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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med studien var att belysa hur musikterapi kan användas vid vård av patienter med 

schizofreni och annan psykossjukdom. Metoden som användes var en litteraturstudie. 

Vetenskapliga artiklar söktes via PubMed, Cinahl, PsycINFO och Scopus databaser. Tio 

artiklar, med totalt 330 deltagare, inkluderades och genomgick kvalitets- och resultatanalys. 

Resultatet visade att musikterapi kunde ge möjliga förbättringar i patienternas sociala 

funktioner samt att den även kunde förbättra negativa, vissa positiva och generella 

schizofreni-och psykossymptom hos vissa patienter. Formen av musikterapi som användes var 

ofta skapande musikaktiviteter med musikterapeut, med eller utan struktur, eller individuellt 

anpassade. Längden för behandling varierade stort. Det var inte möjligt att dra slutsatser om 

vilken typ av musikterapi som var bäst. I de studier där patienternas upplevelse kom fram var 

musikterapi något som oftast fick dem att må bra. Slutsatsen: Studien har visat att 

musikterapi generellt kan mildra negativa symtom och förbättra social förmåga. Mer 

forskning behövs för att tydligare visa samband mellan musikterapi och förbättringar av 

symtom.  

Nyckelord: schizophrenia, music, effects, experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ABSTRACT 
 

The aim of the study was to illustrate how music therapy can be used in the care of patients 

with schizophrenia and other psychotic illness. The method used was a literature review. 

Scientific articles were searched in PubMed, Cinahl, PsycINFO och Scopus databases with an 

outcome of ten articles, with in total 330 participants, that underwent quality and outcomes 

analysis. The results showed that music therapy could provide potential improvement in the 

patients' social functions and that it could also improve negative, some positive and general 

schizophrenia and psychotic symptoms in some patients. The form of music therapy used was 

often creative music activities with music therapist, with or without structure, or individually 

customized. The length of treatment varied widely. It was not possible to draw conclusions 

about which type of music therapy was best. In the studies where patients' experience came 

up, music therapy often made them feel good. The conclusion: The study has shown that 

music therapy can generally mitigate negative symptoms and improve social behavior. More 

research is needed to more clearly show the relation between music therapy and improvement 

in symptoms. 

Keywords:  schizophrenia, music, effects, experience 
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BAKGRUND 

 
Musikterapi     

Musikterapi fick som behandlingsform för bättre hälsa erkännande under 1940-talet, med 

början i Nordamerika. Sedan dess har användningen spridits brett. Världsorganisationen för 

musikterapi (WFMT) har sedan 1996 fastslagit följande definition av musikterapi: 

”Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut använder sig av musik och/eller 

musikaliska element (ljud, rytm, melodi, harmoni) i en process avsedd att möjliggöra och 

främja kommunikation, relaterande, inlärning, mobilisering, uttryck och andra relevanta 

terapeutiska mål med syfte att tillgodose fysiska, emotionella, mentala, sociala och kognitiva 

behov.” (Förbundet för Musikterapi i Sverige, 2013).  

 

Musikterapi används inom de flesta vårdområden, som ensam terapiform eller tillsammans 

med andra terapier (Kim, 1996). Enligt en översikt från Tyskland används musikterapi vid 37 

% av alla psykiatriska och psykosomatiska kliniker (Andritzky, 1996). Musikterapi används 

inom äldreomsorgen, exempelvis för patienter med senildemens och Alzheimers sjukdom. 

Musiken är en metod att nå minnen från barndom och ungdom och sätta igång processer och 

olika reaktioner hos personen med demens. Även för personer med neurologiska skador 

används musikterapi, liksom inom cancervård och palliativ vård. När en persons tillvaro 

kastas omkull och all kraft behövs för att överleva dagen behövs energin och hoppet som 

musikterapin skapar (Kim, 1996). Enligt Fancourt, Ockelford och Belai (2013) har musik 

visat positiva effekter för olika psykologiska, fysiologiska och neurologiska funktioner samt 

givit positiva svar på olika endokrina och immunologiska biomarkörer, däribland leukocyter, 

cytokiner och immunoglobuliner likväl som hormoner och transmittorer kopplade till 

immunförsvaret. Det fanns starka samband mellan minskad kortisolhalt vid lyssnande av 

avslappnande musik. Det verkade även finnas samband med minskade halter av adrenalin och 

noradrenalin och lyssnande av lugn musik. Immunförsvaret påverkades och antalet 

mördarceller ökade av lyssnande till musik, med ytterligare hormonell påverkan när deltagare 

aktivt deltog i musikspelande. Musik påverkade stress positivt och flera studier visade att 

avslappnande musik med långsamt tempo sänkte blodtyck, puls och andningsfrekvens. 

Klassisk musik av Beethoven hade bättre effekt på vitala parametrar än avslappningsövningar. 

Lugn musik var lika effektivt som behandling med diazepam för att minska ångest. En större 
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grad av avslappning framkom vid lyssnande av musik när en kör framförde ett stycke än att 

lyssna på samma musikstycke från en cd-spelare (Fancourt et al., 2013). 

 

Enligt Sandell (2013) finns det två vanliga former av musikterapi; receptiv och kreativ. I det 

första fallet räcker det med att lyssna, i det andra fallet ingår  aktivt musikskapande. Vid 

receptiv musikterapi kan antingen terapeuten eller patienten välja musik. Kreativ musikterapi 

är en aktiv improvisatorisk musikterapimetod som utvecklades mellan slutet av 1950-talet och 

mitten av 1970-talet. Den improvisatoriska musikterapimetoden bygger på att alla, oavsett 

hinder, kan vara mottagliga för musik och därmed kan utvecklas genom den. Det finns även 

inslag av humanistisk psykologi och Maslows tankar om människans förverkligande av sin 

fulla potential, där relationen mellan patient och terapeut blir öppen och varm, där alla känslor 

respekteras och där patienten har möjlighet att göra sina egna val. Musiken fyller det största 

utrymmet och genom musiken formas den terapeutiska relationen. I den kreativa musikterapin 

är fokus på antingen att skapa själva musiken eller fokus på reflektioner i samband med 

musikterapin. Reflektioner är särskilt viktigt då musikterapi kan användas för bättre 

kommunikation. Patienter kan diskutera och reflektera kring känslor före, under och efter 

musiken, till exempel hur olika symtom yttrar sig i olika steg i musikterapin. Musikterapi i 

mentalvården innehåller oftast kombinationer av flera av de nämnda terapivarianterna 

(Sandell, 2013).  

 

Schizofreni och annan psykossjukdom     

Psykos är en benämning för en grupp tillstånd med störd verklighetsuppfattning. Ordet psykos 

kommer från grekiskans psykos som betyder själ och –osis som betyder onormalt tillstånd. Ett 

psykotiskt tillstånd kan variera allt från några timmar till att vara livet ut (Allgulander, 2008).  

