnad”.

Ordförande Gunnar Åkerblom sammanfattar MusikBojens utveckling: ”Jag har haft förmånen att arbeta med Claire sedan starten och sett hur hon med 
sin kreativitet, stora hjärta och inspirerande ledarstil har byggt upp MusikBojens verksamhet nästan uteslutande med hjälp av volontärer. 

Det är imponerande och vi är nu är redo att gå in i nästa fas som innebär en större geografisk spridning, en bredare finansiering och en utveckling av 
organisationen. Här kommer Peters erfarenheter väl till pass och jag ser verkligen fram emot ett spännande och utvecklande samarbete med honom. 

Vårt uppdrag är viktigt i tider med tilltagande psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi får från alla 
volontärer, finansiärer, företagsvänner, privatpersoner och månadsgivare. Tack vare er kan vi fortsätta vårt uppdrag!

Ta gärna del av mer information från MusikBojen på Facebook, LinkedIn, Youtube och Instagram. 

För mer information, vänligen kontakta:

Olof Rosvall  
MusikBojen  
073-2531111  
hej@musikbojen.org

Om MusikBojen
MusikBojen finansierar musikterapi för barn och unga i Sverige som lider av traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, 
funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. MusikBojens mission är även att sprida kännedom om musikterapi och yrket musikterapeut. 
Årligen delas priset Årets MusikBoj ut till en framstående musikterapeut i Sverige under ceremonin MusikBojen Live! på Kungl. 
Musikhögskolan.
Många barn och unga i Sverige behöver stöd för att kunna bearbeta psykiska, sociala och fysiska svårigheter eller för att kommunicera sina 
känslor. Några lider av en svår sjukdom eller en funktionsnedsättning. Andra är flyktingar som under dramatiska omständigheter kommit till 
Sverige. Många är föräldralösa, har föräldrar i fängelse eller har vuxit upp i en miljö med alkohol och droger, och flera är eller har varit 
mobbade. Listan är tyvärr lång och utöver våra svenska skattemedel och samhällets skydd behövs mer för att dessa barn och unga ska 
känna sig sedda, omhändertagna och fortsätta växa som människor.
MusikBojens vision är att alla barn och unga i Sverige som lider av psykiska, sociala eller fysiska trauman ska kunna få tillgång till 
musikterapi. Stiftelsens arbete är viktigt och gör skillnad.

Vad är musikterapi? 
Musikterapi är en evidensbaserad, resursstärkande behandlingsform som erbjuder möjlighet till både kommunikation och social samverkan. 
Musik är ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet och ett språk som passar många barn och unga. Musikterapi kan bedrivas såväl 
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individuellt som i grupp och forskning visar att musik bl a påverkar hjärnan, puls, stressnivåer, immunförsvar, välmående och vår förmåga att 
samarbeta. Musikterapi är en professionell behandlingsform med ett internationellt nätverk vad gäller utbildning, praktik och forskning.
Musikterapi botar inte sjukdom men kan förbättra hälsa och välbefinnande fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt.

90-konto
Ett 90-konto är ett PlusGiro- och BankGirokonto samt ett Swish-nummer  som inleds med “90” vilket garanterar att Svensk insamlingskontroll 
har granskat och godkänt Stiftelsen MusikBojen enligt de höga krav som ställs för insamling via ett 90-konto. MusikBojen mottar bidrag på 
90-konto: 900634-7  
Läs mer om Musikbojens insamlingspolicy http://musikbojen.org/insamlingspolicy/
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