Det finns olika psykossjukdomar såsom schizofreni, vanföreställningssyndrom, kortvarig 

psykos och psykotiskt syndrom orsakat av somatisk sjukdom (Cullberg, 2005). Bland 

psykossjukdomar är schizofreni den vanligaste vilken innebär en diagnos som är kronisk. En 

person som lider av denna sjukdom är ofta omedveten om sitt tillstånd och har ofta en dålig 

verklighetsanpassning (Allgulander, 2008). En ung kvinnlig patient med schizofreni beskriver 

sin sjukdomstid enligt följande ”Jag trodde inte jag var sjuk. För mig var det ett annat land – 

en motsats till Verkligheten” (Ajanki, 1999, s. 105). Kännetecken för schizofreni kan delas in 

i positiva symtom, där något adderas till personens tillstånd t.ex. hallucinationer eller 

paranoida idéer, och negativa symtom där något saknas, t.ex. oförmåga att uttrycka känslor, 
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oförmåga till kontakt, sociala relationer, bristande kreativitet eller bristande motivation 

(Allgulander, 2008). Personen kan även ha desorienterande symtom som innebär ett 

avvikande beteende där personen talar konstigt och fungerar dåligt socialt (Blume & Sigling, 

2008). Förutom psykotiska symtom har en person med diagnosen schizofreni även allvarliga 

inskränkningar inom viktiga funktionsområden som studier, arbete eller personlig hygien 

(Lundin & Mellgren, 2012). Schizofreni är ett brett begrepp med flera olika symtom och 

personer som har fått diagnosen kan ha helt olika symtombild. Vad som kan vara orsak till 

insjuknandet är inte helt klart, men hög sårbarhet hos personen i kombination med stress kan 

vara en orsak, liksom ärftlighet, biologiska faktorer, graviditets- och 

förlossningskomplikationer. Schizofreni kommer i skov då symtomen minskar eller 

försvinner helt mellan skoven. I vissa fall kommer symtomen smygande med enstaka negativa 

symtom, i andra fall sker insjuknandet dramatiskt med flera positiva symtom. Vanliga 

funktionshinder för en person med schizofreni är bland annat jagsvaghet, svårigheter att 

organisera och planera, oföretagsamhet, svårt med egen kroppsuppfattning och daglig hygien, 

svårigheter med relationer och separationer, svårighet att hantera känslor och ångest och 

svårigheter att hantera sina hallucinationer. Det finns faktorer som kan skydda mot att 

psykosen bryter ut. Enligt KASAM, som står för “känsla av sammanhang”, är faktorer som 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet grundläggande skyddsfaktorer för personer med 

schizofreni. Att ha ett fungerande nätverk med familj och vänner och fritidsintressen är också 

faktorer som är betydelsefulla (Blume & Sigling, 2008). Det finns undergrupper i diagnosen 

för schizofreni. Kort beskrivet kallas dessa för paranoid typ, osammanhängande typ och 

kataton schizofreni. När det dessutom förekommer förstämningsyndrom (mani/depression) 

utöver typiska schizofrenisymtom kallas det för schizoaffektivt syndrom (Allgulander, 2008).  

 

Socialstyrelsen utfärdade nationella riktlinjer för personer med schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd under 2010. Utgångspunkten i riktlinjerna är medicinsk med 

lämplig läkemedelsbehandling och riktlinjerna är samlade kring det psykosociala området. 

Totalt är det 43 rekommendationer varav en av dessa är att erbjuda psykologisk behandling, i 

första hand kognitiv beteendeterapi och i andra hand musik- och bildterapi (Jacobson & 

Jansson, 2010).  

 

Problemformulering     

Musikterapi har en lång historia som behandlingsform och stöds av teoretiska modeller och 

studier. Dock används inte alltid musik som alternativ eller komplement till annan terapi och 
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medicinering för patienter med psykossjukdom. Därför är det av vikt att belysa hur 

musikterapi kan förväntas bidra vid vård av patienter med schizofreni och annan 

psykossjukdom. Förutsatt att musikterapi visar sig ha positiva effekter kan ökad kunskap leda 

till att det används i större utsträckning inom mentalvården i Sverige. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur musikterapi kan användas vid vård av 

patienter med schizofreni och annan psykossjukdom. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka symtom hos patienter med schizofreni och annan psykossjukdom kan förbättras 

med musikterapi? 

2. Vilka typer av musikterapi används och under hur lång tid pågår musikterapin? 

3. Hur upplever patienter med schizofreni och annan psykossjukdom musikterapi som 

behandling? 

 

METOD 
 

Design 

För att besvara frågeställningarna gjordes en litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg 

& Wengström, 2008).  

 

Sökstrategi 

 

Urval av databaser 

Databaserna PubMed, Cinahl, PsycINFO och Scopus användes för sökning av originalartiklar. 

 

Sökning 

Sökningar av originalartiklar gjordes med boolesk sökning som inkluderade i olika 

kombinationer sökorden “schizophrenia , “music”,  “music therapy”, ”experience”, vilket gav 

ett antal träffar.  I ett andra urval exkluderades artiklar som inte verkade besvara 

frågeställningarna, baserat på titel och summering, och artiklar som saknade direkt åtkomst 

till full text. De artiklar som återstod granskades noggrannare, och de som besvarade 



9 
 

åtminstone någon frågeställning valdes ut. I tabell 1 redovisas antalet sökningar, träffar, 

sökord och urval. Alla sökningar gjordes i oktober 2013. Utvalda studier listas i tabell 2a och 

2b.  

 

Inklusionskriterier 

Vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats, publicerade på engelska 

från år 2000 och framåt och som svarade på syfte och frågeställningar inkluderades. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar med saknad direkt åtkomst via Uppsala universitet exkluderades.  

 

Tabell 1. Översikt av sökstrategi 

Databas Sökning Sökord Träffar Granskade Urval 

Scopus #1 schizophrenia and music 85 12 4 

Scopus #2 schizophrenia and music and 

experience 

17 4 0 

Cinahl #3 schizophrenia and music 30 5 1 

PubMed #4 music theraphy and schizophrenia 30 9 3 

PsychINFO #5 schizophrenia and music 55 11 2 

 

Bearbetning och analys 

En sammanställning av utvalda artiklar enligt kvalitativ och kvantitativ ansats som svarade på 

syftet i denna studie, redovisas i tabell 2a och 2b under avsnittet resultat. I tabellen 

sammanfattades artikelns författare, publikationsår, land, syfte, metod, urval samt bortfall, 

validitet och kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Kvalitetsanalys 

En kvalitetsbedömning gjordes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg 

och Wengström (2008) på tio artiklar som ansågs besvara syfte och frågeställningar. Studierna 

värderades med hjälp av kriterier för kvantitativa respektive kvalitativa studier. Fem studier 
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hade kvantitativ ansats, fyra studier hade kvalitativ ansats och en hade både kvantitativ och 

kvalitativ ansats.  

 

Kvalitet bedömdes för varje studie och värderades utifrån om den hade hög, medel eller låg 

kvalitet/evidens. 

 

För kvantitativa studier bedömdes:  

a) Intern validitet, det vill säga frånvaro, närvaro av systematiska fel, confounding, 

randomiserat urval, bedömning om effekterna kan bero på andra faktorer än de relaterade till 

musikterapin, mätfel och tillförlitlighet hos instrument, mäts det som avses att mätas, 

spridning i mätresultat till exempel för att olika bedömare bedömer olika, blind eller icke-

blind mätning.  

b) Extern validitet, det vill säga bedömning om hur generaliserbart resultatet är, om resultatet 

är giltigt för en typisk population, bortfall, inklusion/exklusions-kriterier.  

Evidensvärde, evidens för musikterapins positiva inverkan på allmäntillstånd eller på 

symtomgrupp (positiva/negativa symtom) bedömdes enligt följande:  

• Högt - evidens med hög intern och extern validitet, dvs. också baserat på brett 

patienturval. Baserat på högt evidensvärde är det rimligt att besluta om klinisk 

användning av musikterapi.  

• Medel - studie av hög kvalitet, som kanske brister i någon enstaka aspekt. Högt 

evidensvärde kan uppnås om en handfull studier med medel-evidensvärde pekar i 

samma riktning.  

• Lågt - studie, ev. med acceptabel kvalitet, men som brister i antingen intern eller 

extern validitet. Högt evidensvärde skulle kunna uppnås om många studier (>=10) av 

låg evidensnivå kombineras, om de till exempel brister men kompletterar varandra i 

extern validitet.   

 

Kvalitativa studier bedömdes enligt svar på ingående frågor om syfte, metod, urval, bortfall, 

datainsamling, analys och resultat (Willman et al., 2006). Maxpoäng för studien var 16, då 

varje ja-svar gav en poäng. Låg kvalitet motsvarade 0-5 p, medel motsvarade 5-12 p och hög 

kvalitet motsvarade 12-16 p. 
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Resultatanalys 

Resultatanalys genomfördes utifrån studiens syfte och frågeställningar enligt beskrivning av 

Forsberg och Wengström (2008). Författarna läste och granskade de utvalda studierna 

noggrant för att se likheter och skillnader i deras resultat. Denna studie innehåller tre 

frågeställningar och resultatet redovisades i enlighet med dessa. 

 

Etiska överväganden     

Majoriteten av studierna saknade information om etiska aspekter. Dessa studier inkluderades 

trots detta eftersom urvalet av studier var få. Två studier redovisade att de hade gjort etiska 

överväganden. (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

RESULTAT 
 

Totalt tio vetenskapliga studier inkluderades. Åtta studier presenterar effekten av musikterapi 

och två studier presenterar studier av enskild patient med observationer från musikterapeut. 

Artiklarna var publicerade mellan år 2000 och 2011 och studierna var genomförda i 

Skandinavien, Europa, USA, Asien och Australien. De flesta studierna visade att patienternas 

sociala förmåga förbättrades på något vis. Det var lågt deltagarantal i flera av studierna. Ingen 

enskild studie ansågs ha högt evidensvärde.  

 

De utvalda artiklarna sammanställdes enligt kvalitativ och kvantitativ ansats i tabell 2a och 

2b. I tabellerna sammanfattades artikelns författare, publikationsår, land, syfte, metod, urval 

samt bortfall, validitet och kvalitet. 

 

De mest använda mätmetoderna Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), Positive and 

Negative Syndromes scale (PANSS) och Scale for assessement of Negative Symptoms 

(SANS) presenteras i Bilaga 1. De mäter aspekter av mental hälsa, och mätning utförs av 

kvalificerad bedömare.  
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Tabell 2a. Kvalitativa studier  
Författare Typ Mål Urval Mätningar Instrument Kvalitet 

McCaffrey, T., 
Edwards, J. & 
Fannon, D. 
(2011) Irland 

Deskriptiv, 
ickekontrollerad 
fallstudie. 
Kvalitativ ansats. 

Att belysa hur musikterapi kan 
användas individfokuserat för 
patienter med schizofreni, med 
olika problembilder. 

3 (2 män och 1 
kvinna) 

Observationer gjordes vad 
gäller patientens förmåga och 
vilja att kommunicera och 
delta, och generella framsteg.  

Låg kvalitet. 
Tre korta fallstudier, vilka är intressanta, 
men med oklart beskriven metod och 
alltför kortfattad beskrivning av 
sammanhang.  

Moe, T., 
Roesen, A. & 
Raben, H. 
(2000) 
Danmark 

Kvalitativ studie 
som även 
använder 
kvantitativ metod 

Att undersöka effekter av terapi 
enligt GIM-metoden (Guided 
Imagery and Music) hos 
patienter med schizofreni 
gällande deras psykologiska, 
sociala och arbetsrelaterade 
funktioner och att ta reda på 
patienternas egna utvärderingar 
av musikterapin. 

9 (bortfall: 2)  
7 män och 2 kvinnor, 
med terapi-
motivation, vilja att 
förstå, och med 
ganska grava 
symptom (lågt 
resultat med GAF, 
31-40). 

Patienterna deltog i en 
sammansatt terapi med musik i 
sex månader, där patienterna 
delade med sig av bilder, tankar 
och känslor efter att ha lyssnat 
på musik under guidning av 
musikterapeut enligt GIM-
metod. 
Utvärdering med öppna 
frågeformulär och semi- 
strukturerade intervjuer som 
referens gjordes mätningar 
också med Global Assessment 
of Functioning Scale (GAF) 

Låg/Medel kvalitet. Studien gör 
intressanta observationer, för flera 
personer, men det är ändå svårt att 
avgöra hur dessa kan 
användas.  Författarna kunde ha gått 
ytterligare längre för att bättre diskutera 
informations-mättnad eller bättre utreda 
varför varje patient kände som han/hon 
gjorde. 

Silverman, M. 
(2002) USA 

Deskriptiv 
fallstudie. 

Att belysa hur social kontakt 
förbättrades och hur en relation 
med en våldsam patient med 
schizofreni skapades med hjälp 
av aktiv musikterapi 

1 man, en patient 
med grava symptom 
som visat mycket 
liten respons på 
konventionell terapi. 

Utvärdering med Likert- 
skala, för beteende. 
Blodstatus av valproinsyra, 
läkemedel som patienten 
behandlades med. 
Anteckningar från musikterapin 
dokumenterades 

Medel kvalitet. 
Intressant fallstudie om en man med 
dålig historia som plötsligt ser markanta 
förbättringar med musikterapi. Går ej att 
bevisa samband med enbart musikterapi, 
då läkemedelsdoser successivt höjdes. 

Solli, H. (2008) 
Norge 

Deskriptiv 
fallstudie.  

Att belysa hur viktigt det är att 
följa patientens egna val och 
resurser vid musikterapi och hur 
det kan användas för att skapa 
trygghet och kontakt 

1 man En 7-månaders observations- 
studie. 
Fenomenologisk metod. 
Anteckningar från varje 
musikterapitillfälle samlades 
och dokumenterades.  

Medel kvalitet. 
Visade hur formen av musikterapi 
troligen var beroende av person/enskild 
kompetens. 
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Tabell 2b. Kvantitativa studier 
Författare Typ Mål Urval Mätningar Instrument Kvalitet 

Ceccato, E., 
Caneva, P. & 
Lamonaca, D. 
(2006) Italien 

Kontrollerad 
kvantitativ 
pilotstudie 

Att undersöka en 
särskild form av 
musikterapi, STAM 
(the Sound Training 
for Attention and 
Memory) med 
patienter med 
schizofreni och att 
utvärdera om STAM 
ledde till förbättringar 
av kognitiva 
funktioner. 

16 patienter (ej inlagda) med 
schizofreni som deltog i 
dagprogram anmälde sig frivilliga 
att deltaga i studien.  De delades 
upp i en testgrupp och 
kontrollgrupp med åtta deltagare i 
varje.  Uppdelningen var inte 
slumpmässig men gjordes för att få 
de två grupperna så homogena som 
möjligt, med avseende på kognitiva 
störningar, klinisk historia, ålder, 
kön, och utbildning. Två deltagare i 
kontrollgruppen lämnade studien 
innan den var klar. 
 

Testgruppen erhöll musikterapi 
enligt STAM-metoden och 
kontrollgruppen erhöll 
traditionell musikterapi med 
improvisatoriska övningar. 1 
session / vecka á 55 min. 
Utvärdering med Paced Auditory 
Serial Addition Test (PASAT), 
Wechsler Memory Scale (WMS) 
och Life Skills Profile (LPS). 

Intern validitet: 
Ej Randomiserad (ok för en liten 
studie). Oklart vilken typ av patienter 
som sökt sig till studien. Ej blind. 
PASAT har  mycket stor 
standardavvikelse, oklart varför. Två 
personer (25 %) i kontrollgruppen 
lämnade studien. Ev. kan resultatet 
bero på detta. STAM har utvecklats 
av författarna, vilket innebär risk för 
bias. 
Extern validitet: 
Eftersom studien var mkt liten och 
urvalet oklart, är det också oklart i 
vilken utsträckning resultatet är 
applicerbart.   
Evidensvärde: Lågt 

Hayashi, N., 
Tanabe, Y., 
Nakagawa, S., 
Noguchi, M., 
Iwata, C., 
Koubouchi, Y., 
& Koike, I. 
(2002), Japan 

Kontrollerad 
kvantitativ 
studie 

Att undersöka 
effektiviteten hos 
musikterapi i grupp 
för inlagda patienter 
med schizofreni eller 
schizoaffektiv 
psykos. 

Kvinnliga patienter med kronisk 
schizofreni i psykiatrisk långvård. 
Allokering baserat på 
avdelningstillhörighet till testgrupp 
(n=34) och kontrollgrupp (n=32). 
Av 74 tillfrågade patienter valde 66 
att deltaga. Medelåldern var hög 
66.1 (testgrupp) respektive 69.0 

Musikterapi i grupp under fyra 
månader, där det gavs 15 
terapitillfällen för var och en. 
Kontrollgruppen fick under 
perioden ingen musikterapi. 
Musikterapin leddes av 
musikterapeuter med ökande 
grad av deltagande i 
musikskapandet. Mätningar 
gjordes vid start, slut och efter 
ytterligare 4 månader. 
Positive and Negative 
Syndromes scale (PANSS), 
Quality of Life Scale (QLS) och 
en egenkonstruerad skala för 
mätning av ”livet på 
avdelningen”, vilken inkluderar 

Intern validitet: 
Grupptillhörighet var inte 
slumpmässig, vilket avspeglas i 
skillnader i initial-resultat. 
Kontrollgrupp fick inte 
placebobehandling, och 
förbättringarna kunde delvis vara på 
grund av ökat antal möten. Under 
studiens tid (rätt lång tid) ökade 
personalen sin mätkompetens. 
Ej blind bedömning. 
Extern validitet: 
Relativt smal studie. Patienterna var 
bara kvinnor och med hög ålder, från 
en institution, vilket begränsar 
generaliserbarheten. 
Evidensvärde: Lågt 
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bland annat aktiviteter och social 
interaktion. 

Morgan, K. K., 
Bartrop, R. R., 
Telfer, J. J., & 
Tennant, C. C. 
(2011), 
Australien 

Kontrollerad 
kvantitativ 
studie 

Att undersöka 
effekterna av 
musikterapi som 
tillägg till 
farmakologisk terapi 
under en akut 
psykotisk episod. 

Patienter inlagda på psykiatrisk 
akutavdelning, med psykotiska 
symptom och förväntad inlagd tid > 
2 veckor, med diagnos antingen 
schizofreni eller bipolär. 
Patienter tillfrågades om deltagande 
i studien på 2 dagen. 
Quasi-slumpmässigt urval till en 
kontrollgrupp (n=24) och en 
interventionsgrupp (n=25).  66% av 
tillfrågade avstod från att deltaga. 
11 personer föll bort under studiens 
gång. 

Interventionsgruppen fick 4 
sessioner med aktiv musikterapi. 
Kontrollgruppen fick 4 sessioner 
med lyssnande till naturljud. 
Mätningar gjorde före och efter 
med följande instrument: Brief 
Psychiatric Rating Scale (BPRS), 
Calgary Interview Guide for 
Depression, NursesObservation 
Scale for Inpatient Evaluation 
(NOSIE-30) and Depression 
Anxiety Stress Scale (DASS21) 

Intern validitet: 
Bara BPRS mätning gav signifikant 
skillnad mellan interventionsgrupp 
och kontrollgrupp. Oklart exakt hur 
urvalet gick till. Ej blind bedömning. 
Extern validitet: 
Endast en institution. Pga stort 
bortfall, kan resultatet inte 
generaliseras till populationen 
akutpatienter. Detta kan dock vara 
typiskt för akutpatienter (oklart).  
Evidensvärde: Lågt 

Peng, S., Koo, 
M., & Kuo, J. 
(2010), Taiwan 

Randomiserad 
kontrollerad 
kvantitativ 
studie 

 

Patienter inlagda på psykiatrisk 
akutavdelning. Alternerande 
allokering baserat på inskrivning till 
testgrupp (n=32) och kontrollgrupp 
(n=35), 1 vecka efter inskrivning. 
Patienter som kunde sitta still 
30min, inte visade förvirring, kan 
kommunicera verbalt på kinesiska 
inkluderades. Av 74 patienter som 
tillfrågats ville inte 7 vara med (9 
%). Ytterligare 5 föll bort innan 
studien var klar på grund av tidig 
utskrivning. 

Testgruppen fick musikterapi i 
form av karaoke och 
musiklyssnande i mix, ledd av 
psykiatrisk sjuksköterska från 
avdelning. Dosen var hög: 
5ggr/vecka á 50min. 
Kontrollgruppen fick ingen 
behandling. 
Mätningar med Brief Psychiatric 
Rating Scale (BPRS) gjordes vid 
musikterapins början och efter en 
vecka. 

Intern validitet: 
Signifikanta skillnader i BPRS- 
resultat. Kontrollgrupp fick inte 
placebobehandling, och 
förbättringarna kunde delvis vara på 
grund av ökat antal möten. Ej blind 
bedömning. 
Extern Validitet: 
Begränsas av inklusionskriterierna, 
vilket exkluderar många svårare fall. 
Endast en institution. 
Evidensvärde: Lågt/medel 

Talwar, N., 
Crawford, M. J., 
Maratos, A., Nur, 
U., McDermott, 
O., & Proctor, S. 
(2006), 
Stobritannien 

Randomiserad 
kontrollerad 
kvantitativ 
studie, blind 

Att undersöka 
möjlighet att 
genomföra en 
randomiserad 
kontrollerad 
kvantitativ studie 
med musikterapi för 

Inklusionskriterier: att tala 
tillräckligt bra engelska och att 
vårdare samtycker och tror att 
patienten klarar av terapin under 
studien.  
Patienter från fyra sjukhus runt 
London, med schizofreni och akut 

Musikterapi 1 gång per vecka 
under 12 veckor, med 
musikskapande och 
improvisation med instrument 
och sång. Närvaron var ganska 
låg, mediandeltagandet var 8 
gånger. Mätning gjordes vid start 

Intern Validitet: 
Kontrollgrupp fick inte 
placebobehandling, och 
förbättringarna kunde delvis vara på 
grund av ökat antal möten. Blind 
bedömning av patienter. Låg dos: 1/3 
av patienterna fick < 4 sessioner, 
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inlagda patienter med 
schizofreni och 
studera dess effekter 
på mental hälsa. 

psykos (> hälften under 
tvångsvård). Av 113 patienter som 
mötte inklusionskriterierna avböjde 
31 st (27%) och en ansågs icke 
lämplig för musikterapi. 
Randomsierat urval till testgrupp 
(n=33) och kontrollgrupp (n=48). 

och slut, med Positive and 
Negative Syndromes scale 
(PANSS). Patienter som skrevs 
ut under studiens tid 
uppmuntrades fortsätta i studien. 

delvis på grund av utskrivning. 
Extern validitet: 
Relativt bred/bra. Typisk demografi 
för London, begränsat av 
inklusionskriterier. Patienterna är ett 
randomiserat urval från fyra sjukhus 
som servar 400000.  
Evidensvärde: Lågt, på grund av låg 
närvaro (låg dos). Resultaten var 
låga, till största delen ej signifikanta.  

Ulrich, G. G., 
Houtmans, T. T., 
& Gold, C. C. 
(2007), Tysklanf 

Randomiserad 
kontrollerad 
kvantitativ 
studie, blind 

Att undersöka 
effekter av 
musikterapi för 
inlagda patienter med 
schizofreni i behov 
av akutvård. 

37 patienter med psykotiska 
störningar allokerades 
slumpmässigt till en testgrupp och 
en kontrollgrupp. Båda grupperna 
fick normal medicinering och 
behandling. I tillägg fick 
experimentgruppen (n=21) också 
musikterapi. 

Under 5 veckor fick testgruppen 
musikterapi, i medletal 1.7 
sessioner per vecka. 
Kontrollgruppen gjorde annat 
(okontrollerat). Mätningar 
gjordes vid start och slut.   
Den första hypotesen var att 
musikterapi förbättrar 
psykosocialt beteende. För att 
testa denna hypotes besvarades 
subskalorna 1, 5, och 6 av 
Giessentest av sjuksköterskor 
(GTFm) och patienterna själva 
(GTS). 
Den andra hypotesen var att 
musikterapi kan minska negativa 
symptom för 
schizofrenipatienter. För detta 
användes SANS-skalan. 
Den tredje hypotesen var att 
musikterapi förbättrar 
livskvalitet. För att testa detta 
användes den tyska SPG-skalan. 

Intern validitet: 
En väl beskriven studie med tydliga 
starthypoteser. Det var inte möjligt 
att skapa placeboaktivitet för 
kontrollgruppen. Vid de flesta 
tillfällen hade kontrollgruppens 
medlemmar aktiviteter också. 
Musikterapin varade endast fem 
veckor. Detta kan ha varit för kort 
för att få full effekt (författarnas egen 
kommentar). 
Extern validitet: 
Urvalet är randomiserat men 
samplestorleken är relativt liten, 37 
patienter, från en enda institution. 
Det är oklart hur 
generaliserbara  resultaten är.   
Evidensvärde: Lågt/medel 

 
 

 



Symtom som kan förbättras med musikterapi  

Social förmåga och negativa symtom 

I alla inkluderade studier syntes förbättringar i patientens sociala funktioner. Patienter 

förbättrade sin sociala förmåga med hjälp av musikterapi (Moe et al., 2000; Ceccato et al., 

2006). Studien av Moe och medarbetare (2000) visade att vissa patienter hade mycket låg 

funktionsnivå i början av studien. Efter sex månader ökade patienterna funktionsnivå med 7,2 

%, vilket visade att deras psykologiska, sociala och arbetsrelaterade funktioner förbättrades. 

Det framkom att rädsla för andra människor minskade hos vissa patienter och vissa patienter 

tyckte att musiken hjälpte dem att bli involverade i gruppen. En patient berättade att han blev 

av med sin huvudvärk, muskelvärk och kaotiska tankar efter musikterapin. Enligt Solli (2008) 

bidrog musikterapi till tydliga förbättringar i patientens sociala funktioner. Patienten blev 

märkbart mer kontaktbar och verbal under terapin, som pågick i sju månader, och började 

delta i fler gruppaktiviteter. Efter utskrivningen fortsatte patienten med musikspelandet och 

det rapporterades att förbättringarna fortsatte. Patienten deltog kontinuerligt i 

dagverksamheten, åt regelbundet och utförde sina dagliga arbetsuppgifter. Inga försämringar 

rapporterades ännu två år efter att terapin var avslutad. Silverman (2002) presenterade en 

fallstudie av en våldsam patient där syftet var att se om musikterapi kunde minska patientens 

aggressivitet. En signifikant skillnad kunde påvisas i förbättring av uppförande under tiden 

patienten var på musikterapi, i jämförelse med övrig tid på kliniken. Symtom som 

aggressivitet och utbrott minskade, vilket ledde till färre time-outs.  

 

I studien av Morgan och medarbetare (2011) uppmättes signifikanta förbättringar med BPRS-

subskala för negativa symtom hos testgrupp som fick musikterapi jämfört med en 

kontrollgrupp som inte fick musikterapi (eller annan terapi). Också i studien av Peng och 

medarbetare (2010) , uppmättes signifikanta förbättringar med BPRS-subskala för negativa 

symtom. En testgrupp fick karaoketerapi och en kontrollgrupp fick inte detta, eller annan 

terapi. Det tydligaste resultatet fanns för avtrubbad affekt. Talwar och medarbetare (2006) 

fann att de delskalor som hade störst positiv förändring i testgruppen jämfört med 

kontrollgruppen var PANSS  generella symtom och PANSS  negativa symtom. Dock var 

skillnaden inte tillräcklig för att uppnå statistisk signifikans. Ulrich och medarbetare (2007), 

fann också att musikterapi minskade negativa symptom, och förbättrade person-till-person 

kontakt. Mätningar med SANS, GTF och GTFe gav signifikanta resultat. Dessa fyra studier 

fokuserade på akutpatienter.  



17 
 

Hayashi och medarbetare (2002) , som studerade äldre långtidsinskrivna kvinnor, hittade 

signifikanta förbättring med avseende på PANSS negativa symtom och Quality of Life (QLS) 

för patienter som fått musikterapi jämfört med kontrollgrupp. Speciellt tydliga PANSS 

delresultat fanns för emotionellt tillbakadragande, svårighet att etablera relation och asocialt 

beteende. Speciellt tydliga QLS delresultat fanns för social tillbakadragenhet och empati.  

 

Ceccato och medarbetare (2006) fann signifikanta förbättringar i social och global förmåga 

mätt med Life Skills Profile (LSP) hos både test- och kontrollgrupp, vilka fått olika typer av 

musikterapi.  

 

Generella och positiva symptom 

Flera studier påvisade också förbättringar i allmänna och positiva schizofreni- och psykos-

relaterade symtom. Både Morgan och medarbetare (2011) och Peng och medarbetare (2010) 

visade signifikanta positiva resultat för musikterapi både för BPRS positiva symtom och 

BPRS negativa symtom. Peng och medarbetare (2010) fann signifikanta förbättringar i 

följande symptom: ångest (generellt), desorganiserat tal (associationsbesvär,positivt), 

hallucinationer (positivt) och icke samarbetsvilja (generellt). Den förbättring Talwar och 

medarbetare (2006) fann var att den delskala som hade störst positiv förändring i testgruppen 

jämfört med kontrollgruppen var PANSS generella symptom. Förbättringen var liten och 

endast förändringen i PANSS total ansågs ha statistisk signifikans. I en av fallstudierna 

beskrevs hur patienten märkbart blev bättre på att samarbeta under tiden som terapin som 

pågick och efter utskrivningen noterades att patienten klarade av att ta order från andra (Solli, 

2008). Liknande observation presenterades av Silverman (2002) där patienten blev lugnare 

och mer samarbetsvillig med övriga patienter och personal. 

 

Kognitiva störningar 

Ceccato och medarbetare (2006) fann signifikanta förbättringar i minnesförmåga hos 

testgrupp jämfört med kontrollgrupp då testgruppen fick en mycket speciell form av 

strukturerad terapi (STAM) där patienterna tränas att reagera på olika sätt på olika 

audiostimuli. Kontrollgruppen fick improvisera fritt med instrument och musikutrustning.  
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Typer av musikterapi som används och under hur lång tid musikterapin pågår  

Improvisatorisk musikterapi 

I de flesta studier användes musikterapi som innebar olika musikaktiviteter som ofta var 

individuellt anpassade. I en studie kombinerades musiklyssnande, låtskrivning och spelande 

på instrument. Att lyssna på musik innebar både att lyssna på CD-skiva eller att lyssna till 

musik som spelades av musikterapeut, där patienten fick möjlighet att välja låt och musikstil 

(McCaffrey et al., 2011). Liknande musikterapi användes i studien gjord av Silverman (2002), 

där patienten även kunde delta aktivt med sång och vara med i olika musiklekar. I en annan 

studie användes improvisatorisk musikterapi av mycket flexibel karaktär där patienten spelade 

elgitarr och musikterapeuten samspelade på trummor (Solli, 2008). Den musikterapi som 

användes i en studie av Morgan och medarbetare (2011) innebar att patienterna valde antingen 

improvisation, låtskrivande eller en kombination av båda. Musikterapeuten satt vid ett piano 

och patienterna erbjöds att sitta bredvid och antingen spela med på pianot eller på annat 

instrument. Låtskrivandet utfördes under individuella tillfällen där musikterapeuten bad 

deltagaren skriva en dikt som sedan tonsattes. I den musikterapi som organiserades av Talwar 

och medarbetare (2006) tillhandahölls musikinstrument som patienterna uppmuntrades att 

använda. Till improviserad musik, ackompanjerade musikterapeuten patienterna, i försök att 

illustrera patientens sinnesstämning. Successivt erbjöd terapeuten möjligheter till större 

variation. Allt spelades in, och terapeuten och patienterna lyssnade i återblickar och 

reflekterade verbalt över det som åstadkommits.  

 

Hayashi och medarbetare (2002) organiserade 15 st musikterapisessioner à en timme. Varje 

session hade färre än 20 deltagare, och leddes av två utbildade musikterapeuter. Terapeuterna 

spelade musik med piano, violin, klarinett eller flöjt som huvud-instrument. Terapin började 

med försiktig kommunikation och mest musiklyssnande. Patienternas deltagande ökade sedan 

successivt, med ökande inslag av körsång, senare med spel och deltagande i musikskapandet 

med slaginstrument, triangel och tamburin. Mot slutet utmanades patienterna att delta aktivt, 

med svårare övningar. Improvisation användes inte.  

 

Ulrich och medarbetare (2007) använde sig också av strukturerad eller semi-strukturerad 

musikterapi där deltagarna spelade på slaginstrument. Terapeuten skapade struktur och 

lockade deltagarna att spela aktivt. Till viss del spelades också kända pop och rock-låtar där 

deltagarna sjöng med.  



19 
 

Övriga typer av musikterapi 

En studie använde GIM, en musikterapi i grupp som baseras på patientens bildspråk under 

utvald, främst klassisk, musik (Moe et al., 2000). I en annan studie användes STAM, en av 

författarna framtagen form av musikterapi för att öva uppmärksamhet och minne, där 

patienterna tränas i olika faser att känna igen och agera på olika ljudkombinationer (Ceccato 

et al., 2006).   

 

Musikterapins längd 

Behandlingslängden på musikterapi varierade mycket i studierna, från två veckor till sju 

månader. Varje tillfälle varade oftast 45-60 minuter. Det framkom dock inte i alla studier hur 

långa tillfällena var. Det var även variationer hur ofta musikterapi erbjöds men det vanligaste 

var en gång i veckan. I två studier erbjöds patienter musikterapi 5 ggr/veckan (Peng et al., 

2010; Silverman, 2002).  

 

Hur patienter upplever musikterapi som behandling 

Kvalitativa studier 

Samtliga kvalitativa studier fångade upp patienternas upplevelser av musikterapi på något 

sätt. I en studie upplevde patienten musikterapin som något som ”får mig att må bättre” 

(Silverman, 2002). Enligt Solli (2008, s. 7) förklarade patienten vid ett tillfälle att ”jag söker 

någon typ av aggression när jag spelar” och ”jag försöker hitta en kombination av toner som 

kommer att göra så allt blir bra, och en gång lyckades jag nästan!”. Vid ett annat tillfälle då en 

sköterska frågade vad patienten tyckte om sin musikterapi, blev svaret “att spela med 

musikterapeuten ger mig feelings”. I studien gjord av Moe och medarbetare (2000) valde 

patienter att i första hand beskriva musikterapin som något som “skapade trygghet”, “skapade 

sammanhållning”, “spännande”, “svårt” och “meningslöst”. Av de nio patienter som deltog, 

var det sex stycken som valde en positiv känsla, “lugn” och “trygghet”, för att återge den 

känsla de fick under musikterapin. De övriga tre valde någon typ av negativ känsla såsom 

“ångest”, “ensamhet” och “isolering”. Majoriteten av patienterna upplevde att musikterapin 

hjälpte dem att bli medvetna om sina känslor. De kände sig trygga under musikterapin och 

upplevde att musikterapeuten respekterade dem som självständiga individer. I en annan studie 

upplevde patienterna musikterapi som ”för svårt” och patienten blev ofta uppriven och ledsen 

av sentimentala sånger i början av musikterapin. En patient tyckte att ”musik får mig att må 

bra” (McCaffrey et al., 2011). 
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Kvantitativa studier 

För att testa om musikterapi förbättrar psykosocial orientering och beteende använder Ulrich 

och medarbetare (2007) en delmängd av det tyska Giessentestet, vilket användes i två 

varianter, GTS vilket är ett självtest där patienten själv gör bedömning, och GTSm där 

sjuksköterskor gör bedömning. Enligt sjuksköterskornas bedömning blev förbättringen för 

testgrupp jämfört med kontrollgrupp mycket liten och inte signifikant. Enligt patienternas 

självbedömning var förbättringen mycket större och statistiskt signifikant. En spekulativ 

förklaring som Ulrich och medarbetare (2007) ger är att många förbättringar i social 

interaktion och negativa symptom är små och subtila för en yttre betraktare, jämfört med de 

positiva psykossymptom som hanteras på en akutavdelning. Baserat på detta resonemang ges 

självbedömningen större vikt än sjuksköterskornas bedömning.  

 

DISKUSSION 

 
Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa hur musikterapi kan användas vid vård av patienter 

med schizofreni och annan psykossjukdom. Litteraturstudien resulterade i tio studier, vara åtta 

presenterade effekten av musikterapi och två studier presenterade genomförandet av 

musikterapi och observationer av påverkan hos patienten. 

 

Samtliga inkluderade studier, både kvalitativa och kvantitativa, drar slutsatser att social 

förmåga förbättras med musikterapi, antingen enligt direkta observationer eller genom 

observationen att negativa symptom mildras och att dessa är relaterade till relationer mellan 

personer eller minskat asocialt beteende. Tre kvantitativa studier (n=153) visar med statistisk 

signifikans och en fjärde (n=81) visar en trend att negativa symptom minskar med 

musikterapi för akutpatienter. Ytterligare en kvantitativ studie (n=66) visar med statistisk 

signifikans att negativa symptom minskar med musikterapi för äldre kvinnliga långtids-

patienter. Inga av de inkluderade studierna visar motsatsen, vare sig som trend eller med 

statistisk signifikans. Det finns brett stöd i denna studie för att musikterapi generellt mildrar 

negativa symtom och förbättrar social förmåga.  

 

Enligt Moe och medarbetare (2000) mättes positivt resultat av patienternas psykologiska, 

sociala och arbetsrelaterade funktioner (enligt GAF-skala) men närmare presentation saknades 
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för att tyda vilka områden som förbättrades. För de kvalitativa studierna måste påverkan av 

sjukhusbehandling, läkemedel och annan terapi beaktas. Det kan vara svårt att relatera 

resultatet till enbart musikterapi. Moe och medarbetare (2000) ansåg att förändringar av 

symtom inte borde påverkats av läkemedel då patienterna hade stabil läkemedelsdosering 

under hela studien. Även studien av Solli (2008) indikerade tydlig förbättring i social förmåga 

trots att ingen förändring av läkemedelsdosering hade skett. Samarbetet förbättrades med 

patienten under musikterapin, och patienten visade inga tecken på våldsamt beteende de sista 

fyra månadera, varken under musikterapi eller under övrig tid på kliniken. Däremot hade 

troligen läkemedelsbehandling påverkan i andra studier, där samband mellan patientens ökade 

läkemedelsnivåer (valproinsyra) i blodet och förbättringar av patientens uppförande samtidigt 

som musikterapin fungerade bättre gjorde det svårt att tolka påverkan av resultat (Silverman, 

2002). McCaffrey och medarbetare (2011) presenterade observationer gjorda av 

musikterapeut som tydde på förbättringar av självförtroende. 

 

Författarna noterar att social förmåga är kopplat till många olika schizofreni- och 

psykossymptom: negativa symptom och också positiva och generella symptom som 

aggressivitet och ovilja att samarbeta, se också bilaga 1 om mätmetoder.  

 

Två kvantitativa studier (n=116) visar med statistisk signifikans att positiva symptom minskar 

med musikterapi för akutpatienter. En kvantitativ studie (n=81) visar en trend (nästan 

statistiskt signifikant) att generella symptom förbättras. Också de kvalitativa studierna av Solli 

(2008) och Moe (2000) indikerar förbättringar i positiva och generella symptom. Det finns 

med andra ord visst stöd i denna studie för att musikterapi hjälper också för positiva och 

generella schizofreni- och psykossymptom. 

 

Mössler, Chen, Heldal och Gold (2013) gjorde en bred litteraturstudie med höga kvalitetskrav 

som inklusionskriterier och med meta-analyser om musikterapis effekter för patienter med 

schizofreni. Slutsatser drogs att musikterapi i både låg och hög dos (mer eller mindre än 20 

sessioner) har positiv inverkan på negativa symptom, och att musikterapi i hög dos också har 

positiv inverkan på det generella mentala tillståndet, och på specifika symptomområden: 

depression, ångest och social funktion.  

 

Resultaten i denna studie för musikterapis inverkan på negativa, positiva, generella symptom 

och social förmåga överensstämmer med slutsatserna i Mösslers et al. (2013) studie. 
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För de studier för vilka resultat för detaljsymptom presenterats har författarna inte hittat 

någon tydlig trend för exakt vad som förbättras med musikterapi, då varje studie visar lite 

olika resultat. Detalj-”symptom” där signifikant förbättring har konstaterats är: rädsla för 

andra människor, kaotiska tankar, somatiska problem (muskelvärk, huvudvärk), 

kontaktbarhet, fåordighet, aggressivitet, avtrubbad affekt, person-till-person kontakt, 

emotionellt tillbakadragande, svårighet att etablera relation,  asocialt beteende, social 

tillbakadragenhet, empati, inter-person-aktiviteter, ångest (generell), desorganiserat tal 

(associationsbesvär, positivt), hallucinationer (positivt) och icke samarbetsvilja (generellt). 

Författarna antar att de olikheter som synes i vilka detaljsymtom som förbättras med 

musikterapi kan till exempel bero på olikheter i mätinstrument, detaljerade olikheter i 

musikterapins utförande samt, olikheter i deltagande patienters förutsättningar, till exempel 

tidigare musikerfarenhet.. Fler studier behövs för att kunna i förväg bedöma på ett tillförlitligt 

sätt en enskild patients möjlighet till förbättring med musikterapi, baserat på hans eller hennes 

detaljsymptom.  

 

Ulrich och medarbetare (2007) drar slutsatsen att musikterapi verkar vara speciellt effektiv för 

de patienter med schizofreni för vilka negativa symptom är centrala och att musikterapins 

positiva effekter kan öka patienternas förmåga att anpassa sig till den sociala miljön i 

samhället efter utskrivning.  

 

De kvantitativa studier som inkluderats har varit ganska små, med antal deltagare varierande 

från 16 till 81, med mycket varierande dos av musikterapi. Dock har samtliga studier gett 

någon form av statistiskt signifikant resultat som pekar på musikterapins positiva effekter. 

 

En typisk felkälla i de använda instrumenten är att olika bedömare kan bedöma patienter 

olika. I samtliga inkluderade studier har detta tagits hänsyn till och bedömarens förmåga att 

bedöma verifierats för att minska systematiska fel. Olikheter i bedömning har troligtvis ändå 

bidragit till resultatspridning. I de flesta studier har patientbedömning varit blind, det vill säga 

att bedömaren inte varit medveten om patientens tillhörighet till test- eller kontrollgrupp. I de 

flesta studier har placeboaktivitet inte organiserats, och det kan finnas en risk att den 

uppmätta positiva effekten kan bero mest på ett ökat antal möten för testgruppen och att själva 

aktiviteten inte spelade så stor roll. Detta diskuterar bl a Ulrich och medarbetare (2007), och 

då antalet musiksessioner var lågt (i genomsnitt 1,7 per vecka) jämfört med totala antalet 

terapi- och rekreationssessioner antar han att denna effekt är försumbar. 
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Generaliserbarheten av resultaten begränsas av typen av patienter som studeras och inklusion- 

och exklusions-kriterier. Både akut och långvårdspatienter studeras. Morgan och medarbetare 

(2011) som bjöd in akutpatienter redan 24h efter inskrivning hade störst bortfall i antal 

patienter som inte vill deltaga. Talwar och medarbetare (2006) som också fokuserade på 

akutpatienter hade problem med låg närvaro. Samtliga studier exkluderade multi-sjuka 

patienter, som personer med demenssjukdom, och exkluderade de som ansågs inte kunde 

delta konstruktivt i musikterapi. 

 

Sammanlagd tid för musikterapi som patienterna erhöll var mycket olika i studierna. 

Variationer från sammanlagt fyra tillfällen (Morgan et al., 2011) till 28 tillfällen (Solli, 2008) 

kunde ses. Intensiteten varierade från fem tillfällen per vecka (Peng et al., 2010 och Solli, 

2008) till ett tillfälle per vecka med låg patientnärvaro (Talwar et al., 2008), det vill säga att 

patienterna fick i genomsnitt musikterapi < ett tillfälle per vecka. Det var svårt att se någon 

tydlig trend, men det kan kostateras att i de kvantitativa studierna visar Peng och medarbetare 

(2010) en mycket tydligt förbättring med musikterapi medan Talwar och medarbetare (2008) 

visar resultat som är betydligt lägre än förväntat, se Mössler och medarbetare (2011) och 

bakgrund. Delresultaten uppnår med ett undantag ej statistiskt signifikans, trots att studien av 

Talwar och medarbetare (2008) är den största studien (n=81) som inkluderats.  Med dessa 

observationer kan vi hitta ett visst stöd för att intensitet och dos har inverkan på musikterapins 

effektivitet. Mer forskning behövs för att hitta tydliga samband.  

 

I de flesta studier som inkluderats bestod musikterapin av levande musik där patienterna 

engageras för att skapa musiken, och/eller för att sjunga i kör eller solo. Varje session leddes 

av 1-4 utbildade musikterapeuter, där patienternas engagemang gradvis ökade alltefter hur 

terapin fortskred. Typiskt lockades patienterna att spela slaginstrument av olika slag. Graden 

av improvisation och struktur varierade mellan olika studier, från att patienterna nästan 

fullständigt fick styra, till nästan ingen improvisation. Flera musikterapeuter styrde 

improvisationen genom att sätta mål, till exempel att musiken skulle spegla en viss 

sinnesstämning, och lade in reflektion och diskussion om framförd musik.  

 

Solli (2008) antydde hur viktigt det var att vara lyhörd för patientens behov och egna resurser 

och att musikterapiformen anpassades utifrån det. Processen var viktigare än något mål för att 

behandla patienten. Troligen var musikterapeutens roll och personlighet en viktig faktor för 

resultatet.  
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Ceccato och medarbetare (2006) utformade en egen musikterapi (STAM) vilket kan ses som 

risk för bias. Studiens resultat som visade att patienternas minne förbättrades kan även ha 

påverkats av att eventuella ändringar av läkemedelsdosering inte togs med i studien.  

 

Peng och medarbetare (2010) fick bra utfall trots speciell enkelhet i terapin, som bestod av 

karaoke, ledd av en sjuksköterska på avdelningen. Peng och medarbetares (2010) studie hade 

också den högsta veckodosen av musikterapi, 5 ggr/vecka.  Författarnas synpunkter är att 

enkel karaoke-terapi med begränsad ledning kanske inte passar alla. För att kunna deltaga 

måste patienterna i viss utsträckning våga och kunna, vilket kan diskriminera de mest 

hämmade patienterna. För de som kan delta kan det vara ett enkelt sätt till förbättring. Denna 

studie kommer från Taiwan, där det sedan länge finns en betydande karaoketradition. Det är 

inte säkert att effekten blir densamma i länder där dessa traditioner inte finns. Det kan noteras 

också att Peng och medarbetare (2010) har en lista av inklusionkriterier, som bland annat 

innefattar att patienten skall kunna sitta stilla i 30 min och skall kunna kommunicera verbalt, 

vilket kan eventuellt sålla bort de mest hämmade patienterna redan i urvalet.  

 

Det kan finnas svårigheter att få patienterna att berätta hur de upplevde musikterapin, då 

social förmåga/kommunikation kan vara nedsatt på grund av sjukdom. I en studie där 

patienterna fick välja ut tryckta kort med känslor eller beskrivningar hur de hade upplevt 

musikterapin, fick de även välja att skriva egna känslor och tankar på blanka kort; dock valde 

ingen att göra så (Moe et al., 2000). I de kvalitativa studierna framkommer ändå att de flesta 

patienterna tyckte musikterapi var något positivt. Enligt Sandell (2013) kan patienter 

diskutera och reflektera kring känslor före, under och efter musiken, till exempel hur olika 

symtom yttrar sig i olika steg i musikterapin vilket kan ses i fallstudierna. En patient sade vid 

ett tillfälle att ”jag försöker hitta en kombination av toner som kommer att göra så allt blir bra, 

och en gång lyckades jag nästan!” och “att spela med musikterapeuten ger mig feelings” 

(Solli, 2008, s. 7), vilket verkar stämma överens med Sandell (2013) där musiken fyller det 

största utrymmet och genom musiken formas den terapeutiska relationen, där relationen 

mellan patient och terapeut blir öppen och varm.  

 

Metoddiskussion 

Fem sökningar gjordes i databaserna PubMed, PsychINFO, Cinahl och Scopus för att hitta 

artiklar som kunde svara på syfte och frågeställningar till denna litteraturstudie. Första urvalet 
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gav många träffar, även om det var svårt att hitta studier som beskrev patienters upplevelser. 

De sökord som användes var ganska generella, och förmodligen hade inte fler relevanta 

studier hittats med andra sökord. Artikelsökning gjordes på studier som var publicerade efter 

år 2000 och skrivna på engelska. Många dubbletter hittades på flera sökord. Flertalet artiklar 

hade saknad direkt åtkomst via Uppsala universitet. Begränsningen att söka artiklar 

publicerade efter år 2000 gjordes med antagandet att forskning ständigt förnyas , men innebar 

förmodligen att ett antal intressanta artiklar exkluderades, då samtliga refererade artiklar 

refererade till andra artiklar publicerade före år 2000 som kanske motsvarade 

inklusionskriterierna. Nästan alla artiklar var publicerade på engelska. Endast en artikel 

exkluderades på grund av språk. 

 

Författarna delade upp arbetet och analyserade slutligen fem artiklar var. Denna 

arbetsfördelning fungerade bra och resulterade i att författarna granskade varandras arbete 

under sammanställningen av uppsatsen. De två författarna hade möjlighet att diskutera och 

därigenom öka varandras förståelse på ett effektivare sätt än en ensam författare.  

 

Av de inkluderade artiklarna är sex kvantitativa studier och fyra kvalitativa studier. Detta 

motsvarar de olika frågeställningarna, vilka hade specifika aspekter som studerats i 

kvantitativa studier, till exempel vilka symptom som förbättras med musikterapi, och 

ospecifika aspekter som mest studerats i kvalitativa studier, till exempel hur patienter 

upplever musikterapi. Studierna kom från många olika länder vilket gav studien en bra bredd. 

Endast två av de inkluderade studierna redovisar etiska överväganden. Detta kan tyckas 

särskilt problematiskt då undersökningsgruppen innehåller patienter som är särskilt utsatta, 

med nedsatt kognitiv förmåga och nedsatt förmåga till kommunikation. På grund av det låga 

antalet studier som motsvarade inklusionskriterierna inkluderades ändå studier utan 

redovisade etiska överväganden. Denna fråga hade kanske kunnat utredas bättre genom 

direktkontakt med författarna till de inkluderade studierna, men detta gjordes inte. 

 

På grund av tidsbegränsningar har inte utbildningsinnehåll för musikterapeuter studerats 

specifikt, vilket kan vara relevant för frågeställningarna och kan vara relevant som 

bakgrundskunskap hos författarna. Eftersom musikterapeut är ett etablerat yrke, kan det 

förväntas att utbildningsinnehåll för musikterapeuter inkluderar till exempel hur olika typer av 

musikterapi påverkar olika patienter och hur musikterapeuten kan variera terapin för olika 

patienter med olika reaktioner.  
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Kliniska implikationer  

Negativa symptom och låg motivation för deltagande i terapi är problem som är svåra att 

angripa med samtalsterapi och medicinering. Eftersom patienter verkar uppleva musikterapi 

som något positivt och som kan skapa trygghet kan musikterapi vara ett bra alternativ till 

annan terapibehandling. Musikterapins positiva inverkan just vad gäller negativa symptom 

och socialt engagemang gör att musikterapin kan ha en naturlig roll i vård av personer med 

schizofreni, som komplement till konventionell vård.   

Slutsats  

Det finns brett stöd i denna studie för att musikterapi generellt kan mildra negativa symtom 

och förbättra social förmåga. Det finns också stöd i denna studie för att musikterapi hjälper 

för positiva och generella schizofreni-och psykossymptom. Fler studier behövs för att kunna i 

förväg bedöma på ett tillförlitligt sätt en enskild patients möjlighet till förbättring med 

musikterapi, baserat på hans eller hennes detaljsymptom.  

 

I de flesta studier användes musikterapi som innehåller skapande musikaktiviteter med 

musikterapeut, med eller utan struktur och även individuellt anpassad. Det var inte möjligt att 

dra slutsatser om vilken typ av musikterapi som var bäst. Resultattrender i denna studie ger 

visst stöd för att intensitet och dos har signifikant inverkan på musikterapins effekt. Mer 

forskning behövs för att hitta tydliga samband.  

 

I de studier där patienternas upplevelse kom fram var musikterapi något som oftast fick dem 

att må bra. Flera studier indikerar att musikterapi kan nå fram till patienter som har 

svårbehandlade symptom.  
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BILAGOR 

 
Bilaga 1 

I denna bilaga presenteras kort innehållet i mätskalorna Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS 

(Overall och Gorham, 1962), Positive and Negative Syndromes scale, PANSS (Kay, Fiszbein 

och Opler, 1987) och Scale for assessement of Negative Symptoms, SANS (Andreasen, 

1984). PANSS klassificering i positiva och negativa symptom är enligt dess beskrivning i Kay 

och medarbetare (1987). BPRS klassificering i Positiva och Negativa Symptom är inte 

entydigt beskriven, se också (Nicholson, Chapman och Neufeld, 1995). Klassificeringen i 

tabellen nedan är baserad på författarnas uppfattning om hur BPRS har använts i de 

inkluderade studierna.  

 
 

PANSS  BPRS  SANS  

Positiva symtom 
   

Vanföreställningar X 
  

Desorganiserat tal (associationsbesvär) X X 
 

Hallucinationer X X 
 

Hyperaktivitet X X 
 

Grandiositet X X 
 

Misstänksamhet X X 
 

Fientlighet 
 

X 
 

Negativa symtom 
   

Avtrubbad affekt X X X 

Oföränderligt ansiktsuttryck 
  

X 

Minskade Spontana Rörelser 
  

X 

Frånvaro av uttryckande rörelser 
  

X 

Ingen Ögonkontakt 
  

X 
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Frånvaro av affektiv respons 
  

X 

Frånvaro av röstnyanser 
  

X 

Olämplig affekt 
  

X 

Passivitet X X X 

Själv-försummelse 
 

X X 

Icke uthållig i jobb eller skola 
  

X 

Fysisk orkeslöshet 
  

X 

Känslomässigt tillbakadragande X X 
 

Ett kyligt avvisande eller oengagerat bemötande (asocial) X 
 

X 

Rekreationsintressen och aktiviteter 
  

X 

Sexuellt intresse och aktivitet 
  

X 

Förmåga att känna intimitet och närhet 
  

X 

Relationer till vänner och andra likasinnade. 
  

X 

Problem med abstrakt tänkande X 
  

Frånvaro av spontanitet och flyt i konversationen X 
 

X 

Fåordighet 
  

X 

Talar med litet informationsinnehåll 
  

X 

Avbruten tankeprocess 
  

X 

Lång fördröjning i svar 
  

X 

Stereotypt tänkande X 
 

X 

Uppmärksamhet 
  

X 

Frånvarande 
  

X 

Ouppmärksam under test av mental status 
  

X 

Generella psykopatologiska symtom 
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Obefogad oro för kroppslig hälsa X X 
 

Ångest X X 
 

Skuldkänslor X X 
 

Spänningar X X 
 

Överdrivna och tillgjorda kroppsrörelser X X 
 

Nedsatt motorisk förmåga X X 
 

Ovanligt tankeinnehåll X X 
 

Nedsatt omdöme, och 
aktivt undvikande av sociala sammanhang 

X 
  

Depression 
 

X 
 

Självmordsbenägenhet 
 

X 
 

Överdriven upprymdhet, glädje 
 

X 
 

Förvirring 
 

X 
 

Icke samarbetsvänlig 
 

X 
 

Upphetsning, sinnesrörelse 
 

X 
 

 
 


